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Artdatabanken ansvarar fdr utarbetande av rddlistor, dvs fdrteckningar
dver sddana arter som pd kortare eller kingre sikt riskerar att fdr'
svinnafrdn landet. Fdr att de platser drir dessa arter alltitimt lever kvar
skall kunna skyddas tir det viktigt att samlare rapporterar sina fynd till
Artdatabanken, vars organisation och verksamhet presenteras ntirmare
i denna artikel.
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Artdatabanken dr et fcir Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU) och Statens NaturvArdsverk (SNV)
gemensam arbetsenhet, med lokaler i Ultuna'
Uppsala. Enhetens namn iir nyft fr.o.m 1995-01-
0l - tidigare hette vi Databankenfdr hotade ar-
ter. Efter ett antal lrs fcirsciksverksamhet och en

ftiljande intemationell utviirdering Permanentades
verksamheten 1990-07-01. Formellt kndts Data-

banken fr.o.m. 1994-07-01 till det s'k. Centrum

fdr Biologisk Mdngfald som fcir ndrvarande 6r un-

der uppbyggnad i Uppsala med ett planerat niit-
verk 6ver hela landet. Idag har Artdatabanken ett

tiotal anstiillda Personer med Torleif Ingelcig som

chef. Ddrtill arvoderas ett varierande antal fcir spe-

ciella uppgifter under begriinsade perioder.

Fr.o.m. 1995 kommer fyra personer - BE' UG'
ALS och en ny evertebratzoolog - att arbeta med

de ryggradsldsa djuren. Till Artdatabankens verk-

samhet 6r iiven knutna nio s'k. flora- och fauna-

virdsvArdskommittder vilka utgcirs av mAnga av

landets fremsta experter inom respektive orga-

nismgrupper. Faunavdrdskommittin fdr everte-

brater dr den stOrsta av dessa, men si har den
ocksA mer iin hAlften av Sveriges alla r<idlistade
arter att arbeta med. Ftir att ytterligare effektivi-
sera arbetet finns nu planer pA att dela upp ever-

tebratkommittdn i flera delvis sjiilvst2indigt arbe-

tande undergrupper.
Artdatabanken har en lAng rad uppgifter, bl.a.

att: 1) bedcima arters hotsituation och status - ut-
arbeta, revidera och ajourhAlla rcidlistor; 2) an-

svara f6r insamling, lagring och utviirdering av in-
formation om rddlistade arter; 3) medverka till att
uppgifter om rddlistade arter och deras fdrekomst
iir tillgiingliga och nAr fram till bercirda samt 4)
sammanstalla faktaunderlag och fcirslag till at-
giirdsprogram fd,r enskilda arter.

Rtidlistor
I samarbete med flora- och faunavArdskommit-
tderna och andra experter uppriittar Artdatabanken
listor tiver hotade, siillsynta och hiinsynskriivande
arter, even kallade rcidlistade arter. Detta iir ett
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stort arbete som er centralt fcir hela den civriga
verksamhe ten. Rcidlistorna revideras och publice-
ras, efter NaturvArdsverkets fastliiggande, med ca
fem lrs mellanrum. Fcir evertebraternas del publi-
cerades den fdrsta listan (inskriinkt till terrestra
arter) i Entomologisk tidskrift 1987 (Andersson
m.fl. 1987) och den nu giillande (inkluderande
terrestra och limniska arter) 1993 (Ehnstriim m.fl.,
Rddlistade evertebrater i Sverige /993). Den se-
naste rcidlistan fcir ryggradsdjur ingAr i boken Arr-
fakta - Sveriges hotade och sdllsynta ryggrads-
djur 1992 (Ahl6n & Tjernberg) och fdr vdxter Ho-
tade viixter i Sverige I990.Ydxtlistan iir frir tillfdl-
let under revidering och det kommer att publiceras
en ny rcidlista under 1995.

