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Föreståndaren summerar
2018 – var den rekordvarma sommarens
år! På TV-nyheterna fanns inslag om att de
traditionella sädesslagen verkade klara sig bättre
än de moderna. På CBM genomfördes 2018
utvecklingsarbete för ett forskningsprojekt just
för att undersöka detta – provodling, bak- och
smaktester. Och i december 2018 fick CBM
med projektledaren Karin Gerhardt, tillsammans
med flera partners, 11 miljoner från Formas
på sin ansökan. Ibland händer det. De tre
postdoktorernas arbete inom etik, sociologi och
pedagogik var intressanta och givande inslag i
arbetet och bidrog med flera nya perspektiv i
såväl externa som interna diskussioner.
Under 2018 kom också två andra projekt
till CBM. Triekol om infrastrukturekologi
kom tillbaka till CBM tillsammans med
dess projektledare Jan-Olov Helldin. Ett
projekt inom bevarandemedicin (One health),
finansierat av Vetenskapsrådet, kom även det till
CBM genom veterinär Åsa Fahlman. CBM:s
årliga mångfaldskonferens handlade om tre viktiga rapporter om biologisk mångfald
från den internationella organisationen IPBES och konferensen slog väl ut (vilket
oftast är fallet). CBM:s kurser i kulturpräglad natur för kultur- och naturvårdare
genomfördes för andra året.
CBM var en av de elva svenska medlemmarna i IUCN som under en konferens
på biologiska mångfaldens dag 22 maj 2018, avgav löften för framtiden för det
fortsatta arbetet för biologisk mångfald. Löftena avgavs inför bland andra prins Carl
Philip, miljöminister Carolina Skoog och IUCN:s huvudsekreterare Inger Andersen
och konferensen arrangerades av miljödepartmentet.
År 2018 bestod också på ledningsnivå av diskussioner som skulle avsluta en era för
CBM. Under året kom SLU, Uppsala universitet och CBM överens om att SLU helt
tar över ansvaret för CBMs framtida väl och ve fr o m januari 2019. Det innebar att
flera samarbeten om tjänster, associeringar av forskare från Uppsala universitet m.m.
avslutades under detta år.
I slutet av 2018 antog också riksdagen Moderaternas och KD:s budget som
innebar en ansenlig neddragning av medlen till Naturvårdsverket. Det innebar redan
2018 besked om att betydande neddragningar skulle komma att ske, till olika enheter
vid SLU, såsom CBM och Artdatabanken.
Året var därför en mix av många positiva nya och gamla verksamheter men också
några negativa besked.
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Forskning, samhälle
och CBM
Förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar är två av de största problemen
som mänskligheten står inför idag. Politiskt sett betraktas de ofta som problem
kopplade till miljö och natur, men en rik mångfald av gener, arter och ekosystem
utgör en förutsättning för människans existens. De spelar roll för en stor del av vår
produktion och konsumtion men också 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 i större utsträckning fokusera på att det är människor
och samhällen som orsakar minskning och förstöring av biologisk mångfald.
Men också se att det är människor och samhällen som är lösningen. Varken inom
forskningen eller i praktiken utanför akademin finns tillräckligt bred kunskap om
de sociala och samhälleliga mekanismer (livsstilar, konsumtion, produktionssätt,
m.m.) som driver förlusten av biologisk mångfald och ohållbart nyttjande av
naturresurser (ekonomiskt, juridiskt, administrativt, socialt, kulturellt och etiskt).
Samhället som helhet har således inte tillräcklig kunskap, makt och förmåga att
styra i en annan riktning. Det saknas även viktig grundläggande naturvetenskaplig
kunskap om biologisk mångfald, hur den har formats historiskt och bibehålls i våra
”nya landskap” (såsom till exempel vägar och kraftledningsgator) och hur de bäst
restaureras, bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.
Det behövs ett nytt tänkande vad gäller biologisk mångfald – vi måste gå från att
se den som ett miljöproblem till att se förlusten som det stora samhällsproblem den
faktiskt är. Forskning om och för naturvård behöver därmed breddas och förändras
till sitt innehåll.
Ovanstående är utgångspunkter för CBM:s vision och uppdrag.
Organisationen i korthet
CBM initierades av SLU och Uppsala universitet och beslutades av riksdagen 1994 och är
en fysisk centrumbildning med fokus på policy- och praktikrelevant forskning, utredning,
samverkan med samhället utanför akademin, samt kommunikation kring forskning om biologisk
mångfald. Antal anställda varierar för närvarande mellan 20–25 och vi arbetar i nätverk, d.v.s. vi
har stort samarbete med andra forskare – i Sverige och internationellt. Finansieringen består till
drygt 50 % av externa anslag och ett basanslag i första hand från SLU men även till mindre del
från Uppsala universitet. CBM:s övergripande inriktning styrs av en överenskommelse mellan
SLU och Uppsala universitet och uppdraget skiljer sig från en vanlig universitetsorganisation
bland annat genom sitt tydliga fokus på samverkan, kommunikation och policyrelevans. CBM
tillhör administrativt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Fakulteten för naturresurser och
lantbruksvetenskap, och är lokaliserat till Ulls hus, SLU Campus Ultuna, Uppsala.
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Vision och mission
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.
CBM:s mission, det vill säga 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. CBMs
uppdrag är formellt 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.

Nya perspektiv på hållbar utveckling
Forskningen vid CBM rör biologisk mångfald som en viktig fråga för människor och
samhällen – biologisk mångfald och samhälle. Vi fokuserar främst på terrestra miljöer
och kulturlandskap (till exempel skog, infrastruktur, odlingslandskap, fjäll) och
därtill hörande politik, genomförande, planering, nyttjande och förvaltning. CBM
vill bidra med nya perspektiv som för oss framåt i arbetet med hållbar utveckling i
relation till biologisk mångfald.
För att kunna bidra med nytänkande och belysa det mångsidiga samspelet
mellan samhällsutveckling och biologisk mångfald, och för att åstadkomma
samarbete med samhället utanför forskningen (samverkan), så arbetar CBM ofta
med tvärvetenskapliga (över disciplingränser) och transdisciplinära (tvärvetenskap i
samarbete med aktörer utanför akademin) arbetsmetoder. Vi samverkar exempelvis
med centrala myndigheter (bland annat Energimyndigheten, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Sametinget), länsstyrelser, kommuner, museer, ideella
organisationer och enskilda brukare. Hur samarbetet initieras och genomförs
varierar – alltifrån tidigt deltagande i formulering av forskningsfrågor, tolkning
av forskningsresultat till gemensam utveckling av mer traditionella uppdrag.
Samarbetena går i vissa fall över många år och ibland kortare. En viktig del av
CBM:s samverkan innebär att CBM:s forskare deltar som experter, exempelvis för
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regeringens räkning, i internationella förhandlingar om biologisk mångfald (CBD,
Convention on Biological Diversity och IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services).
CBM har kompetens inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.
CBM:s forskning kan sammanfattas i två olika områden:
Konsekvenser av markanvändning – historisk och nutida
Studier som ingår i detta område rör exempelvis skogsbruk, renbete i fjällen och
produktion av bioenergi samt konsekvenserna för ekosystem (t.ex. ängsmarker) och
olika arter (t.ex. fladdermöss). Ett annat exempel inom området är studier av arter som
historiskt har funnits i artrika naturbetesmarker, vilka till stor del har försvunnit till
följd av jordbrukets modernisering. Idag finner vi dessa arter i alternativa och moderna
livsmiljöer som vägrenar, kraftledningsgator och gamla övergivna stationsområden.
I detta forskningsområde ingår också historisk ekologi, det vill säga studier av
kulturlandskap (till exempel skogar, fjäll och jordbruksmark) och samspelet mellan
människans sätt att bruka jorden och ekologiska processer. Syftet är att förstå vad som
har format den biologiska mångfalden som ett underlag för hur vi kan sköta om den
för framtiden. Syftet är också att fördjupa den historiska kunskapen om relationen
mellan människa och ekosystem. Vidare ingår hur kunskapen om biologisk mångfald
formas när man har naturen som arbetsplats (t.ex. som bonde, fiskare, skogsägare).
Politik och genomförande
Detta område inkluderar studier av politik och lagstiftning, hur politiken tolkas
och genomförs samt konsekvenserna av dess genomförande för biologisk mångfald
och de aktörer som berörs av genomförandet. Studier som ingår är till exempel
hur EU:s jordbrukspolitik påverkar biologisk mångfald, hur frågan om urfolks och
lokala samhällens kunskap kan tas till vara när det gäller biologisk mångfald, hur
ekosystemtjänster och biologisk mångfald hänger ihop, hur man kan kombinera
produktion av bioenergi med miljömål för biologisk mångfald. Vidare ingår etiska
studier av politikens innehåll och hur och vad nya svenskar lär sig om biologisk
mångfald på exkursioner i naturen, som en del av undervisningen i svenska.

