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Et innblikk i metode og resultat

Forord
Artsdatabanken har i ti år jobbet med å utarbeide rødlister. Norsk rødliste for arter har i løpet av
denne perioden blitt et svært viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfoldet i Norge.
Det stilles stadig større krav til at relevant og oppdatert informasjon om artene skal være lett
tilgjengelig. Artsdatabanken har derfor i år valgt å presentere Norsk rødliste for arter 2015 på
nett for å kunne tilby en mer fleksibel løsning for våre brukere. Åpen deling av informasjon og
data er helt grunnleggende for å oppnå raskere, bedre og ikke minst demokratiske beslutningsprosesser. Dette vil Artsdatabanken fortsette å arbeide med også i framtiden.
For mange arter har vi fortsatt for lite kunnskap om forekomst og tilstand. Artsdatabanken
håper å kunne trekke med norske fagmiljøer i arbeidet med å sette fokus på områder der vi
trenger mer kunnskap. Det er kun gjennom en målrettet satsing på kunnskapsinnhenting at
Rødlista kan utvikles videre, og bli et enda bedre grunnlag for beslutninger og prioriteringer.
Det hadde ikke vært mulig å lage denne Rødlista uten omfattende deltagelse og samarbeid
med fagfolk. Engasjementet og viljen til innsats har vært stor, og ekspertene har lagt ned et
meget omfattende arbeid. Rødlista 2015 bygger på et mer solid kunnskapsgrunnlag enn noen
gang tidligere. Artsdatabanken vil rette en stor takk til de 90 ekspertene og involverte institusjoner for et godt samarbeid.

Ivar Myklebust
Direktør, Artsdatabanken
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Artsdatabankens rolle
Artsdatabanken er en kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle
oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper til beslutningstakere og allmenheten. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer
mellom vitenskap og samfunn.
Det er ekspertkomitéene som utfører rødlistevurderingene og foreslår rødlistekategori,
Artsdatabanken er ansvarlig for å fastsette den endelige kategorien. Denne oppgaven inngår
i vårt mandat. Artsdatabanken har ingen myndighet til å fatte beslutninger eller å iverksette
tiltak som berører arter. Dette er oppgaver som gjennomføres av private rettighetshavere og
forvaltningsmyndigheter på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Calogaya Pusilla
Foto:
Einari Timdal
BY-SA 3.0)
Et innblikk
metode (CC
og resultat
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Hva er en rødliste for arter?
Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra
Norge. Artene er gruppert og rangert i ulike kategorier, og hver kategori sier noe om hvor høy
risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer.
Rødlista inneholder både arter som har store populasjoner og arter som er fåtallige. En stor
andel av artene på Rødlista kjennetegnes ved at populasjonen minker i antall, vanligvis som
følge av en menneskeskapt reduksjon av arealet eller kvaliteten på leveområdene. Leveområdene kan være begrensete eller fragmenterte. Vanligvis er det en kombinasjon av flere
av disse faktorene som fører til at en art står på Rødlista. Det er et fåtall arter som står på
Rødlista utelukkende fordi de er sjeldne.

Et innblikk i metode og resultat

Utdrag fra rødlista for arter

Norsk rødliste for arter 2015 er tilgjengelig på Artsdatabankens nettsider www.artsdatabanken.no
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Hvorfor lager vi rødlister?
Tapet av biologisk mangfold er en stor global miljøutfordring som krever tiltak både lokalt og
globalt. En Rødliste er et barometer på artenes tilstand, og dermed et viktig grunnlag i arbeidet
med å stanse tap av biologisk mangfold.
Rødlista er primært utarbeidet for å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av artsmangfoldet.
Å utarbeide en rødliste er ofte et viktig første steg i fastsettingen av forvaltningsprioritet.
I tillegg til en arts rødlistekategori kan faktorer som lovverk, kostnad og gjennomførbarhet
vektlegges.
Rødlista bidrar også til å spre kunnskap om arter til ulike målgrupper i samfunnet. Den er
dessuten et viktig redskap for å avdekke kunnskapsmangler, både om arters bestandsutvikling,
habitatkrav og faktorer som påvirker artenes rødlistekategori.

