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  Pågående projekt

Växtatlasprojekt 
fyller botaniska kunskapsluckor
TEXT: LARS FRÖBERG, STEFAN ANDERSSON, HANS GARDFJELL, KATARINA STENMAN & SEBASTIAN SUNDBERG   KARTOR: HANS GARDFJELL

Växtatlasprojektet syftar till att ta fram kompletta utbredningskartor 
för alla kärlväxter i landet. Hittills har man arbetat främst med att ordna 
inventerings läger och samla kunskapen i Artportalen. Nu lägger man i 
ytterligare en växel för att ro projektet i land. 

Antal arter rapporterade i varje milruta. Kartan grundar sig på uppgifter från 
Artportalen, vissa regionala databaser som ännu inte är inlagda i portalen, 
Virtuella herbariet, GBIF samt nationella databaser såsom NILS och Riksskogs-
taxeringen.

D
en botaniska utforskningen av svensk natur har pågått 
länge. Kanske som ett arv efter Linné har det under de 
senaste 200 åren funnits en ambition att presentera 
växters förekomster i olika landsdelar. Resultaten har 
publicerats allt eftersom, bland annat i ett flertal land-

skapsfloror under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. 1950 
gav Erik Hultén ut en atlas över Sveriges och angränsande länders 
kärlväxter.

I början av 1970-talet startade flera målinriktade provins-
inventeringar av kärlväxter. Dessa utgjorde startskottet för de 
moderna landskapsflororna, och under 1980-talet exploderade 
denna verksamhet. Det blev ett enormt intresse för inventeringar 
och artkunskap, lite av en folkrörelse. En drivande person i denna 
utveckling var Thomas Karlsson. Han var då redaktör för Svensk 
Botanisk Tidskrift och fungerade som en slags koordinator för 
inventeringarna. 

Den enorma mängd kunskap som samlats in om arters 
förekomst och utbredning under senare decennier vill man nu 
samla i ett gemensamt atlasverk. Tanken är att den kunskap som 
samlats in i olika landskap tillsammans med fynduppgifter från 
Artportalen, Virtuella herbariet och diverse miljöövervakning ska 
ge en bild av dagens utbredning av olika växtarter i ett verk som, 
likt Hulténs, presenterar alla växters utbredning. För mycket har 
hänt sedan Hulténs verk publicerades och det får idag anses vara 
föråldrat. Sedan 1950-talet har förändringar i klimat och markan-
vändning lett till att växternas utbredning har förändrats. En ny 
växtatlas kommer därför att fylla en viktig funktion som en sam-
manfattning av den svenska floran. 

En ny växtatlas
Svenska Botaniska Föreningen bildade 2007 en växtatlasgrupp 
med syfte att förverkliga denna idé. Planen är att en ny växtatlas 
ska kunna publiceras runt 2030. Men innan dess kommer man i 
Artportalen successivt att kunna följa hur kunskapsluckor efter 
hand fylls igen. Målsättningen är att kunna presentera alla växters 
förekomst per milrutor i hela landet.

Dataläggning 
Ett första steg i projektet har varit att samla uppgifter från de 
regionala floraprojekten och andra inventeringar i Artportalen. 
I de tidiga inventeringsprojekten registrerades fynduppgifter i 
kortregister eller liknande. För flera av dessa har växtatlasgrup-
pen bistått med stöd eller förmedlat hjälp från privatpersoner som 
på ideell basis har datalagt och fört in uppgifterna i Artportalen. 
Bland andra har Anders Bertilsson och Staffan Åström datalagt 
handskrivna uppgifter för Dalsland, Ångermanland, Härjedalen 
och Västerbottens län vilka överförts till Artportalen, eller för 
Västerbottens del till en projektdatabas som ska överföras till 
Artportalen när floran är publicerad. Inläggning av uppgifter från 
Närke pågår. Halland och Östergötland har datalagt handskrivna 
uppgifter och fört in i Artportalen med hjälp av så kallade LONA-
bidrag. Andra projekt lade in uppgifterna i egna databaser redan 
under projektets gång och har i ett senare skede fört över dem till 
Artportalen med stöd från personal på SLU Artdatabanken. För 
närvarande är data från nästan alla moderna landskapsflorapro-
jekt överförda till Artportalen.

För att kunna nyttja även andra databaser, såsom Virtuella her-
bariet, NILS, Riksskogstaxeringen och GBIF har en totaldatabas Växtinventering uppe på Dundret söder om Gällivare 2015. Lennart Persson, som deltagit i växtinventeringar över hela landet under 35 år, tar en paus på toppen.
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som innehåller data från alla dessa källor skapats. Dessa data lig-
ger sedan till grund när man tar fram aktuella utbredningskartor. 