Styrning och organisation
CBM:s verksamhet styrs av en överenskommelse mellan SLU och Uppsala
universitet, och den nuvarande gäller till utgången av år 2018. En föreståndare
(med ansvar och befogenheter som en prefekt), med en rådgivande ledningsgrupp,
leder den dagliga verksamheten. I ledningsgruppen satt under 2018 Tuija HildingRydevik (föreståndare, ordförande), Torbjörn Ebenhard (stf föreståndare), Åke Berg
(professor), Anna Westin (docent), Gertrud Vallgårda (administrativ samordnare).
Ledningsgruppen möts 1 gång per månad. Verksamheten följs av en styrgrupp med
representanter från de båda universiteten. År 2015 tillsattes den styrgrupp som även
satt under 2018 och bestod av: Torleif Härd, (professor, dekanus för NJ-fakulteten,
SLU; ordförande i styrgruppen), Pär Forslund (prodekan, NJ-fakulteten, SLU), Jakob
Höglund (professor, Institutionen för ekologi och genetik, Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten, Uppsala universitet), Anneli Ekblom (universitetslektor, Institutionen för
arkeologi och antik historia, Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet).
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Året 2018 i sammandrag
Forskning

Under 2018 drev eller deltog CBMforskare i ett femtiotal olika projekt
(forskning, uppdrag, utredningar och
bokprojekt), Se projektkatalogen som
börjar på sidan 48. CBM:s forskare
producerade 2018 bland annat
nedanstående:
– 13 peer-reviewade vetenskapliga
artiklar,
– 13 böcker eller bokkapitel (flera också
peer-reviewade),
– 22 forskningsrapporter eller kapitel i
rapporter (flera också peer-reviewade),
– 16 artiklar i CBM:s tidskrift Biodiverse.

Alla CBM:s forsknings- och forskningsbaserade utredningsprojekt rör den
mångsidiga relationen till och beroendet
av biologisk mångfald och olika delar
och aspekter av samhällen. En stor del av
forskning och uppdrag är tvärvetenskapliga
och sker i samarbete med andra forskare i
Sverige och internationellt samt ofta i nära
samverkan med aktörer utanför akademin.
Forskning och samverkan går ofta hand
i hand. Och de flesta projekten har också
kopplingar till såväl markanvändning som
politik och planering för biologisk mångfald. Rågången mellan indelningarna nedan
underlättar beskrivningen men är en förenkling av komplexiteten i projekten.
Projekt under 2018 som rör samspelet mellan biologisk mångfald och människans
och samhällens användning av mark, historisk och nutida, har haft följande
övergripande inriktningar.
• Utveckling av metoder för att mäta konsekvenser på och bedöma värdet av biologisk
mångfald samt utveckla indikatorer. Dessa projekt har fokuserat på exempelvis
alléer och andra värdefulla träd längsmed vägar, effekter på biologisk mångfald av
skogsbruk och skogsbränsleuttag. Metoder som använts och/eller utvecklats är bl.a.
geografiska informationssystem (GIS), livscykelanalys (LCA), miljöcertifiering av
skog (FSC). Vidare har långtidsdata från Artportalen för våtmarker använts för att
kunna exempelvis utvärdera resultat från restaureringar, utveckla nya statistiska
redskap och undersöka frågor kopplade till de svenska miljömålen. Utveckling av
nya indikatorer för grön infrastruktur i jordbrukslandskapet och deras koppling till
olika skötselåtgärder och miljöersättningar.
• Konsekvenser på biologisk mångfald har undersökts i relation till uttag av
bioenergi och påverkan på fåglar samt skogsbrukets påverkan på biologisk
mångfald som helhet. Vidare har vindenergins och skogsbrukets påverkan på
fladdermöss undersökts. Konsekvenser av transportinfrastrukturens påverkan
på biologisk mångfald och landskapsekologi har också ingått. Vidare har en
kunskapssammanställning genomförts om hur plantering av främmande träd
och buskar i städer påverkar förekomsten av invasiva arter, biologisk mångfald
och grön infrastruktur. Kopplingen mellan klimatförändringar och biologisk
mångfald har också varit i fokus i ett projekt.
• Projekt med syfte att utveckla metoder för att sköta och gynna biologisk
mångfald har exempelvis handlat om hur infrastrukturmiljöer (vägar, järnvägar,
kraftledningsgator, gamla stationsområden) och golf banor kan gynna biologisk
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•

mångfald. Vidare har ingått hur stadsmiljöer och planteringar kan gynna
biologisk mångfald. Nyttor och risker med våtmarker.
I flera av projekten används historisk ekologi som en ansats. Genom att
kombinera historiska och ekologiska studier kan man visa hur dagens människopåverkade ekosystem har utvecklats vilket bidrar till kunskap om hur de kan
restaureras och skötas idag.

Politik och implementering
Forskningsprojekten under 2018 som rör politik och implementering kopplad till
biologisk mångfald har varit kopplade till frågor om exempelvis:
• Biologisk mångfald och den svenska och internationella politikens etiska innehåll
och etiska resonemang kring denna.
• Politik och regelverk kopplad till invasiva arter, bl.a. om deras spridningsvägar
(rymning, plantering, fripassagerare m.fl.) samt vad som kan minska spridningen.
• Integrering av kunskap om biologisk mångfald i olika organisationer, sektorer
och yrkesgrupper. Hur exempelvis landskapsplanering kan bidra till ett mer
hållbart skogsbruk ur biologisk mångfaldsperspektiv. Och hur lokal och
traditionell kunskap kan bidra till en mer hållbar förvaltning av naturresurser.
Hur kunskapen om det biologiska och gröna kulturarvet kan bidra till
konkurrenskraft för t.ex. fäbodbrukare. Hur nya svenskar lär sig om natur,
biologisk mångfald genom naturpromenader som metod för att lära sig svenska.
Hur bönder och fiskare lär sig biologisk mångfald genom att ha naturen
som sin arbetsplats. Ett av CBM:s projekt gäller en satsning i samarbete med
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, på utveckling av fortbildning när
det gäller biologiskt kulturarv. Den första kursen hölls under sommaren 2017 och
fortsatte under 2018.
Geografiskt är det svenska miljöer och samhällsprocesser som stått i fokus för de
flesta av CBM:s projekt, i nutid och historiskt. Men CBM arbetar även i, eller har
samarbeten med, projekt i alla de nordiska länderna, Rumänien och åtskilliga andra
europeiska länder samt till exempel på Nya Zeeland och Sri Lanka. Naturtyperna
är främst landbaserade och sträcker sig från miljöer i odlingslandskapets ängs- och
betesmarker, fäbodskog och annan skog, fjällen, våtmarker, infrastrukturmiljöer som
vägar och järnvägar, energiproduktion (vindkraft, biobränslen) och energitransport
(kraftledningsgator) samt urbana grönområden. Vidare ingår sedan 2018 miljöer där
vilda djur och människor lever mycket nära varandra.
Vår forskning med fokus på aktörer och deras praktik inkluderar till exempel
fäbodbrukare, lant- och skogsbrukare, fiskare, naturvårdare, djurvårdare och
tjänstemän på regionala och nationella myndigheter med koppling till biologisk
mångfald.

Nytt område - One Health och zoonoser
Ett nytt område på CBM är bevarandemedicin med ett One Health-perspektiv
där CBM under 2018 haft 3 projekt med fokus på exempelvis apor, elefanter och
betydelsen av stadsnära våtmarker för spridning av sjukdomar (se exempelvis på
sidorna 53 och 64).
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Samverkan
Förutom samverkan med sektorer och aktörer utanför akademin har CBMs forskare
andra samverkansuppdrag. Vi kan särskilt lyfta fram arbetet med engagemangen
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
CBMs forskare aktiva i Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services
(IPBES) och i arbetet med FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Dessa
engagemang beskrivs närmare på sidan 26–27 och exemplifierar CBM:s samverkan i
expertrollen och som stöd till den svenska regeringen. CBMs omfattande samverkan
framgår vidare av listan på aktiviteter senare i denna rapport.