Det bdr pipekas att rddlistornas olika katego-
rier - fdrsvunnen, akut hotad, sdrbar, stillsynt
och hdnsynskriivande - enbart speglar hur stor
risk vi bedcimer att arten lciper att fcirsvinna frAn
Sverige inom en niira eller mer avldgsen framtid.
Detta betonas iinnu tydligare i de nya kriterier som
lnternationella NaturvArdsunionen (IUCN) hAller
pA att utarbeta och som vi framciver kommer att
fcilja ocksA i Sverige. Niir det sen giiller att ta st5ll-
ning till vilka av dessa arter vi bcir satsa mest re-
surser och krafter p[ att bevara mAste man dess-
utom ta hiinsyn till saker som om arten l6per risk
att fcirsvinna iiven globalt, hur stor andel av
viirldspopulationen som finns i Sverige, om arten
iir naturligt etablerad i landet, om man har nAgon
mtijlighet att gcira nAgot it hotet, hur mycket det
kostar i fcirhAllande till att riidda andra arter, etc.

Fyndregistrering
Ett fungerande register 6ver de rcidlistade artemas
fcirekomster i landet iir A och O fcir att ha mrijlig-
het att ta hflnsyn till arterna vid exploateringshot
och kunna vlirna om dem i samband med och ge-
nom olika naturverdsetgiirder. Hittills har friimst
viixter och vissa ryggradsdjur prioriterats vid in-
samling av fynddata. Genom den personella re-
sursfdrstdrkning pA evertebratsidan som plgAr
kommer vi nu ocksA att fullt ut satsa pA registre-
ring av insekter och andra smAkryp. Det innebiir,
fcirutom genomgAng av litteratur och museer, att
vi dnskar registrera fynd i privata samlingar. Detta
kan ske pi olika satt. Uppgifter frAn stcirre sam-
lingar kan skrivas in direkt i en dator, antingen ge-
nom att nAgon frtn Artdatabanken kommer hem
till samlingens egare eller att ?igaren sjiilv liigger
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in uppgifterna med hjiilp av eget eller llnat
inmatningsprogram. Det kan ju vara viirdefullt
ocksA fdr den enskilde samlaren att ha sina siill-
synta, eller varfcir inte samtliga, fynd inlagda i en
egen databas.

Vi har ocksA tagit fram en rapportblankett kal-
lad Cerambyx. Denna iir i fcirsta hand tenkt ftir
rapportering av nya fynd. Vi hoppas att samlaren
skall ha en liten trave med pA resor och en bunt
hemma pA skrivbordet att fylla i efterhand som
rtidlistade arter pAtrdffas och bestiims. Men blan-
ketten kan dven anviindas ftir befintliga, mindre
samlingar eller enstaka iildre observationer, i syn-
nerhet fcir riktigt siillsynta eller kiinsliga arter diir
det iir viktigt att fA in en karta. Blanketten innehAl-
ler, fiirutom obligatoriska ftilt fiir artnamn, lokal-
uppgifter, datum och rapportdr, f?ilt med mtijlighet
att fylla i bl.a. biotop, substrat och andra fynd-
uppgifter samt eventuella hot som fcireligger mot
arten pe ifrigavarande lokal. Eftersom alla upp-
gifter skall dataliiggas fcir att i sin tur liitt kunna
plockas fram mAste fyndlokalens position koordi-
natsattas. FrAn rapportciren ber vi diirftir i fcirsta
hand om en kartskiss (helst med utgengspunkt
frln topografiska eller ekonomiska kartan) eller
kopia pi karta med fyndplatsen markerad. UtifrAn
den kan vi vid inmatningen av uppgifterna ta ut de
korrekta koordinaterna. Vill rapportciren i stiillet
fcir (eller fcirutom) en karta sjiilv direkt ange koor-
dinater (helst i Rikets niit i numerisk form, men
iiven andra varianter kan duga) sl gir ocksA det
bra.

