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Välkommen att läsa den fjärde rapporten i Naturvårdsverkets rapportserie Skog & Mark, 
med resultat från miljöövervakningen av landmiljön. I år är det fjällen som är i fokus.

Fjällvärlden är en storslagen och i många delar tuff miljö, men samtidigt känslig. Den är för
många växt- och djurarter den enda platsen i Sverige med rätt livsmiljö. För många människor
är fjällvärlden förknippad med spännande platser för friluftsliv men för många är det också plats
för vardagsliv med boende och arbete.

Skog & Mark 2015 presenterar resultat från den nationella landskapsövervakningen, bland 
annat om palsmyrar, fågel och smågnagare, som i flera fall genomförs i samverkan med den 
regionala miljöövervakningen. Här beskrivs även viltövervakningen, rapporteringen enligt habi-
tatdirektivet och uppföljningen av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Nedslag görs bland 
aktuella resultat från forskning och förvaltning som bidrar till vår samlade kunskap om fjällen. 
Några exempel är forskningsprojekt om mjölkvallar som är kvarlevor från äldre renskötsel, Felles 
Fjellrev, ett norsktsvenskt samarbete för att följa fjällrävens situation, och renbruksplaner som 
samebyar upprättar för en hållbar förvaltning av renskötselområdena.

Naturvårdsverkets miljöövervakning av tillstånd och förändringar i fjällen organiseras genom
programområde Fjäll men även genom Landskap, Skog, Våtmark och Jordbruksmark (beskrivs
samlat på sidan 46–49). Resultat från övervakningen tillsammans med annan miljöinformation,
om exempelvis påverkan på miljön och prognoser av utvecklingen, pekar på att det år 2020
ännu inte finns förutsättningar att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Kunskaperna
om fjällmiljön bidrar inte bara till uppföljning av miljömål och rapportering enligt europeiska 
direktiv och internationella åtaganden, utan även till planering och beslut om förvaltning och 
åtgärder – nationellt, regionalt och lokalt. 

Vi hoppas att denna skrift med urval av resultat  
och många lästips väcker lusten att upptäcka mer  
– inte minst på plats i fjällen! 

Redaktionen
Enheten för natur och biologisk mångfald  
Avdelningen för analys och forskning 

SKOG & MARK
OM TILLSTÅNDET I SVENSK LANDMILJÖ

Redaktionen för Skog & Mark 2015: Från vänster Johan Abenius, 
Ola Inghe, David Schönberg Alm, Anna Lena Carlsson och Susann 
Östergård. På bilden saknas Maria Lewander, redaktör.
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Det föränderliga fjällandskapet
Landskapet i fjällen påverkas av klimatförändringar och ändrad markanvändning, inklusive 
ökad turism. Här presenteras miljöövervakningsresultat från studier av växtligheten och på-
verkan av bland annat terrängfordon på kalfjäll och i fjällbjörkskog.

Henrik Hedenås, Pernilla Christensen & Johan Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet

Under de senaste hundra åren 
har klimatet i fjällen förändrats 
påtagligt, något som kan komma 
att påverka både djurlivet och växt-
ligheten. I Abisko har exempelvis 
årsmedeltemperaturen ökat med 
2,5 grader från 1913 till 2006. 
Snödjupet har ökat med 10 procent 
från 1940 fram till 2000, för att 
därefter minska drastiskt. Flera 
studier pekar på att gräs, buskar 
och träd gynnas av det förändrade 
klimatet, medan marklavar och 
mossor missgynnas. 

Även markanvändningen har 
förändrats. Förr avverkades fjäll-
björk kring samevisten och fäbo-
dar för att användas som bränsle, 
vilket ledde till att fjällbjörkskogar 
på sina håll glesades ut eller till och 
med till att trädgränsen flyttades 
nedåt. Renskötsel bedrivs i stora 
delar av fjällvärlden. Antalet renar 
och därmed betestrycket visar 
ingen tydlig trend utan antalet 
renar har legat på cirka 250 000 
renar, efter slakt, under de senaste 
100 åren.

När det gäller turismen så 
har aktiviteter som vandring och 

turskidåkning i fjällen legat på 
en relativt oförändrad nivå sedan 
1980-talet, medan både skoter- 
och utförsåkning har ökat. Även 
organiserad jakt, fiske, viltskåd-
ning, ridning, cykel, terrängkörning 
med mera är på frammarsch. För 
att klara den förändrade efterfrå-
gan byggs nya anläggningar med 
kringliggande infrastruktur. Till 
detta kan läggas ökat intresse från 
vindkraftsföretag och gruvnäring 
att få etablera sig i fjällen. 

Klimat och markanvändning är 
dock inte de enda faktorerna som 
påverkar vegetationens samman-
sättning och utbredning. Ett fram-
tida, varmare klimat i fjällen kan 
också förändra växtligheten indi-
rekt genom att djurlivet påverkas. 
Till exempel kan antalet utbrott av 
mätarlarver öka. Mätarlarver äter 
upp skotten på fjällbjörken så att 
dessa blir helt kala, och i vissa fall 
dör björken. Däremot kommer be-
tet av sork och lämmel troligen att 
minska eftersom massförekomster 
av sork och lämmel troligen kom-
mer att bli allt färre. (Läs mer om 
smågnagare på sidan 35.) Studier 

har visat att renbete och utbrott 
av mätarlarver delvis hämmar den 
tillväxt och expansion av träd och 
buskar som förväntas på grund av 
klimatförändringen.

LOKALA FÖRÄNDRINGAR  
I VEGETATIONEN
Återinventeringar av äldre studier
av växtligheten i Abisko-området,
samt i södra delarna av fjällvärlden,
bekräftar att fjällbjörkskogen
förtätats och växer längre upp på
sluttningarna, även om den också
verkar gå tillbaka på enstaka ställen. 
Likaså visar studierna att buskar 
breder ut sig. Men många av de här 
studierna är utförda i områden som 
tidigare påverkats av människan 
genom uttag av ved, lokalt föränd-
rat betestryck med mera. Det är 
därför svårt att helt säkert avgöra 
vad förändringarna beror på.

Studierna är inte lika entydiga 
när det gäller förändringar av fält- 
skiktet, dvs. ris, örter, gräs, fräken 
och ormbunkar. I de flesta fall har 
man här endast sett relativt små 
förändringar. Snölegornas yta i 
Abiskofjällen med tillhörande 
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FAKTA: Växtligheten och snölegor
En snölega är en svacka eller sluttning 
i fjällen där snö samlas på vintern. 
Snölegorna blir snöfria först i juli–
augusti, vissa smälter inte ens bort helt 
varje år. Vilka växter som växer i en 
snölega beror bland annat på när den 
brukar smälta fram och torka ut samt 
på dess jordmån. Det finns fler örter 
och gräs i de snölegor som smälter 
fram tidigt. Dvärgvide brukar man ange 
som en karaktärsart för de snölegor 
som smälter någorlunda tidigt, medan 
man mest bara hittar några få moss-
arter på de som smälter sent. 
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vegetation har dock i det närmaste 
halverats från 1997 till 2010. Att 
snölegorna minskat i storlek är 
svårt att förklara på annat sätt än 
att klimatet förändrats med högre 
temperaturer och mindre snö.

Eftersom studierna bara genom-

förts i begränsade områden är det 
svårt att veta hur generella resulta-
ten är för hela fjällkedjan. Därför 
behövs data från större områden 
för att veta om resultaten från 
lokala studier även är generella för 
hela fjällen.

ÖVERVAKNING  
FÖLJER FÖRÄNDRINGAR
NILS är ett miljöövervakningspro-
gram som dokumenterar land-
skaps- och vegetationsförändringar 
över hela fjällområdet med hjälp 
av stickprovsmetodik. Hitintills har 
varje stickprovsyta i fjällområdet 
inventerats vid två tillfällen.

Under den relativt korta tid 
som NILS pågått har ytan kalfjäll 
och fjällbjörkskog inte förändrats. 
Kalfjället är fortfarande kalt, det 
vill säga har en trädtäckning under 
en procent, när ytorna återbesöktes 
efter fem år, trots att det finns en 
tendens till att trädens krontäck-
ning ökar mellan besöken. Björk 

dominerar även trädskiktet i fjäll-
björkskogen men här finns inga 
tendenser till att den skulle öka 
sin täckning. Fältskiktets täckning 
ökade däremot markant efter fem 
år både på kalfjället och i fjällbjörk-
skogen mellan inventeringstillfäl-
lena (figur 2). Det är framför allt ris 
och stråväxter som gräs och halvgräs 
som ökar. Just ris och bredbladiga 
stråväxter, exempelvis lapprör, är två 
grupper som har visat sig gynnas av 
ökad uppvärmning.

Det går även att följa utvalda 
arter i fjällen över tid. Vissa forskare 
föreslår att klimatförändringarna 
kan leda till att låglandsarter på sikt 
kommer att öka på fjället, till exem-
pel blåbär, medan fjällarter som till 
exempel fjällviol kan komma att  
minska. Under de fem år som har gått 
mellan inventeringstillfällena har 
det dock inte skett några nämnvärda 
förändringar i förekomsten av dessa 
två arter (figur 3 och 4). 

Fem år är dock en kort tid att 
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FAKTA: NILS
På uppdrag av Naturvårdsverketet 
dokumenterar SLU, genom NILS 
(Nationell Inventering av landskapet i 
Sverige), landskaps- och vegetations-
förändringar i Sverige och därmed hur 
förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden ser ut och förändras över 
tiden. Inventeringen är baserad på ett 
stickprov av permanenta provytor.  
NILS är det enda storskaliga miljö- 
övervakningsprogrammet som över-
vakar landvegetationens förändringar  
i fjällkedjan. Det tar fem år att 
fullborda ett inventeringsvarv; varv 1 
pågick under 2003 till 2007 och varv 
2 under 2008 till 2012. NILS fortsätter 
nu med inventeringsvarv 3 under 
2013 till 2017. 

Läs mer om NILS design på  
www.slu.se/nils

Stickprovsyta i fjällbjörkskog.
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FIGUR 1. Den totala trädtäckningen av på kalfjället och i fjällbjörk-
skogen, inventeringsvarv 1 (2003–2007; röd) respektive invente-
ringsvarv 2 (2008–2012; blå). 

Figuren till höger visar förändringen i trädtäckning mellan inven- 
teringsvarven. Den visar att den totala täckningen av träd har ökat  
signifikant mellan inventeringsvarven på kalfjället. I fjällbjörkskogen 
syns däremot ingen signifikant förändring. 

Not: Om punkten ligger nedanför 0-linjen minskar trädtäckningen, 
om punkten ligger ovanför ökar den. För att förändringen skall vara 
signifikant (p <0,05), får inte konfidensintervallet (heldragen röd 
linje) skära 0-linjen (svart streckad linje). 

Trädtäckning

FIGUR 2. Fältskiktets täckning på kalfjället och i fjällbjörkskogen, 
inventeringsvarv 1 (2003–2007; röd) respektive inventeringsvarv 2 
(2008–2012; blå).

Figuren till höger visar förändringen i fältskiktets täckning mellan 
inventeringsvarven. Den visar att fältskiktets täckning har ökat  
signifikant mellan inventeringsvarven både på kalfjället och i fjäll-
björkskogen. 

Not: Om punkten ligger nedanför 0-linjen minskar fältskiktets  
täckning, om punkten ligger ovanför ökar det. För att förändringen 
skall vara signifikant (p <0,05), får inte konfidensintervallet  
(heldragen röd linje) skära 0-linjen (svart streckad linje). 

Fältskikt

FIGUR 3. Procentuell andel NILS-provytor med blåbär i fjällen  
på olika höjd, inventeringsvarv 1 (2003–2007; röd) respektive  
inventeringsvarv 2 (2008–2012; blå). Med tiden kommer det  
att bli tydligare huruvida tendensen att blåbär ökar på högre höjd 
håller i sig eller ej.

Förekomst av blåbär i fjällen

FIGUR 4. Procentuell andel NILS-provytor med fjällviol i  
fjällområdet fördelat på olika höjdintervall, inventeringsvarv 1 
(2003–2007 röd) respektive inventeringsvarv 2 (2008–2012 blå). 
Med tiden kommer det att bli tydligare huruvida tendensen att  
fjällviol minskar på högre höjd håller i sig eller ej.

Förekomst av fjällviol i fjällen
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förvänta sig stora förändringar på. 
Med tiden och därmed fler invente-
ringsvarv kommer NILS att kunna 
visa tendenser och trender tydligare.

MER TRAFIK I FJÄLLEN 
Ett ökat antal besökare och bar-
markskörning med terrängfordon 
i fjällen orsakar slitage. Marken i 
fjällen är extra känslig för körskador, 
och det tar lång tid för den att åter-
hämta sig eftersom växtsäsongen 
är kort. I takt med att terrängkör-
ningen ökar finns det en oro för att 
skadorna blir både värre och sprids 
över större ytor. En av de tydligaste 
förändringarna i fjällområdet är 
just att mängden fordonsspår mer 
än fördubblats mellan inventerings-

tillfällena (figur 5). Den största  
ökningen har skett i de norra  
delarna av fjällen.

FÖRSLAG TILL NYA INDIKATORER
Flera av de variabler som NILS 
följer i fjällen kan fungera som 
indikatorer1 för uppföljning av 
miljömålen, inte minst målet om 
en storslagen fjällmiljö. De mest 
uppenbara indikatorerna för att 
följa miljötillståndet i fjällen över 
tid är täckningen av träd, buskar 
och arter i fält- och bottenskiktet. 
Det innebär att det till exempel går 
att följa om kalfjället växer igen, 
fjällbjörkskogen förtätas och om 
renbetets kvalitet förändras. Likaså 
är mängden körspår, stigar och leder 
exempel på indikatorer som är 
intressanta att följa. Dessa indikato-
rer speglar tillsammans värden som 
är viktiga för och en effekt av den 
samiska kulturen och rennäringen. 
Här ingår fjällens karaktär av 
betespräglat, storslaget och öppet 
landskap med vidsträckta samman-
hängande områden. Fjällens värden 
för rennäringen sammanfaller i 
väsentlig omfattning med det som 
gör fjällen attraktivt för friluftsliv. 

Dessa värden lyfts också fram i  
miljömålet Storslagen fjällmiljö. 

Henrik Hedenås, SLU Umeå
Henrik.hedenas@slu.se

Pernilla Christensen, SLU Umeå
Pernilla.christensen@slu.se

Johan Svensson, SLU Umeå
Johan.svensson@slu.se

FIGUR 5. Längden av fordonsspår i fjällområdet, inventeringsvarv 1 
(2003–2007; röd) respektive inventeringsvarv 2 (2008–2012; blå). 

Figuren till höger visar förändringen i längden av fordonsspår per hektar 
mellan inventeringsvarven. Den visar att mängden fordonsspår har ökat 
signifikant mellan inventeringsvarven i fjällområdet. 

Not: Resultaten i figurerna baseras på ett större område som inbegriper 
både kalfjäll och fjällnära skog. Om punkten ligger till nedanför 0-linjen 
minskar mängden fordonsspår, om punkten ligger ovanför ökar den. För att 
förändringen skall vara signifikant (p <0,05), får inte konfidensintervallet 
(heldragen horisontell röd linje) skära 0-linjen (svart streckad linje). 
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Fordonsspår

1  En indikator är en variabel som när den förändras kan visa på 
förändringar för fler företeelser än bara sig själv. 
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EU:s habitatdirektiv  
ökar kunskaperna om fjällen

De svenska fjällen är ett betespräglat landskap som under generationer har använts på ett 
långsiktigt uthålligt sätt. Här finns många unika arter och naturtyper med så kallad gynnsam 
bevarandestatus, något som också rapporteras till EU inom habitatdirektivet. Nu pågår ett  
arbete som syftar till att förbättra kunskapen om hur trenderna ser ut, det vill säga hur till-
ståndet utvecklas för fjällens naturtyper och arter. 

