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Rapport om översyn av Svenska artprojektet
Sammanfattning

Uppdraget har gällt en översyn av Svenska artprojektets
genomförande, mål och resurser. En utgångspunkt har varit att
projektets vetenskapliga nytta ska värnas samtidigt som möjligheter
till effektiviseringar och besparingar belyses.
I översynen konstateras att Svenska artprojektets vetenskapliga forsk‐
ning och inventeringar har gett mycket goda resultat, och bidragit till
att nära 2 500 nya arter upptäckts. Utgivningen av bokverket
Nationalnyckeln bedöms ha varit mindre framgångsrik som följd av
kraftiga eftersläpningar i utgivningstakten, höga kostnader och en
begränsad spridning.
Det föreslås att Svenska artprojektets mål och uppdrag avgränsas till
uppgiften att bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskaps‐
spridning om dåligt kända arter. Uppdraget bör ha fokus på
vetenskapligt arbete och forskning samtidigt som kunskap och
information ska göras tillgänglig och användbar för olika målgrupper i
samhället.
Det fortsatta genomförandet av Svenska artprojektet föreslås ske i
form av en permanent satsning, vars uppdrag och mål preciseras i ett
uppdrag av regeringen. Vidare föreslås effektiviseringar i
genomförandet genom övergång till digital teknik i kunskapsspridning
och kommunikation. Med dessa förutsättningar bedöms den årliga
budgetramen kunna minska med ca 20 milj.kr, från nuvarande 65
milj.kr. till ca 45 milj.kr. Kontrollstationer för uppföljning och
bedömning av projektets genomförande bör göras vart tredje år.
När det gäller verksamhetens organisation föreslås att den
inledningsvis ligger kvar vid Artdatabanken på SLU. På längre sikt bör
det övervägas att föra Artdatabanken till Naturhistoriska riksmuseet,
som då också övertar ansvaret för Svenska artprojektet.
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1. Uppdrag och utgångspunkter

Uppdraget har varit att se över formerna för Svenska artprojektets
bedrivande samt att utvärdera samhällsnyttan av verksamheten
utifrån bl.a. miljökvalitetsmålen och de internationella målen för
biologisk mångfald på EU‐ och global nivå. Utredaren ska enligt
uppdraget lämna förslag till möjliga besparingar och till hur projektet
ska slutföras eller avslutas på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som
det bidrar till de angivna målen.
I uppdraget har ingått att pröva frågor om projektets mål, huvud‐
mannaskap, formerna för kunskapsspridning, målgrupper, samarbete
med andra institutioner samt kopplingen till utbildning och forskning.
En utgångspunkt för översynen är att projektets vetenskapliga nytta
och värde ska säkerställas. Konsekvenser av förslagen ska beskrivas.
Uppdraget ska redovisas i en rapport senast den 1 juni 2012. Uppdraget
återfinns i bilaga 1 till rapporten.
Rolf Annerberg, generaldirektör vid forskningsrådet Formas, fick
uppdraget att genomföra översynen. Ingrid Strömberg, Landsbygds‐
departementet, har varit sekreterare i arbetet.
2. Svenska artprojektet

Svenska artprojektet syftar till att hitta och beskriva svenska arter.
Projektet består av fyra delar:
 inventering av dåligt kända arter,
 taxonomisk forskning och vetenskaplig beskrivning och
dokumentering av dessa arter,
 stöd till biologiska muséer samt
 utgivningen av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
Projektet tillkom som en del av en större satsning på biologisk
mångfald som regeringen initierade 2001.1 Inledningsvis handlade det
om en förstärkning av Artdatabankens verksamhet med 10 milj.kr. per
år för arbetet med ett nationellt referensverk som beskriver samtliga
djur, växter och svampar. För år 2003 och 2004 beräknades ett
medelsbehov om 10 resp. 20 milj. kr. Samtidigt anvisades 20 milj.kr.
via Formas för stöd till de biologiska museerna. Satsningen utökades
år 2005 från 20 till 30 milj.kr. och föreslogs av regeringen vara per‐
manent. Vidare fick Artdatabanken ytterligare 15 milj.kr. för
taxonomisk forskning och inventeringar. De medel som via Formas
hade anvisats för stöd till de biologiska museerna flyttades samtidigt
till Artdatabanken.2
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Svenska artprojektet var således en satsning som växte fram successivt.
Något formellt uppdrag som preciserade uppdrag, mål och ramar för
projektets genomförande finns inte. När det gäller utgivningen av Nat‐
ionalnyckeln har redovisningar gjorts i budgetpropositionerna under
de inledande åren, där en beräknad omfattning om ca 100 volymer
redovisades inom en tidsperiod på 20 år. Mål och riktlinjer för Svenska
artprojektet har i stället formulerats i interna beslut och riktlinjer.
Regeringens årliga styrning har skett genom följande villkor i
regleringsbrevet för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU:
Av anslaget ska minst 77 000 000 kronor användas till den verksamhet
som bedrivs vid Artdatabanken. Av dessa ska minst 45 000 000 kronor
användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet,
innefattande bl.a. taxonomisk forskning och inventering av dåligt
kända arter. Minst 20 000 000 kronor ska användas för stöd till
biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

Medelstilldelningen har varit nominellt oförändrad sedan 2005.
Bakgrund

Artdatabanken är ett nationellt kunskapscentrum inom området
biologisk mångfald med uppgift att samla data, analysera och övervaka
vilda arter och deras livsmiljöer. Verksamheten inleddes på 1990‐talet
som ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU. Numera är Artdatabanken organisatoriskt
och formellt inordnad i SLU:s verksamhet och placerad inom
fakulteten för naturresurser och lantbruk. Chefen för Artdatabanken
har ställning motsvarande prefekt. Artdatabanken har en styrgrupp
med rådgivande funktion till chefen. I styrgruppen finns
representanter från Naturvårdsverket, Havs‐ och vattenmyndigheten,
Naturhistoriska riksmuseet, SLU, LRF, Svenska naturskyddsföringen
samt Artsdatabanken i Norge (jfr nedan).
Svenska artprojektet har sin bakgrund i Artdatabankens arbete med
den s.k. Rödlistan, som är en bedömning av arters risk att försvinna
enligt ett system för klassificering som utvecklats inom ramen för
Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Det visade sig att många
arter saknade tillgänglig eller samlad dokumentation och
beskrivningar. Några forskare tog därför initiativ till ett projekt med
syfte att stärka den taxonomiska forskningen.
Av de underlag som togs fram av forskarna som underlag för bered‐
ningen i Regeringskansliet beskrivs projektets mål och inriktning.
Satsningen skulle omfatta inventering och taxonomisk bestämning av
samtliga levande arter av djur, växter och svampar i Sverige, forskarut‐
bildning och stöd till vård av de biologiska museernas samlingar.
Arbetet skulle redovisas vetenskapligt och i ett populärvetenskapligt
verk, Nationell flora och fauna. Motivet för den populärvetenskapliga
publiceringen var att den naturintresserade allmänheten hade en

4
viktig roll i miljöövervakningen, t.ex. genom rapporteringen till
Artportalen, som är Artdatabankens portal för inrapportering av
artobservationer. Barn och ungdomar sågs också son en målgrupp,
varför vikten av spridning till skolor och bibliotek betonades. Projektet
i sin helhet skulle genomföras i samverkan med forsknings‐
institutioner och museer och beräknades pågå under 15–20 år.
Totalkostnaden beräknades uppgå till 600 milj.kr. eller 30 milj.kr.
årligen.
Organisation m.m.