CBM som arbetsplats
CBM har varje månad interna möten med informationsutbyte och för att ta upp
aktuella forskningsfrågor – resultat, planering av artiklar och forskningsansökningar.
Vi har en seminarieserie öppen för hela SLU, litteraturseminarier, gemensamma
exkursioner m m med särskilt fokus på att gynna den tvärvetenskapliga dialogen.
Under året genomförde SLU KoN 2018 dvs en utvärdering av all forskning
och samverkan vid SLU. CBM:s fick genomgående tillfredsställande och utmärkta
omdömen. Då lyftes bland annat CBM:s samverkan fram och CBM:s mål att rikta in
forskningen mot samhällelig omställning och main streaming av biologisk mångfald
i alla samhällssektorer.

CBM:s projekt under 2018 finansierades av:
EU (Europeiska jordbruksfonden)
Forskningsråd (Vetenskapsrådet, Formas, Norges forskningsråd)
Internationella forskningsinstitut m fl (NIBIO, NEFCO)
Internationella, nationella och regionala myndigheter (Boverket,
Energimyndigheten, CEDR, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Region
Skåne, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket
Kommuner (Västerås stad)
Högskolor (Högskolan Kristianstad).
Frivilligorganisationer (SNF, WWF, Svenska djurskyddsföreningen)
Stiftelser (FSC, Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland,
Naturbeteskött, Skogssällskapet)
Satsningar inom SLU (Post-doktortjänster, Fortlöpande miljöanalys, FOMA,
”Meritportfölj för samverkan”)
CBM:s egna strategiska satsningar
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Gästforskare under 2018
CBM anställer eller knyter på andra sätt till sig olika gästforskare, med olika
vetenskapliga bakgrunder. Det bidrar till ytterligare dynamik i de interna
diskussionerna och breddar perspektiven i det vetenskapliga arbetet vid CBM.
Patrik Baard (filosof ) anställdes under 2017 på en av tre tre post doc-tjänster som
CBM utlyste under 2016. I fokus är projektet ”Biologisk mångfald, osäkerhet och
etik” med syftet att genomföra en moralfilosofisk och miljöetisk analys av hur värdet
av biologisk mångfald uttrycks i policys. Och även att se på hur starka moraliska skäl
för att handla kommer till uttryck i dessa policys.
Carole Crumley (antropolog) är anställd som gästprofessor. Hon har bidragit stort
till etableringen av historisk ekologi som ett internationellt forskningsområde och
hon bidrar till utvecklingen av området historisk ekologi på CBM i samarbete med
CBM:s forskare.
Diana Garavito-Bermúdez (pedagog) anställdes under 2017 på en av tre tre post
doc-tjänster som CBM utlyste under 2016. I fokus för hennes forskningsprojekt är så
kallade informella lärandeprocesser och biologisk mångfald bland lokala användare av
naturresurser i Sverige ( jord- och skogsbrukare).
Maria Forsberg (miljöjurist) är anställd som universitetslektor på Juridiska
institutionen vid Uppsala universitet och i tjänsten ingår 20 % arbete på CBM, enligt
tjänstebeskrivningen. Tjänsten lystes ut under 2015 i samarbete mellan CBM och
juridikum och CBM bidrar till delfinansiering av tjänsten som del av satsningen på
egen kompetens inom samhällsvetenskap.
Frank Johansson (biolog) är anställd som professor på Evolutionsbiologiskt
centrum, Uppsala universitet och i tjänsten ingår 20 % arbete på CBM, enligt
tjänstebeskrivningen.
Mike Jones (MSc, naturvård) är anställd som gästpraktiker från England med stor
erfarenhet av naturvård i Afrika och Nordamerika. I fokus är resiliens, skog och
kopplingen mellan forskning och praktik. Han arbetar 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.
Ben Singleton (miljösociolog) anställdes under 2017 på en av tre post doc-tjänster
som CBM utlyste under 2016. I fokus står nya svenskar: hur och vad de lär sig om
biologisk mångfald på exkursioner i naturen, som en del av undervisningen i svenska.
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Utåtriktad verksamhet
CBM:s roll som gränsöverskridande organisation medför att vår verksamhet
och kommunikation riktar sig målgrupper inom såväl som utanför akademin.
Kommunikationen utanför akademin riktar sig främst till professionella aktörer och
politiker inom sektorer med koppling till biologisk mångfald, till exempel nationella
och regionala myndigheter, kommuner, konsulter, ideella organisationer och brukare
inom de areella näringarna. Våra forskare är också efterfrågade i sammanhang där
de även möter en bred allmänhet, unga som gamla: skolor och utbildningar, media,
senioruniversitet och föreläsningar i många olika sammanhang. En heltidsanställd
kommunikatör fungerar som redaktör och ansvarar för det strategiska och operativa
kommunikationsarbetet.
Varje höst anordnar CBM en Mångfaldskonferens, på ett aktuellt tema som
knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. År 2018 kretsade konferensen
MK18 kring de fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden
och ekosystemtjänsterna i världen som publicerades detta år av IPBES (The
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).
Temat för MK18 var Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt?
I fyra nummer per år sprids tidskriften Biodiverse till drygt 5000 personer. Biodiverse
är en populärvetenskaplig tidskrift som produceras och ges ut av CBM. Tidskriften tar
upp forskning och aktuella händelser och trender i svensk och internationell naturvård,
med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald.
Med start 2017 anordnar CBM om våren en seminarieserie, med högre seminarier
öppna för alla intresserade, där inbjudna föreläsare hjälper oss att inspirera till en
interdisciplinär diskussion, med startpunkt i sin egen forskning. Seminarierna är tänkta
att sätta ljuset på viktiga samtida miljöfrågor, problematisera dem och lära oss mer om
varför vi tänker och handlar som vi gör i förhållande till naturen, och miljövård i stort.
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Mångfaldskonferensen 2018:
Biologisk mångfald och
samhällsutveckling – Nya vägar
framåt?
Nästan tvåhundra konferensdeltagare
träffades den 17 oktober, 2018 i
Stockholm för att diskutera resultaten i
de stora kunskapssammanställningar som
den internationella organisationen IPBES
genomfört, och implikationer av dessa för
arbetet med biologisk mångfald i Sverige.
Det var trångt vid kaffeborden och stundtals
gick diskussionens vågor höga. Hur kan
kommunerna arbeta för biologisk mångfald?
Vad är egentligen nytt i rapporterna? Hur kan kunskap och engagemang i frågan
spridas i allas vårt vardagliga liv? Och finns det några vägar framåt för biologisk
mångfald?
Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket,
Naturhistoriska riksmuseet och Kungl. Skogs- och
lantbruksakademien genomförde konferensen
Biologisk mångfald och samhällsutveckling - nya
vägar framåt? Utgångspunkten var två rapporter
från den internationella organisationen IPBES (The
Intergovernmental Science Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services), som släpptes
under våren 2018. Rapporterna som diskuterades
handlade om: statusen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Europa och
Centralasien (som innefattar Sverige), den tekniska rapporten "Land degradation and
restoration" (markförstöring och restaurering), samt en ny IPBES-liknande studie om
livsmiljöer i nordiska kustområden (se s. 17).
Mångfaldskonferensen 2018
När: 17 oktober
Var: Stockholm
Av vem: Centrum för biologisk
mångfald, Naturvårdsverket,
Naturhistoriska riksmuseet
och Kungl. Skogs- och
lantbruksakademien
Moderator: Tuija Hilding-Rydevik,
CBM och Cecilia Lindblad,
Naturvårdsverket
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Biodiverse
Första numret 2018 hade temat ”Under markytan”. Jorden under våra fötter är
ett myller av livsformer, i intrikat samspel med varandra och med sin omgivning. Vad
spelar marksvamparna för roll för trädens närings- och vattenupptag? Vad betyder
jordens förmåga att klumpa ihop sig för dess små innevånare? Hur många människor
skulle en kvadratkilometer mark föda? Vad vet vi om markdjurens funktion och
status? Det var några av de frågor som togs upp i de olika artiklarna.
Vilka glasögon har du på dig när du betraktar naturen? I dubbelnumret
2-3 satte vi begreppet natursyn under lupp. Gästredaktör var Johnny de Jong,
CBM. Oenighet kring naturvård uppstår ofta och ger ibland upphov till långvariga
processer, polarisering och ineffektivitet. Varför är det så? Olika syn på naturen
kan vara en viktig orsak. Vi vände oss till en vidare krets skribenter än vad vi
brukar, för att kunna belysa begreppet natursyn. Ett par av rösterna tillhör Antje
Jackelén, svenska kyrkans ärkebiskop, och Göran Greider, journalist, författare och
samhällsdebattör. Vi ville fördjupa bilden, därför att verkligheten är komplex. Och
denna komplexitet måste tas i beaktande när vi diskuterar de problem och hot vi står
inför när det gäller biologisk mångfald.
I nummer fyra handlade artiklarna om naturvårdens verktyg. Områdesskydd
är en hörnsten, men det finns också en växande insikt bland många aktörer om
vikten av hållbart brukande utanför de skyddade områdena. Vi påminns också i det
nya numret av Biodiverse om vikten av att människor lär känna naturen för att vi ska
vilja och kunna skydda den. Att hålla igång samtalet och den demokratiska dialogen
om vilka behov som finns – för det kommer alltid finnas olika intressen och olika
mål som ibland krockar med varandra.
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Biodiverse är en populärvetenskaplig tidskrift från CBM. Den utkommer med fyra nummer
per år och tar upp aktuella ämnen och händelser inom svensk naturvård och internationell
naturvårdsutveckling kopplat till biologisk mång fald. Biodiverse distribueras gratis till drygt
5000 prenumeranter.