Wenche Eide, ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet

FO
TO

: M
O

R
A

 A
R

O
N

S
S

O
N

Lappviol, Viola rupestris subsp. relicta 
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Sverige har ett ansvar för att 
bevara de arter och naturtyper som 
omfattas av EU:s habitatdirektiv. Ett 
av flera åtaganden är den rapport- 
ering om bevarandestatusen som 
genomförs på uppdrag av Natur-
vårdsverket vart sjätte år. Vid den 
senaste rapporteringen år 2013, 
lämnades det in uppgifter om 164 
arter/artgrupper och 89 naturtyper 
(tabell 1). Av dessa förekommer 56 
respektive 38 i fjällen eller som det 
också kallas, den alpina regionen 
(figur 1). 

HUR MÅR FJÄLLEN?
I fjällen ligger stora arealer av de 
totalt 38 olika naturtyperna inom 
skyddade områden. Här är situatio-
nen för både arter och naturtyper 
betydligt bättre än längre söderut i 
landet (figur 2 och 3). Naturtyper 
med dålig eller otillfredsställande 
bevarandestatus återfinns i första 
hand bland de nio olika gräsmarks-
typerna. Bland de naturtyper som 
i stort sett bara finns i fjällvärlden, 
är det dock enbart palsmyrar och 
glaciärer som har dålig bevaran-
destatus. Att isen i dessa smälter 
bort kan varken områdesskydd eller 
rätt skötsel göra så mycket åt.

Bland arterna är det bara i grup-
pen fjärilar som alla arter har dålig 
bevarandestatus. I de flesta fall be-
ror detta på att populationerna är 
så små att de blir sårbara även för 
mindre förändringar i livsmiljön.

KUNSKAPEN ÖKAR
Vid EU-rapporteringen 2007 uppen- 
barades stora kunskapsluckor för 
många av fjällens arter och natur-
typer. Därför gjordes en översyn 
av befintligt dataunderlag och en 
prioriteringslista för ytterligare in- 
venteringsinsatser togs fram. Det 
ledde till att Naturvårdsverket, i 
samarbete med länsstyrelserna i 
Västerbotten och Norrbotten, har  

ALPIN

BOREAL

KONTINENTAL

FIGUR 1. Sveriges biogeografiska regioner  
som används inom habitatdirektivet.  
Observera att direktivets marina regioner inte 
redovisas i artikeln eller i denna karta.

LÄSTIPS:

Eide, W. (red.) 2014. Arter och natur-
typer i habitatdirektivet – bevarande-
status i Sveriges 2013. ArtDatabanken,  
SLU, Uppsala.

Pettersson, L.B., Mellbrand, K. &  
Ottvall, R. 2014. Inventering av  
fjärilar i fjällen 2013. Svensk  
Dagfjärilsövervakning, Årsrapport 
2013. Lunds universitet.

FAKTA: Habitatdirektivet  
(art- och habitatdirektivet)
EU-direktiv (direktiv 92/43/EEG) om 
bevarande av naturtyper samt vilda djur 
och växter, där syftet är att upprätt-
hålla den biologiska mångfalden i 
unionen genom att bevara europeiska 
arter och naturtyper som riskerar att  
försvinna. Vart sjätte år ska varje med- 
lemsland, enligt riktlinjer från EU-
kommissionen, rapportera vad som har 
gjorts och redovisa bevarandestatusen 
för ingående arter och naturtyper. 

Fjällnaturtyper inom 
habitatdirektivet är:

• alpina rishedar
• alpina videbuskmarker
• alpina silikatgräsmarker
• alpina kalkgräsmarker
• alpina översilningskärr
• palsmyrar
• glaciärer

satsat särskilt på kartläggning/stu-
dier av naturtyperna alpina översil-
ningskärr och palsmyrar. (Läs mer 
om palsmyrar på sidan 16.) Bland 
fjällarterna genomfördes basin-
ventering av kärlväxter, mossor, 
fjärilar och landlevande snäckor.

Basinventeringen av de mossor 
som finns upptagna i direktivet har 
lett fram till en mycket bättre över-
sikt över var de finns, samt vilken 
inventeringsmetod som är lämpli-
gast. Inventeringar av fjällfjärilar 
har resulterat i förslag på lokaler 
för uppföljning av högnordisk blå- 
vinge, dvärgpärlemorfjäril och 
fjällsilversmygare. Riktade inven-
teringar av kärlväxter har genom-
förts i hela fjällkedjan. Komplette-
rande inventeringar behövs i första 
hand för polarblära, fjällkrassing, 

lappviol, fjällviva, lappvallmo och 
Laestadiusvallmo. 

Basinventeringarna har lagt en 
god grund för nästa steg som blir 
att sjösätta ett samlat övervaknings-
program för habitatdirektivets arter 
och naturtyper.

Wenche Eide 
wenche.eide@slu.se
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SÅ HÄR BEDÖMS BEVARANDE-

STATUS I HABITATDIREKTIVET 

En arts bevarandestatus anses  
gynnsam när:

Artens populationsutveckling visar att 
den på lång sikt kommer att förbli en 
livskraftig del av sin livsmiljö, och

- dess naturliga utbredningsområde 
varken minskar eller sannolikt kom-
mer att minska inom en överskådlig 
framtid, samt

- att det finns, och sannolikt kommer 
att fortsätta finnas, en tillräckligt stor  
livsmiljö för att artens populationer 
ska bibehållas på lång sikt.

En naturtyps bevarandestatus  
anses gynnsam när:

Naturtypens naturliga utbrednings-
område och de ytor den täcker inom 
detta område är stabila eller ökande, 
och

- den särskilda struktur och de sär-
skilda funktioner som är nödvändiga 
för att den ska kunna bibehållas på 
lång sikt finns, och sannolikt kom-
mer att finnas under en överskådlig 
framtid, samt

- bevarandestatusen hos dess typiska 
arter är gynnsam enligt definitionen 
för en arts bevarandestatus (se ovan).
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FIGUR 2. Bevarandestatus för habitatdirektivets naturtyper inom 
de biogeografiska regionerna alpin, boreal respektive kontinental 
region. 
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FIGUR 3. Bevarandestatus för habitatdirektivets arter inom de 
biogeografiska regionerna alpin, boreal respektive kontinental 
region.

Bevarandestatus för naturtyper, 2013 Bevarandestatus för arter, 2013

TABELL 1. Uppgifter som lämnas in vid rapporteringen till EU vart sjätte år för de arter 
och naturtyper som är listade i habitatdirektivet. 

VILKA DATA RAPPORTERAS?

Data Beskrivning Naturtyper Arter

Förekomstareal Den totala ytan för varje enskild 
naturtyp.

Areal för artens 
livsmiljö

Den totala ytan för varje arts 
livsmiljö.

Utbredningsområde Yttre gränsen för den totala yta inom 
vilken en art eller naturtyp förekom-
mer. Utbredningsområdet anses vara 
osammanhängande om det finns 
luckor på fem mil eller mer.

Populationsstorlek Anges som individantal, förutom 
för några arter där förekomst per 
träd, låga, sten eller kvadratmeter har 
använts.

Förekomstarealens 
kvalitet

Samlad bedömning av specifika för- 
utsättningar som råder i de olika  
naturtyperna. De handlar om 
struk-turer och substrat, fysiska 
förhållanden samt i vilken grad 
viktiga processer pågår. Typiska 
arter används som indikatorer på att 
naturtypen mår bra.

Kvalitet på artens 
livsmiljö

Samlad bedömning av livsmiljöns 
förutsättningar

Framtidsutsikter Sammanvägning av nutida och 
framtida hot.

Samlad bedömning 
av bevarandestatus

Beräknas utifrån fastställd metodik.

X

X

X X

X X

X X

X

X X

X
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Fjällfåglar – olika mönster  
på kort och lång sikt

I över tio år har det gått allt sämre för många av fjällens vanligare fåglar, bland annat dalripa, 
lappsparv och bergfink. Samtidigt ökar andra fågelarter i antal, inte minst sydligare arter 
som bofink och talgoxe. Av de 21 fågelarter som i Sverige enbart häckar i fjällen har nio haft 
stabila antal under de senaste dryga 30 åren. Fyra arter har ökat i antal och fyra minskat och 
för ytterligare fyra arter är trenden för de senaste trettio åren okänd. 

Martin Green & Åke Lindström, Lunds universitet

FAKTA:  

Övervakning av fjällfåglar
Lunds universitet genomför stan-
dardiserad miljöövervakning av 
fjällfågelarter på uppdrag av Natur-
vårdsverket och landets länsstyrelser. 
Resultaten från övervakningen ingår 
även i den rapportering till EU enligt 
fågeldirektivet som Sverige gjorde 
till EU-kommissionen vid årsskiftet 
2013/2014. 

Fjällpiparen (Charadrius morinellus) är en av de fågelarter som enbart häckar i fjällen och antalet individer verkar inte ha förändrats 
nämnvärt de senaste 35 åren. 
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Inom arbetet för att nå  
det svenska miljökvalitetsmålet 
Storslagen fjällmiljö används två 
fågelindikatorer. Indikatorerna ska 
följa upp utvecklingen för biolo-
gisk mångfald, en för arter som 
är typiska för kalfjäll och fjällhed 
och en för fåglar typiska i fjäll-
björkskog. Båda indikatorerna har 
haft en negativ trend sedan starten 
2002 och sämst har det gått för 
fjällbjörkskogens fåglar. Här har 
index minskat med ungefär 30 
procent (figur 1).

Miljömålsindikatorerna baseras 
på de så kallade standardrutterna 
inom miljöövervakningsprogram-
met Svensk Fågeltaxering (SFT), 
ett system av 716 rutter som täcker 
Sverige på ett systematiskt och 
representativt sätt. Data kommer 
från de 104 rutter som domineras 
av fjällbjörkskog eller kalfjäll.
Direkt jämförbara övervaknings-
system finns i Norge och Finland 
och våra gemensamma beräk-
ningar för Norden visar likartade 
trender för hela fjällkedjan, från 
Sydnorge till nordligaste Finland 
(figur 1). I de gemensamma beräk-

ningarna ingår samma arter som i 
de svenska indikatorerna, förutom 
svartvit flugsnappare som bara 
används i Sverige. 

TRENDER FÖR ANDRA  
FÅGELARTER I FJÄLLEN
Men det finns förstås fler fågelarter 
i fjällen. Under åren 2002–2014 går 
det att följa trender för hela 75 arter 
på de 104 fjällrutterna. Många av 
dessa har sin huvudsakliga utbred-
ning utanför fjällen och är alltså inga 
typiska fjällfåglar. Sammantaget är 
det fler arter som minskar (22 pro-

cent) än arter som ökar (16 procent). 
Hela 62 procent av arterna har 
ingen säker trend utan räknas som 
”stabila” under perioden (figur 2). 

Ser man på utvecklingen för de  
21 exklusiva fjällfågelarterna  
(se tabell 1) har en relativt stor  
del, både på lång och kort sikt haft 
stabila bestånd (figur 3). Under den 
längre perioden (1980–2012, figur 
3a) minskade berglärka, rödstrupig 
piplärka, blåhake och snösparv 
i antal. Under samma tid ökade 
fjällgås, alfågel, nordlig kärrsnäppa 
och myrspov. I fjällgåsens fall är 

FIGUR 1. Det har gått dåligt för många typiska fjällfåglar på senare år. De två fågelindikatorerna för det svenska miljökvalitetsmålet 
Storslagen fjällmiljö, har minskat med 20–30 procent sedan 2002 (blå linje). De ingående arterna listas under figurerna. Artnamnet 
är i kursiv stil för arter med statistiskt säkerställd minskning i Sverige 2002–2014, övriga arter varken ökar eller minskar. Utveck-
lingen är densamma i hela Norden (grön linje), dvs. i hela fjällkedjan i Sverige, Norge och Finland.

FJÄLLFÅGELARTER

Alfågel Fjällpipare Ringtrast

Berglärka Jaktfalk Rödstrupig piplärka

Blåhake* Lappsparv* Skärsnäppa

Dubbelbeckasin Mosnäppa Smalnäbbad simsnäppa

Fjällgås Myrspov Snösiska

Fjällabb Nordlig kärrsnäppa Snösparv

Fjällripa Nordsångare Vinterhämpling

* Över 100 000 häckande par.

TABELL 1. Arter som i Sverige i princip bara häckar i fjällen, antingen på kalfjället  
eller i fjällbjörkskogen. Av dessa är det bara blåhake och lappsparv som det finns  
riktigt många av – över 100 000 par. Resterande arter är mindre vanliga eller rent  
av sällsynta.

Fågelindikatorer kalfjäll Fågelindikatorer fjällbjörkskog

Indikatorarter: fjällripa, ljungpipare, fjällabb, ängspiplärka,  
stenskvätta, lappsparv, snösparv (7 arter) 

 

Indikatorarter: dalripa, blåhake, rödstjärt, rödvingetrast,  
lövsångare, svartvit flugsnappare, bergfink, gråsiska (8 arter) 
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FIGUR 3. Trender för 21 exklusiva fjäll-
fågelarter under två olika perioder; a) 
1980–2012 och b) 2001–2012. Diagram-
men visar arter som har statistiskt säker-
ställd ökning eller minskning eller har okänd 
förekomst. Övriga räknas som stabila. Källa: 
Inrapporteringen enligt fågeldirektivet till 
EU-kommissionen, 2013/2014. 

ökningen en direkt följd av utsätt-
ningsverksamheten inom Projekt 
Fjällgås (se fakta). Utan denna 
insats hade fjällgåsen sannolikt 
minskat eller till och med försvun-
nit från den svenska faunan. 

Under den kortare tidsperioden 
(2001–2012, figur 3b) ökar inga 
arter, men i gengäld har antalet 
minskande arter krympt till två. 
Dessa två arter, fjällripa och 
lappsparv, har i det längre tidsper-
spektivet haft stabila eller fluktu-
erande populationer. Fyra arter har 
blivit klart fåtaligare i det längre 
perspektivet, men ingen av dem 
finns med som minskande under 
perioden 2001–2012. Den långsik-
tiga minskningen verkar alltså ha 
upphört. Detta är dock lite av en 
chimär då en av arterna, berglär-
kan, istället har blivit så ovanlig 
att den flyttats över i kategorin 
”okänd”, dvs. det är inte klarlagt 

vad som hänt berglärkan under 
senare år eftersom data saknas. År 
2014 visar nya data att snösparven 
fortsätter att minska, något som 
inte var tydligt 2012. 

 
DYNAMISKA MÖNSTER 
Miljöövervakning av fjällfåglar 
har en lång tradition i Sverige. I 
Ammarnäs i Västerbottenfjällen 
har det räknats fåglar sedan 1963. 
Inventeringarna startade i sam-
band med förslaget om att bygga 
ut vattenkraft i Vindelälven. Med 
dessa 52 år långa trender i ryg-
gen går det att sätta in de sentida 
mönstren i ett historiskt perspek-
tiv. Då syns det att några typiska 
fjällarter har minskat i antal, till 
exempel blåhaken, och några har 
ökat, exempelvis ljungpiparen. 
Några vanligare arter som ändå 
tydligt minskat under den senaste 
dryga tioårsperioden visar i det 

längre perspektivet dynamiska 
mönster där perioder av ökningar 
och minskningar avlöst varandra. 
Lövsångaren, den talrikaste arten 
i fjällbjörkskogen, är ett exempel. 
Lappsparven, en av de talrikaste 
tättingarna på fjällheden är ett an-
nat (figur 4).

Sammanfattningsvis har fjäl-
lens fåglar klarat sig ganska bra 
under de senaste femtio åren, med 
några arter som ökat och några 
som minskat i antal. Men under 
de senaste dryga tio åren minskar 
många arter och en bidragande 
orsak kan vara klimatförändring-
arna. Detta finns det all anledning 
att hålla ögonen på framöver.

Martin Green, Lunds universitet 
martin.green@biol.lu.se

Åke Lindström, Lunds universitet 
ake.lindstrom@biol.lu.se 

FIGUR 2. Det är något fler fågelarter som
minskar än ökar bland de 75 vanligaste
arterna i svenska fjällen, 2002–2014.