Svenska artprojektet genomförs av Artdatabanken. Genomförandet av
projektet sker i Artdatabankens linjeverksamhet. Sett till hur verksam‐
heten är organiserad är Artprojektet således inget egentligt projekt.
Det finns heller ingen samlad uppdragsbeskrivning eller projektplan
framtagen internt för projektet, utan de olika delarna i projektet
genomförs och följs upp separat. Det finns en särskild styrgrupp med
syfte att fungera rådgivande till projektets ledning, som är chefen för
Artdatabanken. Styrgruppen består av chef samt tillförordnad chef för
Artdatabanken och fyra externa representanter, bl.a. från Veten‐
skapsrådet, Göteborgs biologiska museum och från Artsdatabanken i
Norge. Under 2011 var totalt 77 personer anställda vid Artdatabanken,
varav ca 29 personer var knutna till artprojektets verksamheter.
Verksamheter

I det följande beskrivs kortfattat projektets olika verksamheter.
Närmare information finns på Artdatabankens hemsida.3 I
genomförandet av projektet görs en åtskillnad mellan de vetenskapliga
delarna och produktionen av Nationalnyckeln, som betraktas som en
mer populärvetenskaplig del. Till de vetenskapliga delarna räknas
taxonomi och inventering och ibland även museistödet.
– Taxonomi och inventeringar

Programmet Taxonomi omfattar medel för forskning och
inventeringar, medel för utveckling av databaser, anordnande av
forskarskolor och viss administration. Programmet disponerar totalt
ca 18 milj.kr. per år.
Forskningsprojekt ska behandla taxonomi hos grupper av flercelliga
organismer som är dåligt kända, dvs. i behov av taxonomisk revision i
Sverige eller Norden. Innebörden är att med vetenskaplig metod och
kompetens bestämma en art och att utarbeta bestämningsnycklar, dvs.
ett system med beskrivningar som gör det möjligt att steg‐för‐steg
artbestämma en organism. Fördelningen av stöd är inriktad på
inventering av dåligt kända artgrupper, forskning som inbegriper
svenska arter, taxonomi, hög kvalitet och god genomförbarhet.
3
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Forskningsmedlen utgör årligen ca 12 milj.kr och kan sökas för
projektbidrag, doktorandtjänst, postdoktorala projekt m.m. Medlen
fördelas i en årlig process med utlysning av medel, granskning av
ansökningar och beslut och hanteras av en särskild vetenskaplig
kommitté på samma sätt som ett forskningsråd. Forskningsresultaten
ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i vissa fall i National‐
nyckeln. Bestämningsnycklar för arter som inte presenteras i
Nationalnyckeln ska kunna publiceras på Svenska artprojektets
hemsida. Resultaten av de inventeringar som skett inom ramen för
forskningen läggs in i Artportalen eller de naturhistoriska museernas
offentliga databaser.
Dyntaxa är en taxonomisk databas som utvecklats inom ramen för art‐
projektet. Dyntaxa innehåller information om klassificering, släktskap
och namn för Sveriges arter. Dyntaxa har utvecklats till en nationell
standard och används i dag som bas för nationell rapportering och
miljöövervakning. Databasen tillhör Artdatabanken som sköter
administrationen av databasen. Uppdateringar görs av forskare som
erhållit forskningsmedel. Forskarskolor är kurser som anordnas i
samarbete med svenska och universitets‐ och högskoleinstitutioner
och naturhistoriska museer, med inriktning på taxonomisk metodik
och taxonomiskt dåligt kända grupper.
Resultaten av Svenska artprojektets vetenskapliga del har nyligen sam‐
manställts i en rapport.4 Totalt har 131 milj.kr. fördelats till forskning,
inventering och databaser, varav 104 milj.kr. avser forskningsstöd och
27 milj.kr. inventering, workshops forskarskola, administration och
kommunikation. Forskningsverksamheten har resulterat i 250 veten‐
skapliga artiklar. Den forskning och de inventeringar som Svenska art‐
projektet stött har hittills lett till att ca 2 500 arter nya för landet har
upptäckts, varav ca 850 arter är helt nya för vetenskapen. Bland dessa
nya arter dominerar insekter (60 %), övriga ryggradslösa djur (18 %)
och svampar (14 %).
– Museistöd

Medel till de biologiska museerna fördelas också genom utlysning. Det
finns ett flertal biologiska museer varav de största är Naturhistoriska
riksmuseet, Biologiska museerna vid Lunds universitet, Göteborgs
naturhistoriska museum och Evolutionsmuseet vid Uppsala
universitet. Härutöver finns på regional och lokal nivå flera biologiska
muséer.
Utlysningarna görs för treårsperioder, senast perioden 2011–2013, för
vilken samtliga medel har beslutats.
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Resultatsammanställning 2002–2010 av Svenska artprojektets vetenskapliga del,
2011‐10‐07 (Artdatabanken).
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Museistödet används till digitalisering av biologiska samlingar,
tillgängliggöra information i databaser, samordning av databaser,
gemensamma system och standarder. Vid medelstilldelning prioriteras
samlingar från Norden samt projekt som handlar om samarbete
mellan flera museer. Medlen är till största del tidsbegränsade och
används till att finansiera endast ett fåtal tjänster vid museerna.
Museistödet anses ha betydelse för artprojektet genom att dåligt
kända organismgrupper görs tillgängliga för forskning. Det finns också
exempel på samarbetsprojekt som ”Sveriges virtuella herbarium”, som
är en samordnad digitalisering av växter och svampar.
Museistödet hanterades tidigare av Formas, som fördelade medel efter
ansökningar. Stödet flyttades 2005 över till Artdatabanken. Nivån på
stödet uppgår till 20 milj.kr. per år har varit oförändrad under projekt‐
perioden.
– Nationalnyckeln

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna har som målsättning att
vara ett nationellt referensverk över Sveriges alla växter, djur och
svampar. Nationalnyckeln planerades inledningsvis omfatta ca 60
volymer. Bedömningen grundade sig på att antalet arter som saknade
beskrivningar i litteraturen uppgick till ca 30 000. Senare fastställdes
en planerad utgivning uppgående till ca 100 volymer under en 20 års‐
period.
Nationalnyckeln har hittills (maj 2012) utkommit i 13 volymer. Inom
projektet bedöms att det inte är möjligt att klara av att slutföra utgiv‐
ningen inom 15–20‐årsperiod som ursprungligen angavs.
Eftersläpningen i utgivningen har haft flera orsaker. Till exempel fanns
inledningsvis svårigheter när det gällde verksamhetens styrning och
planering. Det handlade också en hög ambitionsnivå i fråga om
bokverkets omfattning och kvalitet, som gav upphov till högre
kostnader och längre produktionstid. 5
Produktion och utgivning av Nationalnyckel sker inom ramen för ett
särskilt program i Artdatabanken, och är alltså skild från artprojektets
vetenskapliga delar. Organisationen utgörs till stor del av en redaktion
som inkl. programchef och chefredaktör består av ca 24 personer. Red‐
aktionen består av textredaktörer, bildredaktörer och illustratörer
samt marknadsförare. För faktaunderlag och grundtexter anlitas
externa experter som skribenter.
Totalt uppgår kostnaden för Nationalnyckeln till 35 milj.kr. per år,
varav 27 milj.kr finansieras av anslagsmedel och 7 milj.kr. av
försäljningsintäkter. Av den totala kostnaden utgör personal och löner
15 milj.kr, driftskostnader: 12 milj.kr (inkl. tjänster text, bild, tryck) och
5

En närmare översyn av Nationalnyckeln finns redovisad i PM 2011‐08‐18,
Landsbygdsdepartementet.

