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Föreståndaren har ordet

foto :

tuija hilding-rydevik, föreståndare 2010–2020

År 2020 var ett speciellt år för CBM på flera
sätt. Det speciella för alla var naturligtvis
pandemin i Sverige och världen. Projekt
och uppdrag på CBM har, trots pandemin,
i stort sett rullat på under 2020. Några
verksamheter har ställts in eller skjutits till
2021. Vi har arbetat hemma och inte kunnat
träffas fysiskt. Gemenskap, samvaro och
energi har fått skapas genom nya och olika
digitala plattformar. Vi har vant oss vid
detta men längtar efter att få ses fysiskt.
4
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CBM tog ett stort organisatoriskt steg
under 2019 som innebar att CBM 1 januari
2020 för första gången, blev del av en
institution, institutionen för stad och land,
Sol. 2020 har därför inneburit att CBM
fått många nya spännande forskare, lärare
och administratörer att samarbeta med.
Vidare har arbetet med formulering av
inriktningen för en ny samhällsvetenskaplig
professor till CBM kommit igång. Mycket
spännande! Genom denna organisatoriska
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förändring kan CBM nu få tillgång till alla
de akademiska verktyg en forskande enhet
har.
Trots pandemin planerade och
genomförde CBM en uppskattad julfest
för hela institutionen. Vi på CBM skapade
tillsammans med andra ”nya” vid Sol en
digital tillställning med fototävling, musik,
rim, den årliga auktionen för goda ändamål,
huvudbonadstävling och eftermingel. Vi
hade trevligt tillsammans och upptäckte
att vi under 2020 lärt oss umgås avslappnat
även genom digitala media.
”Superåret” 2020 för biologisk mångfald
blev dock inte av. Internationella
förhandlingar och stora konferenser
ställdes in, eller genomfördes digitalt
(ibland med vissa svårigheter). Den
ökade uppmärksamheten för biologisk
mångfald efter att IPBES globala rapport
publicerades 2019 har dock fortsatt under
2020. Så CBM:s stora deltagande i media
har fortsatt även under 2020. Detta är
positivt! För det samhälleliga intresset för
samhällsomställning kopplad till biologisk

CBM tog ett stort
organisatoriskt steg under
2019 som innebar att CBM
1 januari 2020 för första
gången blev del av en
institution.

mångfald måste fortsatt öka parallellt med
insatserna för klimatet. EU:s Gröna giv med
flera politiska insatser kan ge viktiga bidrag
här. Så kan även till exempel Unesco:s
satsningar på samhällsvetenskaplig och
humanistisk hållbarhetsforskning. Men
insatser behövs på alla nivåer i samhället.
Under slutet av 2020 beslutades att Torbjörn
Ebenhard tar över som ny föreståndare för
CBM när jag går i pension sista februari
2021, efter 10 år som chef för CBM. Läs
mer om detta i Biodiverse nr 2020:4.
Jag säger tack för 2020 och tio fantastiska år
som chef för CBM!

Tuija Hilding-Rydevik
Föreståndare för CBM 2010–2020

slu centrum för biologisk mångfald
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Några viktiga händelser
2020
11

FEB

23

JUNI

Johnny de Jong, fladdermusexpert vid SLU Centrum för
biologisk mångfald, hoppades kunna kartlägga dessa arter
av fladdermöss, för att se hur den gröna infrastrukturen
fungerar i Uppsala. Hypotesen är att arterna är bra
indikatorer på fungerande grön infrastruktur – det vill säga
grönområden som är länkade till varandra så att de utgör
bra habitat för djur. I Uppland har 14 arter av fladdermöss
påträffats. Kunskaperna om arternas utbredning och
förekomst är bristfälliga, särskilt i tätortsnära områden.

Webbinarium: Viltpassager – preliminära resultat
från Triekol
Inom forskningsprogrammet Triekol studeras sedan
några år hur vilt nyttjar broar över och under vägar och
järnvägar. Även om datainsamlingen ännu pågår och de
slutliga resultaten inte är klara har ett antal delstudier och
studentarbeten genomförts, vilka redan givit intressanta
resultat, exempelvis om betydelsen av brodesign och
mänskliga störningar. Eftersom planering och projektering
av nya broar och viltpassager pågår på flera håll i landet
är behovet av resultaten stort.
Vid det här webbinariet presenterades preliminära
resultat från Triekol, och deltagarna
diskuterade hur de kan tolkas och hur de
kompletteras i de fortsatta studierna.

26

AUG

Kursen var en del av forskningsprojektet ”Träffa dina vilda
grannar”, där allmänheten var med och samlade värdefull
kunskap – så kallad medborgarforskning.
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Fladdermuskurs i Uppsala
Hur fungerar den gröna infrastrukturen i
Uppsala? Det var frågan som invånare i
Uppsala fick vara med om och svara på,
genom att gå en fladdermuskurs i maj
2020. Efter kursen, där man gick igenom artbestämning av
några arter som ska inventeras inne i Uppsalas tätort, fick
deltagarna låna hem en fladdermusdetektor, för att själv
börja samla information som sedan sammanställdes.

Den 11 februari
anordnade Miljödepartementet Folk och
naturkonferensen 2020 med temat ”Hur
ska den biologiska mångfalden bevaras”.
Torbjörn Ebenhard från CBM, tillsammans
med andra talare, belyste från olika
aspekter läget för biologisk mångfald och
hur den på bästa sätt kan bevaras.

Johnny de Jong,
forskningsledare vid
CBM, håller sin
docentföreläsning i
naturvårdsbiologi med
titeln: »Konnektivitet och
habitatkvalitet ur ett
fladdermus-perspektiv«.

29

SEP

foto : johnny de jong .
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Kvarnseminarium!
Samhällets intresse för hållbar
matproduktion växer ständigt. Men
det finns en flaskhals i kedjan från
kulturspannmål till färdiga produkter –
bristen på hantverkskvarnar. Det är ett stort problem för
småskalig spannmålsproduktion att hitta kvarnar som kan
ta emot mindre kvantiteter spannmål. Därför anordnades
ett kvarnseminarium på Stora Hällsta utanför Sala i slutet
av september, för folk som odlar, maler och bakar av äldre
kulturspannmål. Det gjordes inom forskningsprojektet
”Historiska sädesslag i framtidens mat” (2019-2022).
Projektet finansieras av Formas och bedrivs på SLU och
Högskolan i Kristianstad i samarbete med Eldrimner,
föreningen Allkorn, lantbrukare och hantverksbagare

29

SEPT

OKT

FN genomförde under 2020 en internationell
konsultation om ”The sustainable use
of biological diversity to inform the post-2020 global
biodiversity framework”. Den 6 oktober hålls ett avslutande
webinarium med delegater från FNs sex olika regioner.
CBM:s föreståndare professor Tuija Hilding-Rydevik var
nominerad av Sveriges regering att delta konsultationen.

18

NOV

foto : dom j fr ån pexels

...och slutligen: under året
startade arbetet med en antologi om biologisk mångfald.
Inititativet kom från forskare och tjänstemän i
Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
CBM tog på sig att
ge ut boken och stå
för redaktörsskapet,
redigering och en
del av skrivandet.
Resultatet får vi läsa
år 2021!

Konferens om genetisk mångfald
CBM arrangerar konferensen »Vi
måste prata om genetisk mångfald« i
samarbete med Evolutionsbiologiskt
Centrum, och med stöd från
Uppsala University Biodiversity
Initiative. Konferensen samlar
personer inom organisationer och
myndigheter som jobbar med
naturvård, biologisk mångfald och
miljöövervakning, samt forskare
inom dessa och angränsande
områden. Man delar med sig
av sina bilder av kunskapsläget
första numret av biodiverse år 2021 har temat
och pågående verksamhet, och
genetisk mångfald, och många av texterna
diskuterar vägar framåt för
har utgångspunkt i konferensen.
övervakning av genetisk mångfald.

slu centrum för biologisk mångfald
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CBM som organisation
STYRNING OCH ORGANISATION
Från den 1 januari 2020 ingår SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) som en enhet
under institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s verksamhet
styrs av en instruktion från fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (NJ).

foto : annik a borg

En föreståndare leder den dagliga verksamheten med hjälp av en rådgivande ledningsgrupp.
I ledningsgruppen satt under 2020 Tuija Hilding-Rydevik (föreståndare, ordförande),
Torbjörn Ebenhard (stf föreståndare), Jörgen Wissman (forskare), Johnny de Jong (docent).
Ledningsgruppen möts en gång per månad. Vid CBM finns även en redaktionsgrupp för
tidskriften Biodiverse som leds av kommunikatör Annika Borg (redaktör för Biodiverse).
I redaktionsgruppen ingick 2020 Tuija Hilding-Rydevik, Torbjörn Ebenhard och Håkan
Tunón.

8
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VISION
CBM:s omfattande kunskap om och långa engagemang i biologisk mångfald som en viktig
fråga för samhällelig existens och utveckling, inbegriper insikten om att människan orsakar
förlust av biologisk mångfald, men kan också stoppa förlusten. Den vision som inspirerar och
motiverar CBM:s verksamhet och personal är därför:
• Att människans negativa påverkan på biologisk mångfald kraftfullt har minskats genom en
mångfald insatser;
• Att mänskligheten globalt omfamnar målen att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald
samt att åstadkomma en rättvis fördelning av den biologiska mångfaldens ekosystemtjänster;
• Att alla berörda agerar i en anda av öppenhet och respekt för att finna och genomföra
lösningar.

UPPDRAG
CBM:s uppdrag ska bidra till att uppfylla visionen inom ramen för det arbete en forskande
organisation som CBM kan göra. Vi önskar bidra till nya sätt att visa på betydelsen av
biologisk mångfald för människor och samhällen. CBM:s uppdrag är att:
a) initiera, bedriva och samordna forskning om det komplexa samspelet mellan biologisk
mångfald och samhällsutveckling,
b) arbeta med informationsverksamhet till myndigheter, forskningsinstitutioner och andra
avnämare i syfte att bidra till uppbyggnad av kunskap om samspelet mellan biologisk mångfald
och samhällsutveckling,
c) skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och transdisciplinär kunskapsproduktion genom
arenor för samspel mellan vetenskapliga discipliner samt arenor för samspel mellan forskning
och praktik.

slu centrum för biologisk mångfald
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NYA PERSPEKTIV PÅ HÅLLBAR UTVECKLING:
CBM:S FORSKNINGSINRIKTNING
CBM vill bidra med nya perspektiv som fokuserar på arbetet med hållbar utveckling i relation
till biologisk mångfald. Vi fokuserar kunskapsproduktion som rör samspelet mellan människa,
samhälle och biologisk mångfald. Det gör vi genom att ofta arbeta över disciplingränser
(tvärvetenskapligt) och i samarbete med aktörer utanför akademin (transdisciplinärt).
Vi samverkar exempelvis med centrala myndigheter (bland annat Energimyndigheten,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget), med länsstyrelser, kommuner,
museer, ideella organisationer och enskilda aktörer. Hur samarbetet initieras och genomförs
varierar – alltifrån tidigt deltagande i formulering av forskningsfrågor, tolkning av
forskningsresultat till gemensam utveckling av mer traditionella uppdrag och projekt.
Samarbetena pågår i vissa fall i många år.