Trender för 75 fågelarter  
2002 – 2014 Trender hos 75 fågelarter 2002 – 2014

Stabil 62%

Ökning 16%

Minskning 22%

Stabil 43%
Dubbelbeckasin
Fjällabb
Fjällripa
Fjällpipare
Jaktfalk
Lappsparv
Mosnäppa
Ringtrast
Smalnäbbad 
 simsnäppa

Okänd 19%
Skärsnäppa 
Nordsångare 
Vinterhämpling
Snösiska

Minskning 19%
Berglärka
Rödstrupig 
piplärka
Blåhake 
Snösparv 

Ökning 19%
Fjällgås
Alfågel
Nordlig 
kärrsnäppa
Myrspov
 

a) 1980 – 2012
1980 – 2012

Stabil 43%

Okänd 19%

Ökning 43%

Minskning 19%

Stabil 43%
Dubbelbeckasin
Fjällabb
Fjällripa
Fjällpipare
Jaktfalk

Lappsparv
Mosnäppa
Ringtrast
Smalnäbbad 
simsnäppa

Okänd 19%
Skärsnäppa 
Nordsångare 
Vinterhämpling
Snösiska

Minskning 19%
Berglärka
Rödstrupig
Piplärka
Blåhake 
Snösparv 

Ökning 19%
Fjällgås
Alfågel
Nordlig
Kärrsnäppa
Myrspov
 

2001 – 2012

Stabil 67%

Okänd 24%

Minskning 9%

Stabil 67%
Alfågel
Blåhake
Dubbelbeckasin
Fjällgås
Fjällabb
Fjällpipare
Jaktfalk

Mosnäppa
Myrspov
Nordlig kärrsnäppa
Ringtrast
Rödstrupig piplärka, 
Smalnäbbad simsnäppa
Snösparv

Okänd 24%
Skärsnäppa
Nordsångare
Vinterhämpling 
Snösiska 
Berglärka

Minskning 9%
Fjällripa
Lappsparv
 

b) 2001 – 2012

Stabil 67%
Alfågel
Blåhake
Dubbelbeckasin
Fjällgås
Fjällabb
Fjällpipare
Jaktfalk
Mosnäppa
Myrspov

Nordlig  
kärrsnäppa
Ringtrast
Rödstrupig 
piplärka 
Smalnäbbad 
simsnäppa
Snösparv

Okänd 24%
Skärsnäppa
Nordsångare
Vinterhämpling 
Snösiska 
Berglärka

Minskning 9%
Fjällripa
Lappsparv

Not: Statistiskt säkerställda förändringar i ljusgrönt och mötkblått. Mörkgrön sektor visar ingen statistiskt säkerställd trend utan arterna 
räknas som stabila.
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FIGUR 4. De flesta fågelpopulationer  
fluktuerar i storlek över kortare och längre 
perioder. Antalet blåhakar (antal par per 
km2) i fjällbjörkskog i Ammarnäs, Västerbot-
ten, har minskat sedan 1963. Lövsångaren i 
fjällbjörkskog och lappsparven på fjällheden 
har minskat på senare år, men perioder av 
nedgångar har också avlösts av uppgångar. 
Ljungpiparen har ökat under samma period. 
Samtliga data är från LUVRE-projektet i Am-
marnäsfjällen, Västerbotten.

LÄSTIPS: 

Enemar, A., Sjöstrand, B., Andersson, G. & Proschwitz, T. von. 2004. The 37-year 
dynamics of a subalpine passerine bird community, with special emphasis on the 
influence of environmental temperature and Epirrita autumnata cycles. Ornis Svecica 
14: 63–106.

Lehikoinen, A., Green, M., Husby, M., Kålås, J. A. & Lindström, Å. 2014. Common 
montane birds are declining in northern Europe. J. Avian Biol. 45:3–14.

Svensson, S. & Andersson, T. 2013. Population trends of birds in alpine habitats at 
Ammarnäs in southern Swedish Lapland 1972-2011. Ornis Svecica 23:81–107.

www.fageltaxering.lu.se, www.luvre.org
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FAKTA: Projekt Fjällgås
Projektet har sedan 1970-talet arbetat 
för att bevara en livskraftig popula-
tion av fjällgås i Sverige. Sedan 2011 
ingår större delen av verksamheten i 
det nationella Åtgärdsprogrammet för 
fjällgås. Där arbetar man bl.a. med att 
med hjälp av utsättningar av uppfödda 
fjällgäss förstärka det svenska bestån-
det. Idag består populationen av 50-60 
par, vilka häckar i Norrbottensfjällen 
och övervintrar i Nederländerna och 
Tyskland. Projekt Fjällgås drivs idag av 
Svenska Jägareförbundet och Nordens 
Ark, och finansieras bl.a. av medel från 
Åtgärdsprogrammet genom Naturvårds-
verket och länsstyrelser.

Naturvårdsverket

Utan insatserna inom Projekt Fjällgås hade 
arten kanske försvunnit från svenska fjällen.

Fågelpopulationer, Västerbotten
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Palsmyrar är våtmarker med flera meter höga  
torvkullar, så kallade palsar. Runt palsen på bilden 
syns omgivande vatten. Inuti palsarna finns ständigt 
tjäle som hotas av ett varmare klimat.
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Palsmyrar – hotade frysta torvkullar 

Under 2012–2013 har Sveriges palsmyrar kartlagts och nu är deras utbredning och areal  
för första gången fullständigt känd. De nya kunskaperna ger bra underlag för framtida  
övervakning av palsarna som hotas av de ökande temperaturer och ökad nederbörd som  
ett varmare klimat för med sig.

Susanne Backe, Länsstyrelsen Norrbotten
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Palsmyrar är en säregen våt-
markstyp med upp till sju meter 
höga kullar av torv, så kallade 
palsar. Palsarna bildas av tjälen 
som lyfter dem uppåt i en långsam 
process. I palsens inre, ungefär 
en halvmeter ner, finns ständigt 
tjälad torv eller mineraljord. De är 
mycket känsliga för klimatföränd-
ringar med ökade temperaturer och 
nederbörd. Palsmyrar förekommer i 
utkanten av permafrostens utbred-
ningsområde. I Sverige finns de 
framför allt i Norrbottens län.

HOTAD NATURTYP
Palsmyrar är en så kallad priorite-
rad naturtyp inom EU:s habitatdi-
rektiv. Det innebär att de bedömts 
vara en av de mest hotade naturty-
perna inom EU. Vart sjätte år ska 
Sverige rapportera till EU hur det 
står till med palsmyrarna.

Inför rapporteringen 2013 
fanns ett behov av att förbättra 
underlaget för att kunna beräkna 
palsmyrarnas utbredning och areal 
i Sverige. Länsstyrelsen i Norrbotten 
fick då uppdrag av Naturvårds-

verket att utveckla en snabb och 
effektiv metod för kartering.

Med hjälp av flygbildstolkning och  
ett rutnät med 100x100-meters rutor  
genomsöktes alla potentiella områden  
där palsar kunde förekomma. 
Resultatet rapporterades in till EU 
2013 och palsmyrar var den enda 
naturtypen där Sverige kunde ange 
att undersökningen var en totalkar-
tering av utbredning och areal.

99,9 PROCENT I NORRBOTTEN
Den totala arealen pals i hela landet  
är 1977,3 hektar. De förekommer 
framför allt i Norrbottens nordli-
gaste delar; 85 procent av arealen 
finns mellan Könkämäälven och 
Torneälven. I Norrbotten finns 
99,9 procent av palsarealen och 
resterande 0,1 procent återfinns i 
Västerbotten.

SVERIGES STÖRSTA PALSMYR
Med karteringen som underlag 
gjordes en analys för att hitta 
landets största sammanhängande 
palsmyrområden. Tavvavuoma 
har länge ansetts vara det största.

Det är landets mest kända palsmyr 
där forskning bedrivits sedan 50 år 
tillbaka. Men analysen visade att 
Sveriges största palsmyr är Vis-
sátvuopmi. Detta sammanhängan-
de palsmyrområde sträcker sig 12 
km utmed finska gränsen, nästan 
längst upp i norr. Här finns 274 
hektar pals, vilket utgör 13,8 pro-
cent av Sveriges palsareal. Området 
Vissátvuopmi har inte tidigare upp-
märksammats för sina palsar och 
är inte skyddat som naturreservat 
eller liknande.

47 procent av landets palsareal 
ligger inom skyddade områden 
som nationalparker, naturreservat 
eller Natura 2000-områden.1 Av 
de skyddade områdena har Natura 
2000-området Tavvavuoma, som 
omfattar ett flertal palsmyrar kring 
Tavvavuoma, störst areal palsar 
med 28,5 procent av Sveriges totala 
palsareal.

SÅ GICK KARTERINGEN TILL

Karteringen utfördes i ArcGIS med 
hjälp av infraröda flygbilder från åren 
2008–2010. Palsar och det vatten 
som omger dem angavs i procentan-
del, 1–100 %, i respektive 100x100 
-meters ruta. Varje ruta delades in 
i 100 stycken 10x10-meters rutor.
Därefter räknades antalet 10-meters  
rutor täckta av palsar och palsvatten.  
Den minsta karteringsenheten var 
0,005 hektar, vilket motsvarar en 
halv 10x10-meters ruta. Med denna 
karteringsmetod har man möjlighet 
att beräkna arealer utan att behöva 
avgränsa palsarna.

Figuren visar en infraröd flygbild 
med en 100x100-meters ruta innehål-
lande 35 procent pals och 3 procent 
palsvatten, vilket motsvarar 0,35 
hektar respektive 0,03 hektar.

Flygfotot visar palsar som grågröna upphöjda torvkullar. De mörka partierna är palsvatten 
som omger dem. Det är alltså dessa två strukturer som registrerats vid flygbildstolkningen.

1 Natura 2000 är namnet på det nätverk av skyddade 
områden inom EU vars syfte är att bidra till att gynnsam 
bevarandestatus uppnås för de skyddsvärda naturtyper 
och arter som pekas ut i habitatdirektivet. 

Pals  35%
Palsrelaterat vatten  3%
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LÄSTIPS: 

Länsstyrelsens rapporter om palsmyrar 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten, sök 
på: Kartering av Sveriges palsmyrar eller

Förslag till övervakningsprogram för 
Sveriges palsmyrar.
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Nybildade cirka 60 cm höga palsar. Än har inte 
risvegetationen vuxit till på dessa unga palsar. Den 
gråa ytan består av torkad död kärrvegetation som 
höjts upp från myren av den underliggande tjälen.

NYBILDADE PALSAR 
Karteringen gav en god överblick av 
de olika typer av palsar som förekom-
mer i Sverige. Glädjande är att det 
finns några ställen med nybildade, så 
kallade embryonala palsar. I dessa 
områden är de lokala förutsättning-
arna med lite snö och riktigt kalla 
vintrar fortfarande gynnsamma för 
palsbildning. De embryonala palsarna 
har förhållandevis nyligen bildats 
genom att kärrytan har höjts genom 
tjällyftning. När den blöta kärrvegeta-
tionen höjs torkar den och vissnar. De 
grå kullarna i bilden nedan är cirka 60 
centimeter höga med en yta av vissna 
växtdelar högst upp, främst björnvit-
mossa och ängsull, typisk vegetation i 
blöta kärr. I dessa små palsar finns en 
iskärna. Så småningom etablerar sig 
lavar och myrbjörnmossa och ris på 
torvkullarna. Snötäcket blir tunnare 
på dessa växande torvkullar och då 
tränger också kylan lättare ner genom 
det tunna snötäcket och det ger palsen 
möjlighet att växa på höjden. 

FRAMTIDA UPPFÖLJNING
Den omfattande karteringen som nu 
gjorts är ett värdefullt underlag för 
att i framtiden kunna följa pals-
myrarnas utbredning och arealer. 
Naturvårdsverket bedriver nationell 
miljöövervakning på åtta palsmyrar 
där man med hjälp av laserskanning 
följer hur palsarnas volym förändras 
över tiden. Utbredning och areal är 
två andra viktiga mått som används 
för att beskriva hur det står till med 
palsmyrarna. 
 
Susanne Backe, Länsstyrelsen Norrbotten
susanne.backe@lansstyrelsen.se 
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SPÅR AV HISTORISKA PALSAR
I vissa områden kan man se spår av tidigare palsar. Palsarna har kollapsat sedan 
länge, kanske för hundra år sedan och kvar finns vattenfyllda gölar. Dessa gölar ger 
en bild av palsmyrarnas tidigare utbredning. På sikt växer de oftast igen med kärr-
vegetation. Om klimatet blir lämpligt för palstillväxt, det vill säga låga temperaturer 
och lite nederbörd, så kan det åter uppstå palsmyrar här. Dessa gölrika våtmarker 
har också goda förutsättningar för ett rikt fågelliv med både föda och skydd.
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I 70 år har forskare vid Stockholms universitet studerat glaciärer i de svenska fjällen. Syftet 
är framför allt att ta reda på hur glaciärerna påverkas av högre temperaturer och föroreningar 
samt hur detta i sin tur påverkar avsmältningen av snö och is. Det finns ett stort internationellt 
engagemang för att bättre förstå hur bergsglaciärer bidrar till förändringarna i vår miljö och 
här är denna forskning en viktig pusselbit.

Gunhild Rosqvist, Stockholms universitet
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I augusti 2015 gjordes nya mätningar  
av Kebnekaises sydtopp. Höjden uppmättes  
till 2 099 möh. Den allra senaste mätningen 
från september 2015 visar att sydtoppens 
höjd minskat ytterligare en meter.

Sveriges glaciärer smälter 
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Bergsglaciärer är på många 
håll en viktig färskvattenresurs 
och det är smältvatten härifrån 
som i nuläget bidrar mest till den 
globala havsytehöjningen, även 
om smältvatten från inlandsisarna 
på Grönland och Antarktis på 
sikt kommer att skapa den största 
höjningen. Inlandsisar och glaciä-
rer är världens största färskvatten-
ekosystem där exempelvis alger och 
bakterier trivs mycket bra trots den 
karga miljön. 

GLACIÄRERNAS STORLEK  
VARIERAR UNDER ÅRTUSENDENA
Världens glaciärer har nu sin mins-
ta utbredning på 100 år, kanske för 
vissa den minsta på 10 000 år! Att 
de svenska glaciärerna krymper är  
inte något nytt fenomen. Deras stor- 
lek har varierat ända sedan den se-
naste inlandsisen släppte sitt grepp 
om fjällkedjan för cirka 9 500 år 
sedan. Många av Sveriges glaciärer 
var små eller helt bortsmälta under 
en relativt varm period som varade 

flera tusen år för cirka 8 000 –  
5 000 år sedan. Därefter tillväxte 
eller återuppstod glaciärer på nytt. 
Detta berodde troligtvis på kallare 
somrar och mer snö på vintern. 

Rekonstruktioner av sommar-
temperaturer, baserade på träd-
ringar och pollen i sjösediment och 
torv, visar att det successivt blev 
kallare med början för cirka 5 000 
år sedan. Orsaken är främst att  
solinstrålningen successivt minska-
de på sommaren, men det krävdes 
också mer snö på vintern för att 
få glaciärerna att börja växa igen. 
Geokemiska analyser av sediment 
från glaciärsjöar visar att vinter-
nederbörden ökade. 

För 1 000 år sedan, under en 
period som brukar kallas den 
”medeltida värmeperioden”, var 
glaciärerna troligen mindre eller 
lika stora jämfört med idag. Under 
1600–1800-talen växte glaciärerna 
till så mycket att de på många stäl-
len nådde den största utbredningen 
sedan slutet av istiden. Denna  

period kallas ofta för ”lilla istiden”. 
Under 1900-talet har det allt var-
mare klimatet lett till omfattande 
smältning av glaciärer inte bara i 
Sverige utan i alla bergsområden. 

SVERIGES GLACIÄRER  
HAR MINSKAT PÅ 100 ÅR
Forskare vid Stockholms univer-
sitet övervakar förändringar i 
glaciärernas massbalans, utbred-
ning och volym. Mätningarna har 
främst genomförts på glaciärer i 
Kebnekaisefjällen, men även glaci-
ärer i Sarek och Abiskofjällen har 
studerats. 