7
gemensamma kostnader ca 8 milj.kr. Kostnaden per volym har varierat
mellan 6–12 milj.kr, beroende på antalet arter och sidantal. En stor del
av kostnaden avser arbetet med grundtext, redigering och bilder.
Tryckkostnaden utgör en mindre del, ca 1,5 milj.kr. per volym.
Försäljningen av Nationalnyckeln sker genom abonnemang och
försäljning i handeln. Antalet abonnenter har legat relativt konstant
sedan starten och uppgår till ca 8 300. En abonnent erbjuds köpa varje
utgiven volym, dock utan köptvång. Försäljningen i handeln uppgår
till ca 3 000 volymer per år, givet två utgivna volymer per år.
I undersökningar av kundkretsen som genomförts inom ramen för
projektet har framkommit att Nationalnyckeln når en relativt
begränsad krets. Spridningen av Nationalnyckeln i skolor och bibliotek
är mycket begränsad. En förklaring uppges vara kostnaden och
osäkerheten i utgivningstakten. Resurser för kommunikation och
marknadsföring kopplat till Nationalnyckelns utgivning har varit
relativt begränsade.
Aktuell planering och mål

Som tidigare nämnts har Svenska projektets genomförande, mål och
inriktning i huvudsak beslutats inom projektet. Mål och riktlinjer har
preciserats under åren med utgångspunkt i det som man kallar riksda‐
gens ursprungliga beställning, dvs. ett taxonomiskt referensverk över
samtliga i Sveriges förekommande flercelliga arter. Enligt den nu
gällande planeringen, som beslutats av projektets styrgrupp, finns
följande fyra slutmål för projektet:6
1. Alla flercelliga arter i Sverige är kända och vetenskapligt be‐
skrivna.
2. En dynamisk databas med alla arter och namn angivna.
3. Bestämningsnycklar till artnivå för alla organismgrupper,
analogt eller digitalt.
4. Beskrivningar av alla flercelliga arters utseende, levnadssätt och
utbredning i bokform eller digitalt.
När det gäller utgivningen av Nationalnyckeln har en intern översyn
av planeringen genomförts. Enligt ett internt beslut i maj 2011 har nya
mål och ramar för projektet med fokus på utgivningen av
Nationalnyckeln lagts fast.7 En utgångspunkt är att projektets
vetenskapliga delar ska inriktas på okända eller dåligt kända arter
medan Nationalnyckeln inriktas på att tillgängliggöra befintlig
kunskap (kända arter) för naturintresserad allmänhet, professionella
användare inkl. högskolestuderande. För utgivningen av
Nationalnyckeln fastställdes slutåret 2027. Med en beräknad utgivning
6

Långtidsplan för genomförande av Svenska artprojektets vetenskapliga delar
(Artdatabanken).
7
SLU, Artdatabanken, Beslut 2011‐05‐19.
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med 3 volymer per år skulle den sammanlagda utgivningen uppgå till
60 volymer. Med stöd av beslutet har ett internt utvecklingsarbete
fortsatt under 2011 och 2012 avseende volymindelning och innehåll.
Frågan om digital teknik som komplement eller alternativ till en utgiv‐
ning i bokform har också behandlats i detta sammanhang.
Samverkan

Inom ramen för Svenska artprojektet finns flera områden där
samverkan och kontakter finns med andra institutioner och forskare
nationellt, t.ex. i projektets styrning (styrgrupp) och i den
vetenskapliga kommitté som beslutar om forskningsmedel. Samarbete
och kontakter finns också mellan verksamma forskare, som också kan
vara involverade i faktaunderlag till Nationalnyckeln.
Ett nytt initiativ för samverkan utgör uppbyggnaden av ett nätverk i
Sverige kallat ”Svenska LifeWatch”, som är ett samarbete mellan
universitet, myndigheter och museer. Målet är att bygga en nationell
”e‐infrastruktur” för data om biologisk mångfald. Information från
olika databaser ska länkas samman och bli åtkomlig via en gemensam
portal. Syftet är att forskare, miljöövervakare och samhällsplanerare
ska kunna få tillgång till data och kunna göra analyser inom olika
områden. Svenska LifeWatch är i formell mening ett konsortium som
omfattar SLU, SMHI, Naturhistoriska riksmuseet samt universiteten i
Göteborg, Lund och Umeå. Projektet samordnas av Artdatabanken
och finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet. 8
Det finns också en samverkan mellan Norge och Sverige och det
norska respektive det svenska artprojektet, vilket beskrivs närmare
nedan. Inom det nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet,
finns ännu inget samarbete etablerat.
3. Biologisk mångfald – internationellt och nationellt
arbete
Konventionen om biologisk mångfald (CBD)

Grundläggande för det globala samarbetet är FN:s konvention om
biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD), som
antogs vid FNs möte om miljö och utveckling i Rio 1992. Konventionen
har tre övergripande mål:
 bevarande av biologisk mångfald,
 hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och
 rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid utnyttjande av
genetiska resurser.
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För uppföljning av konventionen hålls regelbundna möten mellan par‐
terna, s.k. partsmöten. Vid världstoppmötet om hållbar utveckling i
Johannesburg 2002 antogs ett mål om att kraftigt reducera förlusten av
biologisk mångfald till 2010 och en handlingsplan med åtgärder för
genomförandet av konventionen. Vid det senaste mötet i Nagoya 2010
beslutades om en ny strategisk plan för perioden 2011‐2020. Planen
anger fem strategiska mål:
 angripa de underliggande orsakerna till förlusten av biologisk
mångfald genom att sprida kunskaper, värderingar och skapa
rätt styrnings‐ och planeringsverktyg i samhället.
 reducera de faktorer som leder till att den biologiska
mångfalden minskar och att verka för en hållbar användning av
olika naturresurser.
 förbättra den biologiska mångfalden genom att säkerställa eko‐
system, arter och genetisk variation bl.a. genom att skydda
landområden.
 öka nyttan av biologisk mångfald och ekosystemtjänsterna bl.a.
genom bevarande och restaurering av ekosystem.
 förbättra implementeringen av planen bl.a. genom ett brett
deltagande.
Vid mötet åtog sig länderna att förhindra utrotningen av kända hotade
arter till 2020. Arternas bevarandestatus ska även ha förbättrats
långsiktigt.
Andra internationella konventioner

Det finns också andra internationella konventioner med koppling till
biologisk mångfald, bl.a. följande:
 Ramsarkonventionen om skydd av våtmarker: syftar till
bevarandet och hållbart nyttjande av våtmarker.
 Bonnkonventionen om skydd av flyttande vilda djur och som
ställer krav på ett strikt skydd för de mest hotade arterna.
 Bernkonventionen om skydd av vilda djur och växter, som
syftar till att skydda hotade djur och växter och deras
livsmiljöer. Genom konventionen har Sverige åtagit sig att
skydda vissa listade växt‐ och djurarter.
EU

En stor del av de internationella åtagandena som rör biologisk
mångfald genomförs inom ramen för EU‐samarbetet. EU har också
egen miljölagstiftning inom en rad områden. Art‐ och
habitatdirektivet och Fågeldirektivet9 utgör tillsammans EU:s
naturvårdslagstiftning. Genomförandet sker bl.a. genom utpekande av
vissa områden med särskilt skydd, s.k. Natura 2000‐områden. Syftet
9

Rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av
den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar.
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med båda direktiven är att uppnå gynnsam bevarandestatus för de
arter och naturtyper som anges i direktiven. Exempelvis anger Art‐
och habitatdirektivet vilka arter och naturtyper som ska skyddas inom
EU. Varje medlemsland har skyldighet att se till att alla dessa arter och
naturtyper har s.k. gynnsam bevarandestatus, Länderna måste ha en
övervakning och rapportera status till EU. Andra EU‐direktiv inom
området är vattendirektivet, den europeiska landskapskonventionen
och en europeisk strategi för biologisk mångfald.
Nationella miljökvalitetsmål

Flera miljökvalitetsmål berörs av Artdataprojektets verksamhet. Ett
särskilt mål om biologisk mångfald beslutades emellertid år 2005.
Målet ”Ett rikt växt‐ och djurliv”. Målet har följande lydelse:
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter
skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur‐ och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.