Risiko for utdøing

Biologiske faktorer
Lovverk
Gjennomførbarhet

Vekting av faktorer

Internasjonalt perspektiv

Forvaltningsprioritet

Økonomiske faktorer
Andre faktorer
Svartkurle Nigritella nigra er først og fremst knyttet til tradisjonell drevet
kulturmark. Arten har gått mye tilbake både i Norge og i Sverige, både i antall lokaliteter og i antall individer. Den største forekomsten finnes i dag på
Sølendet i Røros. Svartkurle er en prioritert art etter naturmangfoldloven.

Svartkurle Nigritella nigra
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Hvilke arter vurderes?
Artene må være, eller ha vært, etablert som reproduserende i Norge før de kan bli rødlistevurdert. Fremmede arter, det vil si arter som er kommet til Norge etter år 1800 ved hjelp av
mennesker, er ikke vurdert.
Vurderingene for de fleste artsgruppene i Rødlista omfatter Fastlands-Norge og norske havområder på den nordlige halvkule. For ferskvannsfisker, fugler, lav, karplanter og pattedyr er det
gjort egne vurderinger for Svalbard.
Rødlista 2015 omfatter en vurdering av 21 402 arter, samt 278 underarter av karplanter.

Arter vurdert for første gang
I arbeidet med Rødlista 2015 er 1063 arter vurdert for første gang. Dette er enten arter som er
funnet for første gang etter 2010, eller arter som var kjent i 2010, men ikke rødlistevurdert fordi
kunnskapen da var for mangelfull. Det er flest arter i artsgruppene sopper (257 arter), tovinger
(203 arter), vepser (167 arter) og lav 145 (arter) som nå er vurdert for første gang.
Av disse står 384 arter på Rødlista. De øvrige 679 er vurdert som livskraftig LC.

Et innblikk i metode og resultat

Arter vurdert for første gang

DD
Blåfothette Mycena cyanorhiza er en liten hettesopp med
en iøynefallende himmelblå stilkbasis. Den vokser på bark
og kvist av bartrær.
Foto: Arne Aronsen (CC BY-SA 3.0)

VU
Skogdvergmaur Temnothorax nylanderi ble observert i
Norge for første gang i 2008, og er kjent fra fire lokaliteter i
Vestfold og Telemark. Den er knyttet til tørre kvister i svært
gammel løvskog.
Foto: Arnstein Staverløkk (CC BY-SA 4.0)

LC
Kalkvrimose Tortella bambergeri ble oppdaget som ny for
Norge i 2011. Det har vist seg at arten er relativt vanlig nord
til Nordland, særlig på åpen kalkmark i lavlandet.
Foto: Kristian Hassel (CC BY 4.0)
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Slik blir Rødlista til
Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med en rekke eksperter fra vitenskapelige institusjoner, og noen frittstående personer med spisskompetanse. Vurderingene er utført
av 24 ekspertkomiteer med til sammen 90 medlemmer.
Artene vurderes mot et sett kriterier utviklet av Den internasjonale naturvernunionen IUCN.
Kriteriesettet og retningslinjene gir standardiserte og etterprøvbare vurderinger, og høy grad av
objektivitet. Alle arter vurderes mot fem kriterier A–E:
A. Kraftig reduksjon i populasjonsstørrelse
B. Begrenset utbredelse i kombinasjon med fragmentering eller nedgang
C. Begrenset populasjon i nedgang og små delpopulasjoner
D. Svært liten populasjon eller forekomst
E. Kvantitativ analyse
Artene blir vurdert til ulike kategorier ut fra kriteriene. De ulike kategoriene reflekterer artenes
risiko for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. Artene i kategoriene kritisk truet CR, sterkt
truet EN og sårbar VU benevnes som truete arter.

