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Under 2010 kommer ArtDatabanken med hjälp 
av Sveriges entomologiska förening att starta 
upp en faunaväktariverksamhet i Sverige. Mot-
svarande verksamhet har funnits på florasidan i 
över tjugo år. 

Ett flertal olika tillvägagångssätt både när 
det gäller organisation, arturval, inventerings-
metoder m.m. kommer att testas i år och insat-
serna kommer att koncentreras till insekter och 
spindlar. Även andra artgrupper, t.ex. grod- och 
kräldjur, är planerade att ingå i verksamheten 
framöver. 

Faunaväkteriet bygger på att föreningar och 
icke föreningsanknutna personer ideellt invent-
erar och övervakar ett urval av rödlistade arter i 
Sverige. Grundtanken att följa upp genom kon-
tinuerliga återbesök på i huvudsak kända lokaler. 
För växter finns sedan flera år ett Floraväkteri 
som blivit mycket framgångsrikt och bidragit till 
mycket ny kunskap om Sveriges hotade växter. 
De data som samlas in lagras i Artportalen och 
kan användas inte bara av väktaren själv för att 
hålla koll på “sin” art, utan också av myndigheter 
och naturvårdsorganisationer vid ex. skötselåt-
gärder och analyser. 

Vi tror att entomologerna kommer att se den 
spännande utmaningen i denna verksamhet och 
dessutom känna att man bidrar med stor kunskap 
och ideella insatser till den svenska naturvården. 

ArtDatabanken kommer att koordinera 
verksamheten nationellt. I år har vi valt att testa 
lite olika tillvägagångssätt för att finna former för 
en regional organisation:

Fem entomologiska föreningar (FSOE,  
Östergötlands, VEK, Sörmlandsentomologerna 
och Norrlands) har tillfrågats om att delta i test- 
verksamheten. Projekt trollsländor i Skåne 2009-
2014 har också tillfrågats.

På Artportalen.se (småkrypsportalen) kom-
mer det att finnas förslag på ett tjugotal arter som 
privatpersoner som ej är föreningsanknutna eller 
knutna till föreningar som ej ingår i testverksam-
heten, ska kunna faunaväkta. 

Huvudprinciperna för urvalet av arterna är:
* Rödlistade antingen enligt 2005 eller 2010 

års rödlista
* Möjliga att identifiera i fält
* Möjliga att inventera utan att skada vare sig 

djur eller habitat
* Möjliga att inventera utan att komplicerade 

metoder eller dyr utrustning krävs
Det är en fördel men inget krav att arten är 

indikativ, eller en så kallad signalart, som visar 
på något slags ekologiskt sammanhang. Alla data 
kommer att samlas på Artportalen och det kom-
mer finnas ett speciellt syfte “faunaväkteri” som 
ska väljas. 

Tanken är sedan att erfarenheter från inven-
teringssäsongen 2010 kommer att sammanstäl-
las och utgöra grund för en större insats under 
år 2011.  

Vill du faunaväkta i år? Om du är medlem 
i någon av föreningarna som ska genomföra tes-
tverksamheten kan du ta kontakt med dem. Om 
du inte är det kan du gå in på www.artportalen.
se (småkrypsdelen) och hitta ytterligare info om 
vad du som privatperson kan göra. Här kommer 
fältblanketter, info-blad och allmän informa-
tion att finnas tillgänglig. Någon form av res-
ersättning kommer att betalas ut till medlemmar 
som faunaväktar tack vare bidrag till SEF från 
Naturvårdsverket.
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Faunaväkteri 2010 – anta utmaningen!