INTERNATIONELLT ARBETE
Förutom samverkan med sektorer och aktörer utanför akademin som del av forskning
och uppdrag, har CBM:s forskare andra samverkansuppdrag. Vi kan särskilt lyfta fram
engagemanget i Internationella naturvårdsorganisationen – International Union for
Conservation of Nature (IUCN) där CBM är medlem sedan 2006. CBM är aktivt i såväl
det internationella arbetet som i arbetet i den svenska IUCN-kommittén. Vidare är CBM:s
forskare aktiva i Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)
och i arbetet med FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Dessa engagemang
exemplifierar CBM:s samverkan i expertrollen och som stöd till den svenska regeringen.

FORSKNING, SAMHÄLLE OCH CBM
Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna är två av de största problemen som
mänskligheten någonsin stått inför. Politiskt sett betraktas de ofta som problem kopplade till
miljö och natur. Men det är något som berör hela samhället: en rik mångfald av gener, arter
och ekosystem är en förutsättning för människans existens på planeten jorden. Biologisk
mångfald är avgörande för en stor del av vår produktion och konsumtion men också för
människors hälsa och välbefinnande i stort. Ännu har vi, trots många goda insatser, inte
lyckats vända den negativa trenden med minskande biologisk mångfald, varken globalt eller i
nationellt. Orsakerna till detta är flera.
Vi behöver skifta synsätt från att se förlusten av biologisk mångfald som ett miljöproblem, till

10
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att se det för vad det är: ett samhällsproblem. En viktig grund för detta är gedigna kunskaper
i biologi, ekologi och miljövetenskap. En lika viktig grund är kunskap om de sociala och
samhälleliga mekanismer som driver det ohållbara nyttjandet av naturresurser. Avgörande är
vidare kunskap som bidrar till innovation och nytänkande om vägar framåt till en hållbar
användning av och hållbara relationer till biologisk mångfald.

foto : jörgen wissman

CBM skapades för att vara en vetenskaplig nod i Sveriges arbete för biologisk mångfald, ett
forskningscentrum med relevant kunskap som kan göra skillnad i praktiken.

slu centrum för biologisk mångfald
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Året 2020 i
sammandrag
FORSKNING FÖR SAMHÄLLET
CBM:s forskning och utredningsverksamhet kan sammanfattas med två rubriker:
- Samspelet mellan biologisk mångfald och historisk och nutida markanvändning.
- Politiken för biologisk mångfald och dess genomförande.
Sedan 2018 finns på CBM även projekt inom fältet bevarandemedicin med ett One
Health-perspektiv och med fokus på zoonoser (sjukdomar som kan spridas mellan djur och
människor).
CBM:s aktiviteter ska bidra till forskningens kunskapsuppbyggnad. Men enligt vårt formella
uppdrag och vår vision ska vår verksamhet även bidra till kapacitetsuppbyggnad i samhället.
Ett tecken på att detta lyckats är att efterfrågan i media på CBM:s kunskap har varit stor. CBM
har under året som gått haft över 60 bidrag i dagstidningar, TV, radio och bloggar, förutom
sociala medier. Detta är utöver våra vetenskapliga artiklar, rapporter, böcker och tidskriften
Biodiverse. CBM:s expertis efterfrågas också i olika sammanhang utanför forskning och
utredning till exempel i ett par olika konstprojekt.
CBM:s publicering och verksamhet vittnar om en tydlig samhällskoppling. Mycket
av forskningen sker i nära samverkan med myndigheter och andra aktörer utanför
universitetsvärlden.
Exempel på verksamhet som involverar samhällsrelevanta frågor för biologisk mångfald är
till exempel användningen av citizen science i naturvård, modellutveckling för forskning
om fladdermöss, naturbaserad språkinlärning för nya medborgare, samt vad linjära
infrastrukturstråk bidrar med till biologisk mångfald.

12
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MILJÖER
Geografiskt är det mest svenska miljöer och samhällsprocesser som stått i fokus för CBM:s
projekt, i nutid och historiskt. De nordiska länderna, Rumänien och åtskilliga andra
europeiska länder samt i Kambodja och Sri Lanka finns också representerade. Naturtyperna är
främst landbaserade som odlingslandskapets ängs- och betesmarker, fäbodskog och annan skog,
fjällen, våtmarker, infrastrukturmiljöer som vägar och järnvägar, energiproduktion (vindkraft,
biobränslen) och energitransport (kraftledningsgator) samt urbana grönområden. Artgrupper
som studerats är exempelvis vildsvin, fladdermöss, varg, elefanter, noshörningar och invasiva
växtarter.

AKTÖRER OCH DERAS PRAKTIK
Vår verksamhet med direkt fokus på aktörer och deras praktik inkluderade under 2020 till
exempel fiskare, djurvårdare, jordbrukare, bagare, natur- och kulturvårdare, tjänstemän på
regionala och nationella myndigheter med koppling till biologisk mångfald, ägare och skötare
av golf banor.

F oto: M ik ael B erg

Flera av forskningsprojekten vid cbm har fladdermöss i fokus.

slu centrum för biologisk mångfald
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CBM I MEDIERNA
Året 2020 var det år då biologisk mångfald allt mer började bli en del av den offentliga
debatten i Sverige, då problemen med artförlust togs upp i olika medier, och de globala
rapporterna från exempelvis IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services) också blev omskrivna i de större nyhetskanalerna. Det
märktes vid CBM inte minst på den frekvens som våra forskare blev efterfrågade av och
medverkade i radio, dagstidningar och TV. Till viss del handlade det om den pandemi orsakad
av det nya coronaviruset som spreds över världen under året. Många förfrågningar rörde sig
om de större globala rapporter som släpptes under året av WWF (Living Planet Report) och
CBD (Global Biodiversity Outlook 5). Invasiva arter var också ett ämne som engagerade
i media. CBM:s föreståndare Tuija Hilding-Rydevik undertecknade en debattartikel i
Göteborgsposten med titeln ”Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat”,
tillsammans med bland andra Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF och
Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet.

”VI MÅSTE PRATA OM GENETISK MÅNGFALD”. DIGITAL KONFERENS I SAMARBETE
MED UPPSALA UNIVERSITET
För att lyfta ämnet genetisk mångfald, utbyta kunskap, samt ge en bild av
myndigheternas pågående och planerade arbete, arrangerade CBM den 18
november tillsammans med Uppsala universitet en digital konferens med
titeln: ”Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska
den övervakas?” Målgruppen var personal inom organisationer och
myndigheter som jobbar med naturvård, biologisk mångfald och
miljöövervakning, samt forskare inom dessa och angränsande områden.
Forskare och myndigheter delade med sig av sina bilder av kunskapsläget och
nuvarande verksamhet och diskuterade vägar framåt för framtida övervakning av genetisk
diversitet. Naturvårdsverket presenterade den färska rapporten “Mapping and monitoring
genetic diversity in Sweden – suggestion for program to start 2020”. Dagen stöddes av Uppsala
University Biodiversity Initiative.
Konferensens hemsida med presentationer från dagen: www.biologi.uu.se/gendiv2020

14
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illustr ation : fredrik sa arkoppel

Se sidan 33 för en förteckning över CBM:s medverkan i medierna 2020.

BIODIVERSE
I fyra nummer per år sprids tidskriften Biodiverse till drygt 5 400 prenumeranter. Biodiverse
är en populärvetenskaplig tidskrift som produceras och ges ut av CBM, där skribenterna till
största del är forskare eller tjänstemän inom natur och miljövård. Tidskriften tar upp forskning
och aktuella händelser och trender i svensk och internationell
naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald.
Genom lättillgängliga artiklar skrivna av kunniga och väl insatta
personer vill Biodiverse vara en plattform för
kunskap och dialog, som också kan ge
olika perspektiv genom att problematisera
företeelser och komplexa frågeställningar.
Varje nummer har ett övergripande tema,
som 2020 var: Goda exempel, Ekologisk
kompensation, Ljusföroreningar och Gröna
given. Biodiverse kan i sin helhet läsas på
webben: www.biodiverse.se.

PUBLICERINGSVERKSAMHET
Arbetet med att sprida kunskap och information om hållbart nyttjande av biologisk mångfald
görs bland annat genom att vi dokumenterar kunskap i böcker och rapporter i vår egen
skriftserie.
Vid 2020 års slut har vi nått till nummer 120 i CBM:s skriftserie, med rapporten Främmande
trädarter i stadsmiljö. Kunskapsunderlag om hot och möjligheter. ( Jörgen Wissman och Tuija
Hildig-Rydevik). Den andra skriften i serien som publicerades under 2020 var Kartläggning
av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun, Åland. Resultat från lokala
dialogworkshopar av Håkan Tunón, Marie Kvarnström & Johanna Roto.

slu centrum för biologisk mångfald
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Emeriti och
gästforskare 2020
Åke Berg (Professor, ekologi) blev under 2019 utsedd till professor emeritus vid CBM, av
NJ-fakulteten vid SLU. Professor Berg fortsätter som emeritus att bidra till CBM:s forskning
om biologisk mångfald i gräsmarker (i bl.a. jordbrukslandskap och infrastruktur) samt till
området ekologi och biologisk mångfald kopplad till människans användning av mark.
Carole Crumley (Professor, antropologi) blev under 2019 utsedd till professor emeritus vid
CBM, av NJ-fakulteten vid SLU. Professor Crumley fortsätter som emeritus att bidra till
forskning inom historisk ekologi internationellt (se bl.a. hemsidan för nätverket IHOPE och
till utvecklingen av området historisk ekologi på CBM i samarbete med CBM:s forskare).
Maria Forsberg (Fil dr. miljöjuridik) är anställd som universitetslektor på juridiska
institutionen vid Uppsala universitet men har sedan 2011 på olika sätt varit en del av CBM:s
verksamhet (bl.a. genom en gemensamt finansierad tjänst 2015 t.o.m. 2018, i samarbete mellan
CBM och Juridikum som del i CBM:s satsning på egen kompetens inom samhällsvetenskap).
Under 2019-2020 var hon en av forskarna vid CBM som arbetare med det Formasfinansierade
forskningsprojektet Hållbar markanvändning – utveckling av landskapsansatser för att nå de globala
hållbarhetsmålen.
Mike Jones (MSc, naturvård) är anställd som gästpraktiker från England med stor erfarenhet
av naturvård i Afrika och Nordamerika. I fokus är resiliens, komplexa system och kopplingen
mellan forskning och praktik. Han är verksam inom International Union for Conservation of
Nature (IUCN) i transdisciplinära forskningsgrupper med att utveckla ramverk för styrning
av naturresurser och s.k. ”nature-based solutions” – hållbara lösningar för samhällsförändring.
Vidare deltar han i utveckling av och undervisning på en kurs på mastersprogrammet för
hållbar utveckling, gemensam för Uppsala universitet och SLU.
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foto : lisa beste .

foto : annik a borg .

karin gerhardt, forskare
vid slu centrum för biologisk mångfald

torbjörn ebenhard, forskningsledare
vid slu centrum för biologisk mångfald.

