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Förord 

År 2010 firas FN:s internationella biodiversitetsår. Med temaåret påminns 
vi om att biodiversiteten minskar överallt i världen. År 2010 har utsetts 
till biologiska mångfaldens år också för att det är året som både Europe-
iska unionen och FN:s konvention om biologisk mångfald har satt som 
mål för strävan att hejda förlusten av biologisk mångfald.  

Målet utarbetades på partsmötet för FN:s konvention om biologisk 
mångfald år 2002. Samma år, vid toppmötet om hållbar utveckling i Jo-
hannesburg, förband sig världens ledare till att minska förlusten av biodi-
versiteten före år 2010. Målet ingår också i Nordiska ministerrådets mil-
jöhandlingsprogram för åren 2009–2012. Countdown 2010-initiativet, 
som startats av EU-kommissionen och Världens naturskyddsförbund 
IUCN, strävar efter att förverkliga målsättningen. Kommunikationspro-
jektet Nordens natur – trender mot 2010 är en del av Countdown 2010-
initiativet. 

Biologisk mångfald, dvs. biodiversitet, är ett begrepp som innefattar 
allt liv på jorden. Biodiversiteten delas in i fyra nivåer: genetisk diversi-
tet, artdiversitet och ekosystemdiversitet. Landskapsdiversitet kan räknas 
som en fjärde nivå. Biologisk mångfald är livets villkor och måste skyd-
das och bevaras. 

Biodiversiteten minskar i snabb takt på hela jorden – också i Norden. I 
det nordiska miljösamarbetet, som styrs av Nordiska ministerrådets mil-
jöhandlingsprogram, är hejdandet av förlusten av biologisk mångfald före 
år 2010 ett centralt mål. Nordiska ministerrådet finansierar projekt som 
siktar på att uppnå målen i handlingsprogrammet samt att förmedla in-
formation om dem.  

Kunskap ökar förståelsen och respekten för vår oersättliga natur. 
Kommunikationsprojektet Nordens natur – trender mot 2010, som finan-
sierats av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för terrestra ekosystem 
TEG, har under åren 2007–2009 producerat material om den biologiska 
mångfalden i Norden samt dess tillstånd, utvecklingstrender och hot. Med 
faktabladen har projektgruppen inte strävat efter att ge en helhetsbild av 
Nordens biodiversitet, utan presenterar enskilda succéer inom biodiversi-
tetsskyddet, men också fall där den negativa trenden inte har kunnat vän-
das. De största hoten mot biodiversiteten samt deras effekter har behand-
lats omfattande. 

Under projektets gång förmedlade projektet och projektmedlemmarna 
information om biologiska mångfalden i Norden på flera olika sätt, både 
nationellt och internationellt. De elektroniska faktabladen har publicerats 
på projektets hemsidor på internet på alla nordiska språk samt på engelska, 
vilket möjliggör en effektiv spridning och ett mångsidigt utnyttjande av 



8 Nordens natur – trender mot 2010 

dem till exempel i undervisning. Projektgruppen valde elektronisk informa-
tionsförmedling som främsta metod för informationsförmedlingen, efter-
som det är lätt och effektivt att sprida information till en bred publik på 
internet och med e-post. Faktabladen är kompakta informationspaket om 
utvalda teman, och det är lätt för läsarna att hitta ytterligare information på 
andra webbplatser som är länkade från projektets hemsida. Faktabladen går 
att både läsa och skriva ut på internet, och de har gjorts fritt tillgängliga an 
efter att de publicerats. Hemsidorna och faktabladen kommer att finnas 
kvar åtminstone under hela biodiversitetsåret 2010. 

Ett nyhetsbrev om publiceringen av nya faktablad skickades ut åt en 
vid målgrupp i alla nordiska länder. Information om projektet samt fakta-
bladen och hemsidorna spreds dessutom med e-post, postkort och tid-
ningsannonser. Pressmeddelanden och tidningsartiklar skrevs om ämnen 
som behandlades i faktabladen. Flera organisationer och aktörer har län-
kat projektsidorna från sina egna webbplatser. Projektet och den biodi-
versitetsinformation som det förmedlade presenterades också i samband 
med flera olika nationella och internationella seminarier och andra eve-
nemang i Norden och Europa.  

Inför det internationella biodiversitetsåret 2010 publicerade projektet 
en väggkalender med nordiska naturbilder, som påminner om den biolo-
giska mångfaldens betydelse under hela året 2010.  

I denna publikation finns alla projektets faktablad i samma format som 
på internet, där de går att läsa och skriva ut. Publikationen är tryckt på 
danska och engelska. I elektroniskt format kan den läsas och skrivas ut på 
Nordiska ministerrådets webbplats samt på projektets hemsida. 

Förlusten av biologisk mångfald kunde inte hejdas på väg mot 2010, 
men målet fick publicitet, och ökade medvetenheten om vikten av håll-
bart bruk och skydd av den biologiska mångfalden. Konkreta projekt 
startades och genomfördes på olika håll i Norden, och nya internationella 
mål kommer att fastställas under år 2010. 

Faktabladen som producerast av Nordens natur – trender mot 2010 -
projektet, webbsidorna och den här publikationen har varit en del av det 
nordiska bidraget till att nå 2010-målet, genom att öka medvetenheten om 
den biologiska mångfaldens betydelse.  

Följande personer och organisationer har varit med i projektgruppen: 

 Marja Pylvänäinen, Finlands miljöcentral SYKE, projektledare 
 Sonja Forss, Finlands miljöcentral SYKE, projektassistent 
 Tine Nielsen Skafte och Kasper Gade, By- og Landskabsstyrelsen, 

Danmark 
 Sissel Rübberdt och Lars Ekker, Direktoratet for naturforvaltning, 

Norge 
 Mark Marissink, Anna Lind och Anna Ellström, Naturvårdsverket, 

Sverige 
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 Trausti Baldursson, Karl Karlsson och Hildur Vésteinsdóttir, 
Umhverfisstofnun, Island 

 Anna Maria Fosaa, Beinta Johannesen och Herborg Nyholm Debess, 
Føroya Náttúrugripasavn, Färöarna 

 Inge Thaulow och Peter Nielsen, Grønlands Selvstyre, Grönland 
 
Projektgruppen tackar alla som har bidragit till faktabladen genom att 
ställa sin expertis, sitt material eller sina fotografier till vårt förfogande, 
samt spridit information om faktabladen. Ett särskilt tack riktas till Hans 
Skotte Møller vid By- og Landskabsstyrelsen i Danmark, som bidrog med 
otaliga konstruktiva tankar under projektets gång och särskilt i början. 
Projektgruppen hoppas att biodiversitetens egenvärde och betydelse 
uppmärksammas också efter det internationella biodiversitetsåret 2010. 
 