För miljökvalitetsmålet fastställdes tre delmål om att hejda förlusten
av biologisk mångfald till 2010, minska andelen hotade arter fram till
2015 och ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald och biologiska
resurser.
I syfte att uppnå målen har olika åtgärdsprogram genomförts. Även åt‐
gärder inom andra politikområden, t.ex. jordbrukspolitiken, har
bedömts ha stor betydelse. Utöver aktiva åtgärder har betydelsen av
kunskapsuppbyggnad betonats, bl.a. kunskap om dåligt kända
organismgrupper, arters krav på livsmiljöer, m.m. I fråga om hotade
arter har systemet med rödlistning och de bedömningar som
Artdatabanken har gjort varit centrala. 10
I utvärderingar har miljökvalitetsmålet Ett rikt växt‐ och djurliv (och
även andra miljökvalitetsmål) bedömts vara svårt att nå. Trots
åtgärder har förlusten av biologisk mångfald fortsatt. Utöver
ytterligare aktiva åtgärder har det bedömts nödvändigt med ökad
samverkan övervakning och förbättrat kunskapsunderlag. En ny
målstruktur och förändrade bedömningsgrunder för miljömålsarbetet
beslutades 2010.11 Innebörden är bl.a. att de tidigare delmålen ersätts
av etappmål som i huvudsak beslutas av regeringen. En parlamentarisk
beredning ska ansvara för rådgivning till regeringen och för
utarbetande av strategier med etappmål. Naturvårdsverket har

10
11

Prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:49.
Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:142.
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tillsammans med Havs‐ och vattenmyndigheten ett samlat ansvar
uppföljning och rapportering av miljömålen.
Miljömålsberedningen har i ett betänkande 2011 redovisat förslag till
etappmål för bl.a. biologisk mångfald.12 Förslaget, som tar sin utgångs‐
punkt i Nagoya‐målen men även andra internationella åtaganden, om‐
fattar fem etappmål inom följande områden:
 ekosystemtjänster och resiliens,
 hotade arter och naturtyper,
 invasiva främmande arter,
 kunskap om genetisk mångfald,
 den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden.
När det gäller etappmålet om hotade arter och naturtyper är
bakgrunden de internationella konventioner som Sverige anslutit sig
till och de åtaganden som följer av detta, bl.a. Nagoya‐mötets beslut.
Det framhålls att Sverige åtagit sig att skydda vissa listade växt‐ och
djurarter enligt Bernkonventionen liksom art‐ och habitatdirektiv och
fågeldirektivet i EU. Vidare nämns den svenska s.k. rödlistan, där
hotade arter definieras. Åtgärder och styrmedel handlar i stor
utsträckning om Naturvårdsverkets arbete med upprättande av
åtgärdsprogram. Betydelsen av kartläggningar och ökad kunskap, t.ex.
inom genetisk mångfald, betonas också.
Etappmålen har beslutats av regeringen i huvudsak i enlighet med
beredningens förslag.
Artdatabankens och artprojektets roll

Det kan konstateras att det finns en rad omfattande mål och
åtaganden internationellt och inom EU‐samarbetet när det gäller
biologisk mångfald. Ansvaret för aktiva åtgärder som följd av
internationella åtaganden inkl. EU, vilar i hög grad på nationell nivå.
Det nationella miljökvalitetsmålet för biologisk mångfald avspeglar de
åtaganden internationellt och inom EU.
De krav på övervakning och rapportering som ställs avser vissa
fastställda arter, som utgörs av redan väl kända arter, djur och växter.
Det finns inga uttalade krav, som följd av CBD eller andra
konventioner, på att länder ska inventera och dokumentera alla
förekommande arter. Under senare år har dock flera initiativ tagits
internationellt inom detta område. Inom ramen för CBD finns Global
Taxonomi Initiative, GTI, som är ett program med syfte att utveckla en
global infrastruktur för taxonomisk information. Andra exempel är
Global Biodiversity Informationen Facility, GBIF, som är ett
internationellt samarbetsprojekt med syfte att samla information och
kunskap om biologisk mångfald. ”Encyclopedia of Life” är ett privat
12

Etappmål i miljömålsarbetet (SOU 2011:34)
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finansierat initiativ med syfte att skapa ett nätverk av partners och
samlare för att kunna erbjuda online‐baserad information om arter för
olika former av målgrupper, från naturintresserad allmänhet till fors‐
kare och professionella. Ansvaret att vara nationell kontaktpunkt mot
dessa system är fördelat på flera myndigheter. Exempelvis är Natur‐
historiska riksmuseet den svenska GBIF‐noden.
Artdatabanken och Svenska artprojektet roll och uppgifter i
miljömålsarbetet för biologisk mångfald handlar framför allt om att
leverera data och underlag till miljöövervakningen och att bidra med
kunskapsuppbyggnad. Artdatabanken har en central roll när det gäller
den s.k. Rödlistan för övervakning av hotade arter och genom
Artportalen för inrapportering av data och observationer.
Artdatabanken är vidare, tillsammans med Havs‐ och
vattenmyndigheten, datavärd för miljöövervakning avseende biologisk
mångfald, och stöder på flera sätt miljöövervakningssystemet med
data, information och analys.
När det gäller Svenska artprojektet har detta arbete relevans framför
allt inom området kunskapsuppbyggnad, dvs. som en nödvändig
grund för det operativa miljöarbetet och miljöövervakningen.
Uppgiften att inventera och beskriva dåligt kända arter har ingen
direkt operativ betydelse för arbetet med biologisk mångfald på kort
sikt. Artprojektets ambition att upprätthålla kompetens och kunskap
inom taxonomi kan ses som en nödvändig förutsättning för arbetet
med biologisk mångfald. Expertkunskaper är nödvändiga för att även i
framtiden kunna göra kvalificerade artbestämningar.
Sammantaget kan Artdatabanken bedömas ha en tydlig roll i
miljöövervakningen och miljömålsarbetet vad avser försörjningen av
data, kunskapsunderlag och analyser. När det gäller Artprojektet är
sambandet inte lika klart.
4. Norska artprojektet

Det norska artprojektet startade 2009, med det svenska artprojektet
som en förebild. Artsprojektets övergripande mål och inriktning är
följande:
 Stärka kunskapen om arterna i Norge
 Långsiktig kartläggning och kunskapsuppbyggnad.
 Särskilt fokus på dåligt kända arter och artgrupper.
Som delmål gäller följande:
 Stärka kunskapen om Norges artmångfald till nytta för
allmänhet, förvaltning och forskning.
 Lägga speciell vikt vid att beskriva hittills dåligt kända arter och
artgrupper.
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Stärka kompetensuppbyggnad och rekrytering inom taxonomi
och biosystematik vid relevanta vetenskapliga institutioner.
Bidra till och dra nytta av liknande projekt i Sverige och på
längre sikt också i de övriga nordiska länderna
Bidra till god samordning med övrig kartläggning av artmång‐
falden i Norge.