Miljöinspiratörer 2020
Varje år delas ett vandringspris ut till »årets
miljöinspiratör« vid institutionen för stad
och land. Priset inrättades 2018 och delas
ut av institutionens omställningsgrupp.
Priset för årets miljöinspiratör 2020 gick till
två personer: Karin Gerhardt och Torbjörn
Ebenhard, båda vid SLU Centrum för
biologisk mångfald.

När förra årets vinnare av priset, Daniel
Valentini, räckte över priset (virtuellt, så
klart), pekade han på att priset ska gå till
den som inte bara gör något särskilt för
miljön, utan som också försöker inspirera
andra att göra något. Årets vinnare, menade
Daniel, har båda genom hängivenhet och
engagemang inspirerat till en mer hållbar
framtid, men på helt olika sätt.
Karin Gerhardt har initierat en livfull
dialog inom SLU om hur universitetet
kan bidra till omställningen mot ett mer

klimatneutralt
samhälle.
Hon har ihärdigt
arbetat för att så
många som möjligt –
anställda, studenter, SLU:s
miljöavdelning, ledning och
kommunikationsavdelning
– är involverade i SLU:s
klimatarbete.

vandringspriset
– ett återvinningskonstverk
skapat av ylva dahlman,
tidigare lektor i formlära
vid institutionen
och tillika konstnär.

Torbjörn Ebenhard har inte bara
ställt sig i den biologiska mångfaldens
tjänst genom sitt hängivna arbete,
utan också gjort sig tillgänglig för
media som i tid och otid dragit i honom.
Han har på ett ypperligt sätt förklarat
hur det ligger till med den biologiska
mångfalden, och varför det är så angeläget
att vi gör allt vi kan för att vända de dystra
trenderna. 
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Utarmning av
svensk natur i
ny rapport
Utarmningen av landekosystem är ett utbrett och accelererande fenomen
som hotar både naturen och människors försörjning och hälsa globalt.
Under 2020 arbetade Torbjörn Ebenhard, CBM, på en svensk version
av IPBES-rapporten från 2018 om utarmning och restaurering av
landekosystem, som också illustrerats med svenska exempel.

verksamheten i fokus

Vi tänker ofta på ökenutbredning och bortspolade jordar när det talas om det som på
engelska kallas ”land degradation” – utarmning av landekosystem. Men även i Sverige finns
utarmade landekosystem, som dock inte alltid är så uppenbara vid blotta åsynen.
Ipbes, den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster,
presenterade 2018 rapporten The assessment report on land degradation and restoration, efter en
fyra år lång arbetsprocess. Den svenska versionen av rapporten, Utarmning och restaurering av
landekosystem – Ett svenskt perspektiv på Ipbes-rapporten Land degradation, redovisar de viktigaste
slutsatserna från den internationella
rapporten, och visar på de faktorer som
utarmar ekosystem och bidrar till förlust
av biologisk mångfald i Sverige. Denna
svenska rapport publicerades i januari 2021
av Naturvårdsverket.
- Rapporten visar att det pågår utarmning av
landekosystem även i Sverige, även om det
är i en annan form än vad man traditionellt
tänker på när man hör om markförstöring.
Vi förlorar ekosystem, och deras funktioner
och tjänster. Det görs en hel del restaurering,
men det behövs mer, säger Torbjörn
Ebenhard, forskningsledare vid CBM, som
lett arbetet med den svenska versionen av
Ipbes-rapporten. 
en brukad skog kan betraktas som utarmad, jämfört med en naturskog, med förändrat innehåll av
djuroch växtarter, förändrad vegetationsstruktur, mikroklimat, markkemi, hydrologi och brandregim.
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foto : åsa fahlman .

foto : annik a borg

Vid fällfångst av vilda djur ska risken att
djuren skadas eller stressas minimeras,
oavsett om de fångas för jakt, forskning eller
förvaltningsändamål. I Sverige godkänner
Naturvårdsverket
fångstredskap
innan de får
användas till jakt.
Nya fällor testas
praktiskt framför
allt genom att
bedöma fysiska
skador på djur
som avlivats efter
fångsten.

I denna studie filmades beteenden hos
vildsvin som fångats i en 16 kvadratmeter
stor fälla i samband med att en ny fälla
testades. Filmerna visade flyktbeteenden
hos vildsvinen som tyder på stress, såsom att
kasta sig mot fällans väggar. Fångstrelaterade
skador dokumenterades hos 13 av 20
obducerade djur. Beteenden som tyder på
stress dokumenterades hos vildsvin som
hade inga eller endast lindriga skador enligt
obduktion.
Slutsatsen var att bedömning av beteenden
är värdefullt för att upptäcka fångstrelaterad
stress och ger en bättre bild av hur
vildsvin påverkas av fällfångst, än om bara
obduktion utförs. Då nya fällor testas för
att godkännas bör beteendestudier ingå för
bedömning av stress och djurvälfärd. 

https://doi.org/10.1186/s13028-020-00557-9

åsa fahlman, leg veterinär
och docent i viltmedicin vid
slu centrum för biologisk mångfald.
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verksamheten i fokus

En forskargrupp från SLU, SVA och Uppsala
universitet har studerat beteenden hos
vildsvin som fångats i en fälla. Resultaten
visar att utvärdering av beteende kan påvisa
fångstrelaterad stress och bör ingå vid
bedömning av fällfångst.

foto : erik ågren .

Beteendestudie vid
fällfångst av
vildsvin

foto : mik ael berg

Fladdermössens
virus
kartläggs

verksamheten i fokus

Vilka virus bär de svenska fladdermössen på? SLU Centrum för biologisk mångfald och
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) samarbetar kring ett
projekt om fladdermöss och virus. I juni undersöktes den första fladdermuskolonin i Uppland.

Johnny de Jong, CBM, var i juni ute vid fladdermuskolonier och tog blodprover på
fladdermössen för analys. Det var djur av arten dvärgpipistrell som undersöktes, en vanlig
art i Sverige. Kolonin hade Johnny fått vetskap om genom det upprop som han gick ut med
för två år sedan. Det gick över förväntan, och fortfarande pågår arbetet med att undersöka
de inrapporterade kolonierna. Rapporterna är viktiga för att samla information om
fladdermössen, som är en viktig del av den biologiska mångfalden.

Kunskapsbanken fylls på
Blodprovtagningen är ett exempel på vad tipsen om fladdermuskolonier kan användas till.
Genom att samla information som kan vara viktig för forskningen skapas en kunskapsbank
som kan komma till stor användning i forskningsprojekt. Men det kan också handla om rena
naturvårdsinsatser, som till exempel upptäckter av mer ovanliga arter.
- Ungefär 90 procent av alla fladdermöss som upptäcks i Sverige är antingen dvärgpipistrell,
eller nordfladdermus. Vi får inte in så många observationer om andra arter. Det är helt
fantastiskt när vi hittar mer ovanliga arter, som till exempel mustaschfladdermus! säger Johnny
de Jong.

Starkt skydd för fladdermöss
Fladdermöss har ett starkt skydd i Sverige genom Artskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att det är förbjudet att fånga och döda fladdermöss, men också att fladdermössens
koloni- och övervintringsplatser och deras viktigaste jaktbiotoper är skyddade. Det är viktigt
att ha koll på populationsutvecklingen av fladdermöss, för att kunna skydda dem bättre. 
20
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Att se växter ur ett
nytt perspektiv
Ett konstprojekt som blivit en bok. I Hjärtstilla får vi se växter på ett helt nytt sätt, genomlysta
av röntgenstrålar och avslöjande sin innersta hemlighet. Eller?

Glaskonstnärinnan Elisabeth Henriksson gjorde Materia medica – en konstnärlig gestaltning för
Sahlgrenska sjukhusets Bild- och interventionscentrum invigd 2017. Platsens verksamhet fick
styra kreativiteten och följden blev att ett stort antal medicinalväxter mammografi-röntgades.
Ett urval av dessa möter nu besökarna i stora glasade bilder.
Över åttio av dessa röntgenbilder har nu fått illustrera den annorlunda konstboken med
namnet Hjärtstilla. Röntgentekniken ger en genomskinlig bild av växten och gör att vi ser
växterna ur ett nytt perspektiv. Men man kan också få känslan av en invertering av den typ
av tuschteckningar som används inom botaniken för att synliggöra växternas karaktärer. Eller
äldre örtaböckers och florors träsnitt eller kopparstick. Röntgentekniken blir ett möte mellan
nutida teknologi och det historiska.

i I llustr ationer : elisabeth henriksson
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verksamheten i fokus

CBM:s Håkan Tunón har bidragit med att utveckla kapitelstrukturen samt skriva en inledande
artikel om svensk medicinhistoria och läkeväxter och kapitelingresserna samt en kort text om
var och en av de illustrerade växterna. 

Siffror & Fakta
» FORSKNINGSPROJEKT
» PUBLIKATIONER OCH AKTIVITETER 2020
» CBM I MEDIERNA
» BOKSLUT

Vid slutet av 2020 arbetade 18 personer för
och vid CBM. Av dessa var 8 heltidsanställda
och 7 deltidsanställda. I de 18 ingår även
två professor emerituspositioner (aktivt
arbetande men ej lönekonterade vid CBM).
Projektanställda och underleverantörer ej
medräknade.
Ca en tredjedel av de anställda forskarna
hade en bakgrund i humaniora och
samhällsvetenskap (antropologi,
agrarhistoria, planering), och två tredjedelar
inom naturvetenskap (ekologi, kemi,
veterinärmedicin).
En större del av intäkterna kom från
extern finansiering (uppdragsintäkter och
bidragsintäkter).