Vid en läsarundersökning som genomfördes 2018,
med intervjuer av 200 slumpvis utvalda läsare, uppgav
97 procent av de som känner till
tidningen (vilket i sin tur var
97 procent av de tillfrågade)
att de också brukar läsa
tidningen. Vid frågan om
ett sammanfattande betyg på
tidningen lämnade 93 procent
ett betyg på den övre delen av
den 6-gradiga skalan, 6 procent
på den nedre delen av skalan. Det
gav ett medelbetyg på 4,8 av 6
möjliga.
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CBM Seminar Series

2018 års seminarieserie använde historisk ekologi som en arena
för att undersöka kraften i att arbeta transdisciplinärt. ”Seminars in Historical Ecology” förde samman forskningsdiscipliner,
forskare och perspektiv som har mycket gemensamt men som
traditionellt bedrivs på egen hand.
Historisk ekologi är varken en disciplin eller en teori. Det är ett växande
forskningsfält som sammanför och kombinerar många olika slags data (som
till exempel dokument, arkeologiska och etnografiska fynd, ekologisk och
miljövetenskaplig kunskap) för att nå fram till ny förståelse för relationen mellan
människa och natur, och underlätta det interdisciplinära arbetet. Genom att
kombinera och analysera dessa olika informationskällor stimuleras forskningen av
nya frågor, insikter och metoder.
Seminars in Historical Ecology för samman discipliner, forskning och perspektiv som
har mycket gemensamt men som traditionellt bedrivs på egen hand. Seminarierna
under våren 2018 hade alla en teoretisk bakgrund i boken Issues and concepts in
historical ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions (red. Crumley, Westin,
Lennartsson), som publicerades i November 2017.

Föreläsare våren 2018:
Mats Widgren, (Professor emeritus i geography vid Stockholms universitet):
Landesque capital: a boundary concept?
Jesper Larsson, docent vid avdelninge för agrarhistoria, Eva-Lotta Päiviö Sjaunja,
PhD i agrarhistoria (båda SLU), Per Lagerås, docent, palaeoekolog (National
Historical Museums, Lund): The Historical Ecology of forests and mountains in times
of expansion and regression
Anneli Ekblom, docent, John Ljungqvist, docent (båda vid Uppsala universitet): The
historical ecology of Old Uppsala and its value as a heritage place
Ove Eriksson, professor i växtekologi (Stockholms universitet): Human niche
construction as a framework for historical ecology
F öreläsningarna finns inspelade, länk på:
www.slu.se/cbmseminars

Nordisk IPBES-liknande utvärdering

De nordiska naturvårdsverken valde att tillsammans försöka sig
på en IPBES-liknande utvärderingen av situationen i kustzonerna runt om i Norden.
Som ett lokalt initiativ utgående från de pågående IPBES-bedömningarna så
påbörjade naturvårdsverken i de nordiska ländernas en egen IPBES-liknande
utvärdering av situationen i Norden. Arbetet inleddes 2015 med en förstudie och
genomfördes sedan på allvar under 2016 och fortsatte in på våren 2018. Studiens
fokuserade på biodiversitet och ekosystemtjänster i kust- och skärgårdsmiljöer.
CBM:s insats har främst handlat om att koordinera det nordiska arbetet med att
inkludera urfolks- och lokalkunskap (ILK, eller lokal och traditionell kunskap) i
utvärderingen. I arbetet deltog från CBM Håkan Tunón och Marie Kvarnström.
Studien resulterade på försommaren 2018 i två rapporter och en summary for policy
makers:
Tunón, H. (red.). 2018. Nordic IPBES-like Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services in
Coastal Ecosystems. Vol. 2. Geographical Case Studies. TemaNord 2018:532. Copenhagen:
Nordic Council of Ministers.
Belgrano, A. (red.). 2018. Nordic IPBES-like Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services
in Coastal Ecosystems. Vol. 1. The General Overview. TemaNord 2018:536. Copenhagen:
Nordic Council of Ministers.
Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems – an IPBES-like assessment. Summary
for policymakers. 2018. Naturvårdsverket, Stockholm.
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Forskare från Sri Lanka på Sverigebesök inom One Health-projekt

I början av september 2018 pågick projektmöten och
workshops för forskare i ett internationellt projekt med fokus på
vilthälsa och sjukdomar som överförs mellan djur och människa.
Sjukdomar som kan spridas mellan människor och djur (zoonoser), och
antibiotikaresistens är två stora problem som påverkar folk- och djurhälsa, biologisk
mångfald, livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt. Risken för spridning av
zoonotiska smittämnen ökar med hög befolkningstäthet och nära kontakt mellan
människor, boskap och vilda djur.
I ett stort internationellt projekt baserat vid SLU Centrum för biologisk mångfald
arbetar forskare med frågeställningar rörande zoonoser och antibiotikaresistens hos
bland annat elefanter, apor och människor i Asien. Projektets undersökningsområden
inbegriper bland annat förekomst av tuberkulos hos asiatiska elefanter och
elefantskötare, zoonoser hos apor och kartläggning av smittor hos vilda gnagare.
Forskarna inom projektet har i en studie påvisat att vilda apor i tempelområden på
Sri Lanka kan vara bärare av antibiotikaresistenta bakterier, t.ex. Campylobacter jejuni,
vilket är av betydelse för såväl folkhälsa som bevarandet av utrotningshotade arter
såsom Ceylonmakaker.
- Vi planerar bland annat provtagning av elefantungar och elefantskötare på
Sri Lanka för sjukdomsövervakning och för att förebygga spridning av tuberkulos
mellan människor och djur, säger Åsa Fahlman, docent i viltmedicin vid CBM,
som koordinerar det internationella projektet. Genom utbyten till Sverige och
kapacitetsuppbyggnad på Sri Lanka kommer även nya diagnostikmetoder förbättra
sjukdomsövervakningen för djur och människor i landet.
Ett annat syfte med projektet är att utveckla säkra och effektiva metoder för
sövning av djur i samband med till exempel provtagning och flyttning. I samband
med sjukdomsövervakning av vilda djur krävs ofta att man söver dem. Kunskap om
hur detta görs på ett säkert sätt behöver ökas och spridas för att förhindra att djur dör
i onödan.
Det treåriga projektet, med forskningsmedel från Vetenskapsrådet, utgår
från en 'One-Health'-strategi både på lokal, regional och global nivå, med en
tvärvetenskaplig grupp med experter inom veterinärmedicin, humanmedicin,
mikrobiologi, bioinformatik och viltvård.
Senior Professor Sunil-Chandra, forskningsdekan från University of Kelaniya
på Sri Lanka var i september 2018 på utbyte i Sverige för projektmöten tillsammans

(Från vänster) docent Åsa Fahlman, professor Sunil-Chandra, professor Gunilla Källenius.

med samarbetspartners från SLU, Karolinska Institutet i Stockholm, Kolmårdens
djurpark och Totalförsvarets Forskningsinstitut i Umeå.
Den nya kunskapen som genereras genom forskningen kommer bidra till
bevarandet av global biodiversitet. På Sri Lanka finns en femtedel av världens
kvarvarande asiatiska elefantpopulation, som hotas både av minskade landområden
och av sjukdomar såsom tuberkulos.