Projektets verksamhet omfattar fyra målområden.
 Kompetens och infrastruktur: omfattar forskarskola i samarbete
med det norska vetenskapsrådet, samarbete om DNA‐
streckkodning genom International Barcode of Life samt
motsvarande norska nätverk. Budget: 4,2 milj. NoK.
 Kartläggning: utlysning av medel för kartläggning och
inventering av dåligt kända arter, förekomst och utbredning
samt även bearbetning av redan insamlat material. Projektet
har dock inga medel för att finansiera forskning. Utlysning av
medel för workshops och seminarier (0,5 mkr). Budget: 22,7
milj. NoK.
 Förmedling och dataflöde: avser samordning och hantering av
dataflöde och information/kommunikation av projektets
resultat. Digitala medier utgör huvudkanal med olika
datatjänster, t.ex. Artsnavnebasen, Artsportalen, Artskarte.
Budget: 4,7 m NoK.
 Lön och drift: omfattar projektadministration och mötes‐
omkostnader. Budget: 1,9 milj.
Artsprojektets totala budget uppgår till 25 miljoner NoK (ca 30 milj.
SEK), dvs. en lägre nivå än det svenska projektet. Nära 70 % av projek‐
tets budget avser medel för kartläggning och inventeringar. Det norska
projektet har i nuläget inget forskningsstöd, även om ett sådant har
diskuterats i planeringen. En annan skillnad i jämförelse med det
svenska projektet är att alla kunskapsförmedling ska ske digitalt. Det
finns alltså ingen motsvarighet till den svenska Nationalnyckeln i det
norska artsprojektet. I stället läggs stor vikt vid att utforma lämpliga
digitala lösningar med sökbara databaser för olika ändamål och
målgrupper, från forskare, statlig och regional/lokal förvaltning,
allmänhet, osv. I genomförandet har Artsprojektet uppdraget att
samverka med och stödja andra aktörer och institutioner.
Artprojektets mål, mandat och ledning och organisation är beslutade
av Miljödepartementet. Artsdatabanken ansvarar för genomförande
och administration. Organisation består av en styrgrupp,
projektkoordinator och arbetsgrupper under varje sakområde.
Styrgruppen ansvarar för projektets genomförande och har följande
sammansättning: Artsdatabanken, Direktoratet för naturförvaltning,
Kunnskapsdepartementet, Artsdatabanken, Sverige. Styrgruppen utses
av miljödepartementet på fem år. Projektets medel anvisas från miljö‐
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departementet via Artsdatabankens anslag. Årlig redovisning sker dels
i Artsdatabankens årsrapport, dels i särskild redovisning om projektet
till miljödepartementet.
Samarbete Norge–Sverige

Miljöministrarna i Norge och Sverige slöt 2009 en principöverenskom‐
melse om samarbete mellan det norska och svenska artprojektet.
Samarbetet sker i dag genom att länderna har ömsesidig
representation i varandras styrgrupper. Projekten har också stöd av
informella kontakter och en dialog som uppges fungera mycket väl.
Det finns ett visst samarbete i inventeringar och ett personutbyte på
forskarsidan bl.a. i samband med de forskarskolor som båda länderna
anordnar. Härutöver har relativt få konkreta samarbeten etablerats.
Som en förklaring nämns att projekten har något olika profil och
tyngdpunkter.
5. Vetenskaplig värdering

Inom ramen för översynen har uppdragits åt Henrik Enghoff, professor
vid Köpenhamns naturhistoriska muséum, att utföra en vetenskaplig
värdering av Svenska artprojektet med fokus på projektets
vetenskapliga delar, dvs. framför allt medel för forskning och
inventering. Uppdraget har redovisats i en rapport, som återfinns i
bilaga 2.
Rapportens slutsats är att Svenska artprojektet från en taxonomisk och
vetenskaplig synpunkt uppvisat mycket goda resultat. Den
vetenskapliga produktionen är hög och de flesta av projekten har
tillfört värdefull kunskap och uppvisat hög eller excellent kvalitet.
Några få projekt har dock bedömts ha otillfredsställande resultat
hittills. Forskningen och den ökade kunskapen bedöms ha relevans
inte bara i Sverige utan även internationellt. Svenska artprojektet
bedöms ha inneburit att Sverige tillhör en elit i fråga om biologisk
artkunskap (”national biota”). Samtidigt konstateras att det
fortfarande återstår mycket arbete innan projektets mål, i synnerhet
målet om att kartlägga alla flercelliga arter, kan nås.
6. Analys och överväganden
Övergripande bedömning

Svenska artprojektets mål och uppdrag har som nyss nämnts aldrig
preciserats i något uppdrag från regeringen. Detta förhållande
försvårar givetvis en utvärdering och en bedömning av projektets
verksamhet och resultat. I avsaknad av tydliga riktlinjer från
uppdragsgivaren har projektets mål, inriktning, prioriteringar och
genomförande i stora delar lagts på projektets ledning, dvs. utförarna.
Det har heller inte ställts krav på rapporteringar eller utvärderingar i
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syfte att säkerställa att projektets verksamhet leder mot de mer
allmänna mål som uttalats.
Målet och uppgiften att kartlägga och beskriva alla flercelliga arter är
svår att uppnå inom en realistisk tidsperiod, vilket också framgår av
den vetenskapliga utvärderingen. Det kan också ifrågasättas om en
sådan målsättning är rimlig eller ändamålsenlig. Slutförande av
projektets olika delar bedöms i nuläget kräva mer än de 20 år som
inledningsvis var ett riktmärke för projektet. Enligt gällande planering
skulle år 2027 kunna vara en slutpunkt åtminstone för den del av
projektet som avser utgivningen av bokverket Nationalnyckeln.
Bedömningen är därför att projektets mål behöver omformuleras. Full‐
ständighetskravet att alla arter ska vara beskrivna och dokumenterade
vid en viss sluttidpunkt riskerar att driva upp kostnaderna samtidigt
som projektets ursprungliga mål och nytta för samhället – att öka
kunskapen om landets arter – hamnar i bakgrunden. Detta gör det
angeläget att formulera ett mer precist mål för projektet. Ett förslag till
nytt mål för projektet presenteras därför i det följande. Det behöver
också övervägas om en satsning som löper över en period om 15–20 år
inte är att betrakta som permanent. Ett alternativ till att lägga fast en
sluttidpunkt för genomförandet och slutleveransen – som i sig kan
driva upp kostnaderna i genomförandet – kan därför vara att ge
projektet en långsiktig inriktning och att anpassa uppdrag, styrning,
resursramar och rapportering till detta förhållande.
Projektets betydelse för biologisk mångfald

Artdatabanken och Svenska artprojektet har en naturlig hemvist i
arbetet internationellt och nationellt om biologisk mångfald.
Artdatabanken har en central roll och i flera avseenden aktiv roll i
miljöövervakningen avseende arter och naturtyper genom olika
tjänster och databaser som Rödlistan, Artportalen m.m. Kunskapen är
viktig för miljöövervakning och rapportering men också som underlag
för utformning av aktiva åtgärder för att stödja målet om biologisk
mångfald.
Svenska artprojektet, som ju utgör en del av Artdatabankens
verksamhet, har ett fokus framför allt på mer grundläggande
kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Att inventera och
beskriva dåligt kända arter har möjligen på kort sikt ingen direkt
operativ betydelse för arbetet med biologisk mångfald utan har ett
mer långsiktigt perspektiv. Nationalnyckeln har framför allt en
inriktning på att tillhandahålla bestämningsnycklar och beskrivningar
för arter som saknar tillgänglig dokumentation, detta som stöd för en
bredare kunskapsspridning men också för mer professionell
tillämpning, dvs. förvaltning och specialintresserade.
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Sammantaget kan sägas att Svenska artprojektets värde och betydelse
för miljöarbetet inom biologisk mångfald handlar om
kunskapsuppbyggnad och att sprida och tillgängliggöra denna
kunskap till olika målgrupper. Det handlar således om ett slags
grundläggande infrastruktur för samhällets miljöarbete. Det
samhällsekonomiska värdet av detta arbete är naturligtvis svårt att
fastställa eller kvantifiera. Från ett effektivitetsperspektiv bör dock
avsatta medel och resurser användas så att de gör största möjliga
nytta. Det är också viktigt att insatser följs upp och utvärderas i
förhållande till de mål som sattes upp. Kunskap kan vidare betraktas
som en kollektiv vara. Det är därför viktigt att säkerställa att den
kunskap som genereras av projektet verkligen kommer hela samhället
till del.
Vetenskapliga delar/taxonomi