Viktigt att rapportera
Det Ar sflunda viktigt att alla fiirekomster av rcid-
listade arter rapporteras till Artdatabanken. Aven
iildre fynd iir viktiga, sAviil fcir att kunna bedtima
arternas utveckling i ett historiskt perspektiv som
fcir att ge indikationer om mdjliga Aterfyndsplat-
ser. Att avstA frAn att rapportera kan inneblira att
fcirekomster aldrig kommer till beslutande myn-
digheters kiinnedom och att lokaler diirmed kan
fcirstdras genom ren ovetskap. I dagsliiget sker
visserligen ingen automatisk vidarerapportering
frAn Artdatabanken till bercirda lokala och regio-
nala myndigheter eller till markiigare, men ett
samarbete med i fdrsta hand liinsstyrelserna iir un-
der uppbyggnad. MAnga liinsstyrelser, men iiven
kommuner och skogsvlrdsmyndigheter, liigger
idag upp egna register 6ver siillsynta viixter och
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Fig. l. AttaJlackig praktbagge Buprestis oclogutlata.
Rddlistod i kotegorin hiinsynskrdvande. Larverna till
denna vackra praktbogge utvecklas i solexponerad ved

av friimst tall. Foto: Rune Axelsson.

The jewel beetle Buprestis octogutlata which develops

in sun-exposed wood, porticularly pine.

djur fdr att kunna beakta dem vid iirendehand-

liiggningar. Artdatabanken svarar ocksA redan nu

pA frAgor frln myndigheter om huruvida det finns
nlgra riidlistade arter i ett omrade som t.ex. dr

aktuellt fcir exploatering. Vid utliimnande av stcirre

datamiingder eller kiinsliga uppgifter - vilket
niistan bara sker till myndigheter - uppriittas all-
tid ett skriftligt avtal mellan Artdatabanken och

mottagaren om hur uppgifterna fAr anviindas; vi
krdver hiir ocksA att det finns en tjiinsteman som 5r

personligt ansvarig fcir handhavandet av uppgif-

Rapportera rddlistade arter till Artdatabanken

Fig.2. Grdn aspvedbock Saperda perforata. Htinsyns-
krtivande. Ett kontinuerligt tillskott med nyligen ddda
aspar dr en livsnAdvdndighet ftir denno och mdnga an-
dra arter som lever under bark. Foto: Rune Axelsson.

The longhorn beetle Saperda perlorata is dependent on
a regular supply of recently dead aspens.

Fig. 3 . U ngefdr 500 av de I 876 riidlisrade evertebrater-
na rir beroende av dAd ved. Birtjdrnsberget i Dalarna.
Foto: Rune Axelsson.

About 500 of the 1876 red listed species in Sweden is
dependent on deod wood.
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Fig,. 5. Mnemosynefjdril Parnassius mnemosyne. Sdr-
bar. Kctmbinationeil av straildskog med al och nunneiirt
samt ndrbeldgtta blomsterrika tingar dr i Mellansverige
vikrigfdr denna art. Foto: Rune Axelssott.

Parnassius mnemosyne. In Central Sweden the species
prefers coaslal forests with alder and Coryddis in com-
bination with neorby meadows rich in flowers.

viktig funktion med en direkt naturvirdsnytta! PA

sikt ar det nog enda vagen att uppriitthAlla ett fdr-
troende mellan myndigheter och allmitnhet A ena
sidan och samlarna A den andra.

En entomolog triiffar inte siillan pA rcidlistade
arter av andra organismgrupper. Det er viktigt att
ockse dessa rapporteras. F<ir viixter finns en rap-
portblankett Calypso och fdr ryggradsdjur en an-
nan Aquila. Alla tre iir dock snarlika sA frir enstaka
rapporter gAr det even att anvdnda evertebratblan-
ketten Cerambyx.