Fakta om projektet
Projektets namn: A One Health approach to strengthening capacities for detection of
emerging zoonoses in Asian wildlife and people
Projektledare: Åsa Fahlman, leg. veterinär, docent i viltmedicin, SLU Centrum för biologisk
mångfald
Länk till projektsida:
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/
forskning/forskningsprojekt/forskningsprojekt-vid-cbm/forbattrad-overvakning-av-zoonotiskainfektionssjukdomar/
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Fladdermusupprop

Eftersom det blev så många svar
hade vi tyvärr inte en chans att
följa upp alla tips. Johnny de Jong,
som är ansvarig för det aktuella
forskningsprojektet, berättar att
eftersom sommaren 2018 var lite
speciell med sitt torra och varma
väder, fick det troligen också en
del effekter på fladdermössen. Alla
fladdermöss gillar värme, men torkan
innebar att småvatten, sumpskogar
och liknande torkade ut, vilket
sannolikt påverkade insektstillgången.
Det fick till följd att många av
de skogslevande arterna, som är
beroende av kärr och sumpskogar,
misslyckades med reproduktionen
och övergav sina kolonier. Det gäller
Dvärgpipistrell
exempelvis arter som taigafladdermus
och mustaschfladdermus.
Detta blev uppenbart för många som rapporterade om fladdermuskolonier.
Kolonier som funnits i hus i många år försvann plötsligt tidigt på säsongen. En helt
motsatt effekt blev det på arter som normalt håller till vid större sjöar och vattendrag
som inte torkar ut, till exempel dvärgpipistrell. CBM fick in åtskilliga rapporter om
extremt tidig förekomst av fladdermusungar, det vill säga reproduktionen lyckades
väldigt bra.
Några av de kolonier som rapporterades in under förra året kunde användas i
forskningen. Fladdermössen märktes med radiosändare och deras jaktbeteende och
biotopval kunde sedan kartläggas.
Studien kommer att följas upp 2019.
En fladdermuskoloni består av honor som samlats för att föda sina ungar.
Kolonierna samlas i maj-juni och ungarna föds vid midsommartid. Ungarna dias
under juli månad och därefter upplöses kolonin.

Foto: Håkan Tunón

Under våren och sommaren 2018 skickade CBM ut ett upprop
om att vi sökte efter fladdermuskolonier för forskningen om fladdermöss. Det gick över förväntan – fler än 80 svar kom in.

Kurser i kulturpräglad natur

I juni och september genomfördes kurser i skötsel av kulturpräglad natur, en satsning som startade året innan. Sambandet
mellan naturtypers ekologi och deras historia stod i fokus på
kursen, där deltagarna fick lära sig om lokalt anpassad skötsel
bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i
landskapet.
- Allt fler studier visar att vi förlorar biologisk mångfald inte bara genom upphörd
hävd utan också i marker som sköts. Vi tror att det behövs tillfällen att mötas, utbyta
erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara arter och
livsmiljöer, inte minst i skyddade områden. Så sa Tommy Lennartsson, på Centrum
för biologisk mångfald, en av de ansvariga för kurserna, när 2018 års omgång skulle
starta.
Temat för 2018 var slåtter i olika ängstyper. Skötselberoende naturtyper,
landskapselement och artförekomster som formats av historisk markanvändning
kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer
i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, eller val av betesdjur eller
fållindelning som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte.
- Vi behöver hitta sätt att använda vår kunskap om historia och ekologi för att
sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar. Det sa Anna Westin,
som var den andra kursansvariga vid CBM.
Kurserna ger kompetensutveckling för folk som arbetar på länsstyrelserna som
naturvårds- och kulturmiljövårdshandläggare med förvaltning och skötsel, till
exempel i natur- och kulturreservat, Natura 2000 områden och fornvårdsområden
eller inom ramen för åtgärdsprogrammen för hotade arter. Deltagarna kom också
från arbete med naturvård eller kulturmiljövård och har därmed förkunskaper inom
biologi och/eller kulturhistoria samt erfarenhet av förvaltning.
Centrum för biologisk mångfald är tillsammans med Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet ansvariga för denna satsning på skötsel av kulturpräglad natur
i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

Verksamhet i fokus
Biologiska mångfaldens dag

Under en konferens på biologiska mångfaldens dag 22 maj
2018 var CBM en av de elva svenska medlemmarna i IUCN som
avgav löften för framtiden för det fortsatta arbetet för biologisk
mångfald.
Konferensen bjöd på både en tur i naturreservatet vid Igelbäcken, och ett tillfälle
att på allvar reflektera över värdet av biologisk mångfald, och hur de svenska
organisationer som är medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN, ska
fortsätta sitt viktiga arbete. Från CBM deltog Tuija Hilding-Rydevik och Mike
Jones.
IUCN Sveriges bakgrund till satsningen i samband med konferensen:
Den biologiska mång falden är hotad
Den biologiska mång falden skapar förutsättningarna för människan att överleva på
jorden och är grunden för våra samhällen och ekonomier. Biologisk mång fald innefattar
artrikedom, genetisk variation inom arter och mång falden av ekosystem. Men
mång falden är allvarligt hotad på grund av människans sätt att leva, producera och
konsumera. Klimatförändringarna och den minskande biologiska mång falden är de två
stora globala hoten mot människan och naturen.

IUCN visar att samarbete ger lösningar
Vi har äntligen medvind i arbetet för lösa det internationella samfundets högt
uppsatta globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Men ingen regering
eller organisation kan ensam möta denna utmaning. IUCN är den globala
organisation som för samman länder, miljöorganisationer och andra för att hitta
vägar för gemensamma effektiva insatser för en hållbar utveckling med bevarad
biologisk mångfald och uppnådda klimatmål. Med 70 års erfarenhet av detta arbete
kan IUCN:s unika samarbetsförmåga och kompetens bistå världen mer än någonsin.
Medlemsorganisationer i IUCN Sverige:
ArtDatabanken
Centrum för biologisk mångfald
Coalition Clean Baltic
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)
Naturhistoriska riksmuseet
Naturskyddsföreningen Nordens ark
Nordens Ark
ProGeo
Skansen
Svenska jägareförbundet
Världsnaturfonden WWF

Centrum för biologisk mångfald (CBM) lovar att:

Foto: Tuija Hilding-Rydevik

- Utveckla forskningen med god vetenskaplig kvalitet och hög samhällsrelevans
kring hur människans negativa påverkan på biologisk mångfald kan kraftigt
reduceras och hur ekosystemtjänster kan nyttjas hållbart och fördelas rättvist.
- Producera och sprida kunskap om det komplexa samspelet mellan biologisk
mångfald och samhällsutveckling som inbegriper naturvetenskap, humaniora och
samhällsvetenskap.
- Informera och utveckla nära samarbete med beslutsfattare, myndigheter,
organisationer och företag för att gynna integreringen av biologisk mångfald i
olika sektorer.
- Skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och transdisciplinär kunskapsproduktion
och bland annat utveckla samspel mellan forskning, praktik och traditionell
kunskap exempelvis hos urfolk.

Verksamhet i fokus
Livets träd – trädets liv. En utställning
utöver det vanliga

Vad händer när man sammanför entomologens kunskap, illustratörens blick, och textilkonstnärens kreativitet? I maj 2018
öppnade en kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten
mellan kunskap och konst, med träden i centrum. Utställningen
fanns i naturum Nationalparkernas hus i Tyresta, och varade hela
sommaren.

Foton: Håkan Tunón

Vid entrén till Tyresta nationalpark, ligger ett så kallat naturum – ett informationsoch besökscentrum, inte bara för det område som ligger precis utanför, utan för
alla Sveriges nationalparker. Under hela sommaren 2018 kunde man också se en
utställning bestående av akvareller och tyger som hänger från golvtill tak.
Akvarellerna är gjorda av Martin Holmer, och är hämtade ur de fyra böckerna ur
den så kallade trädsviten, utgivna av Centrum för biologisk mångfald. Böckerna är
skrivna av entomologen Bengt Ehnström, och skildrar den biologiska mångfalden i
fyra av våra vanligaste träd – sälg, asp, björk och tall.

Dominique Charrié, Ulla Hedenberg Wikström och. Martin Holmer.