63 %

37 %
STATSANSLAG

EXTERNFINANSIERING

FORSKNINGSANSLAG

30 %

HUMANIORA
/SAMHÄLLSVETENSKAP

70 %
NATURVETENSKAP

FORSKARNAS VETENSKAPLIGA BAKGRUND
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FORSKNINGSPROJEKT 2020
Aktiva projekt 2020
(sorterade efter ämne, projektansvarig vid institutionen)
NYA PROJEK T ( TILLDEL ATS FINANSIERING UNDER 2020)

ANSVARIG

PROJEKTTITEL & BESKRIVNING

FINANSIÄR

PERIOD

Anna Westin &
Tommy
Lennartsson

Artrika vägar i landskapet

Trafikverket

2020-2023

Håkan Tunón
(referensgrupp)

Biokulturell förvaltning av laxfiske

Jörgen Wissman

Den mångfunktionella mjölkgården: indikatorer för ekosystemtjänster och biologisk
mångfald

Artrika vägkanter kan bevara arter som tidigare var vanliga i det intillliggande landskapet och därmed utgör
ett slags biologiskt kulturarv. I detta projekt undersöks den nuvarande och historiska omgivningens betydelse för möjligheterna att skapa och vidmakthålla vägmiljöer som gynnar biologisk mångfald och biologiskt
kulturarv. (Samarbete med Trafikverket och Riksantikvarieämbetet).
Norska vetenskapsrådet

2018–

Ett projekt för att utveckla biokulturell förvaltning av laxfiskeresursen i norska laxälvar och skapa ett
respektfullt samarbetsklimat för bärare av olika slags kunskap. Hur överbryggar man kulturskillnader?
(Samarb. m. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Nordland Research Institute (NRI), Univ. of
Tromsø (UiT), Sámi allaskuvla/The Sámi Univ. of Applied Sciences, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU), Snowchange cooperative, Finland, Deanu Musea & Norveg – the Coastal Museum in
Nord-Trøndelag)
Stiftelsen
lantbruksforskning

2019–2022

Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO)

2018–2020

Johnny de Jong & FSC:s effekt på biodiversitet i skogslandskapet
Torbjörn Ebenhard Syftet är att undersöka vilka effekter ett certifierat skogsbruk får på landskapsnivå med avseende på avsättningar och hänsyn. Att med hjälp av litteratursammanställning redovisa vilket vetenskapligt stöd det finns för
de åtgärder som ingår i FSC-standarden. Att med modellering visa hur landskapets konnektivitet kommer att
variera beroende på olika grad av avsättningar, samt att diskutera vilken betydelse de olika scenarierna kan
få för artbevarandet. (Samarbete med Inst. för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå)

FSC

2015–2020

Johnny de Jong

SIDA

2019–2022

Johnny de Jong & Fladdermössen och landskapet
Håkan Tunón
Syftet med projektet är att producera en praktisk handledning för hur man kan agera för att ta hänsyn till
fladdermöss vid olika typer av brukande och infrastruktur.

Skogssällskapet

2019–2020

Jörgen Wissman
& Tommy
Lennartsson

Från täta gräsvallar till diversa golfruffer

Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO)

2018–2020

Åsa Fahlman

Förbättrad övervakning av zoonotiska infektionssjukdomar – One Health

Vetenskapsrådet

2018–2021

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster
och biologisk mångfald kan tillämpas på mjölkproduktionen för att öka hållbarheten. (Samarbete med
Institutionen för energi och teknik)
Tommy
Lennartsson

EPIC roads: Ekologi i praktiken. Förbättrande av habitat längst vägar

Fladdermöss i Kambodja – inventering och naturvård
Forskningssamarbete kring fladdermöss och naturvård med syfte att stödja verksamhet vid Royal University
of Phnom Penh. (Samarbete med Royal University of Phnom Penh)

Syftet med projektet är att få kunskap om hur klippningsregimer, koltillförsel i form av sågspån i ruffar (för att
binda fast kväve), utsådd av ängsväxter och utsåning av semiparasitiska växter kan användas för att minska
konkurrensen från gräs och öka den biologiska mångfalden på golfbanors ruffar.
Det övergripande målet med detta One Health-projekt är att förbättra övervakningen och stärka beredskapen
mot zoonotiska infektionssjukdomar hos asiatiska elefanter, apor och människor. Provinsamling från vilda djur
och människor som jobbar med vilt på Sri Lanka kommer ske för analys av specifika virus och bakterier, samt
nya smittämnen. Fokus kommer att vara på sjukdomar som har stor betydelse för djur- och folkhälsan och med
socioekonomisk påverkan. (Samarb. m. inst. för kliniska vetenskaper, SLU; inst. för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU; inst. för husdjursgenetik, SLU; inst. för medicin, Karolinska inst.; Kolmårdens djurpark; FOI; inst. för klinisk mikrobiologi, Umeå univ.; Dept. of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Univ. of
Kelaniya, Sri Lanka; Dept. of Wildlife Conservation, Sri Lanka; Univ. of Peradeniya, Sri Lanka; Dept. of National
Zoological Gardens, Sri Lanka).
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forskningsprojek t

Projektet ger en överblick över publicerade studier om bevisad effekt som infrastruktur har på biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, med särskilt fokus på de livsmiljöer som infrastrukturen skapar, t.ex.
artrika vägkanter. (Samarbete med de europeiska
trafikverkens gemensamma forskningsfond, CEDR).

ANSVARIG

PROJEKTTITEL & BESKRIVNING

FINANSIÄR

Anna Westin &
Tommy
Lennartsson

Historisk ekologi i europeiska landskap

Strategisk satsning, CBM

Karin Gerhardt

Historiska sädesslag i framtidens mat. Kulturspannmålens roll för
ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion

PERIOD
2015–

Antropologi, ekologi, biologiskt kulturarv och agrarhistoria kombineras för att fördjupa den historisk-ekologiska kunskapen om samband mellan människa och natur, resursnyttjande och ekosystemtjänster i olika
regioner i Sverige, Frankrike, Rumänien och Baskien genom jämförande studier. (Samarbete med National
Museum of the Romanian Peasant, Bucharest. Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet; University
of North Carolina at Chapel Hill, USA; North Carolina State University, USA.)
Formas

2019–2022

Stiftelsen Längmanska
kulturfonden

2019–2021

Föreningen
Naturbeteskött

2014–2020

Naturvårdsverket

2020–2021

Syftet är att undersöka potentialen hos ekologiskt odlade kulturspannmål, för att bidra till en hållbarare
produktion av goda och hälsosamma bröd och spannmålsprodukter. Finns det mervärden med äldre spannmålssoreter som de moderna sorterna saknar? (Samarb. m. Högskolan i Kristianstad, Föreningen Allkorn,
Eldrimner, mjölnare, bagare och bönder).
Håkan Tunón

Hjärtstilla: röntgade medinalväxter
Huvudsyftet är utgivandet av en konstbok med röntgenbilder av olika medicinalväxter av konstnären Elisabeth Henriksson med korta instruktiva texter om dem av Håkan Tunón.

Urban
Emanuelsson

Hållbar nötköttsproduktion

Jörgen Wissman

Informationsprojekt: Invasiva arter

Syftar till att visa hur nötköttsproduktion kan ske på ett hållbart sätt t.ex. ur ett klimatperspektiv och ur ett
biodiversitetsperspektiv. (Samarbete med inst. för Mark och miljö, SLU).
Skapa ett anpassat informationsmaterial om de värsta av de invasiva terrestra växtarterna till hjälp för målgruppen kommunekologer/miljöstrateger samt till målgruppen stadsträdgårdsmästare/landskapsarkitekter.
(Samarbete med Karin Runesson, Volt Biologi).

Johnny de Jong

Infrastrukturens påverkan på fladdermöss och behov av
anpassningsåtgärder

Trafikverket

–2020

forskningsprojek t

Syftet är att undersöka på vilket sätt vägar och järnvägar utgör barriärer för fladdermöss i landskapet och
vilka åtgärder som skulle kunna motverka negativ påverkan. (Samarbete med University of Lisboa).
Urban
Emanuelsson

Landskap och akvareller

Maria Forsberg,
Johnny de Jong

Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Håkan Tunón

Levande grönt kulturarv

Nybyggarliv i Vilhelmina
Projektet syftar till att skapa en systematisk bild av naturresursanvändningen bland nybyggare i Vilhelmina
socken under 1800–1900-talen. Inalles publicerades sex volymer om Nybyggarliv i Vilhelmina i Kungl.
Gustav Adolfs akademiens och CBM:s skriftserie. Under 2020 publicerades en sjunde bok Nybyggarnas liv
på Carlssons förlag. I nuläget arbetas det på ännu en bok med särskilt fokus på nybyggarnas sjukdomar och
bot. (Samarbete med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, och Rolf Kjellström).

Johny de Jong

Påverkansfaktorer för förekomst av fladdermöss och insekter på hög höjd
Förekomst av fladdermöss och insekter mäts på ca 100 meters höjd under ca 4 månader och relateras till
belysning på vindkraftverk och till klimatvariation. Syftet är att få fram underlag för stoppreglering av vindkraft. (Samarbete med inst. för ekologi, SLU).
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2017–2020

Naturvårdsverket

2016–2020

SLU Future foods, KSLA,
Riksantikvarieämbetet

2018–2020

Finansierat av Göran
Gustafssons stiftelse för
natur och miljö i
Lappland, m.fl.

2006–2022

Forskningsprojektet är ett tvärvetenskapligt projekt mellan ekologer, jurister och ekonomer rörande implementeringen av en landskapsansats i samband med förvaltning av skog. (Samarb. m. SLU i Umeå;
Anouschka Hof, Jörgen Rudolphi, Hans Ekvall, Göran Bostedt (också vid Umeå univ.); Astrid von Zabel vid
Bern Univ., Schweiz).
Många av våra historiska kulturväxter för en vissnande tillvaro. Avsikten är att i nätverksform identifiera vem
som gör vad gäller bevarande av det genetiska materialet och den därtill kopplade traditionella kunskapen.
Hur säkerställs fortsatt odling och spridning samt relevant kommersialisering av lantsorter? Vilka brister
finns det och vilka behov? Under 2020 var det tänkt att utveckla ett symposium men på grund av covid-19
kom planerna på skam. (Samarbete mellan SLU, Föreningen Sesam, Jordbruksverket, KSLA, Kålrotsakademien, Programmet för odlad mångfald, Riksantikvarieämbetet, m.fl.)

Håkan Tunón

Region Skåne

En essäsamling om ca 70 landskap, såväl svenska som utländska, illustrerade med
akvareller av konstnär Maria Petersson.
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Energimyndigheten

–2020

ANSVARIG

PROJEKTTITEL & BESKRIVNING

FINANSIÄR

PERIOD

Urban
Emanuelsson

Skånelandens landskapshistoria

Strategisk satsning,
CBM

2017–2020

Urban
Emanuelsson

Sydsvenska natur- och kulturgårdar – bokprojekt

Region Skåne

2017–2020

Johnny de Jong

Skogsbruk med hänsyn till habitatkvalitet för fladdermöss

Skogssällskapet

2018–2020

En vidareutveckling av boken »Det skånska kulturlandskapet« som reviderades 2002,
men som nu skall revideras och utvidgas med Blekinge och Halland.
(Samarbete med Blekinge tekniska högskola)
En beskrivning av medlemsgårdarna i föreningen »Sydsvenska natur- och kulturgårdar«. (Samarb. m. Ulf
Lundwall/Sven Jensén, Skånes Naturskyddsförening samt Skånes Nord Ost Kooperativ).
Skogsbruk medför en påverkan på biotpkvalitet, både positiv och negativ, med komplex påverkan för fladdermuspopulationer. Projektet fokuserar på vegetationsstrukturens betydelse för skogslevande fladdermöss, och
hur vanliga skogsbruksmetoder som röjning, gallring och föryngringsavverkning påverkar födosöksmöjligheterna och habitatkvaliteten.