Den externa utvärderingen visar mycket goda resultat, hög kvalitet
och relevans i forskningsverksamheten. Ett stort antal nya arter har
hittats och artbestämts och den nya kunskapen bedöms ha relevans
inte bara för Sverige och Skandinavien utan också i vidare mening
genom den ökade kunskap inom taxonomi som byggts upp.
Det kan hävdas att en fullständig bedömning av den vetenskapliga
nyttan skulle ha krävt att forskningen och forskningsstödet skett i
konkurrens med andra relevanta forskningsområden. Konkurrensen
om forskningsmedel är hård. Det medför att många projekt har svårt
att bli finansierade även om den vetenskapliga kvaliteten är hög. Detta
har varit en utgångspunkt för satsningen på taxonomi inom Svenska
artprojektet. Svårigheterna för den taxonomiska forskningen – som för
övrigt är ett generellt och globalt problem och inte bara rör Sverige –
handlar om att andra forskningsområden inom biologin i dag väcker
större intresse, t.ex. den genetiska nivån eller ekosystem. Det har
också funnits en svårighet vad gäller etablerade biometriska metoder
för att mäta forskningens genomslag i vetenskapliga publikationer, där
den taxonomiska forskningen publiceras i mindre kända och spridda
publikationer. För att garantera att den taxonomiska forskningen kan
bedrivas med kontinuitet behövs därför en långsiktigt tryggad
finansiering.
Artprojektets vetenskapliga del förefaller mot bakgrund av
utvärderingen kunna fastställas ha god måluppfyllnad och ”nytta” och
väsentligt bidra till målet om ökad kunskap om dåligt kända arter. Det
kan vidare konstateras att med relativt begränsade medel i förhållande
till projektets totala budget, har resultaten varit mycket goda.
Budgetmässigt bör därför satsningen kunna pågå på ungefär
motsvarande nivå. Ett angeläget utvecklingsområde bör vara att
konkretisera samarbetet med det norska artsprojektet. Genom ett
stärkt samarbete kan resultat och resursanvändning inom
gemensamma målområden effektiviseras. Samarbetet kan också bidra
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till att utveckla och komplettera ländernas verksamheter. Exempelvis
har det svenska projektet forskningsmedel vilket det norska projektet
ännu saknar. Det norska artsprojektet förefaller å andra sidan ha
kommit längre i användningen av ny teknik. Flera potentiella områden
för stärkt samarbetet kan identifieras.
 Gemensamma inventeringar kan effektivisera kartläggnings‐
arbetet av dåligt kända arter i båda länderna.
 Ytterligare forskarutbyte och samarbete i form av gemensamma
forskarskolor och andra kompetenshöjande åtgärder.
 Gemensamma eller samordnade databaser, eller en gemensam
digital plattform, kan öka tillgängligheten och spridningen av
den kunskap och data som generas i de båda projekten.
Museistöd

Museistödet betraktas ibland som del av projektets vetenskapliga del.
Medlen används för vård av samlingar, digitalisering av material och
tillgängliggörande vid de biologiska museerna. Samlingarna utgör en
del av den kunskapsbas som finns om olika arter.
Museistödets resultat har inte varit möjliga att bedöma inom ramen
för denna översyn. En översiktlig redovisning av museistödets
användning finns i den tidigare nämnda resultatsammanställningen av
artprojektets vetenskapliga del. Utöver detta har ännu ingen samlad
utvärdering gjorts av stödet. Merparten av stödet uppges gå till
digitalisering av de biologiska museernas samlingar avseende dåligt
kända organismgrupper. Bedömningen internt i projektet är att
Svenska artprojektets finansiering har bidragit till en väsentligt ökad
digitalisering av samlingarna. Digitaliseringen av samlingarna bidrar
till att göra samlingarna mer tillgängliga generellt och öka museernas
interaktivitet med omvärlden. I artprojektet finns också ambitionen
att bygga upp en nationell samlingsdatabas tillgänglig för forskare och
allmänhet och som är kopplad till samarbete inom initiativ som GBIF,
Svenska LifeWatch m.m.
När det gäller frågan om digitalisering av museernas samlingar bör det
klarläggas vilket ansvar som museernas huvudmän har för
samlingarnas vård och tillgängliggörande och vilka delar som bör
finansiera genom Artprojektet. En grundläggande princip bör vara att
artprojektets stöd inte ska ersätta normal grundfinansiering till
museerna. I dag gäller för åtminstone de statliga museerna, och även
andra statliga kunskaps‐
institutioner, att information ska vara tillgänglig och sökbar digitalt.
Kostnaderna för detta bör därför täckas av museernas basanslag. För
andra mindre museer med andra huvudmän och kan ansvar och
finansiering vara mera komplex och kanske kräva särskilda
överväganden.
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Sammantaget bör det i ett längre perspektiv – i synnerhet om artpro‐
jektet skulle få en mer permanent inriktning– kan det dock
ifrågasättas om museistödet ska vara permanent på nuvarande nivå,
dvs. 20 milj.kr. årligen, eller om en avtrappning eller utfasning kan
vara ändamålsenlig. En neddragning eller utfasning av museistödet
bör i så fall göras på ett transparent och tydligt sätt som möjliggör
museernas anpassning under en fastställd tidsperiod på ca 3–5 år.
Nationalnyckeln

Nationalnyckeln har blivit den del i artprojektet som kanske mest kan
ifrågasättas när det gäller resultat, kostnader och måluppfyllelse.
Bland annat har vissa forskare ifrågasatt nyttan av utgivningen av
Nationalnyckeln och menat att forskningsmedel kan användas för
annan mer angelägen forskning.13 Nationalnyckeln har inte lyckats
etablera sig som ett nationellt referensverk och huvudkanal för
information om Sveriges alla arter. Nationalnyckeln tar i anspråk en
stor del av Artprojektets totala medel (40 %) och riskerar därigenom
att tränga undan andra satsningar. Det finns också en problematik i
att Nationalnyckeln bedrivs så separerat från det övriga artprojektet
och från Artdatabankens verksamhet. Resurser och kompetens,
kommunikation och information kan då inte tas tillvara effektivt för
att främja projektet som helhet.
Enligt gällande planering kan bokutgivningen slutföras år 2027, omfat‐
tande totalt 60 volymer. Som förutsättningar gäller då en mer
fokuserad utgivning, med inriktning på arter där annan
bestämningslitteratur saknas och med en smalare och mer
professionell målgrupp. Denna inriktning borde innebära at
förutsättningarna för att få en bredare spridning av ett sådant bokverk
blir relativt begränsade.
En fortsatt bokutgivning kan ifrågasättas från flera utgångspunkter.
Viktigast är om en bokutgivning över huvud taget är ett effektivt och
ändamålsenligt sätt att sprida information och kunskap på. Den
snabba tekniska utvecklingen under 2000‐talet har inneburit att
kraven och behoven av digital information och snabba sökbara data är
höga från alla målgrupper sett. Detta gäller både Artdatabanken och
Artprojektet.
Det kan vidare ifrågasättas om kunskapsspridning och
Nationalnyckeln behövs som en separat aktivitet, skild från
artprojektet i övrigt och Artdatabanken som helhet. Det är troligt att
det är mer angeläget att Artdatabanken (som helhet, inkl.
artprojektet) fortsätter utveckla sökbara och tillgängliga databaser
eller applikationer utformade för olika användare, dvs. forskare,
13

Debattartiklar i ämnet har bl.a. publicerats i Uppsala Nya Tidning.