Tygernas mönster hämtar sin inspiration från björken och tallen. De är gjorda
av Studio Bjarka, som består av Ulla Hedenberg Wikström och Dominique
Charrié. Studio Bjarka är resultatet av två gamla vänner som har kommit samman
i en ny samarbetsform efter att länge ha arbetat tillsammans som designers och
konstnärer inom industrin. Ulla är född och uppvuxen utanför Piteå i Norrbotten
och sedan länge bosatt på västkusten, och Dominique Charrié är född och
uppvuxen i Paris och numer bosatt utanför Bryssel i Belgien
Det hela började med en fråga för flera år sedan, om Björkboken kunde vara
med i en utställning med textilier. Det var Studio Bjarka, som skulle ställa ut
sin första kollektion med tyger inspirerade av björken. När sedan Tallboken
publicerades, hade Studio Bjarka, på sitt håll, skapat sin nästa kollektion med
inspiration från tallen. Så föddes idén att göra någonting ihop, med kunskap,
inspiration och konst utifrån biologisk mångfald och träd i fokus.
"Trädsviten" är en serie med hittills fyra böcker om trädens biologiska
mångfald. Samtliga böcker är författade av Bengt Ehnström och illustrerade
av Martin Holmer. Böckerna ges ut av Centrum för biologisk mångfald i
samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen: Sälg – livets viktigaste
frukost (2009), Asp – darrar min asp, myllrar min värld (2012), Björk – svart på
vitt om myllrande mång fald (2015) och Tall – en tallrik biologisk mång fald (2017).

Foto: Håkan Tunón

Det är tanken att konst och kreativa uttryck kan inspirera människor att söka sig ny
kunskap, men också skapa närhet till företeelser i vår omvärld, som drivit CBM i arbetet
med utställningen. De fyra trädböckerna innehåller en skatt av kunskap, som är både viktig
men också ganska osynlig till vardags.
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Internationellt arbete
CBM deltar i internationellt arbete kring bevarande och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald, dels genom eget medlemskap i IUCN (The International
Union for Conservation of Nature), och dels genom att delta i nationella svenska
förhandlingsdelegationer vid möten inom konventionen om biologisk mångfald
(Convention of Biological Diversity, CBD) och den mellanstatliga plattformen för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster (The Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Flera CBM-medarbetare är
också ledamöter av Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald
och ekosystemtjänster, som stödjer både det internationella förhandlingsarbetet och
tillämpningen av internationella avtal i Sverige.

IUCN
CBM har varit medlem i International Union for Conservation of Nature (IUCN)
sedan 2006. IUCN är ett globalt nätverk av 1 300 medlemsorganisationer, såsom
regeringar, statliga organisationer och frivilliga organisationer samt cirka 18 000
enskilda experter. Detta skapar goda möjligheter för gemensamma insatser inom
naturskydd och social utveckling genom kunskapsutbyte över kulturella gränser,
akademiska discipliner och yrkesområden.
Mike Jones, som är gästpraktiker på CBM, har bland annat i uppdrag att arbeta
inom IUCN, och han har verkat inom IUCN sedan 1991. Han är för närvarande
ordförande i Resilience Thematic Group, som han grundade 2012 för att utveckla
användningen av komplexa systemteorier och socioekologisk resiliens i förvaltning
av ekosystem. Mike Jones sitter också i en arbetsgrupp som inrättats under IUCN
Commission on Environmental, Economic and Social Policy i syfte att utveckla ett ramverk
för naturresursförvaltning och i en annan arbetsgrupp under IUCN Commission on
Ecosystem Management med uppdrag att utveckla naturbaserade lösningar. Ramverket
är tänkt att bidra till hanteringen av de utmaningar vi förknippar med den tidsålder
som vi kallar antropocen. Dessa ramverk kommer att stödja IUCN:s verksamhet
inom två av de tre strategiska målen och kommer att innehålla standarder och råd för
projekt som ska avses att genomföras i IUCN:s regi.
De elva svenska medlemmarna i IUCN utgör den svenska IUCN-kommittén och
för närvarande är Miljö- och energidepartementet ordförande. IUCN-kommittén
sammanträder ungefär två gånger om året. Diskussionerna handlar om de frågor
som IUCN tar upp, men också hur gruppen ska kunna arbeta tillsammans på den
svenska arenan. Ramverket för förvaltning av naturresurser är färdigt och kommer
att lanseras vid World Conservation Congress 2020 (flyttad till 2021). Arbetsgruppens
medlemmar bildar nu ett praktikernätverk för socialt lärande rörande hur ramverket
ska tillämpas. En global standard för naturbaserade lösningar (Nature based solutions,
NbS) kommer att offentliggöras vid World Conservation Congress. IUCN:s sekretariat
i Schweiz bidrar till att administrera och utveckla standarden som kommer att
involvera praktiker och en vetenskaplig kommitté i syfte att samordna forskning om
olika aspekter på NbS.
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IPBES
Den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster,
IPBES, grundades 2012 som en fristående organisation med syftet att ge
beslutsfattare evidensbaserade bedömningar av tillståndet för biologisk mångfald
och ekosystemtjänster i världen, och föreslå redskap och metoder för att bevara
och hållbart nyttja dessa livsnödvändiga naturresurser. Man kan likna IPBES vid
den klimatpanel som är kopplad till Klimatkonventionen, och förhoppningen är
att IPBES ska kunna leverera lika tillförlitliga rapporter som klimatpanelen gör för
klimatfrågorna. CBM har deltagit i uppbyggandet av IPBES från starten, genom
deltagande i den svenska förhandlingsdelegationen, och i utformningen av IPBES
arbetsprogram. Under 2018 deltog Torbjörn Ebenhard vid IPBES plenarmöte
i Medellín, Colombia, där fyra regionala rapporter om tillståndet för biologisk
mångfald antogs, liksom en tematisk rapport om utarmning och restaurering av
landekosystem.

CBD

Foto: Torbjörn Ebenhard

CBM har under de senaste två decennierna aktivt arbetat med olika frågor inom
ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD), bl.a. med lokal och
traditionell kunskap och hur dessa inkluderas i hanteringen av naturvård och hållbart
nyttjande av biologisk mångfald. Den delen utgår från CBD:s artikel 8j som berör
deltagandet av urfolk och lokala samhällen med traditionella livssätt. Under 2018
skedde dock inget specifikt vid CBM vad gäller det internationella arbetet med CBD.
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Miljöarbete vid CBM
Sedan juli 2016 är samtliga verksamheter inom SLU miljöcertifierade enligt
ISO 14001. Totalt finns det elva certifikat inom SLU. Sedan 2013 är CBM
miljöcertifierade i ett certifikat tillsammans med Artdatabanken, Institutionen för
växtproduktionsekologi och Institutionen för ekologi vid SLU. Det innebar att man
tillsammans med dessa enheter bedriver ett gemensamt miljöarbete organiserat i ett
gemensamt miljöledningssystem. Sedan 2015 följer vårt miljöledningssystem den
reviderade standarden ISO 14001:2015.
Flera av certifikatets miljömål har nåtts och det har lett till många
miljöförbättringar och en ökad medvetenhet i miljöhänsyn i vårt dagliga arbete.
Som exempel kan nämnas att CO2 -utsläpp i samband med våra inrikes flygresor har
minskat med ca 52 % för 2018 jämfört med 2013.
Trenden för såväl utrikes som inrikes flygresor är tydlig, vilket visar att
personalen verkligen tänker till innan de bokar en flygresa. I något fall där uppsatta
mål inte kunnat nås har miljöförbättringar ändå skett om än inte i lika stor grad.
Arbetet med miljöledningssystemet har under året, genom ökat engagemang
av ledningen, kunnat minska fokus på negativ miljöpåverkan och öka arbetet med
målsättning av våra viktiga positiva miljöaspekter.
Internrevision genomfördes i april 2018 av interrevisorerna Dianne StaalWästerlund och Hanna Astner. Externrevision genomfördes i oktober.
Alla relevanta styrande dokument i miljöhandboken är nu översatta till engelska.
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Minskning av miljöpåverkan genom inrikesresor. År 2018 har CO2-utsläppen i samband med
inrikes flygresor har minskat med ca 52 % jämfört med 2013 och med 35 % jämfört med 2017.