Rødlistet
Truet

Et innblikk i metode og resultat

Slik blir en rødliste til

Norsk rødliste
for arter
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Antall rødlistearter
Av 44 000 observerte arter i Norge er 20 915 arter rødlistevurdert for Fastlands-Norge og norske
havområder. Det betyr at vi mangler tilstrekkelig kunnskap for over halvparten av artene i Norge
for å kunne gjøre rødlistevurderinger.
Av de vurderte artene står 4438 (21 %) arter på Rødlista, og 16 477 arter (79 %) er vurdert som
livskraftig. Disse er ikke rødlistet.

Truet

RE

CR

EN

VU

NT

DD

(114)

(241)

(879)

(1235)

(1235)

(734)

Fordelingen av 4438 rødlistearter i de ulike kategoriene. 11,3 % (2355 arter) av de vurderte artene er truet.
Truete arter er rødlistearter i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN og sårbar VU.

Grønn parasollsopp Lepiota grangei
Foto:
Bálint og
Dima
(CC BY 4.0)
Et innblikk
i metode
resultat
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VU
Svalbard

Hvalross
Odobenus rosmarus
har trolig mindre enn 1000 reproduserende individer på Svalbard.
Den føder unger på sjøisen og
klimaendringene gir derfor grunn
til bekymring for utviklingen av
bestanden.
Foto: Snorre Henriksen
(CC BY 4.0)

CR

Damfrosk
Pelophylax lessonae
er bare kjent fra 3 små tjern i
Aust-Agder. Antallet reproduserende individer varierte mellom 30–70 i perioden
2006–2011.
Foto: Dag Dolmen (CC BY 4.0)

NT

EN

Apollosommerfugl
Parnassius apollo

Vanlig uer
Sebastes norvegicus

trives i bratte, sørvendte berg.
Tidligere var arten utbredt over
hele Østlandet og Sørlandet.
Rundt 1960 gikk arten kraftig
tilbake, og har forsvunnet fra
kysten. Arten er nå kjent fra
indre deler av Telemark og Østlandet, og fra Jotunheimen.

Beregninger basert på fangststatistikk og biomassemodeller viser 70–90 % reduksjon i
bestanden siden 1990. Arten har
hatt sviktende rekruttering siden
1990-tallet, og bestanden er nå
på et historisk lavmål.

Foto: Robert Kindermann
(CC BY-SA 2.5)

Foto: Havforskningsinstituttet
(CC BY 4.0)

EN

VU

Fiolett greinkøllesopp
Clavaria zollingeri
vokser hovedsakelig i eng, men
også i edellauvskog eller kalkskog, i Sør-Norge og Trøndelag.
Artens leveområde antas å ha
blitt redusert med over 30 %
siste 50 år.
Foto: John Bjarne Jordal
(CC BY 4.0)
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Trøndertorvmose
Sphagnum troendelagicum
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VU

er bare funnet i NordTrøndelag, og dette er eneste
kjente voksested i hele verden.
Antall voksesteder har blitt
redusert gjennom grøfting og
drenering av myr.

VU

Foto: Kjell Ivar Flatberg
(CC BY 4.0)

Polarflokk
Polemonium boreale

CR

Norge

Trønderlav
Erioderma pedicellatum
er tidligere kjent fra kystgranskog i Nord-Trøndelag, men den
er trolig forsvunnet fra fylket.
Eneste kjente lokalitet er i Hedmark. Der vokser den på kvister
av gran i svært fuktig miljø. Dette er per dato det eneste kjente
voksestedet i Europa.
Foto: Einar Timdal
(CC BY-NC 4.0)

Lunde
Fratercula arctica
hekker i kolonier fra Rogaland til
Varangerfjorden i Finnmark, men
ca 75 % av bestanden finnes i
Nordland og Troms. Bestanden
består av vel 1,5 millioner individ.
Lunde er rødlistet på grunn av
en betydelig bestandsnedgang i
perioden 1965–2014.

har kun en dokumentert forekomst på det norske fastlandet,
på og rundt Bugøynes kirkegård i
Sør-Varanger. Bestanden på 500
– 1000 reproduserende individer
ser ut til å være stabil, forutsatt
at skjøtsel opprettholdes.
Foto: Snorre Henriksen,
Artsdatabanken (CC BY 4.0)

