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Biodiversitet

• Konventionen för biologisk 
mångfald (CBD)

- Variation mellan olika 
naturtyper och landskap

- Variationen mellan olika 
arter 

- Genetiska variation hos 
individerna inom en art

Genetisk variation

• Kortsiktigt mål: 
Undvika inavelsdepression

• Långsiktigt mål: 
Bibehålla förutsättningar för 
evolutionär anpassning till 
förändrad miljö (ex 
klimatförändringar)

Genetisk variation

Evans & Sheldon, Cons. Biol. 2008

• Samband mellan 
utdöenderisk (IUCN-
kategori) och 
genetisk variation 
(heterozygositet) för 
194 fågelarter

Genetisk variation

• Utdöendespiralen
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Genetisk variation

”Den genetiska mångfalden är betydelsefull för att 
upprätthålla livskraftiga populationer av arter och 
att säkra ekosystemens motståndskraft (resiliens) 
mot t.ex. ett förändrat klimat. […] Det är därför 
viktigt att öka kunskapen om den genetiska 
mångfalden […] hos vilda djur och växter för att 
bibehålla en bred genetisk bas.” 
(Regeringens proposition 2013/14:141 )

Internationella och nationella 
styrdokument

• Aichimål 13:
”År 2020 upprätthålls den genetiska 
mångfalden […] Strategier för att minimera 
genetisk utarmning och bevara deras genetiska 
mångfald har utvecklats och tillämpas”

Internationella och nationella 
styrdokument

• Miljömål 16:
”Den biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt […] Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation”

Övervakning av biologisk 
mångfald i Sverige

• Ekosystemnivå - Nationell Inventering av 
Landskapet i Sverige (NILS), Markinventeringen

• Artnivå – Svensk fågeltaxering, Svensk 
dagfjärilövervakning, Ringmärkning Ottenby, 
Sträckfågelräkning Falsterbo, 
Sjöfågelinventering, Smågnagarövervakning

• Genetisk nivå - ???
(Stora rovdjur, 
enskilda forskningsprojekt)

Delmål

Regeringens proposition 2013/14:141 
En svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster

”Det är också viktigt att bygga upp bättre kunskap 
om arternas genetiska variation genom 
kartläggning och övervakning som lägger grunden 
för åtgärder som leder till att en tillräcklig genetisk 
variation kan bibehållas”

Etappmål om kunskap om genetisk mångfald 
”Etappmålet om kunskap om genetisk mångfald 
innebär att en kartläggning och övervakning av 
den genetiska mångfalden ska ha inletts senast 
2015” 

Delmål

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster -
Kontrollstation 2016
(Ds. 2017:32)

Etappmålet har inte uppnåtts i tid och förlängs till 2020. 
Regeringen avser att ta ställning till behovet av 
åtgärder för att fylla de långsiktiga kunskapsbehoven 
om genetisk mångfald mot bakgrund av de 
återrapporteringar om kartläggning av genetisk 
mångfald som begärts från berörda myndigheter.
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Förslag till nytt projekt

• DNA prover samlas in i 
samband med 
ringmärkning

• 40-60 prover per 
population

• 20 populationer per år

• Tre års roterande schema

• Följa förändringar i 
genetisk diversitet över tid

Förslag till nytt projekt

• Provtagning i samband med 
befintlig ringmärkning

• Fågelstationer, CRS

• Fokus på häckfågelpopulationer

• Tillräckligt stora provstolekar

• Långsiktighet (standardiserad 
fångst)

Provtagning

• Blodprover tas från: 
Juglarvenen (ovan) 
alternativt 
Ulnarvenen (nedan)

• Möjligt att alternativt ta 
fjäderprov (tertial eller 
större täckare)

• Genetisk analys vid 
Uppsala universitet

Etiskt tillstånd

• Tillstånd från 
djurförsöksetisk 
nämnd

• 2018-2022

Finansiering

?