I Helsingfors, Köpenhamn, Trondheim, Stockholm, Reykjavik och  
Torshamn, 28. januari 2010, 
 
Marja Pylvänäinen, projektledare 
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Projektets hemsidor och webbplatser för organisationerna som deltagit i 
projektet: 

 Finlands miljöcentral SYKE [www.miljo.fi]  
hemsida: [www.miljo.fi/nordensnatur]  

 By- og Landskabsstyrelsen, Danmark [www.blst.dk]  
Hemsida: [www.blst.dk/Biodiversitet/Nordensnatur]  

 Direktoratet for naturforvaltning, Norge [www.dirnat.no]  
hemsida: [http://www.dirnat.no/naturmangfold/internasjonalt/norden/ 
nordiske_trender_2010/] 

 Umhverfisstofnun, Island [www.ust.is]  
hemsida: [www.ust.is/Natturuvernd/liffraedilegfjolbreytni/ 
natturanordursins] 

 Føroya Náttúrugripasavn, Färöarna [www.ngs.fo]  
hemsida: [www.ngs.fo/Default.aspx?ID=9442] 

 Grønlands selvstyre [www.nanoq.gl]  
 Naturvårdsverket, Sverige [www.naturvardsverket.se] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postkort användes till att sprida information om projektet och faktabladen, som beskriver 
tillståndet och utvecklingen av biologiska mångfalden i Norden. Bilder: Sonja Forss (övre 
bilden) och Satu Turtiainen (nedre bilden). 
 
 



1. Sammanfattning: 
Nordens föränderliga natur 

Människans spår syns överallt i Norden. Spårets intensitet har varierat 
med tiden, och naturen har behandlats olika på olika håll i Norden. Om-
rådenas fysiska egenskaper, så som klimat, topografi och jordmånens 
bördighet, men också markanvändningstraditionen och områdets historia 
har påverkat hur kraftigt naturen och naturresurserna har utnyttjats. Ställ-
vis har den ursprungliga naturen fått ge vika helt och hållet, medan spåret 
ställvis bara har varit en skråma som har läkt av sig själv.  

Människan i Norden har i alla tider förändrat naturen genom att odla 
jorden, bruka skogen och bygga bostadsområden och infrastruktur. För-
ändringar som förorsakas av markanvändningen, såsom intensivt jord- 
och skogsbruk, byggande, dikning, dränering, utfyllnad, deponering och 
utvinning samt igenväxning och å andra sidan överbete och därav följan-
de slitage och erosion gör livsmiljöer odugliga för arterna. Denna fysiska 
påverkan förändrar livsmiljöerna och därmed arternas livsvillkor. I vissa 
fall kan påverkan vara positiv för den biologiska mångfalden, exempelvis 
måttligt bete, som håller kulturbiotoper öppna så att deras biodiversitet 
bevaras. 

Överdrivet utnyttjande av naturen och naturresurserna försämrar eller 
förändrar livsmiljöer så att de inte längre är lämpliga för arterna. I extre-
ma fall kan livsmiljöer till och med försvinna helt. Arterna hamnar i 
trångmål, då deras livsmiljöer krymper och de resterande livsmiljöernas 
kvalitet sjunker. Hoten mot biologiska mångfalden stärks av klimatför-
ändringen och konkurrens orsakad av främmande arter. Konkurrensen 
mellan arterna om de minskande livsmiljöerna ökar. Främmande arter 
som kommit till Norden kan bli invasiva och konkurrera om resurser med 
våra naturliga arter eller till och med tränga undan dem från sina egna 
livsmiljöer. 

Fångst, jakt, insamling och fiske påverkar artbestånden direkt. Vissa 
arters bestånd påverkas också direkt av störning och förföljelse, samt 
dödsfall på grund av trafik, kraftledningar och vindkraftverk. På Grön-
land är den största utmaningen i biodiversitetsskyddet att övergå till ett 
allt mer hållbart utnyttjande av naturresurserna. Många arters bestånd har 
länge utnyttjats alltför kraftigt. Klimatförändringen är också redan ett 
betydligt hot för Grönlands natur och dess arter. 

Som en följd av klimatförändringen, som beror på snabb ekonomisk 
tillväxt och utveckling, kommer livsmiljöerna att förändras och förflyttas 
och vissa livsmiljöer kommer att försvinna helt. Då livsmiljöer försvin-
ner, försvinner också deras arter. Detta gäller i synnerhet arktiska och 
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alpina arter, vars livsmiljöer är mest hotade. Klimatförändringen förstär-
ker dessutom andra hot mot biodiversiteten. Indirekta verkningar orsakas 
också av utsläpp på grund av mänsklig aktivitet, samt därav följande eu-
trofiering, försurning och förorening.  

Den mångformiga naturen har fått vika undan för ändringar i markan-
vändningen som krävs för utvecklingen. I Norden finns ändå fortfarande 
natur i nästintill orört tillstånd, som är värd att bevara, trots att den eko-
nomiska verksamheten och dess intensifiering samt ökningen av produk-
tion och konsumtion redan sträcker sig till de mest avlägsna trakter. 

1.1 Livsmiljöerna ändras 

Biologiska mångfalden har utan tvekan minskat också i Norden, men det 
finns också positiva exempel. Förstörda habitat har restaurerats och arter 
har återvänt till sina tidigare boplatser. 