Inventering av vita fläckar
Idag använder många Artportalen för att ta reda på vilken utbred-
ning olika växtarter har. I Artportalen finns fler än 14 miljoner 
fynd av kärlväxter registrerade. Men trots det så finns det så 
kallade ”vita fläckar”, geografiska områden där ingen har rappor-
terat något över huvud taget. Det är främst i norra delen av landet 
vi har vita fläckar, vilket ju är naturligt eftersom befolkningen 
där är glesare och många områden är svårtillgängliga. Inom 
Växtatlasprojektet vill vi avhjälpa dessa brister, genom att stimu-
lera växtintresserade till att rapportera i områden med lite data. 
Svenska Botaniska Föreningen har anordnat inventeringsläger i 
vita fläckar i Lule och Torne lappmarkers lågland, Pite lappmark, 
Västerbottens län och Dalarna. Framöver planerar vi att inventera 
även i Jämtland och fjälltrakterna i Lule och Torne lappmarker. 
Vi kommer också att stödja inventeringar i Ångermanland, där det 
visserligen genomfördes en inventering under 1970- och 80-talen, 
men där man då redovisade växtplatser endast för de ovanligare 
arterna. 

Behov av ytterligare inventeringsinsatser
I ett projekt som detta där man använder sig av många olika 
datakällor, som var för sig har ett annat syfte, kan det vara svårt 
att avgöra när man har tillräckligt mycket data. När ska man anse 
att en ruta är tillräckligt inventerad? Och var finns det behov av 
ytterligare inventeringsinsatser? Generellt sett bedömer vi att de 

rutor där det genomförts en organiserad inventering av samtliga 
kärlväxtarter är färdiginventerade. I rutor där det inte har genom-
förts en sådan inventering, men där det ändå har gjorts många 
besök och finns en hel del fyndrapporter i Artportalen, kan det 
vara svårare att avgöra. För även om det har rapporterats ganska 
många arter i en ruta så kan rapporter om vanliga arter saknas. 
Det kan också vara så att man bara har inventerat vissa biotoper. 
Det finns exempel på rutor där man har gjort en noggrann våt-
marksinventering och rapporterat ett hundratal våtmarkslevande 
arter men där det inte finns några uppgifter om skogslevande 
arter eller vanliga kulturmarksarter. 

För att avgöra vilka milrutor som har störst behov av invente-
ringsinsatser utgår vi från hur många arter som är rapporterade 
från rutan och jämför det med ett förväntat minsta antal arter i 
den delen av landet. I Götaland och södra Svealand anses en ruta 
tillräckligt inventerad när 400 arter har noterats, i norra Svealand 
och stora delar av Norrland när 200 arter har noterats och i de 
nordliga provinserna Pite, Lule och Torne lappmarker när 100 
arter har noterats. Kartan på nästa sida visar var det fortfarande 
finns ett behov av kompletterande uppgifter.  

Du kan bidra
Svenska Botaniska Föreningen och lokala botaniska föreningar 
organiserar gemensamma inventeringsinsatser. Att delta i sådana 
inventeringsläger är mycket lärorikt. Om man är nybörjare så är 
detta ett utmärkt tillfälle att haka på kunniga botanister för att 
lära sig mer. 

I sommar kommer vi att ordna två läger, ett i västra Jämtland, 
med Kolåsen som bas och ett i Stora Sjöfallets Nationalpark 
(Lapplands fjälltrakter) med Ritsem som bas. Båda dessa läger är 
redan fullbokade, men håll koll på föreningens hemsida om inven-
teringsläger kommande år.

Vi vill också stimulera till en kartläggning av arter i hela landet. 
För även i de områden där vi vistas mycket saknas det ofta uppgif-
ter om vanligare arter. Många gånger är de sällsynta arterna över-
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Inventering i en blöt sumpskog i Tudja söder om Vuollerim 2013. I sådana mil-
jöer behöver man ha myggnät och täckande klädsel för att få arbetsro. 

Växtatlasprojektet
Projektets mål är att publicera en modern växtatlas. Alla vilda eller 
förvildade arter, underarter, varieteter och hybrider av kärlväxter som 
har minst en bofast förekomst i landet ska presenteras i växtatlasen. 

Förekomst kommer att presenteras i rutor om 10 × 10 kilometer (enligt 
Rikets nät) och delas upp i sentida förekomster (efter 1970/1980) och 
äldre förekomster. 