EN

Foto: Tycho Anker-Nilssen
(CC BY 3.0)

Kløverhumle
Bombus distinguendus
har hatt en betydelig tilbakegang
i Norge, og er kjent fra bare noen
få spredte forekomster nord til og
med Nord-Trøndelag. Bestanden
er antatt å ha færre enn 1000
reproduserende individ.
Foto: Frode Ødegaard (CC BY 3.0)
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23 % av pattedyrene er truet
Størst andel truete arter finnes i artsgruppene pattedyr, fugler, karplanter, lav, sommerfugler og vepser.

23 %

20 %

18 %

Pattedyr

Fugler

Karplanter

73 vurderte
17 truete

232 vurderte
46 truete

1357 vurderte
246 truete

16 %

15 %

13 %

Lav

Sommerfugler

Vepser

1389 vurderte
271 truete

2151 vurderte
319 truete

954 vurderte
127 truete
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Hvor finner vi de truete artene?
Antall truete arter er høyest i de sør-østlige delene av landet, med flest arter i Oslo og Akershus
(872 arter), Telemark (698), Vestfold (675 arter), Østfold (660 arter) og Buskerud (647). Troms
og Finnmark har færrest truete arter med henholdsvis 215 og 239 arter.
En slik geografisk fordeling har flere årsaker: De sørøstlige delene av Norge har et høyt mangfold av varmekrevende arter, og det er her vi finner størst variasjon av sjeldne livsmiljø. Samtidig er dette de områdene i Norge med høyest befolkningstetthet og med mest omfattende
påvirkning av mennesker.

Antall arter
215–254
255–281
282–349
350–565
566–872
Fylkesvis fordeling av de truete artene på Rødlista 2015.
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Mange truete arter i skog og kulturmark
Skog er den naturtypen i Norge med flest arter, og det er derfor ikke overraskende at flest rødlistearter
finnes her. 48 % av de truete artene lever utelukkende eller delvis i skog. Det er flest truete arter
i skog innenfor artsgruppene sopper (353 arter), biller (230 arter), tovinger (128 arter) og lav (124
arter). Mange av artene er spesialister, knyttet til f.eks. død ved, grove edellauvtrær, brannflater eller
kalkrik mark. En stor andel av rødlisteartene i skog er knyttet til edelløvskog, selv om denne skogtypen utgjør bare 1 % av den produktive skogen i Norge.
I kulturmark finnes 24 % av de truete artene. Dette er en naturtype som har gått sterkt tilbake de
siste 100 år, og utgjør i dag en liten andel av Norges totale landareal.
I marine miljø er bare 2 % av artene vurdert som truet. Dette omfatter flest alger, fisker og pattedyr.
Den lave andelen truete arter i marint miljø skyldes delvis kunnskapsmangel. Dette gjenspeiler seg
også i en høy andel (71 %) marine rødlistearter i kategorien datamangel DD.

Et innblikk i metode og resultat

Hovedhabitat
Is og breforland
Marint
Åker
Fjell
Fjæresone
Flomsone
Ferskvann
Sterkt endret mark
Våtmark
Kyst
Berg og grunnlendt mark
Kulturmark
Skog
0

200

400

600
Antall truete arter

Fordelingen av antall truete arter i ulike hovedhabitat.

800

1000

1200
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Utdødde arter
Totalt regnes 114 arter som utdødd fra Norge siden år 1800. Halvparten av disse er biller. 44 av
de utdødde artene var knyttet til kulturmark, mens 40 arter var knyttet til naturtyper som berg,
ur, grunnlendt mark, hager, parker og sanddyner. Det er også 28 skoglevende arter som har
dødd ut.
Det kan ta lang tid fra siste observasjon, til vi med sikkerhet kan si at en art har dødd ut. Det
kan forklare det relativt lave antallet utdødde arter, og at svært få arter antas å ha dødd ut siste
50 år.