I takt med att befolkningen har ökat har bebyggda områden brett ut sig 
allt mera medan de naturliga, artrika miljöerna har minskat i hela Norden. 
Fragmenteringen av naturen och landskapet fortsätter. Nya vägar och 
annan bebyggelse splittrar de enhetliga naturområden som ännu finns 
kvar. De allvarligaste, mest omfattande och synliga ändringarna i mark-
användningen har orsakats av att lågproduktiva naturområden, såsom 
myrar och våtmarker har tagits i bruk för jord- och skogsbruk samt torv-
produktion. Känsliga vildmarksarter lider då störningen ökar i och med 
naturturismen med tillhörande terrängtrafik. 

Jordbruket har effektiverats, och å andra sidan upphört på mindre pro-
duktiva områden, vilket speciellt de känsliga kulturbiotoperna, som har 
formats av det traditionella jordbruket, har fått lida av. De har ersatts av 
stora, enformiga, konstgödslade, maskinellt skötta och täckdikade öppna 
åkerytor. Småskaligheten med mångformiga dikes- och åkerrenar och 
trädgrupper har försvunnit ur jordbrukslandskapet. 

Hedar, ängar, betesmarker och andra artrika kulturbiotoper är de allra 
mest hotade naturtyperna i Danmark, Sverige, Norge och Finland. De 
hotas av igenväxning och kräver regelbunden skötsel i form av slåtter 
eller bete för att hållas öppna. Igenväxningen förstärks av kvävenedfall. 
Ett flertal växt- och insektarter är beroende av kulturbiotoperna och har 
blivit utrotningshotade då deras livsmiljö försvinner. Behovet av kultur-
biotopsskydd har lyckligtvis uppmärksammats och skötsel har påbörjats 
för att återställa kulturbiotoper.  

Skogsarealen och skogsbeståndet har ökat i Finland, men det har skett 
främst genom dikning och beskogning av myrar, vilket har utarmat myr-
naturen. Dessa skogar är enformiga och kan inte ersätta naturskogar. 
Skogsbruksmetoderna har blivit mjukare och samarbetet med naturskyd-
det har förbättrats. I samband med skogsarbeten beaktas numera den bio-
logiska mångfalden och t.ex. död ved, som är livsviktigt för många hota-
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de skogsarter, lämnas kvar i skogen vid hyggen. Gamla, över 140-åriga 
skogar har ökat i Sverige och Norge, medan de fortfarande minskar i 
Finland. På Island och i Danmark har skogsytan ökat, vilket kan ha posi-
tiv inverkan för biodiversiteten. 

Myrarealen har fortsatt att minska, trots att nydikning och dränering 
av våtmarker i stort sett har upphört. Myrområden som dikats för skogs-
bruket iståndsättningsdikas fortfarande. Myrar restaureras också, men 
ytorna är ännu mycket små.  

Förorening och försurning av vattendragen har minskat under de se-
naste åren, då utsläppen har minskat. I Norge och Sverige har försurade 
älvar återhämtat sig tack vare kalkning, och laxen (Salmo salar) har åter-
vänt till älvar där den försvunnit på grund av försurning. Den ökande 
fartygstrafiken och oljeolyckor är fortfarande stora hot speciellt i Öster-
sjön. Eutrofieringen fortgår ännu, men sjöar har också restaurerats med 
goda resultat. Östersjön mår fortfarande dåligt, och dess sandstränder 
hotar att växa igen på grund av eutrofiering. Vresrosen (Rosa rugosa) 
täcker redan nu stora områden av tidigare öppna strand- och dynområden. 
De danska kustängarna och dynområdena har minskat betydligt, och byg-
gandet på stränderna fortsätter.  

Stigande temperatur på grund av klimatförändringen kan komma att 
forma Nordens natur kraftigt och hota den biologiska mångfalden i vår 
natur. Följderna är svåra att förutspå, men vissa förändringar som beror 
på temperaturhöjningen kan redan iakttas. Palsorna smälter, och om nya 
inte bildas går palsmyrarna förlorade som naturtyp. Inlandsisarna drar sig 
tillbaka och havsisen, som är livsviktig för isbjörnen (Ursus maritimus), 
minskar. Vår nordliga fjällnatur ändras då skogsgränsen förflyttas norrut 
och högre upp i fjällen, och fjällarterna mister sina livsmiljöer. Den käns-
liga fjällnaturen slits numera också av kraftigt bete. 

I Norden grundas naturskyddsområden i rask takt, och arean av skyd-
dade land- och vattenområden ökar. Numera ges stor betydelse speciellt 
åt att förbättra skyddsområdenas representativitet, och målet är att minst 
10 % av alla habitattyper skall skyddas i alla länder. Konflikterna mellan 
naturskyddet och näringarna fortsätter. Norden borde ta internationellt 
ansvar för naturtyper som enbart eller huvudsakligen förekommer i Nor-
den, och garantera deras fortbestånd.  

1.2 Arterna i kläm utan människans hjälp 

Hoten, som beskrivs ovan, leder till att allt fler arter blir utrotningshotade. 
De största hoten är förknippade med ändringar i markanvändningen på 
grund av ekonomisk verksamhet, dvs. orsakas av människans verksam-
het. För en del arter har de akuta hoten kunnat avhjälpas. Det skulle be-
hövas flera succéer såsom skyddet av havsörnen (Haliaeetus albicilla) 
och saimenvikaren (Phoca hispida saimensis) i Norden. Trots lyckade 
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åtgärder har nya hot uppkommit istället för de gamla. Havsörnen, liksom 
andra rovfåglar, hotas numera också av vindkraftverk, elledningar och -
stolpar och saimenvikarens förökning försvåras av svaga isar på grund av 
varmare vintrar och av nätfiske. Klimatförändringen behandlades inte 
ännu som ett hot i de tidigare nordiska rödlistorna. Nu har det kunnat 
konstateras att uppvärmningen av klimatet är ett växande hot mot den 
biologiska mångfalden.  