Några steg på vägen för att nå dit är att:

• initiera insamling av ny kunskap i form av inventeringar, särskilt från 
landsdelar som är dåligt kända

• stimulera och stödja olika regionala och lokala inventeringsprojekt 
till att tillgängliggöra sina data i Artportalen

• skapa en totaldatabas med övriga tillgängliga databaser 

• stödja arbetet med validering av fynduppgifter av svårbestämda 
och ovanliga arter.

Växtatlasen riktar sig till den växtintresserade allmänheten, ama-
tör-botanister, skolungdomar, studenter, forskare, naturvårdare, 
journalister, samhällsplanerare och beslutande myndigheter.

För att avgöra vilka milrutor som har mest behov av 
inventeringsinsatser utgår vi från hur många arter som är 
rapporterade i rutan och jämför det med ett förväntat minsta 
antal arter i den delen av landet. 

Kartan visar hur stor andel av det förväntade artantalet 
som hittats i varje milruta. En låg andel indikerar att det 
finns behov av en kompletterande inventeringsinsats. Det 
gäller till exempel i Ångermanland, norra Jämtland och norra 
Lappland. 

I landskapet Norrbotten ser det ut att vara låga andelar men 
det beror på att uppgifterna från Norrbottens landskapsflora 
ännu ej har förts in i Artportalen eller tillgängliggjorts. 

Längs kusten och vid de stora sjöarna finns milrutor som 
till stor del utgörs av vatten och där det därför inte finns så 
många arter. Att det i sådana rutor endast rapporterats en 
låg andel arter behöver inte indikera att det föreligger ett 
inventeringsbehov och därför anges dessa rutor separat i 
kartan. 
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Rödven Agrostis capillaris är en vanlig art som är underrepresenterad bland 
fyndrapporterna i Artportalen. Till höger artens utbredning utifrån nu tillgäng-
liga datakällor.  

Agrostis capillaris

Även rödsvingel Festuca rubra är en vanlig art som är underrepresenterad bland 
fyndrapporterna i Artportalen. Till höger artens utbredning utifrån nu tillgäng-
liga datakällor.  Där ser man att rödsvingel finns representerad i fler fjällrutor än 
rödven. I fjällen finns en speciell underart av rödsvingel som heter fjällsvingel 
Festuca rubra subsp. arctica.

Festuca rubra
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representerade bland fynduppgifterna i Artportalen. En del arter 
är svårbestämda eller av annan anledning förbisedda och saknas 
därför i Artportalen. All rapportering är välkommen. Särskilt om 
du rör dig i områden som är dåligt kända är det önskvärt om du 
rapporterar alla de arter du träffar på, även de vanliga. Allt som 
rapporteras i Artportalen kommer Växtatlasprojektet till godo. 

Vi planerar att snart lägga ut en karta på Svenska Botaniska 
Föreningens hemsida där man kan se i vilka områden det finns 
behov av kompletterande inventeringsinsatser, hur rutorna 
avgränsas och vad man behöver tänka på när man inventerar. Om 
du undrar över något får du gärna ta kontakt med Lars Fröberg 
eller någon annan i gruppen så ska vi försöka hjälpa dig. Kontakt-
uppgifter finns på www.svenskbotanik.se/vaxtatlasprojektet.

Granskning av uppgifter
I Artportalen kan alla som har ett konto rapportera sina fynd. 
Nybörjare såväl som experter. Och ibland blir det fel. Därför 
finns ett valideringssystem. Vid valideringen granskas fyndupp-
gifternas trovärdighet av utsedda validerare som känner floran 
i sin del av landet väl eller som är  experter på olika artgrupper. 
Det är inte alla fynduppgifter som valideras utan i första hand 
sådana som är naturvårdsintressanta på något sätt. För växtatlas-
projektet är det önskvärt att ett fynd av varje art i varje milruta är 
validerat. Man fokuserar främst på arter som är svåra att artbe-
stämma och arter som är ovanliga. Vid validering av sådana arter 
kan det behövas foto eller belägg för att kunna verifiera riktighe-
ten. Det är därför önskvärt att du bifogar foton när du rapporte-
rar fynd av ovanliga eller svårbestämda arter. Foton som visar de 
för just den arten kritiska karaktärerna. Att uppgifterna i Artpor-
talen är korrekta är viktigt inte bara för att utbredningskartor av 
olika arter ska bli rätt, utan även för naturvård och forskning där 
man använder sig av uppgifter från Artportalen. 

Pågående projekt

Datakällor 
Artportalen är en webbplats för rapportering av Sveriges växter, djur 
och svampar. Här finns fynduppgifter från privatpersoner och läns-
styrelser. Även uppgifter från till exempel våtmarksinventeringen och 
nyckelbiotopsinventeringen finns i Artportalen.   

