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Bottenviksmalört 
Artemisia campestris ssp. bottnica 
 
EU-kod: 1945  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Länk: Gemensam text (arternas namn och koder) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#2

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#2


NATURVÅRDSVERKET 
VÄGLEDNING FÖR ARTER - 2011 

Biologi – ekologi 
 
Länk: Gemensam text (biologi och ekologi) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#4

 
Livsmiljö 
Bottenviksmalörten växer längs i strandnära miljöer. Underarten är närmast ansedd 
som saltskyende vilket kan vara förklaringen till att den endast är någorlunda fre-
kvent längst in i Bottenviken. 
 
Den växer normalt i gränsområdet där sanddyner nybildas och där de stabiliseras 
av en mer täckande vegetation. Underarten lever främst på sandig mark, men arten 
har några få förekomster på andra substrat, exempelvis klippor. 
 
Önskvärd naturlig stress och störning 
Underarten gynnas av den kustnära störning av vind m.m. som håller sanddyner 
fria från sammanhängande växttäcke vilket gör att ny mark kan koloniseras av 
underarten. 
 
Reproduktion och spridning 
Bottenviksmalört sprider sig vegetativt och kan bilda mattor. Blommorna är vind-
pollinerade, fröna sprids med både vind och vatten, en rimlig uppskattning av 
spridningsavstånd är därför 100–1000 meter. 
 
 
 
Status 
 
Länk: Gemensam text (status)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#6

 
Status och internationellt ansvar 
• Sveriges rödlista 2010: Bottenviksmalört är klassad som Nära hotad (NT) 
• Bottenviksmalört är endast känd från Sverige och Finland, Sverige har 

således ett internationellt ansvar för underarten.  
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NATURVÅRDSVERKET 
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Rapporterad nationell bevarandestatus 2007 
Rapporterat 2007 Reg. A Reg. B Reg. K Totalt 

Natura 2000-områden 
Utpekade för arten (antal) 

  
14 

 
 

 
14 

Utbredning 
Aktuellt värde (km2) 
Referensvärde (km2) 
Bedömning aktuell status 
Bedömning trend 

  
5 800 
5 800 

 Gynnsam 
Stabil 

  
5 800 
5 800 

 

Population 
Aktuellt värde (enhet1)  
Referensvärde (enhet1) 
Bedömning aktuell status 
Bedömning trend 

  
20 000 

20 000 Gynn-
sam 

Stabil 

  
20 000 
20 000 

Artens livsmiljö 
Bedömning aktuell status 
Bedömning trend 

  
Gynnsam 

Stabil 

  

Framtidsutsikt 
Bedömning aktuell status 
Bedömning trend 

  
Gynnsam 

Stabil 

  

Samlad bedömning 
Bedömning aktuell status 
Bedömning trend 

  
Gynnsam 

Stabil 

  

1 Enhet för artens population är antal individer. 
 

 
Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomster (till höger).  
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VÄGLEDNING FÖR ARTER - 2011 

Förutsättningar för bevarande  
 
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

 
Hotbild 
• Några av lokalerna hotas av badturism, dels genom olika typer av exploa-

tering av badstränderna och dels genom städning av stränder.  
• Ett framtida hot till följd av klimatförändringarna är en eventuell havsyte-

höjning. Det skulle kunna leda till att landhöjningen helt eller delvis uteblir 
eller till och med blir negativ även uppe i Bottenviken, vilket helt skulle 
förändra förutsättningarna för bottenviksmalörten. 

 
Bevarandeåtgärder 
• Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen 

försämringar för arten sker, (dvs att artens intressen respekteras i fysisk 
planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av 
skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning). 

 
 
Regelverk  
 
Länk: Gemensam text (regelverk)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#16

 
• Underarten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte prio-

riterad där.  
• Underarten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den 

ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i art-
skyddsförordningens bilaga 1. 

• Vilt levande exemplar av underarten är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförord-
ningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, 
samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra underarten i naturen. 
Förbudet gäller alla stadier i underartens livscykel.  

• Vilt levande exemplar av underarten omfattas av 23§ Artskyddsförord-
ningen vilket innebär att det är förbjudet att förvara och transportera arten.  
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NATURVÅRDSVERKET 
VÄGLEDNING FÖR ARTER - 2011 

Bevarandemål och uppföljning 
 
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24

 
 
Förslag till mål (inte fastställda) 

Mål – utbredning & förekomst Nivå Metod Mått Frekvens 

Utbredningsområdet för 
bottenviksmalört ska vara 
minst 5 800 km2 i boreal 
region. 

Biogeo-
grafisk 

Geografisk analys enl. 
EU:s metodik för 
artikel 17-rapporter. 

Antal km2 Vart 6:e år 

Förekomstarean för botten-
viksmalört ska vara minst 
250 km2 i boreal region. 

Biogeo-
grafisk 

Geografisk analys enl. 
EU:s metodik för 
artikel 17-rapporter. 

Antal km2 Vart 6:e år 

 

Mål – population Nivå Metod Mått Frekvens 

Det ska finnas minst 20 000 
individer av bottenviksmalört i 
boreal region. 

Biogeo-
grafisk 

Enligt BI-manual 
kärlväxter. 

Antal individer Vart 6:e år 

Det ska finnas minst XX 
fertila individer av botten-
viksmalört på lokalerna i 
Västernorrlands län.  

Landskap Enligt BI-manual 
kärlväxter. 

Antal fertila 
individer 

Vart 6:e år 

Det ska finnas minst 20 fertila 
individer av bottenviksmalört 
på lokalen YY. 

Lokal Enligt BI-manual 
kärlväxter. 

Antal fertila 
individer 

Vart 3:e år 

 

Mål – livsmiljö Nivå Metod Mått Frekvens 

Det ska finnas minst XX m2 

lämplig livsmiljö (störd mark 
på sandjord) för botten-
viksmalört i artens gynn-
samma utbredningsområde / 
området YY.  
 

Nationell / 
Område  

Enligt UF-manual för 
stränder och sanddy-
ner (arbetsversion). 

Antal m2 Vart 6:e år 

 
Kommentarer 
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av förekomst i 
minst 50% av områdena vart 6:e år.  
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Litteratur och kontaktuppgifter 
 
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30

 
Artvis litteratur 
Ericsson, S. 1994. Bottenviksmalört Artemisia campestris ssp. bottnica funnen i 
Ångermanland. Natur i Norr 13: 69–72.  
 
Erlandsson, S. 1940. Artemisia borealis Pall. var. bottnica (Kindb.) Lindb. fil. Dess 
systematiska ställning och förekomst i Fennoskandia. Bot. Not. 93: 144–156.  
 
Uotila, P. 1997. Perämerenmaruna. I. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset 
kasvimme. Helsingfors.  
 
Länkar 
Virtuella floran http://linnaeus.nrm.se/flora/
 
Kontaktuppgifter 
Marit Persson  
marit.persson@artdata.slu.se
018-67 26 58 
 

ArtDatabanken  
Bäcklösavägen 10 
Box 7007 
750 07 Uppsala 
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