Gråsälens (Halichoerus grypus) och östersjövikarens (Phoca hispida 
baltica) bestånd har ökat i Östersjön, men de allt varmare vintrarna utgör 
ett hot mot deras förökning, eftersom de föder på isen i bon av snö. Under 
dåliga isvintrar kan boen rasa före ungarna kan ta sig ut ur dem, vilket är 
speciellt oroväckande för den utrotningshotade saimenvikarens del. 
Ökande sälbestånd leder till konflikter med fiskare, eftersom sälarna äter 
ur fiskarnas nät.  

Trots att fiskeredskapen utvecklas och fångstkvoter har införts hotas 
flera fiskbestånd fortfarande av överfiske. Nordostatlantens torskbestånd 
(Gadus morhua) har överfiskats och torskarna har också lidit av närings-
brist på grund av dess bytesarters, sillens (Clupea harengus harengus) 
och loddans (Mallotus villosus), populationsväxlingar. Det nordostatlan-
tiska sillbeståndet kollapsade i början av 1970-talet. Allt för få könsmog-
na fiskar lämnades kvar i havet och beståndet fiskades i praktiken ut. Med 
hjälp av internationella åtgärder kunde lekbeståndet ändå återställas. Ock-
så östersjötorsken och strömmingen (Clupea harengus membras) behöver 
internationell förvaltning. 

Fåglarna i odlingslandskapet har minskat betydligt, liksom myrfåglar-
na. Fjällbjörkskogarnas bergfink (Fringilla montifringilla) har gått tillba-
ka kraftigt speciellt i Sverige. Också vanliga skogsfåglar, såsom tjädern 
(Tetrao urogallus) har minskat. I städerna har däremot de vitkindade 
gässen (Branta leucopsis) ökat, och i havsområdena storskarven (Phala-
crocorax carbo). Då klimatet blir varmare flyttas europeiska häckfåglars 
utbredningsområden flera hundra kilometer mot nordost. För flyttfåglar är 
det lättare att anpassa sig till ett förändrat klimat än för många andra djur-
arter, eftersom de är rörliga och egenvarma. De kan reglera tidpunkten för 
flytten efter väder och tillväxtperiod, och på så sätt försöka söka sig till 
de mest gynnsamma förhållandena. Hos vissa arter har vårflytten redan 
blivit tidigare och höstflytten senare. Arterna kan förflytta sig norrut för 
att häcka, ända tills Ishavet hindrar dem. I synnerhet arktiska och alpina 
arter hotas, då deras livsmiljöer försvinner. 

Groddjuren lider av sjukdomar och av klimatförändringen som gör de-
ras livsmiljöer olämpliga för dem. Groddjurens livsmiljöer restaureras 
och konstgjorda dammar byggs för dem då deras naturliga lekdammar 
minskar, vilket har haft stor betydelse för beståndens nuvarande storlek. I 
Norden har bland annat lövgrodan (Hyla arborea) kunnat räddas då män-
niskan har ingripit. Arten var tidigare utrotningshotad i Danmark, men 
har nu återhämtat sig och finns inte längre upptagen i den danska rödlis-
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tan. Också andra groddjur, såsom större vattensalamandern (Triturus 
cristatus) har börjat skyddas.  

Nordens stora rovdjur; björnen (Ursus arctos), vargen (Canis lupus), 
järven (Gulo gulo) och lon (Lynx lynx) kunde tidigare leva sida vid sida 
med den jagande människan. I takt med att människorna blev fler, blev de 
i högre grad konkurrenter till rovdjuren om fångstmarker och byte. Sam-
tidigt började rovdjuren också komma till bosättningarna och fånga renar 
(Rangifer tarandus tarandus), boskap och hundar. Detta lade grunden för 
rovdjurshatet. Först då rovdjuren så gott som hade utrotats i hela Norden 
kom rovsdjursskyddet igång, och man började betrakta rovdjuren som en 
del av Nordens natur. Numera är de stora rovdjuren fridlysta och bestån-
den vårdas, men regleras också genom jakt. Rovdjursförföljelserna har 
minskat, men rädslan sitter hårt i människan, och rovdjur accepteras inte i 
närheten av bosättningen. 

Fjällräven (Alopex lagopus) är ett exempel på en art som trots skydd-
åtgärder och uppföljning inte klarar sig i norra Fennoskandien. Fjällrä-
vens tillbakagång antas indirekt bero på klimatförändringen. Klimatför-
ändringen har möjliggjort rödrävens (Vulpes vulpes) spridning norrut, och 
den konkurrerar om samma livsmiljöer som fjällräven. Den är en starkare 
konkurrent än fjällräven och breder ut sig på fjällrävens områden. På 
Nordatlantens öar har fjällrävsbestånden bevarats, eftersom den konkur-
rerande rödräven inte förekommer där.  

Lantrasernas och -sorternas mångfald har minskat, och många av Nor-
dens ursprungliga husdjursraser och växtsorter har blivit utrotningshotade 
då jordbruket har intensifierats och globaliserats. Det är ett erkänt problem 
och det finns numera ett nordiskt genresurscenter för att säkra den genetis-
ka mångfalden i Norden. Till all lycka finns också entusiaster, som gör ett 
värdefullt arbete för att skydda och bevara våra lantraser och sorter. 

Problemet med främmande arter har erkänts och i alla nordiska länder 
utarbetas strategier och handlingsprogram. Informationsförmedlingen om 
främmande arter har effektiverats i alla länder och intresset för att be-
kämpa främmande arter har ökat bland allmänheten. Konflikter uppkom-
mer ändå då det handlar om att bekämpa vackra och söta arter, såsom 
lupiner (Lupinus polyphyllus) och citykaniner (Oryctolagus cuniculus), 
som inte hör hemma i Nordens natur. 

1.3 Utsikter för skydd av hotad natur 

Förlusten av biologisk mångfald avstannade inte före år 2010, och arbetet 
med att skydda den biologiska mångfalden tar inte slut. Före nya mål 
fastställs är det nödvändigt att överväga vad som skall beaktas då de nya 
målen utformas. I Norden har det fortsatta arbetet redan påbörjats. Med 
detta som fokus ordnades i Nordiska ministerrådets regi i oktober 2009 en 
konferens i Trondheim i Norge. Temat var nuvarande status och fram-
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tidsutsikter för nordisk biodiversitet. Cirka 80 deltagare från alla nordiska 
länder deltog. På konferensen formulerades rekommendationer, som skall 
utgöra grunden för praktisk och politisk uppföljning i Norden, samt för 
nordisk insats i ett globalt sammanhang. 