Landskapsfloror är en i sammanhanget viktig datakälla. Merparten av 
landskapsflororna har fört över data till Artportalen. En del fortfarande 
pågående och nyligen avslutade projekt som ännu inte fört över sitt 
data har ändå tillgängliggjort sina projektdatabaser för växtatlaspro-
jektet. 

NILS, Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, är ett natio-
nellt miljöövervakningsprogram som drivs av SLU med syfte att samla 
in, analysera och presentera data om hur förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden i Sverige ser ut och förändras över tid.

Riksskogstaxeringen är ett annat miljöövervakningsprogram som 
drivs av SLU och som producerar officiell statistik om landets skogar. 
Inom riksskogstaxeringen inventeras även annan natur. Databasen 
bidrar med fakta om skog, skogsmark, våtmarker och förekomst av 
kärlväxter. 

Virtuella herbariet är en gemensam databas för Sveriges offentliga 
herbarier. Där finns uppgifter om insamlade växter med artnamn, 
växtplats, datum, insamlare och eventuell kommentar om huruvida 
växten har granskats eller ombestämts. 

GBIF, Global Biodiversity Information Facility, är en internationell 
samling av observationsdatabaser och museidatabaser. Där kan man 
finna uppgifter om många olika länders växter, djur och svampar.  
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I sommar ordnas två läger inom Svenska Botaniska Föreningens floraväkteri. 
Det blir ett i Västergötland under försommaren och ett i Värmland under 
sensommaren. Detta under förutsättning att vaccineringen går som den ska 
och att vi får träffas, förstås. 

Västergötland 9–13 juni
I Västergötland är det främst smalbladig lungört och trollsmultron vi ska söka 
efter. Lungörten kommer vara överblommad men bör ändå gå bra att räkna. 
Trollsmultronen kommer vara i fin blom. Andra arter som kan bli aktuellt att 
eftersöka är bland andra tidig fältgentiana, källblekvide och guckusko. Och en 
del annat smått och gott. Vi kommer utgå från vandrarhemmet Årås Kvarn 
nordost om Ulricehamn och röra oss i Ulricehamn, Falköping och Tidaholms 
kommuner. 

Värmland 4–8 augusti
I Värmland är det främst daggvide, ävjepilört och strandbräsma vi ska söka 
efter. Andra arter som kan bli aktuellt att eftersöka är sen fältgentiana, 
skaftslamkrypa och strandlummer. Vi kommer utgå från Gylleby vandrarhem 
vid Sunne och röra oss i norra och centrala delen av Värmland.

Floraväkteri innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbun-
det. Vid floraväkteriet följs en standardiserad metodik och vid varje besök 
räknas hur många exemplar som finns av arten. Kunskapen som floraväkte-
riet samlar in används på många olika sätt i naturvårdsarbetet.

Vi träffas onsdag kväll. Under torsdag till söndag delar vi upp oss i smågrup-
per och inventerar så många lokaler vi hinner med. Både nybörjare och vana 
floraväktare är välkomna! Floraväkteriet bekostar boende (vandrarhemsstan-
dard) och resekostnader under fältdagarna. 

Anmälan
Västgötalägret är redan fullbokat. För värmlandslägret vill vi ha din anmälan 
senast 20 juni. Antalet platser är begränsade, så vänta inte för länge. 

Anmälan görs till Sofia Lund på sofia.lund@svenskbotanik.se 

I anmälan anger du ditt namn och mobiltelefonnummer, varifrån du kommer, 
i vilken utsträckning du har botaniserat och/eller floraväktat tidigare och om 
du har tillgång till bil. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till 
dem som anmäler sig. 

Två floraväktarläger i sommar
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T Ä V L I N G 
Brukar du teckna, måla, eller fotografera växter? 
Eller önskar du att du gjorde det men inte riktigt tagit dig tid? 
Då är det dags nu! 

Svenska Botaniska Föreningen utlyser en tävling med vår nya 
nationalblomma i fokus. Det handlar om att avbilda liten blåklocka. 
Du använder den teknik som passar dig. 
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Tävlingen pågår hela sommaren. Bidragen lämnas in senast 30 oktober. 

Tävlingsregler och mer information hittar du på www.svenskbotanik.se/tavling. 
Där presenteras också den jury som kommer att bedöma tävlingsbidragen. 
Vinnarna kommer att presenteras i Vilda Växter och på föreningens hemsida. 
En utställning kommer ordnas med utvalda tävlingsbidrag.

  Föreningsinformation