Artfaktabas
Den samlade information som efterhand byggs
upp i Artdatabankens fynddatabas ger en 6ver-
blick av rcidlistade arters geografiska ftirekomst,
bestAndsstatus, utbredning i Sverige och i viirlden,
taxonomiska data, levnadssiitt, krav pA miljdn och

Fig. 4. Barkstinkflyet Mezira tremulae. Sdrbar. En
skinnbagge som lever i ddda svampiga aspar. Foto:
Rune Axelsson.

Mezira tremulae, a bug living on dead aspen wood
infested withfungi.

tema. Detta gors fremst ftir att informationen inte
skall hamna i hiinder med ohederliga syften.

Privata samlingar utgcir viktiga pusselbitar i ett
stdrre sammanhang, om man sl vill enskilda band
i en stdrre viirdefull encyklopedi. Inte sA fl tjiins-
temen hos naturvArdsmyndigheter (med dAliga
erfarenheter av t.ex. fAgeliigg- och orkid6sam-
lande) stiiller sig idag negativa till allt slags sam-
lande av djur och vaxter, iiven av insekter och an-
dra smlkryp. Genom att rapportera vidare det man
hittar visar man emellertid att samlandet av dessa,
i fiilt svflridentifierade, djur fortfarande fyller en
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de olika hot som fcireligger mot arternas fortbe-
stlnd i Sverige och i andra liinder. Denna kunskap
tillsammans med litteraturuppgifter och kom-
mitt6ledamciternas erfarenheter samlar vi i en s.k.

artfaktabas. Tillsammans med fynddatabasen ger

denna konkreta underlag f6r det mesta av Art-
databankens tivriga arbete.

Artdatabanken dr t.ex. en viktig remissinstans

fcir mAnga naturvArdsfrAgor. Vi bedcimer effekten
ptr speciellt hotade arter av olika planerade Atgiir-

der. Artdatabanken levererar ocksi underlagsma-

terial och bakgrundsfakta till olika statliga utred-

ningar. Under senare tid har vi bl.a. tagit fram gan-

ska omfattande material infcir utredningen om lag-

f.ist biotopskydd, vidare till den s.k. landstudien
(Biologisk mAngfald i Sverige), naturstatistik (at

Naturvirdsverket och SCB) samt plgflende utred-

ning om regional och nationell mili1dvervakning.

Rapportera riidlistade arter till Artdatabanken

Fig.6. Igenvdxning eller igenplantering (ir ett hot mot hundratals rddlistade insektsarter som lever pd torra Appna

mirker. Bilden visar Drakamdllan i Skdne, etl naturreservat som genom aktiv hdvd bibehdlls dppet. Foto: Rune

Axelsson.

Overgrowing ond plantation ofdry openfields are threats against hundreds of red listed insect species.

Fig. 7. Entomologer i arbete. Att dokumentera rdd-

listade arter rir bdde viktig,t och stimulerande. Foto:
Rune Axelsson.

Entomologists itr ocliott. To document red listed species

is importanl as well as stimulating.
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Vid alla dessa uppdrag anvdnder vi flitigt vAr art-
faktabas vilken vi ocksA successivt kompletterar.

Artfaktablad
Tillsammans med specialister runt om i landet ar-
betar vi med att ta fram artfaktablad iiver samtliga
1876 rtidlistade arter av ryggradsltisa djur. Artfak-
tabladen skall ge basala och <iversiktliga data om
respektive art under rubrikerna Utbredning och
status, Ekologi, Hot, Atgdrder och Referenser.
Hittills har vi hunnit med ca 550 arter. Efterhand
som faktabladen blir fiirdiga fdr olika grupper
hoppas vi kunna publicera dem i bokform si att de
blir liitt tillg?ingliga frir bl.a. tjiinstemiin och be-
slutsfattare pl naturvArdande myndigheter. Redan
idag kan man dock rekvirera faktablad om arter
diir man behtiver information.