I arbetet med att bevara den biologiska mångfalden behöver vi kun-
skap om naturen och dess arter, naturtyper, processer och funktioner. 
Genom forskning och uppföljning får man ny kunskap, och med hjälp av 
kunskapen kan sårbara arter och naturtyper, som behöver skydd, identifi-
eras. Kunskap om bristfälligt kända artgrupper fås endast genom forsk-
ning, och kunskap om ändringar i deras bestånd och livsmiljöer bara ge-
nom att följa upp dem och upprätthålla regelbundet uppdaterade databa-
ser. Internationellt samarbete är viktigt redan då uppföljningar planeras 
för att informationen från olika länder skall vara jämförbar. Databaserna 
är till nytta i många slags rapporteringar som länderna är förpliktigade att 
genomföra regelbundet åt bland annat sin regering, biodiversitetskonven-
tionens sekretariat samt EU. 

Världens naturskyddsförbund IUCN har utarbetat ett klassificerings-
system som ett verktyg i utvärderingen av arternas hotstatus. Systemet 
möjliggör jämförelser av arters hotstatus på olika regionala nivåer. Ut-
värderingar och rödlistor över hotade arter har gjorts i alla nordiska län-
der enligt IUCN:s kriterier, men endast i Finland har också naturtyperna 
utvärderats. I Norge pågår arbetet med en utvärdering av naturtyperna. På 
nordiskt initiativ har en databas om främmande arter, Nobanis, startats på 
internet. Förutom de nordiska länderna deltar redan 10 andra europeiska 
länder samt europeiska delen av Ryssland i samarbetet. I Norge har en så 
kallad svartlista gjorts, som listar invasiva främmande arter. 

En gynnsam skyddsnivå kan uppnås om det finns tillräckligt med kun-
skap om arterna och naturtyperna samt deras hotstatus eller livskraft. 
Habitatskydd utgör grunden för artskyddet. För skyddsändamål stiftas 
lagar och förordningar och rekommendationer, skyddsplaner, strategier 
och handlingsprogram utarbetas. För att skydda enskilda arter kan man 
utforma planer för vård av bestånden, fastställa fredningstider, plantera in 
individer från andra områden, etablera avelsprogram och genomföra 
andra skyddsåtgärder för att bevara arternas livskraft. Ofta är det redan 
för sent då skydd av livsmiljöer sätts in, och livsmiljöerna har redan blivit 
olämpliga för arterna eller till och med förstörts helt. Då kan man ta till 
vård och restaurering.  

Ett nytt perspektiv och tankesätt inom naturskyddet är ekosysteman-
satsen, vars idé är att säkra strukturen och funktionen i hela ekosystem. I 
ekosystemansatsen är det centralt att vara medveten om hurdana tjänster 
ekosystemen erbjuder, och att de är sårbara, begränsade och livsviktiga 
för oss människor. Den biologiska mångfalden har ett värde som är svårt 
att mäta i pengar, som till exempel pollineringstjänsten, som erbjuds väx-
terna och oss människor av insekter. Så gott som alla fröväxter är beroen-
de av pollinering för att kunna producera frön, frukter och nya skördar. 
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Också foderväxterna för djur som producerar kött och mjölk, samt olje-
växter måste pollineras. Numera strävar man allt mera efter att mäta och 
värdera ekosystemtjänster och ändringar i livsmiljöer ekonomiskt, så att 
deras värde skall kunna beaktas i all samhällelig verksamhet som eventu-
ellt påverkar dem. Också nyttan av insatser för naturen mäts. 

Inga skyddsåtgärder är tillräckliga om hoten mot arterna och deras 
livsmiljöer är bestående. Den bästa skyddsåtgärden är att minimera eller 
avlägsna hoten. Det allvarligaste hotet mot den biologiska mångfalden är 
förändringar i markanvändningen. Det behövs naturkompetens på kom-
munnivå, och för att biodiversiteten skall kunna beaktas i all markan-
vändning måste kunskapen göras tillgänglig för dem som planerar mark-
användningen. I bekämpningen av hoten som orsakas av klimatföränd-
ringen och främmande arter är samarbete mellan olika aktörer 
nödvändigt. I informationsförmedling och kommunikation har media en 
central roll, liksom skolorna i naturfostran. Bildningen måste börja på 
gräsrotsnivå, från barn och lokal nivå, men också föras igenom hela sam-
hället och framför allt riktas till beslutsfattarna. 

Ett nytt kapitel kan påbörjas i skyddet av biologiska mångfalden i och 
med utformningen av nya mål efter år 2010. Det kunde vara bra att und-
vika förbud och att inte måla upp nya hotbilder, och istället bygga upp ett 
positivt och konstruktivt tillnärmningssätt för att behandla biologiska 
mångfalden i olika sammanhang. Det är viktigt att få samhällets alla aktö-
rer och nivåer med i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden – 
från skolor och familjer till olika aktörer och beslutsfattare. De viktigaste 
uppgifterna för regeringen och näringslivet är att garantera tillräckliga 
resurser till bevarandet av den biologiska mångfalden under temaåret 
2010 samt efter det. 
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3. Bilagor I 

Tabell 1: Nordens groddjursarter. Bilaga till faktablad 11. Kan Nordens groddjur räddas?  