Minskning av miljöpåverkan genom utrikesresor. Även CO2-utsläppen för utrikes flyg har
minskat: 42 % minskning från 2013 till 2018 och nära 9 % minskning mellan 2017 och 2018.
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Publikationer och
aktiviteter under 2018
Detta avsnitt listar resultat och aktiviteter som har genomförts av
personal vid CBM under året. Det är indelat i fem övergripande
sektioner:
•
•
•
•
•

Publikationer, vilket inbegriper de flesta olika typer av publikationer inordnade i
olika underavdelningar
Konferenser och forskningspresentationer
Undervisning
Verksamhet på forskarutbildningsnivå
Andra aktiviteter och engagemang

Publikationer
Referee-granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter
Boström, M., Andersson, E., Berg, M., Gustafsson, K., Gustavsson, E., Hysing, E.,
Lidskog, R., Löfmarck, E., Ojala, M., Olsson, J., Singleton, B.E., Svenberg,
S., Uggla, Y. & Öhman, J. 2018. Conditions for transformative learning for
sustainable development: a theoretical review and approach. Sustainability
10(12):4479.
Jones, M. 2018. Can Resilience Thinking Be Integrated into the strategic
environmental assessment process. Integrated Environmental Assessment and
Management 14(5):571–577.
Josefsson, J., Pärt, T., Berg, Å., Lokhorst, A.-M. & Eggers, S. 2018. Landscape
context and farm uptake constrain effects of bird conservation in the Swedish
Volunteer & Farmer Alliance. Journal of Applied Ecology 55:2719–2730.
Knape, J. Arlt, D., Barraquand, F., Berg, Å., Chevalier, M., Pärt, T., Ruete,
A. & Zhmihorski, M. 2018. Sensitivity of binomial N-mixture models to
overdispersion: the importance of assessing model fit. Methods in Ecology and
Evolution 9:2102–2114.
Koren, L. Bryan, H., Matas, D., Tinman, S., Fahlman, Å., Whiteside, D., Smits,
J. & Wynne-Edwards, K. 2018. Towards the validation of endogenous steroid
testing in wildlife hair. Journal of Applied Ecology :1–15. doi.org/10.1111/13652664.13306
Lennartsson, T., Ramula, S. & Tuomi, J. 2018. Growing competitive or tolerant?
Significance of apical dominance in the overcompensating herb Gentianella
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campestris. Ecology 99:259–269.
Michanek, G., Bostedt, G., Ekvall, H., Forsberg, M., Hof, A.R., de Jong, J.,
Rudolphi, J. & Zabel, A. 2018. Landscape Planning— Paving the Way for
Effective Conservation of Forest Biodiversity and a Diverse Forestry? Forests 9,
523, doi:10.3390/f9090523.
Rytkönen, P., Bonow, M., Girard, C. & Tunón, H. 2018. Bringing the consumer
back in—The motives, perceptions, and values behind consumers and rural
tourists’ decision to buy local and localized artisan food—A Swedish example.
Agriculture 8, 58, doi:10.3390/agriculture8040058
Singleton, B.E. 2019 The evolution of the super-whale. Complexity and simplicity
in environmental communication. Marine Policy 99: 170–172.
Singleton, B.E. & Lidskog, R. 2018. Science, red in tooth and claw: whaling,
purity, pollution and institutions in marine mammal scientists’ boundary work.
Environment and Planning E: Nature and Space 1(1–2):165–185.
Westin, A., Lennartsson, T. & Björklund, J.O. 2018. The historical ecology
approach in species conservation – Identifying suitable habitat management for
the endangered Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne L.) in Sweden.
AIMS Environmental Science 5 (4): 244–272; DOI: 10.3934/environsci.2018.4.244
Williams, M., Caulkett, N., Neuhaus, P., Ruckstuhl, K. Boysen, S. & Fahlman,
Å. 2018. Comparison of the efficacy and safety of medetomidine-ketamine
versus medetomidine-azaperone-alfaxalone combination in free-ranging Rocky
Mountain bighorn sheep (Ovis canadensis). Journal of Zoo and Wildlife Medicine
49(3): 662–670. doi.org/10.1638/2017-0161.1
Ż mihorski, M., Krupi ń ski, D., Kotowska, D., Knape, J., Pärt, T., Obłoza, P. & Berg,
Å. 2018. Habitat characteristics associated with occupancy of declining waders in
Polish wet grasslands. Agriculture, Ecosystems & Environment 251:236–243.

Böcker och bokkapitel
Crumley C.L. 2018. Historical Ecology in Archaeology. In: Encyclopedia of
Global Archaeology. Claire Smith (ed.). Springer, Cham. DOI: https://doi.
org/10.1007/978-3-319-51726-1.
Crumley, C.L., Lennartsson, T. & Westin, A. (red.). 2018. Issues and Concepts in
Historical Ecology: The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge GB:
Cambridge University Press.
Crumley, C.L. 2018. New Paths into the Anthropocene: Applying Historical Ecologies
to the Human Future. s. 6–20. I: The Oxford Handbook of Historical Ecology and Applied
Archaeology, Isendahl, C. & Stump, D. (red), Oxford: Oxford University Press.
Eriksson, O., Ekblom, A., Lane, P., Lennartsson, T. & Lindholm, K.-J. 2018.
Concepts for integrated research in historical ecology. s. 145–181 I: Crumley,
C.L., Lennartsson, T. & Westin, A. (red.). Issues and Concepts in Historical
Ecology. The Past and Future of Landscape and Regions. Cambridge University Press.
Hilding-Rydevik, T., Moen, J. & Green, C. 2018. Baselines and the Shifting
Baseline Syndrome – Exploring Frames of Reference in Nature Conservation.
s. 112–141. I: Crumley, C.L., Lennartsson, T. & Westin, A. (red.). Issues
and Concepts in Historical Ecology. The Past and Future of Landscape and Regions.
Cambridge University Press.
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Iuga, A., Westin, A., Iancu, B., Stroe, M. & Tunón, H. 2018. Rural communitites
and traditional ecological knowledge, s. 84–111 I: Crumley, C.L.,
Lennartsson, T. & Westin, A. (red.). Issues and Concepts in Historical Ecology.
The Past and Future of Landscape and Regions. Cambridge University Press.
Iwiń ska, K., Jones, M. & Kraszewska, M. (red) 2018. Widening Interdisciplinary
Sustainability Education. Collegium Civitas, Warsaw.
Iwiń ska, K. & Jones, M. 2018. Sustainability and social dimensions of planning. s.
7–11 i: Iwiń ska, K., Jones, M. & Kraszewska, M. (red.) Widening Interdisciplinary
Sustainability Education. Collegium Civitas, Warsaw.
Iw iń ska, K., Jellinik, N., Kraszewska, M., & Jones, M. 2018. Introduction. Part II, s.
32–34 i: Iwiń ska, K., Jones, M. & Kraszewska, M. (red.) Widening Interdisciplinary
Sustainability Education. Collegium Civitas, Warsaw
Jones, M. 2018. Sustainable development in the Shinyanga Region, Tanzania.
Case 3, s. 60–69 i: Iwiń ska, K., Jones, M. & Kraszewska, M. (red.) Widening
Interdisciplinary Sustainability Education. Collegium Civitas, Warsaw.
Lennartsson, T., Eriksson, O., Iuga, A., Larsson, J., Moen, J., Scholl, M., Westin,
A. & Crumley, C.L. 2018. Diversity in ecological and social contexts. s.
182–239. I: Crumley, C.L., Lennartsson, T. & Westin, A. (red.). Issues
and Concepts in Historical Ecology. The Past and Future of Landscape and Regions.
Cambridge University Press.
Lennartsson, T., Westin, A. & Crumley, C.L. 2018. Historical Ecology
in theory and practice, Editors’ reflections. s. 275–297 I: Crumley, C.L.,
Lennartsson, T. & Westin, A. (red.). Issues and Concepts in Historical
Ecology. The Past and Future of Landscape and Regions. Cambridge University
Press.
Singleton, B.E. 2018. Making a meal of it. A political ecology examination of
whale meat and tourism, s. 87–101 i Tourism experiences and animal consumption:
contested values, morality and ethics, C. Kline (red.), Routledge: Abingdon.