Om ni kiinner att ni har kunskaper om enskilda
arter eller grupper och skulle vilja hjiilpa till att
skriva och eller granska artfaktablad om dessa sA

hcir giima av er. Vi tar tacksamt emot all hjiilp.

Vad mer giir Artdatabanken?
Vi skriver en del bcicker, t.ex. om artbevarande i
olika naturtyper. Vi arrangerar Sveriges stcirsta Ar-
liga naturvArdskonferens. Niista konferens gAr av
stapeln den 27.4.1995, som vanligt i undervis-
ningshuset i Ultuna, Uppsala. Boka in dagenl

Vi hjiilper till med faktaunderlag fcir de ltgArds-
program fdr hotade arter och biotoper som Natur-
vArdsverket tar fram och ansvarar fcir.

Artdatabanken samordnar ocksA en viiktarverk-
samhet fdr de mest hotade vextarterna. Detta s.k.
floraviikteri finansieras av WWF och utfcirs av
medlemmarna i de lokala botaniska fcireningama
runt om i landet. lntresserade personer Atar sig hiir
att med ett eller nAgra Ars mellanrum bescika loka-
lerna f6r ett visst antal arter och kontrollera be-
stAndens storlek samt vid behov vidta aktiva Atgiir-
der fcir populationernas fortlevnad. Fiiltarbetet ut-
fcirs iddellt, endast resoma ersatts. Denna verk-
samhet gerArtdatabanken en mycket bra informa-
tion om de civervakade artemas status.

Vi har planer pe att starta en motsvarande viik-
tarverksamhet pi faunasidan. Fcir insekternas del
kan man tAnka sig en fortlcipande kontroll och
uppfciljning friimst av arter som lAter sig fiiljas
utan destruktiv metodik. Dit hcir t.ex. minga fjiiri-
lar, trollsliindor, hoppriitvingar, en del stdrre skal-
baggar och skinnbaggar.
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Framtiden
Det av riksdagen beslutade nationella centrum f6r
forskning om biologisk mAngfald iir under upp-
byggnad. Den centrala staben och lokalerna finan-
sieras gemensamt av Sveriges Lantbruksuniver-
sitet och Uppsala universitet. Alla forsknings-
institutioner och andra organisationer runt om i
landet som arbetar med biologisk mAngfald bjuds
in att samverka i eft niitverk fcir att forska och ar-
beta med stcirre problemomrAden, i synnerhet sA-
dana som iir relevanta i ett samhiillsperspektiv.
Artdatabanken kommer att knytas till Centrumet,
bl.a. genom att helften av Centrums styrelse sam-
tidigt kommer att utgdra Artdatabankens styrelse.
D2irvid kommer ocksi hela Artdatabanken att
sammanfdras i nya lokaler.

Vad denna omorganisation i dvrigt mer konkret
kommer att innebiira vet vi iinnu inte. Sannolikt
kommer vi dock att utdka virt verksamhetsftilt till
att i stiirre eller mindre utstrackning omfatta octsri
icke hotade arter. Detta kan innebiira att vi bl.a.
hAller reda pA vilka arter som civerhuvudtaget fri-
rekommer inom vArt lands griinser. Kanske kom-
mer vi ocksll att mer konkret arbeta med mil-
jciiivervakning pA artnivA. Detta kan innebiira t.ex.
att vi tar hand om och lagrar merparten av den art-
information som den regionala och nationella mil-
j6,iivervakningen fram gent genererar.

