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”Karakteristiska arter” är ett begrepp som används i den ” Interpretation Manual of
European Union Habitats”, som är överenskommen inom EU (Habitatkommitten). På
svenska benämns denna ”EU:s tolkningsmanual”. Det är frågan om arter som ska stödja
tolkningen av en viss naturtyp. Denna är skriven utifrån ett EU27-perspektiv vilket innebär
att redovisningen av karakteristiska arter inte är konsekvent eller fullödig för varje land
som är berörd av respektive naturtyp. Alla där uppräknade karakteristiska arter är inte
relevanta för varje medlemsland. Det är vidare nödvändigt att komplettera urvalet av
karakteristiska arter så att det passar svenska förhållanden. Detta leder till att en delmängd
av de karakteristiska arter som är redovisade i de naturtypsvisa vägledningarna också är
med i EU:s tolkningsmanual.
Sammanställningen av karakteristiska arter som redovisas i vägledningarna, som stöd för
de svenska tolkningarna av naturtyperna i art- och habitatdirektivets annex 1, bygger på
följande kriterier:
A. Arter som finns med i EU:s tolkningsmanual är medtagna, med följande undantag:
1. Arter som saknas i Sverige
2. Arter som inte förekommer i naturtypen i Sverige
3. Arter som förekommer i naturtypen men är för sällsynta för att vara användbara
4. Arter som förekommer i naturtypen men som är oanvändbara som stöd för tolkningen av
naturtyper, t.ex. pga. att arten i fråga är lika vanlig i angränsande naturtyp eller vanlig i
landskapet generellt.
B. Arter som finns med i de danska respektive finska tolkningsdokumenten och som är
relevanta för svenska förhållanden (finska listorna är växtsociologiskt sammanställda och
har nyttjats med stor återhållsamhet)
C. Förslag från länsstyrelserna som ArtDatabanken har bedömt att de tillför något utöver
de arter som faller ut genom punkt A och B ovan.
D. ArtDatabankens experter har kompletterat listorna där det saknats förslag på arter enligt
A-C (ifall kunskap funnits)
Styrande för urvalet har även varit följande kriterier:
1. Korta artlistor, de ska vara överskådliga och användbara
2. Det ska finnas karakteristiska arter inom hela naturtypens utbredningsområde.
3. Arterna ska vara ett stöd vid tolkningen av naturtypen och de bör finnas när det aktuella
geografiska området klassas som naturtypen i fråga.
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