Tommy
Lennartsson &
Anna Westin

Skötsel av kulturpräglad natur

Jörgen Wissman

Skötsel av stationsområden

En satsning på kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet som
bygger på kurser, kunskapssammanställningar och vägledningar för olika naturtyper och skötselformer. Det
övergripande syftet är bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet genom
lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om naturtypernas ekologi och historia. (Samarbete med
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länstyrelser m.fl.)

Riksantikvarieämbetet
och Naturvårdsverket

2016–

Trafikverket

2018–2025

Trafikverket

2019–2022

Målet med projektet är i huvudsak att undersöka tre naturvårdsåtgärder som har gjorts olika stationsområden samt följa upp om invasiva arter sprider sig på stationsområdena och i synnerhet i de åtgärdade ytorna.
Naturvårdsåtgärderna är: 1) ytskrapning av markskiktet m.h.a. en grävmaskin, 2) träd- och rotryckning av
områden som genom igenväxning motverkar flora och fauna som är av biologiskt högt värde, 3) röjning av
vegetationen på stationen (ingår under ytskrapning och rotryckning på ett urval av stationerna). (Samarbete
med Trafikverket, Naturcentrum och Ecocom).
J-O Helldin

Svenska IENE-sekretariatet

Tuija HildingRydevik

Thematic Consultation on the Sustainable Use of Biological Diversity for the Post2020 Global Biodiversity Framework

Naturvårdsverket

2020

CBD:s "tematiska konsultation" om hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Tuija Hilding-Rydevik var
nominerad av Sveriges regering och utvald att delta som en av representanterna för FN:s region "Västeuropa och övriga".
J-O Helldin

Trafikverket

TRIEKOL 3 – Applied Road and Rail Ecology

2017-2022

Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla,
och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet. Arbetet har en direkt koppling till
Trafikverkets pågående verksamhet och resultaten används för utveckling av nya riktlinjer, planering av nya
investeringsprojekt, samt vid utveckling av drift och underhåll av befintliga vägar och järnvägar. (Samarb.
m. inst. för ekologi och Inst. för vilt, fisk och miljö vid SLU, Enviroplanning AB, Trafikverket, Ecocom AB,
Naturcentrum, Calluna AB.)
Anna Westin &
Tommy
Lennartsson

Traditionellt brukande, biodiversitet och hållbarhet I lokala traditioner i nutidens
Rumänien och dåtidens Sverige

Strategisk satsning, CBM

2013–

Antropologi, ekologi och agrarhistoria kombineras för att förstå sambanden mellan gräsmarkers nyttjande
och biologisk mångfald i dagens Transsylvanien och 1700- och 1800-talets Sverige. Det finns ett tätt
samband mellan markanvändningsmetoder, biologisk mångfald, uthållighet och lokala traditioner, där
biologisk mångfald både är en sidoeffekt av nyttjandet, och en källa till att förstå densamma. (Samarbete
med National Museum of the Romanian Peasant, Dept. of Sociology, National School of Political Science
and Administration, Bukarest).
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forskningsprojek t

Sekretariat åt nätverket Svenska IENE (stöd, administration, planering, samordning och genomförande).
Samverkan mellan forskningsprojekt (t ex TRIEKOL m fl) och Trafikverket, och andra myndigheter/organisationer, kunskaps och erfarenhetsutbyte. Arrangera workshops, konferenser, sprida information till och bland
nätverkets medlemmar. (Samarbete med Trafikverket, Calluna AB, EnviroPlanning AB)

ANSVARIG

PROJEKTTITEL & BESKRIVNING

FINANSIÄR

Håkan Tunón

TRÄDboksprojektet: kunskap om biologisk mångfald och skyddsvärda träd

Stiftelsen Skogssällskapet, C.F. Lundströms
stiftelse, m.fl.

Projektet ska synliggöra kunskap om biologisk mångfald och skyddsvärda träd genom att publicera böcker
om specifika trädslag och deras biologiska mångfald. (Samarbete med Bengt Ehnström, Martin Holmer,
Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF).
Anna Westin &
Tommy
Lennartsson

Vägarnas biologiska kulturarv

Åsa Fahlman

Välfärdsaspekter vid fällfångst av vildsvin

Waters of health
Projektets fokus är på community-based monitoring av kvalitet och hälsa i ett antal floder och sjöar i norra
Finland och på Kolahalvön i Ryssland. Hur kan man förbättra vattenkvaliteten för att skapa bättre villkor
för lokalbefolkningen? (Samarbete med Snowchange Cooperative och Saa'mi Nuett' (Finland), Lovozero
Center of the Development of Culture (Ryssland)).

Åsa Fahlman

Öka välfärd vid fångst och sövning av vilda vargar
Forskning och förvaltning av vilda vargpopulationer kan inkludera fångst och sövning, varvid fysiologiska
förändringar under hanteringen kan påverka djurets hälsotillstånd och överlevnad både under och efter
fångsten. Målet är att analysera och publicera data från utvärdering och förbättring av fångst och sövning
av vargar. (Samarb. m. Grimsö forskn.station, SLU; Inland Norway Univ. of Applied Sciences; Kolmårdens
djurpark).

F oto: K arin G erhardt

forskningsprojek t

2008–

Riksantikvarieämbetet

2020–2021

Svenska Djurskyddsföreningen och
Naturvårdsverket

2018–2020

Växter som finns i vägkanter och övergivna vägar är ett slags kulturarv – här finns ofta arter som förut var
vanliga i den omkringliggande miljön, men som nu är på stark tillbakagång. Sambanden mellan artrika
vägkanter och det omgivande landskapet kan bidra med ny landskapshistorisk kunskap och möjligheter
att utforma skötseln på bästa sätt, så att dessa arter bevaras. (Samarbete med Riksantikvarieämbetet,
Trafikverket).
Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att utvärdera stress och välfärdsaspekter i samband med
fällfångst av vildsvin. Olika välfärdsindikatorer (beteende och fysiologi) utvärderas från filmad fällfångst och
genom blodprovsanalyser. Resultaten jämförs med patologiska fynd vid obduktion. Fördjupad utvärdering
av fällfångst och forskning avseende stress och välfärd vid fångst av vilda djur är av högsta vikt för att
etablera ett mer hållbart underlag för framtida förvaltning och reglering av fällfångst i Sverige. (Samarb. m.
inst. för kliniska vetenskaper, SLU; Nationellt Centrum för djurvälfärd (SCAW); inst. för husdjurens miljö och
hälsa, SLU; inst. för ekologi, Grimsö forskn.station, SLU; inst. för medicinska vetenskaper, Uppsala univ.;
Zoologiska inst.: etologi, Stockholm univ.; inst. för patologi och viltsjukdomar, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt (SVA)).

Håkan Tunón

PERIOD

Nordic Environment
Finance Corporation
(NEFCO)

Marie-Claire Cronstedts
Stiftelse

2020-2021

2020–2022

Besök i provodling av
kulturspannmål inom ramen för
forskningsproektet "Historiska
sädesslag i framtidens mat."
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PUBLIKATIONER OCH AKTIVITETER 2020
Refereegranskade artiklar
A XELSSON LINKOWSKI , W .

et al. (WESTIN , A .) (2020). Shifting Strategies between Generations in Sami Reindeer Husbandry: the Challenges of
Maintaining Traditions while Adapting to a Changing Context. Human Ecology, 48 (4): 481–490.
Ruete, A. et al. (BERG , Å .) (2020). Cannot see the diversity for all the species: Evaluating inclusion criteria for local species lists when using abundant
citizen science data. Ecology and Evolution, 10 (18): 10057–10065.
von Hirschheydt, G. et al. (DE JONG , J .) (2020). Testing bat abundance and diversity predictions by PREBAT, a connectivity-based habitat suitability
model for insectivorous bats. European Journal of Wildlife Research, 66 (2): 29.
FAHLMAN , Å . et al. (2020). Wild boar behaviour during live-trap capture in a corral-style trap: implications for animal welfare. Acta Veterinaria
Scandinavica, 62 (1): 59.
GAR AVITO BERMUDEZ , D. (2020). Biocultural learning–beyond ecological knowledge transfer. Journal of Environmental Planning and Management, 63
(10): 1791–1810.
Wendin, K., Mustafa, A., Ortman, T. & GERHARDT, K . (2020). Consumer Awareness, Attitudes and Preferences Towards Heritage Cereals. Foods, 9 (6): 742.
SINGLETON , B . (2020). Seeing the wood and the trees. Assessing Swedish Nature-Based Integration utilising the theory of socio-cultural viability.
Fennia: International Journal of Geography, 198 (1–2): 57–73.
SINGLETON, B . (2020). Interpreting taskscapes: the rituals of guided Nature-Based (Dis)Integration in Sweden. Innovation. 34 (1): 11–131.
https://doi.org/10.1080/13511610.2020.1775560
Rytkönen, P. & TUNÓN , H . (2020). Summer Farmers, Diversification and Rural Tourism-Challenges and Opportunities in the Wake of the Entrepreneurial
Turn in Swedish Policies (1991–2019). Sustainability, 12 (12): 5217.
Dániel Ferreira, J., Bommarco, R., WISSMAN , J . & Öckinger, E. (2020). Linear infrastructure habitats increase landscape-scale diversity of plants but
not of flower-visiting insects. Scientific Reports, 10 (1): 21374.
Ignatieva, M., Eriksson, F., Eriksson, T., Kätterer, T., Tidåker, P., WISSMAN , J ., Ahrné, K, Bengtsson, J. & Hedblom, M. (2020). Pros and cons of
transdisciplinary research: A case study of Swedish lawns and their sustainable alternatives. Urban Forestry & Urban Greening, 56: 126799.

Brev

Översiktsartiklar
Josefsson, J et al. (BERG , Å .) (2020). Improving scientific rigour in conservation evaluations and a plea deal for transparency on potential biases.
Conservation Letters, 13 (5): e12726.

Refereegranskade bokkapitel
TUNÓN , H .,

Rytkönen, P. & Bele, B. (2020). Are there lessons to be learnt? A comparative study of ethical challenges between community-based
participatory research and case studies. I: Gallardo Fernández, G. L., Saunders, F. & Sokolova, T. (Red.) Co-creating Actionable Science: Reflections
from the Global North and South. Cambridge Scholars Publishing. ss. 121−150.
BA ARD, P., (2020). Conflicting advice: Resolving conflicting moral recommendations in climate and environmental ethics.I: Henning, B., and Walsh, Z.
(red.). Climate Change Ethics and the Non-human World. Routledge: New York. ISBN: 9780367406103.

Populärvetenskapliga böcker
TUNÓN , H .

& Henriksson, E. (2020). Hjärtstilla. Uppsala: SLU Centrum för biologisk mångfald.