12 av bieartene våre er ikke gjenfunnet de siste 50 år og har derfor trolig
forsvunnet fra Norge. En av dem er flekkjordbie Lasioglossum sexmaculatum. På 1930-tallet var arten tallrik på Jæren og spredt flere steder i
Rogaland. Den er ettersøkt på mange av de gamle lokalitetene i nyere tid,
men ikke gjenfunnet.

Flekkjordbie Lasioglossum sexmaculatum
Foto: Arnstein Staverløkk (CC BY 3.0)

RE

26 | Rødlista 2015

Sjøfugler i sterk nedgang
Av 22 vurderte sjøfuglarter er 13 på Rødlista 2015. Ærfugl er ny på Rødlista i 2015, og alke,
havhest, makrellterne og polarlomvi har fått en høyere rødlistekategori enn i 2010. Artene er
dermed vurdert å ha en høyere risiko for å dø ut.
Sviktende næringstilgang forårsaket av fiske og klimaendringer, samt en stor økende havørnbestand, er faktorer som kan forklare en betydelig bestandsnedgang hos sjøfugl.
Ingen av sjøfuglene er vurdert å ha en lavere risiko for utdøing siden 2010.

EN

Makrellterne Sterna hirundo
Foto: Jan Ove Gjershaug (CC BY 4.0)
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EN

Alke Alca torda
Foto: Geir Systad (CC BY 4.0)

EN

Havhest Fulmarus glacialis
Foto: Sebastien Descamps (CC BY 4.0)
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Kan en tallrik art bli rødlistet?
Noen arter er rødlistet selv om de har svært store bestander. I 2015 gjelder dette 200 arter.
Lunde har 1,5 millioner reproduserende individ i Norge. Andre eksempler er alm, brisling og
gulspurv. Slike arter er rødlistet på grunn av at nedgangen i populasjonene har vært på over
15 % i løpet av artens siste 3 generasjoner.
De jaktbare artene hare, fjellrype, lirype og ærfugl har alle fått endret kategori fra livskraftig i
2010, til å bli rødlistet som nær truet i 2015. Bakgrunnen er en betydelig bestandsnedgang over
en lang tidsperiode, og denne nedgangen er observert i store deler av Fennoskandia.

NT

Hare Lepus timidus
Foto: Erlend Haarberg (CC BY-NC 3.0)

Et innblikk i metode og resultat

VU

Alm Ulmus glabra
Foto: Olga Hilmo (CC BY 4.0)

NT

Fjellrype Lagopus muta
Foto: Jan Frode Haugseth (CC BY-SA 3.0)
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Påvirkningsfaktorer
De fleste truete artene har populasjoner som er i tilbakegang. Vanligvis er dette forårsaket av
menneskeskapte arealendringer i artenes leveområder, men også forurensing, klimaendring,
høsting, fremmede arter og andre påvirkningsfaktorer fører til nedgang i populasjonene. I tillegg lever de truete artene ofte på et begrenset areal, eller de har populasjoner med begrenset
størrelse.

9 av 10 arter er påvirket av arealendring
90 % av de truete artene antas å være negativt påvirket av arealendringer. Opphør av slått og
beite som fører til gjengroing er angitt som påvirkningsfaktor for 29 % av artene og kommersielt skogbruk for 41 % av de truete artene. Arealendringer som ikke er forårsaket av jordeller skogbruksaktivitet påvirker 56 % av de truete artene.
Forurensning er antatt å påvirke 12 % av de truete artene, og berører både arter som lever i
vann og på land. Klimaendringer er angitt som negativ påvirkningsfaktor for 4 % (87 arter) av
de truete artene, og flesteparten er karplanter og moser. Av disse 87 artene er 51 % knyttet til
fjellet.
Høsting er angitt som negativt for bare 1 % av de truete arter, men dette gjelder ofte arter som
har betydelig interesse for mennesket og som kan være nøkkelarter i økosystemet. Fremmede
arter er antatt å være en trussel for litt over 2 % av de truete artene i Norge
Det er liten endring i den relative betydningen av de ulike påvirkningsfaktorene fra Rødlista
2010 til 2015, med unntak av en økning i antall arter påvirket negativt av klima (fra 61 til 87
arter) og fremmede arter (fra 20 til 85 arter).

