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ArtDatabanken

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Forskar, analyserar och tillgängliggör information om arter och livsmiljöer

i svenska vatten

Flera andra institutioner arbetar med frågor kopplade till vatten: grundvatten,

skogs- och jordbrukets påverkan på vatten, 

näringsämnesflöden i landskapet med mera

Institutioner vid SLU som arbetar med vattenfrågor



SLU:s Datavärdskap kopplat till vatten

Institutionen för akvatiska resurser, är datavärd för fisk på uppdrag av 

Havs- och vattenmyndigheten. Datavärdskapet innebär att alla resultat från 

provfisken utförda inom nationella och regionala miljöövervakningsprogram 

publiceras och kan hämtas från vår hemsida. 

Institutionen för vatten och miljö är nationella datavärdar för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional 

miljöövervakning, samt inom den samordnade recipientkontrollen. Vårt uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten är att lagra, 

kvalitetssäkra och tillgängliggöra vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag.

ArtDatabanken är på uppdrag av Naturvårdsverket nationell datavärd för observationer av arter som samlas in genom 

miljöövervakning och inventeringar inom svensk naturvård. I uppdraget ligger att via webbtjänster lagra och tillgängliggöra data

för alla intresserade avnämare.



SLU:

Artportalen

Elfiskedatabasen

Sjöprovfiskedatabasen

Kustfiskedatabasen

Artportalen

Kräftdatabasen

Musselportalen

Miljödata Mark–Vatten (vattenkemi, bottenfauna, alger vattenväxter)

SMHI: shark (marin bottenfauna, zoo/växtplankton)

Naturhistoriska riksmuseet: Tumlare och ringmärkningscentralen

Publika databaser för artdata-vatten, en djungel!:



Majoriteten av den biologiska informationen i de publika databaserna

Kan dock sökas fram i ArtDatabankens Analysportal. Analysisportal.se



Databaser som

läses av

Analysportalen



Foto: Johan Södercrantz

ArtDatabankens arbete med Rödlistan för hotade arter



Fördelning av de drygt 

4 000 rödlistade 

arterna per artgrupp 
I sött och salt vatten

Egna analyser kan göras i ArtDatabankens

verktyg Artfakta.se
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Antal rödlistade arter per hotkategori



Sötvatten Marint och brackvatten



Enkel analys i 

Analysportalen

Antal rödlistade arter

per 10x10-km-ruta

i Västra Götalands

län



Antal rödlistade 

vattenlevande arter

per 10x10-km-ruta

i Västra Götalands

län



Nu till online-demonstration av 

Artfakta.se 

och

Analysisportal.se