I Sverige finns idag totalt 260 
glaciärer. År 1907 och 1908 doku-
menterades för första gången stor-
leken (arealen) hos några av dessa 
på ett systematiskt vis. Karteringar 
baserade på flygbildsinventeringar 
genomfördes under 1960- och 
1970 talen. Nyligen presenterades 
en studie som visar hur mycket 
mindre glaciärerna är idag jämfört 
med deras maximala utbredning 

Vy över Kebnekaise, Storglaciären, Isfalls-
glaciären och Tarfaladalen. Tarfalastationen 
syns i nedre högra delen av fotot.
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under ”lilla istiden”. Resultaten 
visar att de 260 glaciärernas yta 
i genomsnitt har minskat med 34 
procent.  

Genom att regelbundet mäta var 
glaciärfronten ligger, dvs. den ne-
dersta delen av glaciären, kan man 
övervaka förändringarna där av-
smältningen sker snabbast. Sådana 
mätningar har genomförts vid ett 
tjugotal glaciärer i norra fjällen, 
dvs. i Kebnekaise, Sarek och Abisko 
sedan 1960-talet (figur 1). 

Under de senaste tio åren har 
avancerad GPS-teknik använts. 
Resultaten visar att glaciärerna har 
smält några till tiotals meter per år. 
Eftersom glaciärer är olika stora, 
ligger olika högt och är exponerade 
för väder på olika sätt varierar också 
hastigheten med vilken de smälter. 

De första undersökningarna 
gjordes genom att mäta riktningen 
från bestämda punkter till glaciär-
fronten med kompass och sedan 
mäta avståndet med måttband. 
Genom att mäta in de gamla 

punkternas position med ny teknik 
har de gamla mätresultaten kunnat 
digitaliseras och jämföras med 
dagens mer detaljerade data.  
Ett exempel visas i figur 2 där 
Mikkaglaciärens frontförändringar 
mellan åren 1913 och 2013 syns. 

AVSMÄLTNINGEN ÖVERVAKAS, 
MINSKNINGEN FORTSÄTTER
Vid Tarfala forskningsstation 
Kebnekaisefjällen, övervakas 
bland andra Storglaciären. Över-
vakningen innebär att man utför 
detaljerade mätningar av glaciärens 
massbalans. Denna mätserie är 
den längsta i världen i sitt slag och 
mätningarna genomförs av Institu-
tionen för naturgeografi vid Stock-
holms universitet. Övervakningen 
innebär att man mäter hur mycket 
snö som totalt ackumuleras på 
glaciären under vintern, snötäckets 
tjocklek och snöns densitet. Dessa 
mätningar görs i slutet av april och 
sedan övervakas smältningen av snö 
och is successivt under sommaren. 

Mätpunkterna är fördelade över 
glaciärens yta så att de represen-
terar olika höjdintervall och olika 
områden där förhållandena för 
tillväxt eller minskning varierar 
på något vis. Mest snötillskott och 
minst avsmältning sker i glaciärens 
övre delar, dvs. ackumulationsom-
rådet. Minst snötillskott och mest 
avsmältning sker i de lägre delarna, 
i det så kallade ablationsområdet. 

Figur 3 visar hur massbalansen 
för Storglaciären varierat sedan 
1946. Resultaten visar att tempera-
turen under sommaren är viktigast 
för nettobalansen. Exempelvis syns 
effekten av varma somrar tydligt 
under 1950-talet, då nettobalansen 
var negativ under flera år, dvs. 
glaciärens totala massa minskade. 
Under några år mellan 1988 och 
1993 var vintrarna snörika vilket 
ökade glaciärernas massbalans. 
Nettoförlusten har varit betydande 
under de senaste fem åren på grund 
av varma somrar. År 2015 var åter 
ett undantag då relativt mycket snö 

ÖVERVAKNING 
AV SVERIGES GLACIÄRER

Teckenförklaring

Tarfala forskningsstation
Glaciärer som övervakas
Glaciärer
Sjöar

Koordinatsystem: SWEREF99TM
Karta av Andrew Mercer
Stockholms universitet, 2015

Mårma-
glaciären

Tarfala-
glaciären

Rabots
glaciär

Riukojietna
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Koordinatsystem: 
SWEREF99TM
Data: Tarfala forskningsstation
Karta av Andrew Mercer
Stockholms universitet, 2015

MIKKAGLACIÄRENS FRONT 
1913–2013
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FIGUR 1. Kartan visar de 
glaciärer som övervakas 
inom Stockholms universi-
tets övervakningsprogram.

FIGUR 2. Kartan visar hur 
Mikkaglaciärens front smält 
från 1913 till 2013.
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FAKTA: Databaser om glaciärer
Data från övervakningen av Sveriges 
glaciärer finns tillgängliga i nationella  
och internationella databaser. Data  
som samlas in genom övervaknings-
programmet vid Tarfala forsknings-
station finns att hämta via Bolincen-
trets databas, Stockholms universitet.  

Resultaten från massbalans- och 
frontmätningar rapporteras också till 
World Glacier Monitoring Service och 
görs tillgängliga i deras databas. 

www.bolin.su.se/data/tarfala
www.wgms.ch
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Tarfala forskningsstation är belägen på 1130 m ö h  
i Kebnekaisefjällen. 
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och en kall sommar resulterade i en 
positiv massbalans.

Mätningar av massbalans ge-
nomförs också på Rabots glaciär, 
Tarfalaglaciären, Mårmaglaciären 
och på Riukojietna (figur 1). Dessa 
glaciärer ligger på olika höjd och 
har olika lokalklimat. De ger till- 
sammans med Storglaciären en bra  
bild av hur glaciärerna i norra Lapp- 
landsfjällen reagerar på väderför-
ändringar. Resultaten visar att 
massbalansen på alla glaciärer 
främst drivs av sommartempera-
turen. Vinternederbörden varierar 
mer lokalt på grund av de olika 

topografiska förhållandena men 
trenden är tydlig. Glaciärerna 
smälter nu i rask takt.  

Förutom glaciärers massbalans 
övervakas även avrinning, mete- 
orologi och säsongsmässiga möns-
ter (fenologi), till exempel tidpunkt 
för första blomning i Kebnekaise-
fjällen. Avrinningen från Kebne-
kaises glaciärer är det som bildar 
Kalixälvens källflöde och resultaten 
från mätningen av glaciärens av-
rinning har bland annat använts för  
att kunna uppskatta smältvattnets 
bidrag till den totala avrinningen. 

Utan den långa mätserien från 

Storglaciären hade vi inte kunnat 
få perspektiv på den senaste tidens 
accelererande glaciärsmältning. 
Dataserien får ofta representera 
Skandinaviens glaciärer i samman-
ställningar som visar hur arktiska 
glaciärer reagerar på klimatför-
ändringar. Eftersom kopplingen 
mellan temperatur och massbalans 
är stark kan serien också användas 
som underlag för simuleringar av 
framtida förhållanden.  

Gunhild Rosqvist, Stockholms universitet
ninis.rosqvist@natgeo.su.se 
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FIGUR 3. Glaciärens avsmältning (bruttoablation; nedåtriktade vita staplar) styrs av sommartemperaturen och tillväxten (bruttoackumu-
lation; uppåtriktade vita staplar) av vinternederbörden. Röda staplar representerar år med negativ nettobalans, blå staplar år med positiv 
nettobalans.

LÄSTIPS:

Østrem, G., Haakensen, N. & O, M., 
1973. Atlas over breer i Nord-Skan-
dinavia, Meddelelse, 22, Hydrolo-
gisk avdeling, Norges vassdrags- og 
energiverk, Oslo, Norway.

Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) 1910. Die Gletscher Schwe-
dens im Jahre 1908. 

www.natgeo.su.se/tarfala- 
forskningsstation

Turister på väg upp på Sveriges  
högsta fjäll, Kebnekaises sydtopp. 
Augusti 2015. 
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STORGLACIÄRENS MASSBALANS

www.natgeo.su.se/tarfala-forskningsstation
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En av de undersökta mjölkvallarna i Padjelanta nationalpark, 
Norrbotten, upplyst av en lucka i molnen. Runt den öppna 
gräsytan syns videbusksnår, som sakta växer inåt från kanterna.

Miljömålet Storslagen fjällmiljö beskriver fjällen som ett betespräglat landskap. Ett exempel 
är samiska mjölkvallar, eller renvallar. Vallarna är en kvarleva från äldre tider, när renarna 
var tamare än nu och renskötseln mer småskalig. Mjölkvallarna användes just till mjölkning 
av vajorna och som betesmarker. Än idag, över femtio år efter att denna form av renskötsel 
upphört, syns fortfarande spår av vallarna som gröna gräsfläckar uppe på fjällhedarna. 

Anna Allard & Marianne Åkerholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Dagmar Egelkraut, Umeå universitet

Samernas gamla mjölkvallar  
är kulturspår som består länge
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För att följa spåren av sam-
ernas historiska markanvänd-
ning och studera hur övergivna 
mjölkvallar utvecklats över tiden 
har forskare från Umeå universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet 
genomfört en studie längs en äldre 
flyttled. Leden ligger i Padjelanta 
nationalpark och används idag som 
vandringsled, men längre tillbaka i 
tiden användes den av samer under 
den period som de levde ett mer 
nomadiskt liv. 

TAMARE RENAR FÖRUT
I äldre tider var renskötseln mer 
småskalig. Renen klövjades till 
packning och för att dra pulkor 
och vajorna mjölkades, båda 
viktiga delar av tamrenskötseln. 
Mjölkningen kunde hålla på från 
midsommar till långt in på hösten, 
och under en säsong blev flera 
mjölkvallar använda. Den mest 
intensiva tamrenskötseln avtog 
under tidigt 1900-tal och mjölkval-
larna började då överges. Precis 
som spår av bete från tamdjur i 
resten av landet är mjölkvallarna, 
förutom att de är kulturminnen i 

landskapet, också viktiga för den 
biologiska mångfalden.

MJÖLKVALLAR MED  
KRAFTIG ROTFILT
En mjölkvall är en yta, en ”vall”, 
som skapats av trampande klövar, 
bete och gödsling från tamrenar. 
Under den period som det noma-
diska samelivet pågick, användes 
dessa områden för mjölkning eller 
för att samla ihop renarna för 
kalvmärkning. Avverkning av  
buskar eller fjällbjörkar som 
användes som bränsle eller för 
tillverkning av redskap förekom 
också. På så vis uppstod små ytor 
av intensivt nyttjande i landskapet, 
där marken blev mer näringsrik 
och växtligheten bildade en tjock 
rotfilt av gräs och örter, som kunde 
stå emot igenväxning. Detta syns 
tydligt även 100 år efter att de 
slutat användas som mjölkvall.

Vallarna ligger som ovala 
gräs- och örtängar i det nordliga 
skandinaviska tundralandskapet. 
Även i resten av landet kan man 
finna tidigare hävdade gräsmarker 
där rotfilten kan stå emot skogens 

inmarsch, synliga långt efter att 
de inte hävdas längre, men inte så 
länge som 100 år. 

Att följa spåren av denna histo-
riska markanvändning är viktigt 
för att förstå hur fjällnaturen bäst 
ska förvaltas och behålla de natur-
värden som hänger samman med 
hur marken betats, samt förstå den 
långsiktiga påverkan renen har på 
fjällvegetationen. Vissa forskare 
har föreslagit att mjölkvallarna 
kan representera alternerande så 
kallade ”stable states”, där ett 
ekosystem i balans har flera olika 
stadier. När en ekologisk tröskel 
passeras, exempelvis efter olika 
betestryck, kan systemet plötsligt 
byta till nästa variant av balans. 
Att undersöka om det finns någon 
sanning i det är ett annat syfte 
med denna och fortsatta studier på 
området. 

FLYGBILDER VISAR  
FÖRÄNDRINGAR
Platserna för fältundersökningarna 
valdes ut med hjälp av arkeologer 
och kunde sedan med hjälp av 
koordinater hittas i flygbilder vilka 

FIGUR 1. De undersökta 
mjölkvallarna (gula cirklar)  
ligger som ett pärlband  
utmed den gamla vandrings- 
leden för renarna, idag  
använd av fjällvandrare.  
Kartunderlag: Lantmäteriets 
digitala översiktskarta  
från 2012. 
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fanns tillgängliga från 1955, 1964 
och 2008. Genom att definiera och 
avgränsa de öppna ytorna i varje 
tidpunkt med hjälp av stereotolkning 
av flygbilder gick det att få en bild 
av hur snabbt markerna växer igen. 

Studien visar att mjölkvallarna 
långsamt växer igen; men det 
mesta av markerna är fortfarande 
öppna ytor efter 53 år. Troligen 
var de övergivna redan före 1955. 
De har minskat från kanterna, och 
i vissa fall har omkringliggande 
buskage, oftast videsnår, börjat 
växt in från kanterna. I genomsnitt 

har de undersökta ytorna minskat 
med cirka 20 procent mellan 1955 
och 2008. Förutom att grässvålens 
tjocka rotfilt gör det svårare för 
ris och buskar att etablera sig kan 
den fortsatt goda kvaliteten på bete 
spela in. Många renar besökte val-
larna under fältarbetet och verkar 
än idag kunna äta sig mätta här.

 
Anna Allard, SLU 
anna.allard@slu.se

Marianne Åkerholm, SLU  
marianne.akerholm@slu.se

Dagmar Egelkraut, Umeå universitet 
dagmar.egelkraut@umu.se

FIGUR 2. Ett exempel på en av de undersökta mjölkvallarna och dess avgränsning i flygbilderna från år 1955 och år 1964 i svartvita 
bilder och slutligen från 2008 som infraröda färgbilder. Igenväxning har lett till en minskning av den öppna ytan.

LÄSTIPS:

Aronsson, K-Å. 2009. Relations 
between man and reindeer – tra-
ces of reindeer herding. Recent 
perspectives on Sámi archaeology in 
Fennoscandia and North-West Rus-
sia. The Finnish Antiquarian Society. 
ISKOS 17. Pp. 17-24.

Olofsson, J., Kitti, H., Rautiainen, 
P., Stark, S. & Oksanen, L., 2001. 
Effects of summer grazing by rein-
deer on composition of vegetation, 
productivity and nitrogen cycling. 
Ecography, 24, 13-24.

Ryd, L. 2013. Renskötarkvinnor och 
livet i de sista rajderna. Ord & visor, 
Skellefteå. 334 s.

Än idag använder sig renar av betet 
som finns i spåren av mjölkvallarna.

1955 1964 2008
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Samebyarnas renbruksplaner  
bidrar till miljöövervakningen

Fjäll- och skogslandskapen i norra Sverige har påverkats av markanvändning under lång  
tid, inte minst av samernas renskötsel. Inom renskötselområdet, som omfattar mer än halva 
Sveriges landareal, finns 50 procent av den produktiva skogsmarksarealen, 77 procent av 
myrarna och 99 procent av fjällarealen. För att underlätta planering och samverkan mellan  
renskötsel och annan markanvändning tog samerna initiativ till en process som ledde till 
upprättandet av så kallade renbruksplaner, som nu funnits i närmare 15 år.

Leif Jougda, Skogsstyrelsen; Per Sandström, Stefan Sandström, Johan Svensson & Henrik Hedenås, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kåtor vid kalvmärkningshagen i Sirges sameby, Padjelanta.
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Den totala vinterhjorden i 
Sverige efter slakt består av cirka 
250 000 renar. Tillgången på bete 
under hela året är avgörande för 
antalet renar och därmed den 
ekonomiska basen i rennäringen. 
Inte minst på vintern är tillgången 
på bete begränsat. Vinterbetet 
finns mestadels i skogslandet och 
i många sammanhang har det på-
talats brister i kunskapen om ren-
skötselns behov och begränsningar 
bland övriga markanvändare. 
Detta blir ofta tydligt vid samråd 
och konsekvensbeskrivningar med 
andra aktörer som också använder 
samma mark.