Rapporter
Aronsson, M. et al. (DE JONG , J.) (2020). Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv: resultat från rapportering 2019 till EU av
bevarandestatus 2013–2018. Naturvårdsverket . Rapport / Naturvårdsverket.
Kindvall, O. & DE JONG , J. (2020). Modellera effekter av infrastruktur på fladdermöss och deras livsmiljöer – handledning i användandet av GIS-verktyget
PREBAT. Trafikverket.
FAHLMAN, Å . (2020). Ökad välfärd vid sövning och hantering av vilda vargar. Rapport till Marie-Claire Cronstedts Stiftelse.
Bråkenhielm, C. et al. (HILDING - RYDEVIK , T.) (2020). Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020: steg för steg: var står vi? vart går vi? Norstedts juridik.
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Cashmore, M. & HILDING - RYDE VIK , T. & Stephansson, E. (2020). Remaking science-policy interfaces in the quest for effectiveness. Impact
Assessment and Project Appraisal, 38 (2): 172−177.

Statens offentliga utredningar (2020:9).
Bele, B., Rytkönen, P. & TUNÓN , H . (2020). Lokale matprodukter, kundepreferanser og biologisk kulturarv: oppsummering av en kundeundersøkelse i
Gävleborgs län, Sverige og i Trøndelag Fylke, Norge NIBIO. NIBIO Rapport, 6: 156.
TUNÓN , H ., K VARNSTRÖM , M . & Roto, J. (2020). Kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun, Åland:
Resultat från lokala dialogworkshopar. CBM:s skriftserie/Centrum för biologisk mångfald, 118.
WISSMAN , J., HILDING - RYDEVIK , T. & EMANUELSSON , U. (2020). Främmande trädarter i stadsmiljö: kunskapsunderlag om hot och möjligheter.
CBM:s skriftserie/Centrum för biologisk mångfald, 120.

Övrigt populärvetenskapligt
BORG , A .

(2020). Gullviva, mandelblom, kattfot... hur kan vi låta dem leva? Biodiverse, 25 (2), ss. 20–21.
(2020). Nacka kommun: Plan för belysning ger hållbara miljöer. Biodiverse, 25 (3), ss. 22–23.
DE JONG , J . et al. (2020). Fladdermusfaunan i Sverige – Arternas utbredning och status 2020. Fauna och flora, 115 (3), ss. 2–16.
EBENHARD , T. & HILDING - RYDE VIK , T. (2020). Goda intentioner som reser frågor. Biodiverse, 25 (2), ss. 7–7.
EBENHARD , T. (2020). Dags för en ny strategi! Vad händer inom Konventionen om biologisk mångfald? Biodiverse, 25 (4), ss. 8–9.
HELLDIN , J . et al. (2020). Icke förhandlingsbara biotoper: små biotoper med oersättliga naturvärden. Biodiverse, 25 (2), ss. 12–13.
HELLDIN , J . et al. (2020). Ljusets biologi. Biodiverse, 25 (3), ss. 8–9.
HELLDIN , J . & Jägerbrand, A. (2020). Förlusten av mörker. Biodiverse, 25 (3), ss. 5–7.
HILDING - RYDE VIK , T. & EMANUELSSON , U . (2020). Alltid redo för förändring. Biodiverse, 25 (4), ss. 5–7.
HILDING - RYDE VIK , T. (2020). Luciatåg och FN – 10 år på CBM. Biodiverse, 25 (4), ss. 2–2.
HILDING - RYDE VIK , T. (2020). Vilken natur vill vi ha? Biodiverse, 25 (2), ss. 2–2.
HILDING - RYDE VIK , T. (2020). SoLen lyser på CBM. Biodiverse, 25 (1), ss. 16–16.
HILDING - RYDE VIK , T. (2020). Mot en bra framtid! Biodiverse, 25 (1), ss. 2–2.
HILDING - RYDE VIK , T. (2020). Mindre ljus och mer upplysning behövs. Biodiverse, 25 (3), ss. 2–2.
TUNÓN , H . (2020). Vilt och jakt i Norrland. Fauna och flora, 115 (4), ss. 63−64.
Bjelke, U. & TUNÓN , H . (2020). Den biologiska mångfalden: Hur ser det ut i Sverige? Bi-lagan: inspiration och information för lärare i skolan / Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknik, (1), ss. 6−9.
Tunón, H. 2020. Livet i nybyggarland i södra Lappland. Biodiverse 25(1):5.
TUNÓN, H . 2020. Studiecirkla om fäbodboken. Biodiverse 25(3):4.
TUNÓN, H. 2020. Följ det gröna spåret! – Bara fortsätt att ta hand om gamla nyttoväxter. Biodiverse 25(3):28.
TUNÓN, H. 2020. Ny publikation: Att se växter i ett nytt perspektiv. Biodiverse 25(4):4.
TUNÓN, H. 2020. Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900. Biodiverse 25(4):28.
TUNÓN, H . 2020. Underbara kålrötter. Kålrotsakademien, 2020. Biodiverse 25(4):28.
TUNÓN, H . 2020. Recensioner: Vilt och jakt i Norrland. Fauna och flora 115(4):63-64.

p u b l i k at i o n e r

&

aktiviteter

BORG , A .

Digitala publiceringar
Singleton, B. E. (2020) The man-in-green’s company: Assessing nature-based integration in central Sweden. School of Blogal Studies (blogg) 201109
(Accessed 201109).
Axelsson Linkowski, W. (2020). Biolog ser renens betydelse för klimat och biologisk mångfald: ”Vi skulle behöva fler renar i fjällen”. Tidningen Land
(webbversionen) nr 21/2020.
Fahlman, Å. (2020) Ökad smittspridning och naturförstörelse. SLU-nyhet online 200403.
Fahlman, Å. (2020) En veterinärs kamp för de sjungande noshörningarna och de sjuka elefanterna. Blogg åt Världsnaturfonden, 201124.

Undervisningsansvar
Mike Jones: Co-Leader på kursen Society and the Environment inom Master Programme in Sustainable Development. (SLU och Uppsala universitet)
Håkan Tunón: arbetsgruppen för kursen Global miljöhistoria, 7,5 h.p, Uppsala Centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala, CEMUS.

Föreläsningar
J-O Helldin:
- ”Infrastructure and Ecology” Föreläsning och handledning inom kursen LK0314 Studio – Large Scale Landscape Projects, inst. för stad och land, SLU,
30 jan och 24 mars.
- ”Viltpassager – preliminära resultat från pågående studier i TRIEKOL”, planering och ledning av IENE-webinarium, 26 aug.
- ”Uppdatering groddjursmetod”, workshopsansvar, 9 dec.
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Handledning av doktorander
Åsa Fahlman: Biträdande handledare för P.A. Udeshika Sewwandi (MPhil) september 2018-, University of Kelaniya, Sri Lanka.

&

Handledning av studentarbeten
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aktiviteter

Mike Jones:
(inom Kursen Society and the Environment inom Master Programme in Sustainable Development. SLU och Uppsala universitet:)
Case study supervision:
- "Interrelationships Between Bushmeat Trade, Local Fisheries, and Human Health in West Africa" Giulia Rossi, Aidan Gill, Aravind Poongod, Carolina
Segovia, Axel Ahlrot and Elizaveta Khaidarova.
- “Handle Them One at a Time - A Case Study on the Swedish and Finnish National Pandemic Strategy and the Changes in Human Behaviour” Emelie
Elfvengren, Fiona Westrop-Evans, Huifen Cong, Jelmer van der Ham, Linn Forsdander and Terhi Mustikkamaa.
- “A Green Fashion Industry: Scenarios for Future Fashion” Abbas Saifi, Carla Beyer, Frida Jansson, Isak Nilsson, Luka Weindl and Oskar Lindgren.
- “Declining Fertility Rates in Europe - Threats and Opportunities to Sustainability: the Case of Spanish Welfare System” Paulius Barakauskas, Marianna
Chatzpoulou, Vaidas Karpalavičius, Giulia Tegas, Sara Sandberg and Lillian Weaver.
- “Sustainable Tourism: A Costa Rican Case Study” Shahab Zafar, Azima Guliyeva, ChengLu Peng and Bohan Shi.
Masters thesis supervision:
- “Water scarcity in Botswana: Impacts on Socio-economic Development of Women in Rural Communities in Kweneng District: The Case Study of
Gakuto Village.
Masters thesis evaluation:
- “Insights from a Panarchy Approach to the Resilience of a Social-ecological System: The Case of La Marjaleira, Spain. Marc Eskamilla
Tommy Lennartsson: handledare för kandidatarbete vid institutionen för ekologi, SLU.
J-O Helldin:
- Handledning av examensarbete på kandidatnivå: ”Tvekande hjortdjur: En beteendeekologisk studie av rådjur och dovhjort för att bedöma effektiviteten
av en faunaport och en ekodukt i Skåne” Isak Holmberg, Lunds universitet.
- Handledning av examensarbete på mastersnivå: ” Effectivity of road and railway crossing structures for wild mammals” Emma Håkansson, Göteborgs
universitet.
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Åsa Fahlman:
- ”Djurskydd, författningskunskap och epizootologi” föreläsning (inspelad) på Temadag One Health / One Welfare inom kursen, på Tilläggsutbildning för
veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz (7 hp), Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, 4 februari.
- ”Bevarandemedicin – för de hotade djuren, naturen och människan – One Health”. Inspirationsföreläsare för nyantagna veterinärstudenter årskurs 1, SLU, 8 sept.
- ”One Health”. Föreläsning på kurs arrangerad av CBM och Uppsala universitet för studenter i hållbar utveckling, 2 x 45 min, SLU, 24 sept. .
- ”One Health”. Föreläsning (inspelad) på Temadag One Health / One Welfare inom kursen ”Djurskydd, författningskunskap och epizootologi” (7 hp) för
veterinärprogrammet årskurs 3, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, 9 december.
- Åsa Fahlman & Johan Lindsjö: ”3R vid forskning på vilda djur”. Inbjuden föreläsare till Jordbruksverkets djurvälfärdsdag på SLU, online 17 november.
Mike Jones:
- “Environmental Change and Human Development: a Systems Perspective” på kursen ”Introduction to Sustainable Development” Uppsala Center for
Sustainable Development, CSD Uppsala, CEMUS
- “Forest Ecosystems and Resources” och “Soil and Sustainable Agriculture” på kursen ”Our Natural Resources”, Geocentrum, Uppsala universitet
- “Adaptive Governance of Social-Ecological Systems”, “International Aid – Benefits for Whom”, “Sustainable Development as a Complex Problem”,
“Systems Thinking 1: Systems and Sustainable Development, “Systems Thinking 2: Practical Exercise in Systems Modelling”, “Systems Thinking
3: Review of Systems Concepts” “Systems Thinking 4: Resilience, Transformation and Sustainability” på kursen “Society and Environment”, inst. för
ekologi, SLU.
- Role Playing and Agent Based Modelling for Reed bed Management på kursen “Systems Analysis”, inst. för energi och teknik, SLU
- “Natural Resource Management and Climate Change” och “Regenerative Agriculture” på kursen “Naturresursförvaltning”, Inst. för stad och land, SLU.
Håkan Tunón:
- ”CBD, artikel 8j i Sverige: tolkningar och tillämpningar av TK i förvaltning av naturresurser”, Föreläsning inom kursen ”Árbediehtu/Tradisjonell
kunnskap”, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Kautokeino. 16 april.
- ”CBD: reflektioner om Akwé:Kon-riktlinjerna”, Föreläsning inom kursen ”Árbediehtu/Tradisjonell kunnskap”, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole,
Kautokeino. 29 april.
- ”Naturvård och biologisk mångfald”. Föreläsning inom kursen ”Global miljöhistoria”, 7,5 h.p., Uppsala Centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala,
CEMUS, Uppsala universitet. 24 september.
Weronika Axelsson Linkowski: digital exkursion och föreläsning om vad pollinerare behöver samt en genomgång av den rumsliga skalans betydelse.
Arbetsexempel Ultuna campus.” Urban ecology, Uppsala, inst för stad och land, maj 2020.