19
näring, förvaltning, specialintresserad allmänhet. Den internationella
framväxten av system för informationsdelning och sökning är också
angelägen att ta tillvara. Kunskapsspridning bör kunna ses som en
integrerad del i Artprojektet och i Artdatabankens verksamhet som
helhet. Inriktningen bör därför vara att finna gemensamma hel‐
hetslösningar med målbilden att all kunskap, data och information
som utvecklas i Artprojektet och i Artdatabanken ska vara tillgängliga
och sökbara för olika typer av avnämare i samhället.
7. Förslag
Övergripande

Svenska artprojektet bör ses som en långsiktig, permanent satsning
utan en på förhand angiven sluttidpunkt. I stället läggs särskilda
kontrollstationer fast i tid för att ge möjlighet till kontroll och
bedömning av verksamhetens resultat och inriktning. Detta bör ske
vart tredje år.
Projektets mål behöver omformuleras och avgränsas för att fungera
styrande för projektets genomförande. Utgångspunkten bör vara
artprojektets kärnuppgift, dvs. att stödja kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning om dåligt kända arter. Verksamheten behöver
vidare styras mot de insatser som ger ”mest nytta för pengarna”.
Bedömningen är därför att verksamheten bör ha en vetenskaplig
tyngdpunkt med inriktning på inventering, forskning och kompetens
inom taxonomi.
Tillgängliggörande av data och kunskapsspridning föreslås i ökad ut‐
sträckning ske på ett sådant sätt att hela samhället får nytta av den
kunskap som tas fram i projektet. Projektets information och
kommunikation ska i huvudsak ske genom digitala medier. Projektet
ska hållas samman i genomförandet och styras i särskild ordning.
Ökade krav ska ställas på samarbete nationellt, med norska
artsprojektet, i Norden och internationellt.
Med en långsiktig inriktning, och med beaktande av de
effektiviseringar som föreslås, bedöms projektets kunna genomföras
på en lägre årlig anslagsnivå. I fråga om projektets huvudmannaskap
redovisas tre olika alternativ.
Mål och uppdrag

Det övergripande målet för Svenska artprojektet föreslås vara en lång‐
siktig kartläggning och kunskapsuppbyggnad av dåligt kända arter.
Fokus i projektet bör ligga på vetenskapligt grundad uppbyggnad av
kunskap och kunskapsspridning. Detta innefattar inventering av nya
eller dåligt kända arter, vetenskaplig artbestämning men även
beskrivning av arter som är kända men där det saknas tillgänglig
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dokumentation och beskrivningar samt användbara
bestämningsnycklar.
Utgångspunkten bör vara behovet av kunskap från ett nyttoperspektiv.
Det betyder en bedömning av vilka arter eller grupper av arter som
kan bedömas ha stort värde att kartlägga med utgångspunkt i arbetet
för biologisk mångfald på nationell och internationell nivå.
Målgrupper

Den kunskap som Artprojektet genererar ska vara till nytta för sam‐
hället. Med ett fokus på vetenskap kommer den primära målgruppen
på kort sikt att vara forskning i Sverige och internationellt. En annan
målgrupp är aktörer inom miljöarbetet, där ökad kunskap kan bidra
till bättre miljöövervakning inklusive väl underbyggda förslag till
åtgärder. Det är också angeläget att det från uppdragsgivarens sida
ställs ett tydligt krav på att kunskap och information från projektet ska
göras tillgänglig för bredare målgrupper eftersom gemensamt
finansierade aktiviteter bör komma alla till del.
Inriktning av verksamheten

Taxonomisk forskning och inventering bör liksom i dag omfatta
inventering och forskning inom taxonomi, åtgärder som bidrar till att
stärka kompetens inom området och utveckling av databaser för att
samla och tillgängliggöra kunskap. Den vetenskapliga utvärderingen
visar att betydande resultat uppnåtts med den nuvarande nivån på
forskningsmedel. Detta visar att nivån är väl avvägd. Däremot är det
angeläget att ytterligare konkretisera samverkansmöjligheterna med
det norska artsprojektet i det vetenskapliga arbetet. Följande områden
kan bedömas relevanta för samarbete:
 Gemensamma kartläggningar och inventeringar.
 Gemensamma eller samordnade databaser för ökad tillgång och
spridning av kunskap som genereras i de båda projekten.
 Forskarutbyte och samarbete i form av gemensamma
forskarskolor och andra kompetenshöjande åtgärder.
Även nationellt är det angeläget att stärka samarbetet med andra
institutioner och att effektivt verka för att bygga en ”infrastruktur” för
den taxonomiska kompetensen på lång sikt. I denna uppgift bör det
vara artprojektets roll att främja samarbete och kontaktytor mellan
olika vetenskapliga institutioner och forskare. Av stor betydelse är
också att Sverige genom Artdatabanken och Svenska artprojektet är en
aktiv deltagare i de internationella initiativ som tas för att stärka taxo‐
nomi och kunskapsuppbyggnad, t.ex. genom internationellt
tillgängliga system för data och information om arter.
Museistödet behöver ses över och omprövas om artprojektet blir en
permanent satsning. Som tidigare framgått saknas det grundligare
utvärderingar av detta stöd, varför det har varit svårt att bedöma
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behov och inriktning av stödet. Samtidigt är det inte är rimligt att en
additionell finansiering av detta slag permanentas utan att museernas
grundläggande uppdrag och finansiering beaktas. En möjlig
utgångspunkt bör därför vara att museistödet fasas ut under en
fastställd tidsperiod som ger museernas huvudmän tid att anpassa
verksamhetens finansiering. Ett riktmärke kan vara fram till
tidpunkten för den första kontrollstationen. Skulle det därefter
bedömas finnas fortsatt behov att stödja vissa verksamheter vid muse‐
erna, bör det kunna prövas om dessa delar inte kan integreras i forsk‐
ningsstödet.
Kunskapsspridning

Uppgiften att tillgängliggöra och sprida kunskap om arter är
gemensam för Artprojektet som helhet men också för Artdatabanken.
Inriktningen bör därför vara att hitta gemensamma digitala lösningar
för kunskapsspridning, kommunikation och information om arter.
Olika målgrupper – forskare, förvaltning, företag, skolor och högre
utbildning och den naturintresserade allmänheten – ska kunna söka
den information de behöver för sin professionella utövning eller för
andra ändamål.
I detta perspektiv finns det inget skäl för att fortsätta utgivningen av
bokverket Nationalnyckeln. Spridningen av Nationalnyckeln har varit
begränsad och som medel för kunskapsspridning har den ifrågasatts.
En fortsatt bokutgivning tar dessutom resurser från andra viktiga
utvecklingsområden, inte minst den digitala utvecklingen.
Bestämningsnycklar och lättillgängliga beskrivningar av arter där
bestämningslitteratur saknas bör enkelt och åskådligt kunna finnas
tillgängliga digitalt. Det bör också vara möjligt att utveckla mobila
lösningar med applikationer för datorer eller mobiltelefoner med
bestämningsnycklar, som kan öka användbarheten för vidare
målgrupper.
Uppdrag och styrning

Regeringen föreslås besluta om ett tydligt uppdrag för Svenska artpro‐
jektet. I uppdraget anges projektets mål, inriktning, organisation och
ledningsformer, ramar för genomförandet samt former för
rapportering.
För projektets genomförande behöver en huvudman fastställas. En
styrgrupp som utses av regeringen ansvarar för den strategiska
ledningen under projektets genomförande. Styrgruppen bör sättas
samman så att den säkerställer en bred sammansättning och god
insyn. I den ansvariga organisationen fastställs en projektorganisation.
Vägledande bör vara att projektet hålls samman i genomförandet.
I uppdraget fastläggs också krav på rapportering och uppföljning. Som
grundläggande krav bör en årlig rapport med redovisning av
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verksamhet och resultat redovisas. En sådan rapport kompletterar
ordinarie krav på årsredovisning.
Härutöver föreslås att tidpunkter anges för särskilda uppföljningar av
projektet. Syftet är att ge möjlighet att bedöma verksamhetens resultat
och fortsatta inriktning inklusive budgetramar. Rekommendationen är
att sådana kontrollstationer planeras in vart tredje år. Regeringen bör i
särskild ordning kunna besluta om vilka beslutsunderlag som krävs
inför varje kontrollstation.
Huvudmannaskap och organisatoriska alternativ