INFORMATION OM  
FÖRÄNDRINGAR BEHÖVS
För en hållbar markanvändning 
och förvaltning av naturresurser  
behövs bra information om land- 
skapet och bra planering i ett 
landskapsperspektiv. Markan-
vändning och klimatförändringar 
leder till att renarnas livsmiljöer 
fragmenteras, något som påverkar 
hur de kan röra sig i landskapet. 
De renskötande samerna vistas 
ute stora delar av året. De har 
upplevt hur förutsättningarna för 
flytten av renarna till vinterbetet i 

Inventering av renbetesmarker   
vid Stekenjokk, Västerbottensfjällen.
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skogen, samt hur möjligheterna till 
val av betesområden, förändrats 
de senaste årtiondena. Samernas 
observationer kan bidra med viktig 
information om förändringar i 
markerna, både när det gäller ef-
fekter av annan markanvändning, 
klimatförändringar och kulturspår. 
Det är därför viktigt att dessa obser-
vationer dokumenteras. De samlade 
kunskaperna kan ge en bild av hur 
markanvändningen i norra Sverige 
påverkar natur- och kulturvärden och 

Rast under renskötseln.

Kåtor vid kalvmärkningshagen i Sirges sameby, Padjelanta.

vilka effekter klimatförändringar har 
på landskap och naturresurser.  

SAMARBETET GAV RenGIS
Samebyarna insåg vidden och ef-
fekten av dessa förändringar och  
initierade redan 2000 ett arbete  
med renbruksplaner (RBP). 
Arbetet att upprätta planerna 
har bedrivits i samverkan mellan 
samebyarna, Skogsstyrelsen och 
Sveriges lantbruksuniversitet. De 
renskötande samerna har bidragit 
med kunskapsunderlag, möjliga 
arbetssätt och framtida lösningar 
utifrån sitt perspektiv. Detta har 
lett till ett koncept som nu fått 
genomslag på flera sätt, inte minst 
som underlag för kommunikation, 
samråd, och beslutsfattande. En 
central del i arbetet med renbruks-
planerna var att utveckla ett geo- 
grafiskt informationssystem som 
alla samebyar fick tillgång till, 
RenGIS, som blivit något av en 
motor i arbetet. 

OMFATTANDE KARTLÄGGNING
Under 15 år har samebyar inom 
renskötselområdet arbetat med att 
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FIGUR 1. Andelen produktiv skogsmark till över hälften (50 procent) täckt av lavar under olika tidsperioder mellan 1953 och 2013.  
Källa: Sandström, P. 2015. A toolbox for co-production of knowledge and improved land use dialogues. PhD thesis, SLU, Umeå, Sweden.

upprätta renbruksplaner. Nu finns 
sådana planer med beteslands-
beskrivningar i nästan samtliga 
av Sveriges 51 samebyar och är ett 
etablerat verktyg för planering, 
samråd och uppföljning.

Syftet med arbetet var bland 
annat att samebyarna skulle dela in 
betesmarkerna i olika värdekärnor 
ur rennäringens perspektiv. I ar-
betet har man använt satellitbilder 
och annat kartmaterial i kombina-
tion med renskötarnas lokalkun-
skaper. Fältinventering har genom-
förts kontinuerligt av tillgång på 
lav och skogsbruk på utvalda prov-
ytor inom särskilt betydelsefulla 
betesområden. I utvecklingsarbetet 
har även metoderna för inventering 
i fält förbättrats och omfattar nu 
skogsmark, fjäll och myr. 

OMVÄRLDSFAKTORER TAS MED 
Arbetet med renbruksplanerna 
fortsätter. Med nya behov och för-
utsättningar kan fler fasta provytor 
och inventeringsvariabler med 
exempelvis flera betesväxter och 
status på betesmarker tillkomma. 
Förutom skriftlig dokumentation 
har ett antal fotografier tagits från 
varje inventerat område. Omvärlds-
faktorer som kan påverka rennä-
ringen har också sammanställts i 
RenGIS. Till dessa hör information 
om skogsbruk, gruvnäring, vind- 
och vattenkraft, infrastruktur, jord- 
bruk, friluftsliv, klimat och väder, 
natur- och kulturmiljöer samt 
rovdjur. 

Genom att samla all denna 
information tillsammans med in-
formation om renskötseln i RenGIS 

blir de sammanlagda effekterna av 
all markanvändning tydligare.

RENAR MED HALSBAND
GPS-halsband på renarna har gjort 
det möjligt att följa hjordarna i 
realtid. Detta har visat sig vara ett 
utmärkt hjälpmedel för att samla, 
förmedla och förstärka den tradi-
tionella kunskapen om renens 
rörelser som finns inom sameby-
arna. Först nu, med stora mängder 
GPS-data, blir det möjligt att få en 
tydligare bild av hur förutsättning-
arna för renens i landskapet sam-
mantaget påverkas av skogsbruk,  
gruvdrift och vindkraft. All infor-
mation lagras i RenGIS, som även 
kan användas för att analysera ren-
arnas rörelsemönster i tid och rum. 

Redan i nuläget kan miljö-
övervakningen dra nytta av data, 
exempelvis om hur renarnas bete 
och vandringar påverkar marken 
och växtligheten. I jämförelse med 
nationell miljöövervakning ger 
inventeringen i renbruksplanerna 

FIGUR 2. Ren som bär GPS-halsband kan 
spåras i realtid och övervakas på webb- 
baserade kartor på datorn eller i mobil-
telefonen. Bilden visar en flyttning av 
renar från året-runt markerna till vinterbe-
tesmarkerna. Blå punkter anger renarnas 
positioner. Röd linje visar transport med 
lastbil som ägde rum på grund av dåliga 
vandringsförhållanden för renarna. 
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information om exempelvis skog 
med riklig förekomst av mark- eller  
hänglav, och andra typer av mer  
ovanliga habitat. Planerna och data  
uppdateras löpande av sameby-
arna. Därmed blir det möjligt att 
följa hur till exempel de viktigaste 
områdena för renbete och rensköt-
sel påverkas av annan markan-
vändning.

OMFATTANDE ANALYSER
Analyserna av det omfattande 
material som finns och kommer 
att finnas i renbruksplanerna har 
bara precis börjat. Nu komplette-
ras dessutom RenGIS med verktyg 
för kontinuerlig uppdatering av 
terrängkörningsplaner, planer för 
rovdjursförvaltning samt doku-
mentation av samiska kulturspår. 
Terrängkörningsplanerna ger bland
annat förslag på hur åtgärder och 

anpassningar kan göras för att 
minska skador från barmarkskör-
ning i framför allt våtmarker i 
fjällmiljön.

Sammantaget kommer detta 
att ytterligare underlätta helhets-
analyser av renskötsel och annan 
verksamhet. Exempelvis kan man 
studera vilka effekter fragmente-
ring och infrastruktur har på den 
praktiska renskötseln samt hur 
storskaliga avverkningar, mark-
beredningsformer och avstånd 
till bete påverkar renarnas rörel-
semönster. På sikt är det också 
möjligt att kombinera renbrukspla-
nerna med status för skogsbestån-
den. Då kan man rangordna olika 
renbetestyper och skogstyper efter 
hur eftertraktade de är ur betes-
synpunkt respektive skogsbruks-
synpunkt för att kunna göra bästa 
möjliga avvägningar.

FIGUR 3. Indelning av betesmarkerna  
år 2015 för 50 samebyar, omfattande  
en areal av 23,5 miljoner hektar.

LÄSTIPS:

www.renbruksplan.se

Skogsstyrelsen. 2014. Renbruksplan 
– från tanke till verklighet. Rapport 
2–2014.

Sandström P. 2015. A toolbox for 
co-production of knowledge and 
improved land use dialogues – the 
perspective of reindeer husbandry. 
Doctoral thesis No. 2015:20, SLU, 
Umeå.

BRA PLANERINGSVERKTYG
Det finns många exempel på hur 
renbruksplanerna redan idag an-
vänds som besluts- och planerings-
underlag. Bland annat används 
de vid etablering av vindkraft, 
gruvdrift, turismanläggningar 
och som underlag för samråd med 
företrädare för skogsbruket. I fjäll-
området är tillgången på renbete 
under rennäringens årstidscykel  
en nyckelfaktor för att uppnå miljö- 
kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. 
I det målet preciseras att: ”fjällens  
värden för rennäringen är bevarade  
och fjällens karaktär av betes-
präglat, storslaget landskap med 
vidsträckta sammanhängande 
områden är bibehållen”.

I framtiden kan användningen 
säkerligen breddas ytterligare för en 
ännu bättre samlad nationell miljö-
övervakning och samhällsnytta.

Leif Jougda,  
leif.jougda@skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen

Per Sandström, per.sandstrom@slu.se

Stefan Sandström,stefan.sandstrom@slu.se

Johan Svensson, johan.svensson@slu.se

Henrik Hedenås, henrik.hedenas@slu.se 
Sveriges Lantbruksuniversitet

Betestrakter 
Kärnområden 
(områden som nyttjas 
regelbundet för bete)

Nyckelområden  
(viktiga, högkvalita-
tiva betesområden)

Ju mörkare färgnyans 
desto fler besök 
under året av renar.
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Unikt samarbete om  
Skandinaviens stora rovdjur

Sverige och Norge har ett nära samarbete kring övervakning av de stora rovdjuren.  
Samarbetet innebär att inventering och rapportering av inventeringsresultaten sker på samma  
sätt i de båda länderna och att hänsyn tas till rovdjurens gränsöverskridande utbredning. 
Resultaten av inventeringarna ger en helhetsbild av populationerna i Skandinavien. 

Magnus Kristoffersson, Naturvårdsverket
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Brunbjörn, Ursus arctos.
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Det finns många utmaningar när det
gäller inventering av stora rovdjur, inte 
minst inventering av björn. Eftersom  
björnen sover under stora delar av vintern 
är den inte lika enkel att inventera som 
järv och lodjur vilka man kan spåra på 
snön. Dessutom rör sig björnar över 
stora ytor och håller sig gärna borta från 
människor. Insamling av spillning med 
efterföljande DNA-analys är sedan 2001 
den huvudsakliga inventeringsmetoden 
för björn i Sverige. Genom analyser av 

DNA får man även reda på både art, kön 
och vilken individ det handlar om. Inven-
teringen av björn görs i ett eller ett par 
län i taget och görs 2015 i Jämtland och 
Västernorrland. År 2016 är det Norrbot-
tens tur. 

Utan allmänhetens deltagande hade 
det inte varit möjligt att inventera så stora 
ytor som krävs för att få ett bra mått på 
björnstammen och kunskapsnivån hade 
inte varit så hög som idag. De ideella in-
satserna genomförs framför allt av jägare, 

men även samebyarna, bärplockare och 
andra friluftsmänniskor deltar i invente-
ringarna genom att samla in spillning. 
Baserat på DNA-analys beräknas resul-
tatet och man får information om antalet 
björnar. I Sverige använder man även 
observationer av björn under älgjakten 
som genom Svenska Jägareförbundet har 
pågått sedan 1998. Den har visat sig 
stämma väl överrens med inventeringen 
baserat på DNA.

Järv, Gulo gulo.

I riksdagens beslut 2009 om en 
ny rovdjursförvaltning fick Natur-
vårdsverket i uppdrag att så långt 
som möjligt samordna övervak-
ningen av stora rovdjur i Sverige, 
Norge och Finland. Inventeringarna 
behövs för att göra det möjligt 
att följa upp riksdagens mål för 
rovdjurstammarnas storlek och 
utbredning. Resultaten används 
som underlag vid myndigheternas 
beslut om exempelvis jakt och för 
ersättning av de förluster som rov-
djur kan ge i renskötselområden.

PROJEKT FÖR GEMENSAM  
INVENTERINGSMETODIK
Norge och Sverige kom 2011 över-
ens om att ta fram gemensamma 
riktlinjer för ett fortsatt samarbete 
kring inventering av stora rovdjur.  

Naturvårdsverket tillsammans 
med dåvarande Direktoratet for  
Naturforvaltning i Norge (nu Miljö- 
direktoratet) tillsatte gemensamma 
arbetsgrupper som tog fram för-
slag på riktlinjer och metodik för 
inventeringarna. Arbetet avslutades 
2014.

Syftet var att utveckla gemen-
samma instruktioner för att ge 
jämförbara och robusta resultat 
om populationers storlek, utbred-
ning och stammarnas utveckling. 
Andra syften har varit att öka för- 
troendet för inventeringarna och 
dess resultat genom att främja 
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större lokal delaktighet i inven-
teringsarbetet, och att uppnå en 
ökad kostnadseffektivitet.

Projektet syftade även till att 
samordna datalagring, att publi-
cera resultaten på samma sätt och 
göra det samtidigt. Naturvårdverket  
och Miljödirektoratet har nu 
fastslagit ett gemensamt regelverk, 
och sedan 2014 inventeras björn, 
varg, lodjur och järv enligt detta. 
Samarbetet över landsgränserna 
för de stora rovdjuren krävs för en 

effektiv förvaltning. Arbetet med 
gemensamma inventeringsriktlinjer, 
datalagring och kommunikation 
har gjort att vi nu har en unik kun-
skap om rovdjurspopulationerna 
tack vare de storskaliga invente-
ringarna. 

JÄMFÖRBARA INVENTERINGAR  
AV DE FYRA STORA
För att inventeringsresultaten ska 
bli jämförbara både inom (län/
fylken) och mellan länderna är det 

BJÖRNEN – SVÅRARE ATT RÄKNA
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viktigt att säkerställa en gemensam tillämpning 
och tolkning av de nya inventeringsmetoderna och 
dess kriterier. Kvalitetssäkringen av inventerings-
arbetet och resultaten sker i flera steg, som i Sverige 
ser ut så här:

Syn- och spårobservationer m.m. från länssty-
relsen, renskötare och allmänheten, dokumen-
teras i fält och registreras i databasen Rovbase 
av länsstyrelsens fältpersonal eller samebyns 
inventeringssamordnare.

Observationerna i Rovbase granskas därefter 
av respektive läns inventeringsansvarige och 
observationer som uppfyller regelverket sedan 
för att beräkna resultatet inom länet.

Viltskadecenter1 genomför sedan löpande, och 
i nära dialog med länsstyrelsernas invente-
ringsansvariga, en granskning av länsstyrelsens 
dokumentation och resultat. Därefter samman-
ställer Viltskadecenter länsstyrelsernas inven-
teringsresultat på både nationell och skandi-
navisk nivå i samarbete med Rovdata i Norge.

Viltskadecenters sammanställning av länens 
inventeringsresultat granskas till sist av Natur-
vårdsverket som slutligen fastställer resultaten 
på nationell nivå.

Magnus Kristoffersson 
magnus.kristoffersson@naturvardsverket.se 

1  Viltskadecenter vid SLU arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket med att
bland annat utveckla och utvärdera förebyggande åtgärder mot skador orsakade 
av vilt, till exempel rovdjur, tranor, sångsvanar och gäss och med kvalitetssäkring  
av rovdjursinventeringar.

Lo, Lynx lynx 

LÄSTIPS:

Om inventering av stora rovdjur:

www.naturvardsverket.se, sök på ”vägledning om invente-
ringsmetodik för stora rovdjur” 

RAPPORTERA DINA  
OBSERVATIONER VIA SKANDOBS
Allmänhetens syn- och spårobservationer är viktiga för över-
vakningen av de stora rovdjuren. För att lättare nå allmänheten 
och för att underlätta kommunikationen mellan rapportörer och
Länsstyrelsen, har det gemensamma skandinaviska rapportsy-
stemet Skandobs (www.skandobs.se) utvecklats.