Övrig handledning
J-O Helldin:
- Handledare för Isak Holmberg och Andreas Öhlund, tillfälligt anställda på Trafikverket Malmö resp Luleå, juni-aug.
- Biträdande handledare för Pernilla Vesterberg och Amanda Raud, tillfälligt anställda på Trafikverket Härnösand, juni-aug.

Undervisning utanför akademien
J-O Helldin: Introduktionsdag om infrastrukturekologi och TRIEKOL för Trafikverkets sommarjobbare. Skype, 11 Jun 2020.
Tommy Lennartsson: föreläsning på Naturvårdsverkets konferens Grip on Life 12 nov.
Anna Westin, Tommy Lennartsson:
- Kursansvarig för kurser inom ”Skötsel av kulturpräglad natur”. Dessa kunde inte genomföras p.g.a. Corona-pandemin.
- ”Ängar och slåtter”. Föredrag vid kommunekologkonferens i Stockholm, 20 februari
Håkan Tunón: Höll i anslutning till konstutställningen KonstEko om konst och ekologisk hållbarhet (14/11–13/12) i Knivsta föreläsningen ”Reflektioner på
frågan: Vad är en medicinalväxt?” (26/11) och ett boksamtal om boken Hjärtstilla tillsammans med konstnären Elisabeth Henriksson.
Boksamtal: https://www.youtube.com/watch?v=W6FXw_e1OUY
Föreläsning 1: https://www.youtube.com/watch?v=sJNkdwwv5CE

Opponent eller betygsnämnd
Tommy Lennartsson: Ämnessakkunnig på docentföreläsning Alistair Auffret, inst för ekologi, SLU.
Tuija Hilding-Rydevik:
- Ledamot i betygsnämnd för Emma Björks avhandling, Stewardship in Swedish small-scale fisheries, Stockholms universitet.
- Ordförande vid Johnny de Jongs docentföreläsning.

p u b l i k at i o n e r

&

aktiviteter

Granskningsuppdrag
Tommy Lennartsson: refereeuppdrag för Ecology och Journal of Ecology.
Mike Jones: refereeuppdrag för Journal of Sustainable Tourism, artikeln “Pre-legislation policy and practice: Boto conservation and tourism on the Rio
Negro in the Central Brazilian Amazon”.
Håkan Tunón: Refereeuppdrag för Cappelen Damm Akademisk, Rural Landscapes & Smart Cities.
Weronika Axelsson Linkowski: Refereeuppdrag för Journal for Nature Conservation.

Remisser
Viveka Hillegaart, Anders Karlsson, Maria Engedahl, Fredrik Widemo, Åsa Fahlman, Henrik Thurfjell: SLU’s brev till regeringen angående utredningen
”Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser”, (Ds 2019:21), daterad 200604.
Tuija Hilding-Rydevik, Carina Green, Marie Kvarnström och Håkan Tunón: Synpunkter på regeringsuppdraget "Traditionell kunskap", skrivelse 201803-01, ärende-nr: NV-02168-17. Daterad: 200317.

Deltagande i råd, nationella delegationer, hedersuppdrag etc.
Mike Jones: Chair of the Resilience Theme Group of the IUCN Commission on Ecosystem Management, och Member of the Natural Resources
Governance Framework working group in the IUCN Commission on Economic, Environmental and Social Policy.
Tommy Lennartsson:
- Ledamot i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
- Biträdande koordinator i dialoggruppen SLU och Stenhammars Godsförvaltning (arrenderad av Kungen)
- Ledamot i styrelsen för forskningsstiftelsen Extensus
- Elektor i Stipendienämnden för Elias Fries Stipendium.
Håkan Tunón:
- Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Invald ledamot i allmänna avdelningen 2014.
- Representant i expertrådet till Nämnden för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2016 och framåt.
- Ledamot av Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur (KGAA). Invald korresponderande ledamot 2018.
- Gillesbroder i Michaelisgillet. 2007 och framåt.
- Medlem i SLU:s arbetsgrupp för genetiska resurser och traditionell kunskap som regleras av Nagoyaprotokollet. 2018 och framåt.
- Styrelsen för Ájtte: Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk. Ledamot utsedd av regeringen. 2019–2021.
Tuija Hilding-Rydevik:
- Regeringens vetenskapliga råd för slutförvar av kärnbränsle, kärnavfallsrådet.
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- Ledamot av Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA). Invald ledamot i allmänna avdelningen 2019.
- Ledamot i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
- Expert i Formas nationella referensgrupp för arbetet med EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2021.
Torbjörn Ebenhard:
- Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ledamot utsedd av Naturvårdsverket 2013 och framåt.
- Medlem av svenska delegationen vid plenarmöte IPBES7 med the Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services
(IPBES), 28 april-4 maj, Paris, Frankrike.
- Styrelsen för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF. Ledamot från 2015.
- Förordnande från Jordbruksverket som artbestämmare enligt föreskrifterna om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och
växtarter som behöver skydd. Från 1990 och framåt.

Möten med avnämare och referensgrupper
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Weronika Axelsson Linkowski: flertalet arbetsmöten inom Triekol med Trafikverket, både i fält och digitalt.
J-O Helldin:
- 200218, Möte med Trafikverkets biotopgrupp om forskningsbehov kring Invasiva arter. Stockholm.
- 200319, Möte samverkansgruppen för biologisk mångfald i infrastrukturens gräsmarker, inkl lägespresentation TRIEKOL. Skype
- 200825, Reindeer matchmaking day, SLU/Skype.
- 201105, Möte om viltanpassning av broar E4/Ostlänken.
- 201125, Möte samverkansgruppen för biologisk mångfald i infrastrukturens gräsmarker, inkl lägespresentation TRIEKOL. Skype
- 201130, Presentation av TRIEKOL för Trafikvekets miljöspecialister, Skype.
- 201209, Möte om centrumbildning för vilt och trafik, Skype/zoom
- 201207, Möte på inbjudan från Trafikverket om kronhjortsförvaltning och faunapassager Skåne, skype.
Tuija Hilding.Rydevik:
- Flera möten inkluderande Naturvårdsverket, Boverket, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Statens strålskyddsinstitut, Svensk
kärnbränslehantering, Miljöministern, Naturhistoriska riksmuseet, konstnärer, FN arbetsgrupp, UNESCO arbetsgrupp, m fl.
Anna Westin, Tommy Lennartsson:
- 200212, Vitterhetsakademin. Möte om kurser inom Skötsel av kulturpräglad natur. SLU, Uppsala.
- 200214, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet m. fl. Planeringsmöte inför kurser inom Skötsel av kulturpräglad natur. Online.
- 200217, Länsstyrelsen i Jämtlands län. Planeringsmöte för kurs inom Skötsel av kulturpräglad natur. Online.
- 200319, 200515 Trafikverket. Möte inför FoI-ansökan. Online.
- 200415, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen, om samverkan inom skötsel av kulturpräglad natur. Online.
- 200518-19, Stensjö bys förvaltare. Fältarbete och kursplanering Skötsel av kulturpräglad natur. Stensjö by, Oskarshamn.
- 200608, 200930 Kumla kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen i Örebro län. Planering och utförande av försöksupplägg. Mossby, Kumla.
- 200612, Riksantikvarieämbetet. Möte om biologiskt kulturarv. Online.
- 200614, Trafikverket, projektgruppen väg 288 Gimo-Börstil. Presentation av projektet Artrika vägar i landskapet. Online.
- 200624, Trafikverket. Planering och fältarbete för Artrika vägar i landskapet. Hökhuvud, Östhammar.
- 200903, Jordbruksverket och forskare från flera svenska universitet. Möte om projekt om CAPs miljöeffekter. Online.
- 201011-12, Lokala experter i Bråbygden. Rekognosering inför kurs inom Skötsel av kulturpräglad natur. Bråbygden, Oskarshamn.
- 201015, 202228 Trafikverket & Sweco. Möte om biologiskt kulturarv kring väg 288. Online.
- 201208, Riksantikvarieämbetet. Möte om biologiskt kulturarv. Online.
- 201209, 201218 Artdatabanken, Naturvårdsverket m fl. Möte om Art och Habitatdirektivet. Online.
- 201214, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen. Planeringsmöte 2021, Skötsel av kulturpräglad natur. Online
- 201924 samt 201209, Möte med Naturvårdsverket och Artdatabanken om metoder att uppskatta referensarealer för Natura 2000-habitat. Online
Tommy Lennartsson, Jörgen Wissman, Weronika Axelsson Linkowski & J-O Helldin: 200218, Workshop med Trafikverkets miljöspecialister om
forskning om invasiva arter. Online
Tommy Lennartsson & Jörgen Wissman: 200319 samt 201125, möte med Samverkansgruppen om infrastrukturens gräsmarker, med deltagare från de
flesta aktörer inom infrastruktur-biotoper. Online
Tommy Lennartsson:
- 200505 samt 200915, möte med miljöexperter från Europeiska Trafikverk (motsv) inom projektet Epic Roads. Online
- 200514, Fältexkursion om gräsmarker med Trafikverket, Kumla kommun, Lst Örebro, Mossby, Kumla.
Håkan Tunón:
- Fyra möten med styrelsen för Ájtte: Svenskt fjäll- och samemuseum
- Flera möten med Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk och Norsk seterkultur rörande frågan om att få fäbodbruket på den internationella
listan inom Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet
- Flera kontakter med sekretariatet för Biosfärsområde Voxnadalen, Destination Järvsö AB och andra aktörer i Hälsingland rörande planer att utarbeta

ett gemensamt projekt rörande biologisk mångfald, biologiskt kulturarv, hållbar utveckling och småföretagande.
- Samtal med konstnärerna i Artlab Gnesta (Signe Johannessen & Erik Rören) rörande en konstnärlig utsmyckning av Årike Fyris.
- Samtal med Konstnären Mari Vedin Laaksonen rörande det övergripande konstprojektet Hållbar framtid.
- Samtal med konstnären Annette Wixner om konstutställningen KonstEko.