Rapportblanketter och mer info
Rapportblanketter fdr fynd av rddlistade arter och
anvisningar fcir blankettens ifyllande kan rekvire-
ras frln Artdatabanken, SLU, Box 7002, 750 07
Uppsala. Observera att blanketterna iir tryckta pA

arkivbestiindigt papper fcir att kunna arkiveras
iiven i pappersform under lAng tid framciver. Diir-
fcir ser vi hellre att ni rekvirerar blanketter frtn oss
en att ni sjlilva gcir fotostatkopior pA vanligt pap-
per. Fcir mer information om detta och Artdata-
banken i civrigt gAr det bra att ta kontakt med Anna
Lejfelt-Sahl6n 018-67 27 5 l, Ulf Giirdenfors 0 I 8-
672623 eller Bengt Ehnstrcim 018-672340. Giiller
det ryggradsdjur sA tala giirna med Martin Tjern-
berg 018-672284. Pa florasidan kan Mora Arons-
son 018-673414 eller Roger Andersson 018-
672618 ger mer upplysningar.

Rcidlistorna, liksom flera andra publikationer
frin Databanken, kan kcipas frAn SLU info, Fijr-
s?iljningen, Box 7075, 750 07 Uppsala, 018-
672643.
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Rapportera rddlistade arter till Artdatabanken

Summary
The organisation of the Swedish Threatened Spe-
cies Unit is described. [t is a governmental unit
responsible for elaborating red lists as well as

collecting and storing information about these

species. The unit is working with two parallel
databases: one registering observations and locali-
ties and another filing all relevant information on
biology, taxonomy, distribution, threat, status in
neighbouring countries, etc. People in possession

of insect collections are inquired to report their
observations. This can be done either by direct
computerisation or by filling in specially designed
report forms.

Nytt om borr- och lusflugor frfln Schweiz

Merz, B. 1994. Diptera Tephritidae. ln'
secta Helvetica 10. Gdneve. 198 sid. Be-
stiilles frAn: Schweizerische Entomolo-
gische Gesellschaft, Insecta Helvetica,
CSCF, Mus6e d'Histoire naturelle, Ter-
reaux 14, CH-2000 NeuchAtel. Pris: CHF
30.-.

Biittiker, W. 1994. Die Lausfliegen der
Schweiz (Diptera, Hippoboscidae) mit
B e stimmung s s chliis se l. Le s H ippobo sc ide s

de Suisse (Diptera, Hippoboscidae) avec

cl6 de ddterminatiorl. Documenta Faunis-
tica Helvetiae 15, Nechatel. 117 sid.ISBN
2-88414-003-4. Pris CHF 25.-.

Det har i ir i w[ skilda schweiziska serier utkom-

mit bestiimningsfaunor 6ver flugfamiljer' Bern-

hard Merz' bearbetning av borrflugoma (Tephri-

tidae) och Willi Biittikers av lusflugorna (Hippo-

boscidae).

Borrflugorna [r en av de mer framtriidande
flugfamiljerna. Enligt Merz kan den reella viirlds-
faunan skattas till mellan 7000 och 10000 arter.

FrAn Schweiz uppger han ll5 arter. Fdr att be-

stemma svenska borrflugor har vi till nyligen varit
hiinvisade till Hendels gamla men fcir sin tid'
1927, goda bearbetning i "Lindner". MAnga iiven
mycket allmiinna arter har liinge berett svArig-

heter. Fren England har vi nyligen, av Ian White
1989, begAvats med en borrflugefauna i Hand-

books for the Identification of British Insects.

BAde Merz och White har jag haft stor nytta av fdr
min genomgAng av svensk fauna. Merz' version

har fcirdelen att p[ sAviil sliikt- som artnivA va-

ra liingre kommen i systematiken och har sam-

tidigt det fdrsteget vad giiller bestiimning av ock-

s[ svenska borrflugor att artomfenget utciver

Schweiz' fauna vidgats med ett trettiotal arter fdr
att ge fullstiindighet fcir bland annat ocksi de

nordiska liinderna. Huruvida detta med ptlitlighet
fullt ut giiller har jag inte kunnat beddma. Merz
ger tyvelr inte i nAgot sammanhang nagra art-

namnssynonymer, varfcir man inte kan se om t.ex.
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