Flera organisatoriska alternativ kan övervägas.
1. Ett första alternativ är att utveckla den nuvarande modellen med
Artdatabanken som fortsatt huvudman. Regeringen preciserar i
regeringsbeslut uppdraget till Artdatabanken att genomföra Svenska
artprojektet, med tydligt angivna mål, riktlinjer och ramar för
genomförandet inkl. rapportering. Regeringen utser styrgrupp och
egen representant i denna. I detta alternativ har regeringen goda
möjligheter att följa och övervaka projektets genomförande och
säkerställa att målen uppfylls. Samtidigt kan det vara en styrka för
projektets vetenskapliga ”status” att genomförandet sker inom ramen
för ett universitet.
2. Ett andra alternativ är att Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,
övertar rollen som projektägare och ansvarar för styrning och
uppföljning. Uppgiften regleras i SLU:s instruktion. Regeringen kan
ange ramar och krav på återrapportering i regleringsbrev. Fördelen
med en sådan lösning är att den utgår från förhållandet att
Artdatabanken och Artprojektet ingår i SLU:s verksamhet och
ledningsstruktur. En nackdel kan vara att Artprojektet i detta
alternativ behöver konkurrera med andra forskning eller
forskningsliknande verksamhet inom SLU, som inte normalt bedriver
forskning inom taxonomi och systematik. Det finns därför finnas en
risk att projektet nedprioriteras.
3. Ett tredje alternativ är att en helt ny huvudman utses för
Artdatabanken och Svenska artprojektet. Naturhistoriska Riksmuseet
kan vara ett alternativ, med möjligheter till synergier inom flera olika
områden. I en sådan lösning skulle möjligheten finnas att samla
kompetens, kunskapsuppbyggnad och förvaltning av databaser i en
och samma organisation. I uppgifterna skulle även ingå att genomföra
Svenska artprojektet och andra projekt, som t.ex. Svenska LifeWatch.
Riksmuseet har dessutom en omfattande och väl fungerande
utåtriktad verksamhet, som skulle kunna gynna det allmänna
kunskapsfrämjandet om landets arter. Ett samlat kunskapscentra inom
biologisk mångfald skulle kunna vara en styrka nationellt såväl som
internationellt för att möta ett ökat kunskapsbehov. Resursmässigt
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kan på sikt effektiviseringar genomföras. Detta alternativ behöver
dock utredas i särskild ordning, men bör kunna vara möjligt att
genomföra relativt snabbt.
Sammantaget är bedömningen att en kombination av alternativ 1 och 3
bör övervägas. Regeringen beslutar i så fall om ett preciserat uppdrag
för Artprojektet med angivande av nytt mål och inriktning samt
resursram. Parallellt genomförs en utredning som belyser
möjligheterna att flytta Artdatabanken och artprojektet till
Naturhistoriska Riksmuseet. Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt
är att det ger regeringen möjlighet att stärka styrningen av
Artprojektet samtidigt som frågan om förutsättningarna för att
etablera en långsiktig och hållbar struktur för biologisk artkunskap i
landet kan belysas ytterligare.
Budget

I uppdraget för översynen har ingått att bedöma möjligheterna till ett
resurseffektivare genomförande av Artprojektet. Bedömningen är att
en permanent långsiktig satsning kan genomföras på en lägre årlig
budgetnivå än vad som är fallet när en slutleverans ska vara lämnas vid
en fastställd tidpunkt. En jämförelse med det norska artprojektet ger
också vid handen att en lägre medelstilldelning inte behöver verka
hämmande på aktiviteter och resultat, så länge resurserna används
effektivt och ändamålsenligt.
Förslaget om en tydligare och mer avgränsad målbild innebär att
artprojektets vetenskapliga delar prioriteras. I budgettermer bör den
nuvarande nivån, 18 milj.kr. per år, ligga i princip oförändrad i nuläget.
Genom ökat samverkan med Norge bör resurser kunna frigöras för att
förstärka angelägna områden, t.ex. inom området kompetens och
forskningssamarbete, nya metoder för biosystematik m.m.
Museistödet föreslås fasas ut under en fastställd period. Inledningsvis
föreslås en neddragning med hälften av stödet med en ny prövning i
samband med den första kontrollstationen.
När det gäller Nationalnyckeln föreslås att bokutgivningen upphör och
att all tillhandahållande av data och information om arter, kunskaps‐
spridning och kommunikation sker digitalt. Med en sådan förändring
avses inte en digital publicering av nuvarande utförande av National‐
nyckeln utan en helt ny form av digitalt tillgänglig kunskapsbas.
Denna förändring kan frigöra omfattande resurser, som delvis under
en tid kommer att behövas för utveckling av digitala lösningar för
olika ändamål och stärkt kommunikation.
Sammantaget skulle detta kunna ge en ny budgetnivå för Svenska art‐
projektet på ca 45 milj.kr. årligen under den kommande
treårsperioden. Indikativ fördelningen inom projektet:
 Taxonomi/inventeringar, databaser, samarbete: 18 milj.kr.
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 Museistöd: 10 milj.kr.
 Kunskapsspridning, information, kommunikation: 12 milj.kr.
 Projektadministration m.m.: ca 2–3 milj.kr.
Budgetramen bör vara föremål för omprövning vid de
kontrollstationer som föreslås. Förslaget innebär att goda resurser
kommer att finnas tillgängliga i projektet under de kommande åren
för att utveckla kunskapsspridning genom digitala media, sökbara
databaser, m.m.
När en sådan digital plattform väl etablerats är det angeläget att se
över behovet.
Genomförande

Genomförandet föreslås kunna ske enligt följande övergripande
tidsplan.
Rapporten överlämnas till Landsbygdsdepartementet den 1 juni 2012
och blir därefter föremål för intern beredning och ett samråd med
berörda myndigheter och institutioner, eventuell i form av en hearing.
Ny budgetram för projektet kan beredas och beslutas i samband med
beredningen av budgetpropositionen för 2013. Regeringen kan därefter
besluta om huvudmannaskap och uppdrag för projektet.
Ikraftträdande kan ske från januari 2013 om huvudmannaskap inte
ändras. Om huvudmannaskap ändras enligt alt. 3 ovan tillsätts en
intern utredning eller arbetsgrupp i denna fråga. Ikraftträdande kan då
beräknas ske något senare för att nödvändiga organisatoriska
förändringar ska kunna förberedas.
Konsekvenser av förslagen

Förslagen syftar till att i enlighet med uppdraget ange mål och
inriktning för Svenska artprojektets genomförande för att säkerställa
projektets vetenskaplig nytta och värde, betydelsen för
miljömålsarbetet och kraven på en effektiv användning av statens
medel.
Den inriktning och resursram som föreslås för artprojektets genomfö‐
rande innebär störst förändringar i den verksamhet och organisation i
Artdatabanken och inom projektet som arbetat med utgivningen av
Nationalnyckeln. Genom en övergång till digital kunskapsspridning
och information om arter kommer delar av det redaktionella arbetet
att minska. Samtidigt kan resurser och kompetens behöva överföras
eller rekryteras till andra områden. Nettoeffekten blir dock en
minskning i antalet tjänster.
En annan större förändring rör museistödet och berör biologiska
museerna inom staten men också regionalt och lokalt. Bedömningen
är att en tidig dialog med berörda intressenter är nödvändig för att
förbereda förändringarna.
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