 Finland  Sverige  Norge  Danmark   

Bufo bufo rupikonna LC padda LC padde LC skrubtudse LC common toad/
european toad 

Bufo 
calamita 

haisukonna - stinkpadda EN strandpadde - strandtudse LC natterjack toad 

Bufo 
viridis 

viherkonna - grönfläckig 
padda 

CR grønnflekket 
padde 

- grønbroget 
tudse 

LC european 
green toad 

Bombina 
bombina 

kellosam-
makko 

- klockgroda NT klokkefrosk - klokkefrø NT european fire-
bellied toad 

Hyla 
arborea 

euroopanleh-
tisammakko 

- lövgroda LC løvfrosk - løvfrø LC european tree 
frog 

Pelobates 
fuscus 

kaivajasam-
makko 

- lökgroda NT løkfrosk - løgfrø DD spadefoot 
toad/common 
spadefoot 

Rana 
tempora-
ria 

sammakko LC vanlig groda LC buttsnutefrosk LC butsnudet 
frø 

LC common frog/ 
european 
common frog/ 
european com-
mon brown frog

Rana 
arvalis 

viitasammakko LC åkergroda LC spissnutefrosk NT spidssnudet 
frø 

LC moor frog 

Rana 
dalmatina 

hyppysam-
makko 

- långbens-
groda 

VU springfrosk - springfrø LC agile frog 

Rana 
lessonae 

lessonan-
sammakko 

- gölgroda VU damfrosk CR   - pool frog 

Rana 
ridibunda 

mölysam-
makko 

Till-
fällig 

sjögroda - latterfrosk - latterfrø DD marsh frog 

Rana 
esculenta 

vihersam-
makko 

- ätlig groda LC hybridfrosk - grøn frø LC common water 
frog/green frog/
edible frog 

Triturus 
cristatus 

rupilisko VU större vatten-
salamander 

LC stor  
salamander 

VU stor vandsa-
lamander 

LC great crested 
newt 

Triturus 
vulgaris 

vesilisko LC mindre 
vattensala-
mander 

LC liten  
salamander 

NT lille vandsa-
lamander 

LC smooth newt 

Triturus 
alpestris 

alppivesilisko - bergvattensa-
lamander 

- bergsala-
mander 

- bjergsala-
mander 

LC alpine newt 

CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar, NT = missgynnad, LC = livskraftig, DD = britsfällig kunskap 
Till utrotningshotade räknas klasserna CR, EN och VU  
Alla groddjur är fridlysta i Finland, Sverige, Norge och Danmark  

Sources: 
Finland: Rassi,P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (red.) 2001. Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Miljöminis-
teriet & Finlands miljöcentral. Helsingfors  
Sverige: Gärdenfors, U. (red.) 2005. Rödlistade arter i Sverige. ArtDatabanken. SLU. Uppsala.  
Norge: Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.) 2006. Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken. Norge.  
Danmark: Den danske rødliste/Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). Danmarks Miljøundersøgel-
ser 2004, [http://redlist.dmu.dk]  

Tablellen sammanställd av projektet Nordens natur – trender mot 2010, för faktabladet ”Kan Nordens groddjur räddas?”  

[www.miljo.fi/nordensnatur] > Faktablad > Nordens groddjur. Publiserad 11.12.2008.   
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Tabell 2: Hotade arter i kulturlandskapet. Bilaga till faktablad 15. Nordens ängs- och 
betesmarker hotade  

  Finland Sverige 

  Kulturlandsk. totalt % kulturlandsk. totalt % 

Alger Algae1 0 6 0 6 34 18
Mossor Bryophyta,  

Marchantiophyta, 
Anthocerophyta 

0 136 0 60 220 27

Kärlväxter Tracheophyta 50 180 28 329 485 68
Svampar Fungi2 80 649 12 198 632 31
Lavar Lichenes 10 99 10 120 254 47
Grod- och kräldjur Amphibia, Reptilia 1 3 33 6 9 67
Fåglar Aves 4 32 13 35 91 38
Däggdjur Mammalia 1 7 14 7 19 37
Ringmaskar Annelida3 320 759 42 2 2 100
Blötdjur Mollusca 0 11 0 5 130 4
Spindeldjur Arachnida4 1 12 8 22 71 31
Kräftdjur Crustacea 0 0 0 5 46 11
Sländor Ephemeroptera, Odo-

nata, Plecoptera, Neu-
roptera, Trichoptera5 

0 14 0 3 50 6

Mångfotingar Myriapoda6 1 4 25 2 14 14
Rätvingar Orthoptera7 2 4 50 4 5 80
Halvvingar Hemiptera8 25 44 57 30 52 58
Fjärilar Lepidoptera 137 241 57 250 379 66
Tvåvingar Diptera 2 12 17 59 165 36
Steklar Hymenoptera 48 68 71 135 184 73
Skalbaggar Coleoptera 104 347 30 505 848 60 

kulturlandsk. – antalet hotade arter med huvudsaklig livsmiljö i kulturlandskapet per artgrupp SE: antalet hotade arter 
som förekommer i kulturlandskapet 
totalt – totala antalet hotade arter per artgrupp 
% – andelen hotade arter per artgrupp, med kulturlandskapet som huvudsaklig livsmiljö 
- – uppgifter saknas 

FI: torrängar, friska ängar, hagmark och hamlingsängar osv., fuktiga ängar och dikesrenar, diken, odlingsmark, parker, 
gårdar och trädgårdar, ruderata områden, byggnader. 
SE: odlingsmark, trädbärande hagmarker, alléer i jordbruksbygd, slottsparker, gårdsmiljöer, alvar, ljunghedar, mär-
gelgravar, dammar och smärre betade kärr i jordbrukslandskapet.  
NO: jordbruklandskap samt tillhörande infrastruktur så som vägar, byggnader osv.  
DK: ängar och allmänningar. 
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  Norge Danmark 

  kulturlandsk. totalt % kulturlandsk.. totalt % 

Alger Algae1 0 62 0 - - -
Mossor Bryophyta,  

Marchantiophyta, 
Anthocerophyta 

60 267 22 - - -

Kärlväxter Tracheophyta 185 569 33 37 102 36
Svampar Fungi2 217 880 25 81 405 20
Lavar Lichenes 83 269 31 9 316 3
Grod- och kräldjur Amphibia, Reptilia 4 17 24 2 5 40
Fåglar Aves 25 138 18 3 29 10
Däggdjur Mammalia 10 47 21 0 11 0
Ringmaskar Annelida3 0 0 0 - - -
Blötdjur Mollusca 0 48 0 - - -
Spindeldjur Arachnida4 44 112 39 - - -
Kräftdjur Crustacea 0 43 0 - - -
Sländor Ephemeroptera, Odo-

nata, Plecoptera, Neu-
roptera, Trichoptera5 

1 100 1 0 43 0

Mångfotingar Myriapoda6 4 20 20 - - -
Rätvingar Orthoptera7 3 6 50 - - -
Halvvingar Hemiptera8 43 112 38 5 9 56
Fjärilar Lepidoptera 266 567 47 39 87 45
Tvåvingar Diptera 49 289 17 12 35 34
Steklar Hymenoptera 37 147 25 - - -
Skalbaggar Coleoptera 298 995 30 138 561 25