Databasen är öppet tillgänglig och ger alla möjlighet att 
rapportera in observationer av rovdjur. För att rapporteringen 
ska kunna ske på plats, direkt på fjället eller i skogen, där 
rovdjuren eller deras spår observerats, har även en mobilapp 
utvecklats för Iphone och Android (Skandobs touch).

www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbetei-
Sverige/Viltforvaltning/Inventering/Ladda-ner-mobilapp-for-
Skandobs

ROVBASE
Rovbase är en gemensam norsk-svensk databas där förvaltande
myndigheters registrerar olika uppgifter om stora rovdjur, till 
exempel observationer, DNA-prover, döda djur, spårningar och 
annat övervakningsarbete. Databasen utgör ett viktigt arbets-
verktyg i rovdjursförvaltningen. 
Den mesta information som finns i Rovbase är öppen för 
allmänheten och en ny uppdaterad version lanserades i slutet 
av oktober (www.rovbase30.se). 

www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Viltforvaltning/Inventering/Ladda-ner-mobilapp-for-Skandobs
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Stark återhämtning för  
gråsiding och åkersork i fjällen

Gråsiding och åkersork har generellt återhämtat sig starkt i fjällen sedan 1990-talet. De 
senaste 10 – 15 åren har båda arterna visat mycket tydliga cykliska variationer i bestånds-
storleken, oftast med tre eller fyra år mellan topparna 2001, 2004, 2007 och 2011.

Birger Hörnfeldt, Sveriges lantbruksuniversitet
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Till sorkarna räknas även lämlar. Generellt kan man 
säga att skogssork, gråsiding, åkersork och fjällämmel 
är de vanligaste och viktigaste arterna i fjälltrakterna, 
till exempel som föda åt rovfåglar. 

FAKTA:  

Övervakning av smågnagare
Variationen i smågnagarnas bestånd 
följs i Västerbottensfjällen (Ammar-
näs) sedan 1995 (utom 1999–
2000), i Jämtlandsfjällen (Vålådalen/
Ljungdalen) och i Norrbottensfjäl-
len (Stora Sjöfallet) sedan 2001. 
Övervakningen görs på uppdrag av 
Naturvårdsverket och länsstyrel-
serna i Norrbotten, Västerbotten och 
Jämtland. Mätningarna görs med 
slagfällefångst på för- respektive 
sensommaren inom fasta provytor 
(100x100m) längs höjdgradienter 
genom barrskog, fjällbjörkskog och 
upp på fjällheden. Slagfällor används 
eftersom smågnagarna sparas i 
Miljöprovbanken, för att man även 
ska kunna följa hur förekomst av 
miljögifter och sjukdomsalstrande 
organismer varierar i djuren. Femtio 
fällor sätts ut per provyta under tre 
nätter, vilket ger en fångstinsats om 
150 fällnätter och totalt cirka 6 600, 
6 150 respektive 6 200 fällnätter i 
de tre områdena per tillfälle. Relativ 
beståndstäthet för respektive art ut-
trycks med ett fångstindex som antal 
fångade individer per 100 fällnätter. 
I Västerbottens skogsland (Vindeln) 
närmare kusten görs motsvarande 
mätningar inom ett 10x10 mil stort 
rutnät under vår och höst sedan 
hösten 1971, med totalt cirka 8 450 
fällnätter per fångsttillfälle.
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Från senare delen av 1980-talet 
fram till millenieskiftet rådde en 
”sorkcykel-depression” över stora 
områden i norra Europa. Generellt 
dämpades smågnagarcyklerna 
både i fjällområdena och i skogs-
landet. Då varierade sorkarna 
nästan bara säsongsmässigt i antal, 
med minskningar under vintern 
som ofta var så stora att de ”åt 
upp” ökningarna under sommaren  
innan. Detta förhindrade den nor-
malt stegvisa uppbyggnaden av  
cyklerna med allt högre vårtätheter,  
vilket innebar att de riktigt höga 
topparna försvann och bestånden 
förblev på en låg nivå, särskilt på  
våren. Det fick konsekvenser inte 
bara för sorkarna själva utan givetvis  
också för de rovdjur som livnärde 
sig på sork, exempelvis fjällräv och 
sannolikt flera ugglearter.

Sorkcykeldepressionen har kun-
nat följas i skogslandet, men missa-
des nästan av miljöövervakningen i 
fjällen eftersom mätningarna star-
tade mycket senare där. Men den 
framgick ändå tydligt i den korta 
observationsserien från mitten av 
1990-talet i Västerbottensfjällen. 
Störningen i populationsdynami-
ken där såg väldigt likartad ut för 

Gråsidingen gynnas av att det finns blockmarker i landskapet som ger skydd mot framför 
allt ugglor och rovfåglar. 
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FIGUR 1. Fångstindex (antal fångade individer per art) för gråsiding och åkersork i fjällen 
1995–2014 och i skogslandet 1971–2014, i Västerbotten. Pilarna markerar en period 
med säsongsmässig dynamik i fjällen i slutet på 1990-talet och början på en liknande 
period i skogslandet från ungefär mitten på 1980-talet.
 

Gråsiding och åkersork i Västerbottensfjällen
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gråsiding och åkersork och även för 
övriga sorkar.

MILDA VINTRAR FÖRSTÖR
De observerade kraftiga minskning-
arna under vintern sammanföll med 
en längre period av milda vintrar. 
Därför är det troligt att omväxlande 
tö- och frysperioder gjorde att själva 

LÄSTIPS:

Cornulier, T., Yoccoz, N.G., Bretag-
nolle, V., Brommer, J.E., Butet, A., 
Ecke, F., Elston, D.A., Framstad, E., 
Henttonen, H., Hörnfeldt, B., Huitu, 
O., Imholt, C., Ims, R.A., Jacob, J., 
Jędrzejewska, B., Millon, A., Petty, 
S.J., Pietiäinen, H., Tkadlec, E., 
Zub, K., Lambin, X. 2013. Europe-
wide dampening of population  
cycles in keystone herbivores.  
Science 340: 63-66. 

Ecke, F., Christensen, P., Rentz, R., 
Nilsson, M., Sandström, P. and Hörn-
feldt, B. 2010. Landscape structure 
and the long-term decline of cyclic 
grey-sided voles in Fennoscandia. 
Landscape Ecology 25: 551-560.

Hörnfeldt, B. 2004. Long-term 
decline in numbers of cyclic voles 
in boreal Sweden: analysis and pre-
sentation of hypotheses. Oikos 107: 
376-392.

Magnusson, M. 2015. Cyclic voles 
and Puumala hantavirus in a chan-
ging boreal landscape. Doktorsav-
handling vid Sveriges lantbruksuni-
versitet, Umeå. Miljöövervakning av 
smågnagare.

www.slu.se, sök på Miljöövervakning 
av smågnagare.
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Till sorkarna räknas även lämlar. Generellt kan man säga att skogssork, gråsiding, åkersork och fjällämmel är de vanligaste och viktigaste 
arterna i fjälltrakterna, till exempel som föda åt rovfåglar. 
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Fjällämmel i Västerbottens-, Norrbottens- och Jämtlandsfjällen

snötäcket och utrymmet mellan 
snön och marken, där sorkarna  
håller till, påverkades negativt och 
inte erbjöd bra skydd under vintern. 

SKOGSBRUKET PÅVERKAR
Nere i skogslandet närmare kusten 
är gråsidingen fortfarande långt 
ifrån 1970-talets beståndstätheter. 
Här antas det intensiva skogsbruket 
ha bidragit till artens minskning 
och fortsatt låga tätheter. Avverk-
ning och fragmentering av äldre 
skog har i många fall skurit av 
kontakten med de blockmarker  
som är så viktiga för arten. Block-
markerna skyddar sannolikt grå-
sidingen mot framför allt ugglor 
och dagrovfåglar och bidrar på så 
sätt till sorkarnas överlevnad och 

möjligheten för populationen att 
återhämta sig.

SORKARNAS ÅTERKOMST
Från ungefär år 2000 har smågna-
gardynamiken återgått till tyd-
liga cykler både för gråsiding och 
åkersork i Västerbottensfjällen. Det 
här gäller också i övriga fjällen, 
även om det efter återhämtningen 
har synts tecken på ”störande” 
vinternedgångar för gråsiding och 
åkersork i Norrbottensfjällen och 
för åkersork även i Jämtlandsfjällen.

Sorkcykeln 2009–2012 var 
generellt mycket stark, även för 
fjällämmel, och 2011 var det läm-
melår i både Västerbottens- och 
Jämtlandsfjällen. Däremot hade 
Norrbottensfjällen då bara måttligt 

med lämlar, men där fanns istället 
desto fler år 2001.

Med tanke på sorkcyklernas åter- 
komst i fjällen sedan millennieskif-
tet och deras stora betydelse för den  
biologiska mångfalden av exempelvis 
rovdjur som fjällräv, är slutsatsen att  
detta bidrar till miljökvalitetsmålet 
Storslagen fjällmiljö. I perspektivet 
av fortsatt varmare klimat med 
mildare vintrar finns å andra sidan 
risk för en snabb återgång till den 
situation som rådde på 1990-talet 
med endast säsongsmässig dynamik 
och uteblivna sorkcykler.
 
Birger Hörnfeldt
Sveriges lantbruksuniversitet
birger.hornfeldt@slu.se

FIGUR 2. Fångstindex för fjällämmel i Västerbottensfjällen 1995–2014, Norrbottens- och Jämtlandsfjällen 2001–2014. Pilen markerar 
en period i slutet på 1990-talet med typisk, säsongsmässig dynamik i Västerbottensfjällen. 
 

FAKTA: Sorkcykler
Sorkbestånden kan variera kraftigt  
i cykler, och fram till och med 1970- 
talet var höga toppar i cyklerna van-
liga i fjällen och de nordliga skogs-
områdena. Detta gynnade inte minst 
ugglor, rovfåglar och rovdägg-djur 
med sorkar som basföda. Sorkarnas 
betydelse för rovdjurens fortplantning 
gör att rovdjurens beståndsvariationer 
följer hack i häl på sorkcyklerna. 
Cyklerna har ofta tre eller fyra år  
mellan topparna, ibland längre i  
fjällen. Med glesare mellanrum leder 
en del cykler till så kallade lämmelår.
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Fjällräven – en överlevnadskonstnär  
som behöver hjälp

I våra fjällområden lever idag en rest av en fjällrävspopulation som en gång var betydligt 
större. Numera är fjällräven sällsynt och ingen vet hur länge den kommer att finnas kvar, 
men det finns hopp. Sedan flera år tillbaka görs insatser för att förbättra och på sikt säkra 
fjällrävens överlevnad i Skandinavien.

Mats Ericson, Taiga Nature & Photo

FAKTA: Fjällräv 
Fjällräven är en liten räv, med sina tre 
till fem kilo ungefär hälften så stor 
som sin släkting rödräven. Fjällräven 
lever framför allt i tundraområden och 
arktiska miljöer i Kanada, Grönland 
och Ryssland samt på Svalbard 
och Island. Tack vare sin extremt 
isolerande päls kan den leva i jordens 
kallaste och mest ogästvänliga miljöer 
och den påträffas ibland ända upp till 
Nordpolen. Fjällrävarna i Skandina-
vien är beroende av fjällämlar och 
andra smågnagare och de anpassar 
kullstorlekarna efter tillgången på 
föda. Under goda lämmelår, normalt 
vart tredje till fjärde år, kan en hona 
föda uppemot 15–16 valpar. Under 
mellanåren, när gnagarpopulationerna 
har ”kraschat” och födan tryter, föder 
hon få eller inga valpar och många 
valpar överlever inte första sommaren. 
(Läs mer om gnagare på sidan 35.) 

Kanske är den här valpen en av de över-
levare som krävs för att även kommande 
generationer ska få chansen att uppleva 
fjällrävar i våra fjäll.
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Insatserna består av kartlägg-
ning av lyor, årliga inventeringar 
och kontroll av föryngringar samt, 
i vissa områden, stödutfodring av 
fjällrävar och reducering av antalet 
konkurrerande rödrävar. Åtgär-
derna har gett positiva resultat för 
de skandinaviska fjällrävarna. 

LITE FJÄLLRÄVSHISTORIA
Fram till början av 1900-talet var 
fjällräven förhållandevis vanlig i 
fjällen. Under slutet av 1800-ta-
let och under 1900-talets första 
decennier jagades den intensivt, 
som en följd av kraftigt stigande 
skinnpriser. 

På grund av den omfattande 
jakten minskade antalet fjällrävar 
drastiskt. När den till slut frid-
lystes, i Sverige 1928 och i Norge 
1930, var dess existens redan 
starkt hotad.

Hela den skandinaviska fjäll-
rävspopulationen bedöms idag 
bestå av 250 – 300 vuxna indivi-
der. I Finland har ingen fjällrävs-
kull kunnat noteras sedan 1996. 
Fjällräven är akut hotad enligt den 
svenska rödlistan och är sannolikt 
vårt mest hotade större däggdjur. 
I ett europeiskt perspektiv är den 
lilla räven en prioriterad art i EU:s 
habitatdirektiv.

NÅGRA AV DE ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRS ÄR:

• Stödutfodring av fjällrävar, så att så många rävar som möjligt ska kunna 
överleva perioder med ont om smågnagare. Stödutfodringen sker bland annat i 
foderautomater med hundmat i anslutning till kända fjällrävslyor. 

• I vissa fjällrävsområden jagar man rödräv – en art som konkurrerar med fjäll-
räven om lyor och kan utgöra ett direkt hot mot sin betydligt mindre släkting. 

• Årliga inventeringar av fjällräven, för att klargöra hur många valpkullar som 
fötts och hur många nya valpar som sett dagens ljus, är en nödvändig del i 
arbetet för att följa upp fjällrävens status. 

• Som en del i Felles Fjellrev sker också ett intensivt samarbete över gränsen 
mellan forskare från Norsk institutt for naturforskning, NINA och Stockholms 
universitet. Individmärkning av fjällrävar och genetiska studier ger värdefulla 
kunskaper som behövs för att fatta de beslut som krävs för att rädda fjällräven.

FELLES FJELLREV – ETT NORSK-
SVENSKT BEVARANDEPROJEKT
År 2010 tog Felles Fjellrev över 
stafettpinnen efter tidigare fjäll-
rävsprojekt i både Norge och 
Sverige. Det nya med just detta 
projekt var ett intensivt samarbete 
mellan förvaltande myndigheter, 
fältpersonal och forskare på båda 
sidor om riksgränsen. Efter nästan 
fem år finns nu tydliga tecken på 
att arbetet börjar ge resultat.  

Felles Fjellrev har samarbetat 
med det norska avelsprogrammet 
för fjällräv. I avelsanläggningen på 
Sæterfjellet i Dovrefjellsområdet, 
har man fött upp valpar som sedan 
satts ut i norska fjällen. Verksam-
heten har varit framgångsrik och 

lett till att man lyckats återetablera 
en fjällrävstam i Dovrefjell samt 
stärkt lokala fjällrävsstammar i 
andra fjällområden. Fjällrävar som 
satts ut i Norge har vid flera tillfäl-
len vandrat in i Sverige och bidragit 
till nya valpkullar i bland annat 
Vindelfjällen.

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP
Fjällräven är extremt beroende 
av smågnagare för att överleva, 
framför allt fjällämmel. Lämlarna 
varierar stort mellan olika år och 
uppträder normalt i stort antal 
med tre till fyra års mellanrum. En 
frisk och stark fjällrävspopulation 
klarar själv de magra perioderna 
mellan lämmelåren – även om få 

FIGUR 1. Figuren visar antalet 
fjällrävskullar i Skandinavien 
2000–2015 i områden med 
stödåtgärder, jämfört med de 
förhållandevis mycket större 
områden utan stödåtgärder. Här 
syns också hur förekomsten av 
fjällämmel har varierat i Am-
marnäsområdet, Vindelfjällen 
under 2000-talet, uttryckt med 
fångstindex (fångst/100 fällnät-
ter; vårfångst). Variationen av 
lämmel och andra smågnagare 
har i stort sett varit densamma 
i hela fjällkedjan under de 
aktuella åren.
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FAKTA: Projekt Felles Fjellrev
InterReg-projektet Felles Fjellrev var 
ett till hälften EU-finansierat bevaran-
deprojekt för fjällräv.

Projektet leddes av Miljødirektoratet i 
Norge och Länsstyrelsen i Jämtlands 
län och bedrevs i nära samarbete med 
Norsk Institutt for Naturforskning, 
NINA och Stockholms universitet, 
Zoologiska institutionen. I och med 
sommaren 2014 är Projekt Felles 
Fjellrev avslutat. Från och med 2016 
planeras en uppföljning i ett Felles 
Fjellrev II. 