I MEDIERNA 2020
17 jan

Tidningen Syre, EU-parlamentet vill se tvingande regler för biologisk mångfald
Torbjörn Ebenhard

17 jan

Sveriges Radio Ekot, Expert: klimat och biologisk mångfald måste gå hand i hand
Torbjörn Ebenhard

04 feb

Upsala Nya Tidning, Omdiskuterat verk får sällskap
Urban Emanuelsson

04 feb

Svenska Dagbladet 1, Experten: Fladdermusen effektiv smittspridare Johnny de Jong

05 feb

Ny Teknik, Forskarna: Fladdermus kan vara ursprung till coronaviruset
Johnny de Jong

14 feb

Stockholmdirekt.se, Kossor kan ge svampexplosion i Sätraskogen
Urban Emanuelsson

28 feb2 Sveriges Radio Vetenskapsradion På djupet, Coronaviruset – Är fladdermöss källan till smittan?
Johnny de Jong
29 feb

Sveriges Radio P1, Borta för alltid – Avsnitt 1: Hatad till döds
Torbjörn Ebenhard

03 mar Sveriges Radio Vetenskapsradion, Så kan fladdermöss bära på virus utan att bli sjuka
Johnny de Jong

i medierna

07 mar Sveriges Radio P1, Borta för alltid – Avsnitt 2: Världens vanligaste fågel som utrotades
Torbjörn Ebenhard
14 mar

Sveriges Radio P1, Borta för alltid – Avsnitt 3: Kokad levande i upplysningens namn
Torbjörn Ebenhard

21 mar

Sveriges Radio P1, Borta för alltid – Avsnitt 4: Fula djurens förbannelse
Torbjörn Ebenhard

28 mar Sveriges Radio P1, Borta för alltid – Avsnitt 5: Världskrigets okända offer
Torbjörn Ebenhard
09 apr

Forskning & Framsteg, Hovdjur Mesar
Torbjörn Ebenhard

21 apr

Tidningen Syre, Gammal skog är biologiskt värdefull
Torbjörn Ebenhard

21 apr

Sveriges Radio P1-Morgon, Nya arter av däggjur upptäckta
Torbjörn Ebenhard

21 apr

Sveriges Radio Vetenskapsradion, Nya arter av däggjur upptäckta
Torbjörn Ebenhard

22 apr

Vi i Villa, Panik! Parksliden har tagit över vår trädgård!
Jörgen Wissman

24 apr

Land Lantbruk, Uppsving för äldre spannmålssorter
Karin Gerhardt

25 apr

Sveriges Radio P1, Borta för alltid – Avsnitt 6: Näst på tur att utrotas
Torbjörn Ebenhard

02 maj

Sveriges Radio P1, Borta för alltid – Avsnitt 7: Tillbaka från de döda
Torbjörn Ebenhard
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15 maj

Jaktjournalen, SLU-biolog efterlyser fler renar i fjällen – för mångfalden
Weronika Axelsson Linkowski

15 maj

Tidningen Land, SLU-biolog efterlyser fler renar i fjällen – för mångfalden
Weronika Axelsson Linkowski

15 maj

Forskning & Framsteg, DNA ritar om Carl von Linnés släktträd
Torbjörn Ebenhard

23 maj

Örebronyheter, SLU i brett samarbete för biologisk mångfald
Tuija Hilding-Rydevik

26 maj

Forskning.se, Fladdermöss ska kartläggas med hjälp av frivilliga
Johnny de Jong

27 maj

Upsala Nya Tidning, Vanligt folk får detektorer när fladdermöss kartläggs
Johnny de Jong

01 jun

Upsala Nya Tidning, Universiteten har en viktig roll efter corona
Karin Gerhardt

10 jul

Västerbottens-Kuriren, Bästa tipsen för att upptäcka Umeås fladdermöss
Johnny de Jong

10 jul

Västerbottens-Kuriren, Unik kurs i Umeå
Johnny de Jong

12 jul

SVT Nyheter, Fem saker du inte visste om fladdermöss
Johnny de Jong

12 jul

SVT1 Aktuellt, Fem saker du inte visste om fladdermöss
Johnny de Jong

14 jul

Svenska Dagbladet, Levnadssätten som ökar risken för nya smittor
Karin Gerhardt

28 jul

SVT Nyheter Västerbotten, Här kan du bli fladdermusdetektiv
Johnny de Jong

03 aug Göteborgsposten, Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat
Tuija Hilding-Rydevik

i medierna

03 aug Fplus, Ta ansvar för den biologiska mångfalden, Löfven
Tuija Hilding-Rydevik
28 aug

Sydöstran, Nyskapad idyll utanför Mörrum ger miljölyft
Urban Emanuelsson

31 aug

ATL Lantbrukets Affärstidning, Artskyddsutredningen experter utsedda
Maria Forsberg

02 sep

Klimatsmart.se, Hur mår jorden? WWF lanserar Living Planet Report 2020
Åsa Fahlman & Torbjörn Ebenhard

07 sep

Värnamo Nyheter, Vindkraftsplaner väcker oro
Johnny de Jong

09 sep

LRF, Living Planet visar inte Sveriges bönders miljöarbete
Torbjörn Ebenhard

15 sep

Dagens Nyheter, FN-rapport: Långt kvar till målen för skydd av biologisk mångfald
Torbjörn Ebenhard

15 sep

Natursidan.se, Ny rapport om världens insatser för biologisk mångfald: »ett totalt misslyckande«
Torbjörn Ebenhard

23 sep

Sveriges Radio Vetenskapsradion Forskarliv, Torbjörn tar striden för jordens natur
Torbjörn Ebenhard

27 sep

TT3, Fågelsång återfår klangen under lockdown
Jan Olof Helldin

27 sep

Lidingö Nyheter, Djur på Lidingö: Nio olika fladdermöss på Lidingö
Johnny de Jong

slu centrum för biologisk mångfald

verksamhetsberättelse 2020

33

28 sep

Tidningen Syre, Just nu: Länder lovar krafttag för att minska utrotningen av arter
Torbjörn Ebenhard

02 okt

ETC, Det här är deprimerande
Torbjörn Ebenhard

05 okt

TT4, Studie: Tusentals nya arter hot mot Europas natur
Torbjörn Ebenhard

13 okt

SVT Nyheter, Experten: Så vinner du över mardrömsväxten parkslide
Jörgen Wissman

13 okt

Sveriges Radio Vetenskapsradion, Så kan vi minska förlusten av biologisk mångfald
Torbjörn Ebenhard

14 okt

Sveriges Radio Nordegren & Epstein, Har vi förlorat kampen mot parksliden?
Jörgen Wissman

16 okt

Land, Parkslide - rätt vapen för att vinna kampen
Jörgen Wissman

22 okt

Sydsvenskan 5 , Skippa snällismen. Tänk på överlevnad
Torbjörn Ebenhard

27 okt

Skogen, Godt medel til ung ekskogs updragande
Håkan Tunón

05 nov 6 Sverige Radio Vetenskapsradion Klotet, LED-lampor hotar nattmörkret
Jan Olof Helldin
12 nov

Newsner, Hälften av jordens regnskog är borta – nu varnar experten: Vi är på väg mot ett sjätte massutdöende
Torbjörn Ebenhard

18 nov

Upsala Nya Tidning, Konst och vetenskap möts på CIK
Håkan Tunón

19 nov

SVT I klimatets spår, Provtagning av fladdermöss
Johnny de Jong

i medierna

24 nov WWF-bloggen, En veterinärs kamp för de sjungande noshörningarna och sjuka elefanterna
Åsa Fahlman
16 dec

Tidningen Djurskyddet, Bevarandefotografens uppmaning: Vi måste fortsätta lämna djuren ifred
Torbjörn Ebenhard

30 dec

Skogsaktuellt, Ekprojekt får stöd ur stiftelse
Håkan Tunón

1

Även i: Aftonbladet.se, Barometern, Blekinge Läns Tidning, Bohusläningen, Borås Tidning, Enköpings-Posten, Eskilstuna Kuriren,
Folkbladet Östergötland, Gotlands Tidningar, Göteborgsposten, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Helsingborgs Dagblad,
Kristianstadsbladet, MVT, Norrländska Socialdemokraten, Smålandsposten, Sydsvenskan, Sydöstran, Södermanlands
nyheter, TT, Upsala Nya Tidning, Västerbottens-Kuriren, VT.se, Ystads Allehanda, Vimmerby Tidning, Östgöta
Correspondenten, Östra Småland.

2 Även i: Aftonbladet.se, Bohusläningen, Folkbladet Västerbotten, Göteborgs-Posten, Helsingborgs Dagblad, Hallandsposten,
Hallands Nyheter, News55, Norra Skåne.se, Nya MSN Sverige, Skånska Dagbladet, Strömstads Tidning, Sydsvenskan,
Västerbottens-Kuriren.
3 Även i: Gotlands Tidningar, Skaraborgs Allehanda, Hufvudstadsbladet, Västerbottens-Kuriren, Folkbladet Västerbotten,
Mariestads-Tidningen, Blekinge Läns Tidning, Jönköpings-Posten, Dagens ETC, Värnamo Nyheter, Upsala Nya Tidning,
Borås Tidning, Katrineholms-Kuriren, Eskilstuna-Kuriren.
4 Även i: Aftonbladet.se, Barometern, Blekinge Läns Tidning, Bohusläningen, Borås Tidning, Enköpings-Posten, Eskilstuna Kuriren,
Folkbladet Östergötland, Gotlands Tidningar, Göteborgsposten, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Helsingborgs Dagblad,
Kristianstadsbladet, Landskrona Posten, Mariestads-Tidningen, Nordvästra Skånes Tidningar, Norran, Norra Skåne, Ny
Teknik, Oskarshamns-Tidningen, Skånska Dagbladet, Smålandsposten, Sydsvenskan, Sydöstran, Södermanlands Nyheter,
Tidningen Syre, TT, Upsala Nya Tidning, Vimmerby Tidning, Västerbottens-Kuriren, VT.se, Ystads Allehanda, Östgöta
Correspondenten, Östra Småland.
5 Även i: Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten, Nordvästra Skånes Tidningar.
6 Även: 11/11.
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OUTREACH

BOKSLUT OCH PERSONAL

Medverkan i media
(antal intervjuer etc.)

(tkr)

Rikstäckande tidning

6

Lokaltidning

101

Magasin

17

Riksradio

16

Lokal-TV

1

Riks-TV

4

2020

Total omsättning

16 997

Varav statsanslag

6 202

Personal

Webbtidning

12

Helårsarbetskrafter

12

Totalt antal anställda

18

Publikationer
Referee-granskade artiklar

11

Referee-granskade bokkapitel

2

Övriga populärvetenskapliga publikationer
Rapporter

16
6

pungvargen, eller den tasmanska tigern (thylacinus cynocephalus), är en av de utrotade djur som det berättas om i radioserien "borta för alltid", som sändes
på sveriges radios p1 under 2020, och där torbjörn ebenhard hördes som expert i de flesta avsnitt.

foto : ben sheppard

foto : annik a borg
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