1FI: makroalger, SE: Nostocophycaeae, Phaeophycaeae, Rhodophyta, Charophycaeae, NO: Cyanophyta, Rhodophyta, 
Phaeophycaeae, Ulvophycaeae, Charophycaeae 2SE: Makrofungi 3SE: Hirudinea, Tricladida 4NO: Araneae 5FI: + 
Mecoptera, NO: + Mecoptera, Raphidioptera, Megaloptera 6FI: Chilopoda, Diplopoda 7NO: + Blattodea, Dermaptera 
8DK: Pentatomoidea, Coreoidea 

Källor: 
FI: Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (red.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000 (Rödlistade arter 
i Finland 2000). – Miljöministeriet & Finlands miljöcentral, Helsingfors. 
SE: Artdatabanken, [www.artdata.slu.se/rodlista/index.cfm], 25.3.2009. 
NO: Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) 2006: Norsk rødliste 2006. Artsdatabanken, Norge. 
DK: Stoltze, M. og Pihl, S. (red.) 1998: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet,  
Danmarks Miljøundersögelser og Skov- og Naturstyrelsen. 

Tabellen är sammanställd inom projektet Nordens natur – trender mot 2010, för faktabladet Nordens ängs- och betes-
marker hotade. 

[www.miljo.fi/nordensnatur] > Faktablad > Ängs- och betesmarker hotade. Publicerad 15.6.2009. 

Tabell 3: Nationalparker i Norden. Bilaga till faktablad 16. 100-årsjubileum för europeiska 
nationalparker 

  Grundade nationalparker

Finland 35

Sverige 29 

Norge 31

Svalbard 7

Danmark 2

Grönland 1 (världens största)

Färöarna – (första planeras)

Island 3

Källor:  
World Database on Protected Areas [www.wdpa.org] 
Metsähallitus, Finland, [www.utinaturen.fi] 
Naturvårdsverket, Sverige, [www.naturvardsverket.se/nationalparker] 
Direktoratet for Naturforvaltning, Norge, [www.dirnat.no/nasjonalparker] 
Skov- og Naturstyrelsen, Danmark, nationalparker.skovognatur.dk.   

http://www.artdata.slu.se/rodlista/index.cfm]
http://www.miljo.fi/nordensnatur]
http://www.wdpa.org]
http://www.utinaturen.fi]
http://www.naturvardsverket.se/nationalparker]
http://www.dirnat.no/nasjonalparker]


 



4. Bilagor II 

Tabell 4: Nordens artantal och antal hotade arter 

  Finland Sverige Norge Danmark Island Färöarna Grönland 

Däggdjur               

artantal 1 65 62 89 50 26 ? 30
bedömda 2 58 62 75 ? ? ? 37
hotade 3 7 11 12 ? ? ? 10

Fåglar 4               

artantal 240 251 248 200 76 54 58
bedömda 229 251 230 ? 76 54 65
hotade 32 43 37 ? 32 29 9

Grod- och kräldjur               

artantal 10 19 12 21 0 0 0
bedömda 10 19 11 ? - - -
hotade 3 6 2 ? - - -

Fiskar               

artantal 68 141 289 258 300 247 c. 150
bedömda 68 141 208 ? ? 0 3
hotade 8 18 10 ? ? - 1

Insekter               

artantal 19 846 23 679 20 945 18 000 1 268 1 016 375
bedömda 9 786 10 003 8 702 ? ? 0 5
hotade 731 689 912 ? ? - 0

Spindeldjur               

artantal 2 500 1 790 1 637 ? 96 212 192
bedömda 39 740 584 ? ? 0 0
hotade 12 16 68 ? ? - -

Blötdjur               

artantal 161 608 874 326 c. 450 >380 283
bedömda 153 490 622 ? ? 0 0
hotade 11 41 15 ? ? - -

Andra ryggrad 
slösa djur 

              

artantal 983 1 731 ? ? 1 500 ? c. 1 784
bedömda 459 301 ? ? ? ? 0
hotade 9 30 ? ? ? ? -

Kärlväxter 5               

artantal c.2 000/
>1 200

1 638 2,834 1 050/430 485 401 515

bedömda 1 240 1 628 1 360 ? 485 0 5
hotade 180 261 217 ? 52 - 1

 

 

 

  

Fortsätter
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  Finland Sverige Norge Danmark Island Färöarna Grönland 

 

Mossor               

artantal 883 1 085 1 968 548 606 415 c. 612
bedömda 856 989 1 062 ? 450 0 0
hotade 136 92 142 ? 74 - -

Lavar               

artantal 1 452 2 408 1 976 950 830 470 c. 950
bedömda 1 450 1 021 1 207 ? 270 0 0
hotade 99 136 168 ? 67 - -

Alger               

artantal <6 000 598 755 >516 500 213 2 115
bedömda 111 219 301 ? 238 0 0
hotade 6 20 18 ? 42 - -

Svampar               

artantal 4 798 4 800 10 000 3 000 1 880 626 c. 1 600
bedömda 3 798 4 000 2 402 ? ? 0 0
hotade 265 301 324 ? ? - -

1 Uppskattat totalt artantal per artgrupp och land 
2 Arter, vars status är bedömd 
3 Bedömda arter, som har konstaterats vara hotade (akut hotade CR, starkt hotade EN ja sårbara VU) 
4 Häckande fåglar 
5 Kärlväxter/apomiktiska 

Landsvisa kommentarer: 
– Finland: alger – hotbedömningen innefattar endast makroalger, i totala artantalet ingår också mikroalger. 
– Sverige: kärlväxter – inga underarter, varieteter etc., andra ryggradslösa – mångfotingar, kräftdjur, tagghudingar, 
armfotingar, iglar, planarier, koralldjur. Dessutom finns i Sverige c. 9 000 andra obedömda flercelliga arter. 
– Norge: alger - endast makroalger, däggdjur – innefattar Svalbards arter, kärlväxter – inga underarter. 
– Island: spindeldjur – exklusive kvalster, fiskar – både salt- och sötvattensfiskar, däggdjur – både havs- och landlevande. 
– Grönland: däggdjur – också underarter bedömda, fåglar – också regelbundna sommar-/vintergäster bedömda. 