Fjällrävens vackra vita päls var en gång  
anledningen till att arten nästan utrotades 
av pälsjägare i Skandinavien. 
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valpar föds och många fjällrävar 
dör. Men när rävarna blir alltför få 
riskerar arten att dö ut. 

För att stärka fjällrävspopula-
tionen, och på sikt rädda fjällräven 
i våra skandinaviska fjällområden, 
pågår nu ett arbete på flera olika 
plan. Målet är att fjällrävarna ska 

bli så många att de på egen hand 
kan överleva – trots återkommande 
perioder med dålig tillgång på föda. 

HUR SER FRAMTIDEN UT?
Tack vare många år med aktiva 
insatser har antalet fjällrävar ökat 
i de kärnområden för fjällräv där 

insatserna har varit som mest 
intensiva – i Helags/Sylarna och 
Borgafjällsområdet i Sverige och i 
Dovrefjell i Norge.

Dessutom syns nu också allt fler 
tecken på att fjällrävar spontant  
börjar sprida sig från dessa kärn-
områden till andra fjäll där fjäll-
rävar en gång var vanliga men där 
de har varit borta under många de-
cennier. År 2014 och 2015 föddes  
nya kullar av fjällräv i exempelvis  
Blåfjella, Hestkjølen och Kjølifjellet  
i Norge samt i Sösjö-Offerdals-
fjällen i Sverige – alla så kallade 
stepping stone-områden, dvs. 
viktiga spridningsområden för 
fjällrävarna. 

Det går alltså att hjälpa fjäll- 
rävarna att bli fler. Målsättningen 
är att, genom fortsatta stödåtgärder, 
skapa förutsättningar för fjäll-
rävarna att överleva på egen hand, 
utan hjälp från oss människor. 
Det krävs betydligt fler fjällrävar 
än idag, om de av egen kraft ska 
kunna överleva de magra år som 
alltid följer efter lämmelårens 
mångfald av föda.

Mats Ericson, Taiga Nature & Photo
mats@taigaphoto.se

FIGUR 2. Kartan visar en 
översiktlig bild av kända 
fjällrävslyor i Skandina-
vien och var valpkullar 
fötts efter år 2000. Det 
område där Felles Fjellrev 
har verkat sträcker sig 
från del av kärnområdet 
Borgafjäll i norr ned till 
del av Snøhetta/Dovrefjell 
i söder. I de två aktuella 
spridningsområdena inom 
Felles Fjellrevs verksam-
hetsområde har man under 
de senaste åren, även efter 
toppåret 2011, kunnat 
konstatera att det fötts 
flera nya fjällrävar, i många 
fall de första sedan flera 
decennier tillbaks.

Kända fjällrävslyor i Norge och Sverige
Lya med fjällrävsföryngring efter år 2000
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Miljökvalitetsmålet Storsla-
gen fjällmiljö inbegriper mycket 
mer än kalfjället och skyddade 
områden. Så gott som samtliga 
miljökvalitetsmål som handlar om 
naturtyper – Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Levande sjöar och 
vattendrag, Ett rikt odlingsland-
skap, Ett rikt växt- och djurliv –  
är viktiga för att vi ska kunna nå 
målet om en storslagen fjällmiljö. 
Därutöver ger mål om utsläpp, 
resurshantering m.m., som ingår 

i bland annat miljömålen Frisk 
luft, God bebyggd miljö och Bara 
naturlig försurning och Begränsad 
klimatpåverkan förutsättningar för 
en Storslagen fjällmiljö. Sist men 
inte minst är målet om Begränsad 
klimatpåverkan avgörande för  
fjällens framtid.

INTERNATIONELLA PROGRAM 
OCH KONVENTIONER 
Sveriges kunskapsuppbyggnad om 
de svenska fjällens tillstånd och 

förändringar bidrar även till Sveriges 
internationella arbete. Fjällen utgör 
exempelvis större delen av det om-
råde i Sverige som omfattas av vårt 
arbete i Arktiska rådet och dess 
arbetsgrupper. Det finns två grup-
per av speciellt intresse för miljö-
övervakningen i fjällen, nämligen 
Arctic Monitoring and Assessment 
Program AMAP och Conservation 
of Arctic Flora and Fauna CAFF.  
Det mesta av övervakningen inom 
CAFF samordnas i Circumpolar 

Med flera perspektiv på fjällen

Fjällen är ett mångfacetterat område med flera olika naturtyper. Arbetet med att bevara  
och förbättra miljön i fjällen berör därför många miljökvalitetsmål och mål för friluftslivet  
samt miljöövervakningsprogram, internationella samarbeten och forskningsområden.

Mark Marissink, Naturvårdsverket
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LÄSTIPS: 

Luftövervakning med koppling till  
Arktis beskrivs närmare i Naturvårds-
verkets rapport Luft & miljö Arktis 2015. 

Arktiska rådets arbete med biologisk 
mångfald: www.caff.is

Biodiversity Monitoring Programme 
CBMP. Där finns arbetsgrupper för 
övervakning av biologisk mångfald 
i hav, i sötvatten, på land och i 
kustmiljöer. Sveriges lantbruks-
universitet deltar, på uppdrag av 
Naturvårdsverket, i arbetet inom de 
två grupper som berör fjällområdet; 
landgruppen och sötvattengruppen. 
Sverige leder, tillsammans med Ka-
nada, arbetet i sötvattensgruppen. 

Inom det globala naturvårdsar-
betet är det inte minst utvecklingar 
i fältet traditionell kunskap som är 
betydelsefulla för vår förståelse av 
fjällvärlden. Inom det arbetet finns 
bland annat FN:s konvention om 
biologisk mångfald som redan vid 
undertecknandet år 1992 innehöll 
skrivningar om vikten av lokal och 
traditionell kunskap för att bevara 
den biologiska mångfalden. I det 
internationella arbetet med genom-
förandet av dessa artiklar i konven-
tionen har man fokuserat särskilt 
på den traditionella kunskap som 
finns hos urfolk.

Även inom den mellanstatliga 
plattformen Intergovernmental 
Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services IPBES, som 
har funnits sen 2012 och är tänkt 
att fungera som ett slags IPCC 

för biologisk mångfald, har man 
uppmärksammat olika värdesys-
tem och olika typer av kunskaper, 
med särskilt fokus på urfolk. Det 
kan handla om lokal kunskap som 
ger mer detaljerad information om 
specifika fjällområden, som är gan-
ska lätt att hantera inom befintliga 
informations- och beslutssystem. 
Det handlar också om värderingar 
och sätt att se på världen som är 
betydligt svårare att hantera i 
förvaltningen, men som samtidigt 
kan berika den. Inte minst kan 
urfolkens och lokalbefolkningens 
långa historia på en viss plats vara 
en tillgång för att förstå föränd-
ringar över tid. IPBES tar nu fram 
metoder och exempel på hur olika 
kunskaps- och värderingssystem 
kan mötas och tillsammans bidra till 
att biologisk mångfald bevaras och 
att den nyttjas på ett hållbart sätt. 

Mer konkret är samebyarnas 
insatser avgörande i rovdjursöver-
vakningen och samernas kunskap 
och erfarenheter från rennäringen 
behövs för att arbeta med ett för-
valtningsverktyg för rovdjuren. På 
samtliga dessa områden finns ett 
gott samarbete mellan Naturvårds-
verket och Sametinget. (Läs mer i 
artikeln på sidan 28.)

FRILUFTSLIV OCH ANDRA  
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Utöver fjällens värden som natur-
miljö och som kulturlandskap finns 
här stora värden för friluftslivet. 
Många som kommer i kontakt med 
fjällen gör detta på fritiden, ofta för 
att vandra, åka skidor eller snö-
skoter, fiska, jaga eller ägna sig åt 
andra typer av friluftsliv. Fjällvärl-
den är därför viktig även i arbetet 
med de tio mål för friluftslivet som 
regeringen fastställt. En del av de 
kvalitéer som friluftslivsmålen syf-
tar till kan följas upp med hjälp av 
miljöövervakningen, men för andra 

delar krävs nya undersökningar. 
Värdena för friluftslivet är några 
exempel på ekosystemtjänster. 
Under senare år har begreppet 
ekosystemtjänster fått alltmer upp-
märksamhet. Enkelt sagt är ekosy-
stemtjänster de nyttor som sam-
hället får av naturen (mer precist: 
ekosystemen), exempelvis virke 
och mat men även vattenreglering, 
pollinering, vattenrening, rekrea-
tion och spirituella värden. Dessa 
ekosystemtjänster, med undantag 
för vissa försörjande tjänster som 
just virkes- och matproduktion, 
har ofta inte uppmärksammats när 
man fattar beslut som påverkar na-
turen eller landskapet, utan man har 
tagit dem för givna och lagt märke 
till dem först när beslut har lett till 
att vissa tjänster inte längre finns. 

Arbetet med identifiering och 
kartläggning av ekosystemtjänster 
är påbörjat inom EU och IPBES, 
men mycket arbete återstår. Natur-
vårdsverket finansierar för närva-
rande forskning om ekosystemens 
värden. Finansieringen uppgår till 
29,7 miljoner kr och de 7 finan-
sierade projekten pågår under två 
eller tre år och avslutas 2016. 

Naturvårdsverkets forsknings-
satsning på en storslagen fjällmiljö 
är av stor vikt för vår förståelse av 
fjällen. Även den nya satsningen på 
landskapsrelaterad forskning har 
förutsättningar att öka vår kun-
skap om fjällen och därmed öka 
våra möjligheter att nå miljökvali-
tetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Mark Marissink, Naturvårdsverket
mark.marissink@naturvardsverket.se
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Flera utmaningar för målet  
om en storslagen fjällmiljö

Naturvårdsverket konstaterar i sin senaste utvärdering att vi inte kommer att nå miljökvalitets- 
målet Storslagen fjällmiljö till år 2020 med de beslut om åtgärder och styrmedel som idag 
finns. Utvecklingen går i fel riktning och vi har flera komplexa utmaningar att hantera för att 
nå Storslagen fjällmiljö. Fjällens unika ekologiska funktion med stora sammanhängande, 
oexploaterade naturområden riskerar att på sikt försämras på grund av ökad exploatering 
och annat nyttjande som förväntas i framtiden. 

Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket

Barmarkskörning i terrängen är förbjuden i Sverige och påverkar bland annat våtmarkerna i 
fjällen. Renskötselns ökande mekanisering bidrar till att påverkan ökar men är undantagen 
från lagstiftningen. Renskötarna får till exempel köra på barmark i direkt samband med 
yrkesutövningen. Men även andra aktörer kör i terrängen och den allmänna kunskapen kring 
lagstiftningen samt tillsynen behöver förbättras för att kunna undvika att våtmarker och andra 
känsliga naturområden skadas. Bilden är från Ljungdalen i nordvästra Härjedalen.
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Det skandinaviska fjällområdet 
tillhör Europas mest opåverkade 
miljö med mycket höga natur- och 
upplevelsevärden. Fjällen är mindre 
exploaterade än andra delar av 
Sverige men påverkan ökar hela 
tiden, vilket kan hota den känsliga 
fjällmiljön. Den absoluta merpar-
ten av fjällområdet är ett samiskt 
kulturlandskap där renen och den 
samiska renskötseln under lång tid 
spelat en viktig roll. Men landska-
pet blir alltmer fragmenterat på 
grund av ökad exploatering i form 
av vägar, bebyggelse, gruvor, vind-
kraftverk m.m., något som bland 
annat kan försämra förutsättning-
arna för renskötseln. 

FRAMTIDA EXPLOATERING  
UTMANING
De finns flera komplexa utma-
ningar att hantera för att kunna nå 
målet om en storslagen fjällmiljö 
innan år 2020. Fjällturismen har 
blivit en allt viktigare näringsgren 
med snöskoteråkning, skidåkning 
i olika former, vandring samt jakt 
och fiske. Det här är aktiviteter 
som bedrivs inom hela området 
och ökar i omfattning, på vissa 
ställen mer, inom andra mindre. 
Besökare vid fjällens liftanlägg-

ningar koncentreras alltmer till 
enskilda områden, främst längre 
söderut i exempelvis Åre, Funäs-
fjällen, Idre och Sälenområdet. 
De senaste åren har intresset för 
att anlägga vindkraftsparker ökat 
markant, liksom intresset att 
prospektera och utvinna värdefulla 
mineraler. Skogsbruket bidrar 
sedan länge till sysselsättning 
och skatteintäkter, samtidigt som 
det kan innebära ett hot mot de 

stora återstående naturvärden och 
värden för rennäringen som fjällens 
skogar utgör. Även om ny vatten-
kraftsutbyggnad är ovanlig, präglas 
många älvdalar av regleringsmaga-
sin. Dessa utgör en viktig resurs 
för elproduktionen i landet, men 
påverkar också naturen. Antalet 
terrängfordon ökar varje år med 
10 000–15 000 stycken. Detta 
påverkar miljön på många håll, 
särskilt under barmarksperioden 

FIGUR 1. Intressen för prospektering av mineraler i norra Sverige, inklusive fjällvärlden, 
ökar. Kartan visar beviljade undersökningstillstånd för metaller och industrimineral samt 
områden som riskerar att påverkas av detta. Källa: Bergsstatens databas, nov 2013. Miljö-
dataportalen, Lantmäteriet.

Ljungdalsfjällen i nordvästra Härjedalen i 
höstfärger, en storslagen upplevelse. 
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FIGUR 2. Förslag till fjällgräns (svart linje) 
som tagits fram med utgångspunkt från den 
fjällnära skogsgränsen (röd linje).  
Källa: Bergsstatens databas, nov 2013. 
Miljödataportalen, Lantmäteriet.

där exempelvis körskador inom 
känsliga våtmarksområden kan 
vara ett problem.  

LANDSKAPET FÖRÄNDRAS
I framtiden kommer ett förändrat 
klimat att spela en stor roll för hur 
den biologiska mångfalden ut-
vecklas och även påverka hur olika 
verksamheter kommer att utvecklas. 
Till exempel kan dagens omfat-
tande vinterturism i fjällen påverkas 
genom kortare och mildare vintrar

Nya tider ger nya förutsätt-
ningar för de aktörer som redan 
finns eller är på väg att etablera sig 
i fjällområdet. Det landskap vi ser 
idag kommer med all sannolikhet 
delvis att ha en annan karaktär i 
framtiden. Nya verksamheter kan 
då komma att använda naturresur-
serna på ett sätt som kan påverka 
fjällens upplevelsevärden och 
miljökvalitet på andra sätt än vad 
vi ser idag. 

UPPDRAG OM FJÄLLSTRATEGI
Naturvårdsverket redovisade i juni 
2014 ett regeringsuppdrag om att 

ta fram en strategi med förslag 
på etappmål och åtgärder med 
styrmedel med syfte att nå miljö-
kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. 
Fjällstrategin innehåller många för-
slag på åtgärder och är ett viktigt 
stöd för arbetet med att nå målet. 

FÖRSLAG TILL  
FJÄLLAVGRÄNSNING 
I motsats till de andra miljömålen 
är Storslagen fjällmiljö ett regio-
nalt avgränsat mål likväl som ett 
naturtypsmål. De miljökvaliteter 
som beskrivs under målet omfattar 
mer än kalfjället och utvecklingen 
av fjällen är beroende av vad som 
händer i angränsande områden, 
inte minst med tanke på rennäring-
ens beroende av vinterbetesland. 
Någon exakt geografisk avgräns-
ning av målet finns inte och viss 
flexibilitet kommer att behöva 
tillämpas i uppföljningen utifrån de 
data som finns. För att ändå uppnå 
en viss standardisering i uppfölj-
ningen av har Naturvårdsverket 
tagit fram ett förslag till generell 
fjällavgränsning. 