Nedbergo, Sogn og Fjordane
Et
innblikk
og(CC
resultat
Foto:
Arildi metode
Lindgard
BY-SA 3.0)
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Endringer fra 2010 til 2015
Med utgangspunkt i de reviderte vurderingene er det en svak nedgang både i andel rødlistearter og andel truete arter fra 2010 til 2015. Andelen rødlistearter er redusert fra 22 % til 20 %
og tilsvarende for truete arter fra 12 % til 11 %.

Flest arter har fått lavere kategori
Totalt har 723 arter fått en lavere rødlistekategori, dvs. at artene nå er vurdert å ha en lavere
risiko for å dø ut enn i 2010. Det er flest arter av sopper (125 arter), sommerfugler (92 arter),
og biller (83 arter) som er vurdert til en lavere kategori.
344 arter er vurdert å ha en høyere risiko for utdøing, det vil si artene er vurdert til en høyere
kategori. I artsgruppene fugler, karplanter, moser og pattedyr er flere arter vurdert til en høyere
kategori (174 arter), enn til en lavere kategori (107 arter), sammenlignet med 2010.

Fjellarter i nedgang
Vi ser den klart mest negative utviklingen blant arter på fjellet, hvor 70 % av artene med endret
kategori har fått en høyere kategori. Klimaendringer er trolig hovedårsaken til denne utviklingen.
Det er også en relativt stor andel av artene knyttet til våtmark (65 %) hvor endring
i kategori har ført til en høyere kategori.

Et innblikk i metode og resultat
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Årsaken til at arter får endret kategori er ofte sammensatt, men endret (ny eller annen) kunnskap oppgis oftest
som årsak til endring i kategori (gjelder 33 % av de truete artene). Dette kan innebære ny kunnskap om artens
forekomst, utbredelse og biologi.
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Svalbard
Av de 487 vurderte artene som lever på Svalbard er 23 lav, 59 karplanter, 3 pattedyr og 18 fugler
kategorisert som rødlistearter. Dette utgjør 21 % av de vurderte artene. I tillegg er 36 underarter
av karplanter rødlistevurdert, 10 av disse står på Rødlista.
Klimaendringer er angitt som påvirkningsfaktor for 12 av 55 truete arter. Karplanteartene på
Rødlista er varmekrevende og har små populasjoner, eller de antas å være sterkt følsomme for
pågående og kommende klimaendringer. Påvirkning fra stedegne arter, som økt beitetrykk fra
rein og gås, er angitt som påvirkningsfaktor for 11 truete arter. De fleste artene er vurdert som
truet utelukkende fordi de har små populasjoner. Menneskeskapte påvirkninger er antatt å ha
liten betydning eller berører en ubetydelig del av bestandene for disse artene.

Truet
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Truete arter er rødlistearter i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN og sårbar VU. På Svalbard er 55 arter
truet. Dette utgjør 11 % av de vurderte artene.

Fjellrev Vulpes lagopus
Et innblikk
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– Et innblikk i metode og resultat

I Rødlista for arter 2015 – Et innblikk i metode og resultat, får du vite hva en rødliste er, hvorfor
vi lager en rødliste, og kort om metodikken som brukes i rødlistevurderingen. Her får du også
innblikk i resultater med et utvalg av arter.
De 24 ekspertkomitéene har rødlistevurdert 20 915 arter for Fastlands-Norge med norske
havområder og 4438 (21 %) av artene er rødlistet. For Svalbard er 487 arter vurdert, og 103
(21 %) er rødlistet.
Artsdatabanken har i år valgt å presentere Norsk rødliste for arter 2015 på nett for å kunne
tilby en fleksibel løsning for alle brukere. Norsk rødliste for arter 2015 er tilgjengelig på
www.artsdatabanken.no
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