IUCN:s hotkategorier:  
CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar, NT = missgynnad, LC = livskraftig, DD = bristfällig kunskap, NE = inte 
bedömd, RE = försvunnen, EW = utdöd i naturen 
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Graf 1: Skyddade områden i Norden 

 

Obs: I Norge (inkl. Svalbard) skiljer man inte på klasserna Ia och Ib. I grafen motsvarar Ia Norges sammanslagna klass I. I 
Finland är bara en liten del av alla naturskyddsområden klassificerade enligt IUCN:s klasser och de oklassificerade ingår 
här i klassen ”annat”. I Grönland finns c. 982 550 km2 naturskyddsområden och de finns inte med i grafen. Grönlands 
naturskyddsområden är till största delen av klass II. 

Källor:  
Finlands naturskyddsområdesregister 2006, UN List of Protected areas 2003, Direktoratet for Naturforvaltning 2007, 
Umhverfisstofnun The Environment Agency of Iceland 2007. 

IUCN skyddsområdesklassificering: 
Ia: Strikta naturreservat avsätts i första hand för vetenskaplig forskning. 
Ib: Ödemarksskyddsområden avsätts i första hand för att bevara områdenas naturtillstånd och ödemarkskaraktär. 
II: Nationalparker avsätts för att bevara enastående naturområden av nationell eller internationell betydelse för forskning, 
utbildning och rekreation. 
III: Naturminnesmärken avsätts för att skydda och bevara betydelsefulla, särskilt intressanta eller unika naturfenomen. 
IV: Naturreservat/Viltreservat. Dessa områden avsätts för att säkra de naturförhållanden som krävs för att skydda nationellt 
betydelsefulla arter, artgrupper, organismsamhällen eller fysiska karaktärsdrag i miljön. 
V: Skyddade landskap (terrestra och marina) är områden som avsätts för att bevara nationellt betydelsefulla naturlandskap 
som karaktäriseras av en harmonisk balans mellan människan och landskapet. 
VI: Förvaltnings- och skyddsområden för naturresurser avsätts för naturresursförvaltning som baserar sig på hållbart bruk 
av naturliga ekosystem. 

Noggrannare definitioner av klasserna finns i publikationen:  
IUCN 1994. Guidelines for Protected Area Management Categories. CNPPA with the assistance of WCMC, IUCN, Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK. [http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/index.html] 
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4.1 Källorna till tabellen

Finland  
Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & 

Mannerkoski, I. (red.). 2001. Suomen 
lajien uhanalaisuus 2000 – The 2000 
Red List of Finnish species. Ym-
päristöministeriö & Suomen ym-
päristökeskus, Helsinki. 

 
Sverige 
Gärdenfors, U. (red.). 2005. Rödlistade 

arter i Sverige 2005 – The 2005 Red-
list of Swedish Species. Artdataban-
ken, Uppsala. 

 
Norge 
Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. 

(red.). 2006. Norsk Rødliste 2006 – 
2006 Norwegian Red List, Artsdata-
banken, Norge. 

Bakken, T. et al. 2005. Utredning for 
Artsdatabanken, Artsdatabanken, 
Norge. 

Viken, Å. & Kålås, J.A. 2007: Rødlista 
og insektene, Insekt-Nytt 32 (1/2) 
2007. 

 
Danmark 
Stoltze, M. & Pihl, S. (red.). 1998. 

Rødliste 1997 over planter og dyr i 
Danmark. Miljø- og Energimini-
steriet, Danmarks miljøundersøgelser 
& Skov- og Naturstyrelsen. 

Prip, C., Wind, P. & Jørgensen, H. 
1995. Biologisk mangfoldighet i Dan-
mark – Status og strategi, Miljø- og 
Energiministeriet. 

Island 
Hersteinsson, P. & Sigbjarnarson, G 

(red.). 1993. Villt íslensk spendýr. Hið 
íslenska náttúrufræðifélag, Landvern.  

Náttúrufræðistofnun Íslands. 2000. 
Válisti 2: Fuglar. Reykjavík.  

Agnarson, I. 1996. íslenskur köngulær. 
Fjölrit Náttúrufræðistofnunar 31. 

Náttúrufræðistofnun Íslands. 1996. 
Válisti 1: Plöntur. Reykjavík.  

Jón Baldur Sigurðsson. 2008. Náttúrustofa 
Reykjaness, Island. pers. komm. 

Guðmundur A. Guðmundsson. 2008. 
Náttúrufræðistofnun Íslands. pers. 
komm. 

Karl Gunnarson, Guðriður Gyða Ey-
jólfsdóttir & Gunnar Jónsson. 2008. 
Hafsrannsóknastofnunin, Island. pers. 
komm. 

Erling Ólafsson. 2008. Náttúrufræðistof-
nun Íslands. pers. komm. 

 
Färöarna 
Fosaa, A.M., Dalsgarð J. & Gaard E. 

2006. Føroya Náttúra- Lívfrøðiligt 
margfeldi. Føroya Skúlabókagrunnur. 

 
Grönland 
Dorte Bugge Jensen & Kim Diget 

Christensen (red.). 2003. The Biodi-
versity of Greenland – a country study, 
Technical Report No. 55, Pinngorti-
talerifik, Grønlands Naturinstitut. 
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