Den föreslagna fjällavgränsningen 
kan användas för att bland annat 
bedöma det samlade exploate-
ringstrycket i fjällen. Förslaget 
innebär att betydande arealer pro-
duktiv skogsmark, nät av skogs-
bilsvägar, flera allmänna vägar, 
samhällen och bosättningar samt 
flera stora vattenkraftsanlägg-
ningar ryms inom avgränsningen 
vilken kan påverka bedömningen 
av miljömålet. Den föreslagna 
avgränsningen innebär till exempel 
att exploateringsgraden, särskilt 
för Norrbottens del, blir väsentligt 
högre jämfört med om man gjort 
en snävare avgränsning. Här är 
även fortsatt exploatering trolig 
och konflikterna med miljökvali-
tetsmålet väntas bli fler.

Naturvårdsverkets förslag är 
i skrivande stund dock ännu inte 
behandlade av regeringen. 

Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

 

Sylarna/Vålådalen/Helags i Jämtlandsfjällen är ett storslaget fjällområde som planeras att 
bli nationalpark. Att långsiktigt skydda fjäll- och andra värdefulla naturområden som natur-
reservat eller som nationalpark bidrar till miljömålet om en storslagen fjällmiljö. Bilden 
visar Helagsmassivet, 1796 m.ö.h, sett från Snasahögarna i västra Jämtlandsfjällen. 
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Miljöövervakning i landmiljöer

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

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

Programområdet innehåller övervakning 
av landmiljön på en mer övergripande 
nivå än den som bedrivs inom de övriga 
programområdena. Den ger också det 
nödvändiga landskapsperspektivet som 
behövs i arbetet med grön infrastruktur, 
ett perspektiv som inte kan nås endast 
genom övervakning av enskilda natur-
typer. Här samlas den nationella fågel- 
och fjärilsövervakningen. Resultaten 
används för såväl miljömålsuppföljning 
som internationella samarbeten och rap-
portering, som enligt art- och habitatdi-
rektivet. Programområdet består av sju 
delprogram.

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

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

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

Svensk fågeltaxering (SFT)

Delprogrammet organiserar övervakning av 
häckfåglar samt stannfåglar vintertid. Det 
är till stora delar baserat på frivilliga insat-
ser. De viktigaste använda metoderna är 

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

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

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

Utförare:  
Biologiska institutionen, Lunds universitet. 

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

Webb: www.fageltaxering.lu.se

Fågelräkning och  
ringmärkning vid Ottenby

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

Utförare:  
Ottenby fågelstation, som drivs av Sveriges 
Ornitologiska förening

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

Webb: www.sofnet.org/ottenbyfagelstation/
forskning/miljoovervakning/

Sträckfågelräkning vid Falsterbo

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

Utförare:  
Biologiska institutionen, Lunds universitet, 
Skånes Ornitologiska Förening

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

Webb: www.falsterbofagelstation.se

Svensk sjöfågelinventering

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

Utförare:  
Biologiska institutionen, Lunds universitet 

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

Webb: www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/an-
dinv/andinv1.htm

Svensk dagfjärilsövervakning

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

Utförare:  
Biologiska institutionen, Lunds universitet 

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

Webb: www.dagfjarilar.lu.se

Heltäckande satellitövervakning

Ett delprogram utvecklades för att finan-
siera samarbets- och utvecklingsprojekt 
med inriktning på satellitbildsbaserad och 
annan heltäckande kartering av landmiljön. 
Av resursbrist har inte arbetet fortsatt 
enligt plan.

NILS-programmet

NILS (Nationell Inventering av Landskapet 
i Sverige) omfattar alla landmiljöer, det vill 
säga jordbruksmark, skogsmark, våtmar-
ker, stränder, fjäll och bebyggda områden. 
Huvudsyftet är att genom stickprov av 
flygbildstolkning och fältobservationer följa 
hur förändringar i det svenska landska-
pet påverkar den biologiska mångfalden. 
Programmet bidrar med data till interna-
tionell rapportering. 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. En första 
återinventering inleddes 2008, en andra 
2014. 

Utförare: Institutionen för skoglig resurs-
hushållning, SLU.

Kontaktpersoner: Pernilla Christensen, 
pernilla.christensen@slu.se, samt  
Hans Gardfjell, hans. Gardfjell@slu.se

Webb: www.slu.se/nils

http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/andinv/andinv1.htm
http://www.sofnet.org/ottenbyfagelstation/forskning/miljoovervakning/
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PROGRAMOMRÅDE VÅTMARK

Genom våtmarksövervakningen följs 
utvecklingen av våtmarkernas tillstånd 
med avseende på hydrologisk orördhet 
och biologisk mångfald. Resultat från 
miljöövervakning används för uppfölj-
ning av miljömål och internationell 
rapportering. Programområdet har två 
delprogram.

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

Satellitbaserad övervakning  
av våtmarker

Markanvändningsrelaterade vegetations- 
förändringar i alla öppna myrar större 
än 0,5 hektar övervakas inom ramen 
för en nationell inventeringsomgång 
med tioårig period. Under 2014–2015 
analyseras myrar i Västra Götalands, 
Värmlands och Örebro län. 2015 startar 
även en ny länsgrupp upp med sju 
deltagare i de östra delarna av Svealand 
och Götaland. 2017 kommer en första 
analys av hela landet att vara klar.

Utförare:  
Brockmann Geomatics Sweden AB

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

Webb: www.myrar.se

Klimatrelaterad övervakning

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

Utförare:  
Brockmann Geomatics Sweden AB

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

Webb: www.naturvardsverket.se/
Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervak-
ning/Programomrade-Vatmark/

FAKTA  

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

Utförare:  
Institutionen för skoglig resurshus-
hållning, SLU

Webb: www.slu.se/riksskogstaxeringen

PROGRAMOMRÅDE SKOG

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

Programområde Skog består av tre 
delprogram. 

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

Markinventeringen (MI) 

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

Utförare:  
Institutionen för mark och miljö, SLU

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

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

Integrerad övervakning

Inom den integrerade övervakningen görs 
omfattande mätningar av miljötillstånd 
och omsättning av olika ämnen inom 
fyra små 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,  
SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet AB,  
Sveriges geologiska undersökning, SGU 

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

Webb: info1.ma.slu.se/IM/

Smågnagarövervakning – skog

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

Utförare:  
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

Kontaktperson:  
Birger Hörnfeldt, birger.hornfeldt@slu.se

Webb:  
www2.vfm.slu.se/projects/hornfeldt 

info1.ma.slu.se/IM/
http://www.slu.se/viltfiskmiljo/birger_hornfeldt
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1 Övriga delprogram beskrivs närmare på www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/
Miljoovervakning/Jordbruksmark/

PROGRAMOMRÅDE FJÄLL

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

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

Smågnagarövervakning – fjäll

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

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

Kontaktperson:  
Birger Hörnfeldt, birger.hornfeldt@slu.se 

Webb: www2.vfm.slu.se/projects/horn-
feldt/index3.html 

NILS-programmet

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

PROGRAMOMRÅDE  
JORDBRUKSMARK

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

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

Kartering av mark och gröda

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

Utförare:  
Institutionen för mark och miljö, SLU

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

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

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 provtag-
ningsplatser årligen. Programmet mäter 
mark- packningen i alven. Från och med 
2008 görs även matjordsmätningar. 
(Matjorden är jordlagret på cirka 0–20 
centimeters djup.)

Utförare:  
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson: 
Elisabeth Bölenius
elisabeth.bolenius@slu.se 

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

NILS-programmet

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

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

Typområden på jordbruksmark

I åtta större områden där jordbruksmark 
dominerar mäts och beräknas halter av 
näringsämnen i yt- och grundvatten. 
Resultaten kopplas till den odling och åt-
gärder (gödsling, jordbearbetning m.m.) 
som förekommer inom avrinningsområ-
det. De nationella mätningarnas resultat 
analyseras tillsammans med mätningar 
inom 13 regionala typområden som läns-
styrelserna bekostar. 

Utförare:  
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson:  
Katarina Kyllmar 
katarina.kyllmar@slu.se

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

Observationsfält på åkermark

Mätningar i ytvatten, dräneringsvatten 
och grundvatten görs från 12 åkrar (för-
söksfält) i olika delar av landet. Även här 
hämtas uppgifter om odling och åtgärder 
från lantbrukaren in. Syftet är att studera 
hur odlingen och klimatet påverkar växt-
näringsläckaget.

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

Webb: www.slu.se/sv/institutioner/mark-
miljo/forskning/vattenvardslara-/observa-
tionsfalt-typomraden
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Notiser
SLUTRAPPORT FRÅN  
ÖVERVAKNING AV SKOGENS  
VITALITET OCH SYMPTOM 

I två på varandra följande pro-
gram (1984–96 och 1995–2013) 
finansierade Skogsstyrelsen (i det 
senare fallet tillsammans med EU) 
övervakning av skogens vitalitet 
och symptom på skogsskador i 
ett nät av skogsbestånd, de s.k. 
Obsytorna. Bakgrunden till 
programmen var farhågorna för 
omfattande skogsdöd på grund av 
luftföroreningar och försurning, 
och avbruten EU-finansiering i 
kombination med att hotbilden 
inte kom att besannas ledde fram 
till att övervakningen avslutades. I 
en rapport utgiven av Skogsstyrel-
sen och författad av två forskare 
från vardera IVL och Lunds uni-
versitet beskrivs programmen och 
de viktigaste resultaten. I en avslu-
tande utvärdering konstateras bl.a. 
att det insamlade datamaterialet 
inte är färdiganalyserat och att det 
är viktigt att datamängden fortsatt 
hålls tillgänglig i ett datavärdskap. 

Miljöövervakning på Obsytorna 1984–
2013. Rapport 1:2015, Skogsstyrelsen.

REGIONALA OCH NATIONELLA
LANDSKAPSDATA I SAMANALYS
AV DAGFJÄRILARS HABITAT

Tröskelvärdet för att gräsmarksgyn-
nade dagfjärilar ska trivas i hag-
marker är att landskapet består av 
minst 4,2 procent hagmarker inom 
en radie av 6 km. Den slutsatsen 

drar bevarandebiologerna Karl-Olof 
Bergman, Juliana Daniel-Ferreira 
och Lars Westerberg, Linköpings 
Universitet, i en studie beställd av  
Länsstyrelsen i Östergötland. I  
studien samanalyseras data från  
den regionala miljöövervakningen  
av dagfjärilar i Skåne, Blekinge,  
Kronobergs, Jönköpings, Östergöt-
lands och Örebro län med Jord-
bruksverkets nationella övervakning 
av ängs- och betesmarker i samar-
bete med NILS-programmet.   
 Andra resultat är att förekomst av 
sandmiljöer, bryn, hällmarker och 
vägrenar kan stötta betesmarkernas 
fjärilsfauna. Vad gäller skötseln av 
de enskilda hagmarksobjekten är 
slutsatsen att betet inte bör vara för 
hårt, inte starta för tidigt och gärna 
variera mellan åren.  

Analys av fjärilsdata från ängs- och 
betesmarker från syd- och mellansverige. 
Meddelande nr 2015:5, Länsstyrelsen 
Östergötland.

METODUTVECKLING  
FÖR KARTERING AV  
BULLERFRIA OMRÅDEN

Jönköpings län har tagit fram en 
metod för att med hjälp av GIS-
analys översiktligt kartera områden 
som är relativt fria från männis-
koskapat buller. Det egna länet 
har använts för att testa modellen. 
Modellen tar in GIS-data om buller- 
källor som vägar, järnvägar, flyg-
fält, vindkraftverk, vissa industri-
anläggningar, skjutbanor och 
motorbanor. Vegetationens däm-
pande effekt är också medräknad, 
baserat på Lantmäteriets mark-
täckedata. Däremot inte effekten av 
topografin, som bedömdes som för 
beräkningstekniskt krånglig att ta 
med, något som dock framhålls som 
önskvärt i framtiden. 

Ostörda områden – Var finns de?  
Meddelande nr 2015:01, Länsstyrelsen  
i Jönköpings län.

REGIONAL UPPFÖLJNING  
AV BETESMARKER

I sex kommuner i Västra Götalands 
län har länsstyrelsen 2013 återin-
venterat 79 objekt som i ängs- och 
betesmarksinventeringen 2002–2004 
klassats som ”möjlig äng”, dvs. betes- 
marker som helst borde skötas som 
slåtteräng. Inventeringen visar att 
slåttergynnade arter (fältgentiana, 
klasefibbla, ängsskallra, vildlin m.fl.)  
har minskat, och hela 38 procent av 
objekten bedöms nu ha låga eller inga 
värden som möjlig äng. Länsstyrelsen 

konstaterar att i arbetet med miljö
stöd och rådgivning har det brustit 
vad gäller möjlig äng, vilket innebär 
att brukarna troligen inte är med-
vetna objektens speciella värde eller 
behov av skötsel. 

Möjlig äng – 10 år senare. Rapport 2014:19, 
Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Silverstreckad pärlemorfjäril (Argynnis paphia).
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Rapporten Havet berättar det senaste 
om miljötillståndet i Sveriges havs-
områden. Den ges ut i samarbete mellan 
Havs- och vattenmyndigheten, Havs-
miljöinstitutet och Naturvårdsverket. 
Nästa Havet-rapport utkommer 2016.

Andra temarapporter från miljöövervakningen

Resultaten från den svenska  
miljöövervakningen behövs för  
att kunna beskriva tillståndet, 
upptäcka förändringar och bedö-
ma hotbilder i miljön. Resultaten 
från de systematiska undersök-
ningarna ligger också till grund 
för beslut om åtgärder. I miljö-
övervakningens temarrapporter 
presenteras ett urval resultat på 
ett överskådligt sätt.

Rapporten Sötvatten berättar om den 
senaste forskningen i Sveriges sjöar och 
vattendrag. Den ges ut av Havs- och 
vattenmyndigheten. Nästa Sötvatten 
planeras till vintern 2015/2016.

OM MILJÖTILLSTÅNDET I SVENSKA HAVSOMRÅDEN

HAVET

Synteser ger ny inblick i ekosystemen
Även övergödda hav blir surare

Cyanobakterier genom historien och idag
Fiskeförvaltning med hänsyn till hela ekosystemet

Miljögifter: Nya främmande ämnen ökar

2013/2014

Sötvatten 2014
Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag

Rapport 2012  1

Rapporten Gifter & miljö samlar resul-
tat från miljöövervakningsprogram som 
mäter halter och påverkan av miljöfar-
liga ämnen i Sverige. Rapporten ges ut  
av Naturvårdsverket och nästa rapport 
planeras till 2016.

GIFTER & MILJÖGIFTER & MILJO

OM PÅVERKAN PÅ YTTRE MILJÖ OCH MÄNNISKOR

2014

Rapporten Luft & miljö Arktis 2015 
berättar om luftföroreningarnas väg till 
Arktis, om hur vi påverkar Arktis och 
hur Arktis påverkar oss. Nästa tema-
rapport planeras till 2017.

luft & miljö 2015 1

Arktis 2015

..

naturvardsverket.se/publikationer
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MILJÖÖVERVAKNING  
FÖR MILJÖMÅLEN

Resultaten från miljöövervak-
ningen visar tillståndet i miljön 

och används för att bedöma om vi 
uppnår Sveriges miljökvalitetsmål. 

De 16 målen är beslutade av  
Sveriges riksdag och beskriver  

önskade tillstånd i miljön.

Mer om miljöövervakningen   
naturvardsverket.se/ 

miljoovervakning

Mer om miljökvalitetsmålen  
miljömål.se

Skog & mark presenterar resultat 
från miljöövervakningen av de svenska 
landmiljöerna. 2015 års rapport har 
fjäll som tema och innehåller resultat 
från övervakningen av fjällandskapet,  
bland annat om palsmyrar, fågel och  
smågnagare. Här beskrivs också  
rapporteringen enligt det europeiska 
habitatdirektivet och uppföljningen av  
miljömålet Storslagen fjällmiljö samt 
fjällinriktade aktiviteter inom forsk-
ning, förvaltning och åtgärdsarbete. 

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

FORSKNING

FÖR MILJÖMÅLEN

MILJÖ
ÖVERVAKNING

TEMA FJÄLL

2015