Forskningsrapporter och utredningar
Belgrano, A., Heiskanen, A.-S., Roth, E., Vihervaara, P. Mustonen, T., Tunón,
H., Kvarnström, M., Roto, J., Ejdung, G. & Lindblad, C. 2018. 5. Analysis
of interactions between Biodiversity (B), Ecosystem Services (ES), and Nature’s
Contributions to People (NCP). I Belgrano A. (red.) Nordic IPBES-like Assessment
of Biodiversity and Ecosystem Services in Coastal Ecosystems. Vol. 1. The General
Overview. TemaNord 2018:536. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, s.
133–159.
Glimskär, A., Berg, Å., Zhmihorski, M., Cronvall, E. & Eriksson, Å.
2018. Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning.
Utvärderingsrapport 2017:4. Jordbruksverket, Jönköping.
Gerhardt, K., Lennartsson, T. & Westin, A. 2018. Kunskapssammanställning
om bryn. Bilaga 1, s. 53–85. I: L. Karlsson et al. Övergångszoner mellan skogs- och
jordbruksmark. Ett samverkansprojekt inom miljömålsrådet 2017. Jordbruksverket
Rapport 2018:14. ISSN 1102-3007.
Håkansson E. & Helldin J.-O. 2018. Groddjursåtgärdernas skick och underhållsbehov –
resultat av teknisk besiktning. Trafikverket publikation 2018:183
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Hancke, K., Gamfeldt, L., Gundersen, H., Jernberg, S., Norling, P., Hannele
Ilvessalo-Lax, H., Poulsen, M.K., Sørensen, J., Mustonen, T., Andersen, G.S.,
Kvarnström, M., Heiskanen, A.-S. & Tunón, H. 2018. 3. Status and Trends
of Biodiversity and Ecosystem Function. I Belgrano A. (red.) Nordic IPBESlike Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services in Coastal Ecosystems. Vol. 1.
The General Overview. TemaNord 2018:536. Copenhagen: Nordic Council of
Ministers, s. 75–110.
Hancke, K., Gundersen, H., Magnussen, K., Postmyr, E., Andersen, G. S., Jacobsen,
K. O., & Tunón, H. 2018. Helgeland. An Atlantic Archipelago (Norway). I
Tunón H. (red.) Nordic IPBES-like Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services
in Coastal Ecosystems. Vol. 2. Geographical Case Studies. TemaNord 2018:532.
Copenhagen: Nordic Council of Ministers, s. 173–205.
Helldin J.-O., Olsson, T. & Andersson, P. 2018. Uppföljning och utvärdering av
groddjursåtgärder vid Skeppdalsström – G178, Värmdö kommun. Trafikverket
publikation 2018:232.
de Jong, J., Akselsson, C., Egnell, G., Löfgren, S. & Olsson, B. 2018. Miljöpåverkan
av skogsbränsleuttag – en syntes av forskningsläget baserat på Bränsleprogrammet hållbarhet
2011–2016. ER 2018:02. Energimyndigheten, Eskilstuna.
Kärnavfallsrådet (bl.a. T. Hilding-Rydevik). 2018. Kunskapsläget på
kärnavfallsområdet 2017. Beslut under osäkerhet. SOU 2018:8.
Kvarnström, M. & Boström, J. 2018. Kalix archipelago: Biodiversity, ecosystems,
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Ministers, , s. 29–61.
Lennartsson T. Strategi för odlingslandskapet. Utredningsunderlag med fokus på biologisk
mång fald levererat till Naturvårdsverket, 108 pp.
Hilding-Rydevik, T. 2018. Miljökonsekvensbeskrivning – om att tänka efter före.
I: Bråkenhielm, C.R., Andersson-Skog, L., Grape, S., Harms-Ringdahl, M.,
Hilding-Rydevik, T., Högdahl, K., Johansson, L., Kaiserfeld, T., Karlsson,
M., Palm, J. och Persson, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under
osäkerhet. SOU 2018:8. Stockholm 2018, s. 38–52.
Nordström Källström, H., Tunón, H. & Wissman, J. 2018. Meritportfölj för
samverkan vid SLU. SLU, Uppsala. Dnr SLU ua.2018.1.1.1-3353.
Petersen, A. H., Clausen, P., Gamfeldt, L., Hansen, J. L. S., Norling, P., Roth,
E., Svedäng, H., & Tunón, H. 2018. The Sound: Biodiversity and ecosystem
services in a densely populated and heavily exploited area. I Tunón H. (red.)
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Sørensen, J., Roto, J., & Tunón, H. 2018. Faroe Islands. I: H. Tunón (red.) Nordic
IPBES-like Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services in Coastal Ecosystems.
Vol. 2. Geographical Case Studies. TemaNord 2018:532. Copenhagen: Nordic
Council of Ministers, s. 207–228.
Svedäng, H., Hammer, M., Heiskanen, A.-S., Häggblom, M., Ilvessalo-Lax,
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Copenhagen: Nordic Council of Ministers, s. 45–73.
Svedäng, H., Tunón, H., Kvarnström, M., Ilvessalo-Lax, H., Berglund, J.,
Lax, H.-G., Mustonen, T., Petersen, A.H., Clausen, P. Hansen, J.L.S., Roth,
E., Gamfeldt, L., Norling, P., Sørensen, J., Roto, J., Vävare, S. & Poulsen,
M.K. 2018. 4. Direct and indirect drivers of change indifferent perspectives of
human well-being (quality of life). I Nordic IPBES-like Assessment of Biodiversity
and Ecosystem Services in Coastal Ecosystems. Vol. 1. The General Overview. A.
Belgrano (Ed.). TemaNord 2018:536. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
Copenhagen: Nordic Council of Ministers, s. 111–132.
Tunón, H. (red.). 2018. Nordic IPBES-like Assessment of Biodiversity and Ecosystem
Services in Coastal Ecosystems. Vol. 2. Geographical Case Studies. TemaNord
2018:532. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
Vihervaara, P., Belgrano, A., Ejdung, G., Heiskanen, A.-S., Kallio, M., Lindblad, C.,
Roth, E. & Tunón, H. 2018. 1. Setting the scene. I Nordic IPBES-like Assessment
of Biodiversity and Ecosystem Services in Coastal Ecosystems. Vol. 1. The General
Overview. A. Belgrano (red.). TemaNord 2018:536. Copenhagen: Nordic Council
of Ministers, s. 15–43.
Wissman, J., Hallqvist, J. och Stenmark, M. 2018 Uppföljning av naturvårdsåtgärder på
stationsområden 2017. Teknisk rapport. Trafikverket.

Övriga publikationer (bl.a. populärvetenskap)
Baard, P. 2018. Värdet av variation. Biodiverse 23(2–3):18–19.
Borg, A. 2018. På spaning efter skarpa verktyg. Biodiverse 23(4):4
Borg, A. 2018. ”Det ska vara positivt att gynna biologisk mångfald” Ett samtal med
Claes Svedlindh om naturvårdens verktyg i Sverige. Biodiverse 23(4):4.
Borg, A. 2018. Livet under markytan. Biodiverse 23(4):4
Borg, A. 2018. Bättre jordar genom klimatprojekt. Biodiverse 23(22):4
Ebenhard, T. 2018. Nya rapporter pekar på alternativ. Biodiverse 23(1):20–21.
Ebenhard, T. 2018. Nytt ljus på insektsätarna i bokverket HMW. Fauna & Flora
113(3):36–38.
Emanuelsson, U. 2018. Två traditioner – ett landskap. PDF (publicerad på www.slu.se/cbm)
Green, C. 2018 Att kombinera olika perspektiv. Maoriskt inflytande på den
nyzeeländska naturvården. Biodiverse 23(2–3):12–15.
Hilding-Rydevik, T. 2018. Ledare: Fakta och känsla. Biodiverse 23(1):2.
Hilding-Rydevik, T. 2018. Ledare: Bevara och hållbart nyttja. Biodiverse 23(2):2.
Hilding-Rydevik, T. 2018. Ledare: Om oss, kvarkar och natursyn. Biodiverse
23(2–3):2.
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de Jong, J. 2018. Gästredaktör Johnny de Jong ha ordet - Vilka glasögon har du på
dig. Biodiverse 23(2):4.
de Jong, J. 2018. Föreställningar om naturen – hur hjälper det oss i
naturvårdsarbetet. Biodiverse 23(2):28–29.
Singleton, B.E. 2018. Hur många natursyner finns det? eller: varför vi behöver
klumpigare situationer. Biodiverse 23(2–3):20–21.
Tunón, H. 2018. Bok om lindormen. Biodiverse 23(1):12.
Tunón, H. 2018. Kryptozoologisk lindorm. Fauna & flora 113(1):46–47.
Tunón, H. 2018. Om att se skogsbruk med andra ögon. Biodiverse 23(1):12.
Tunón, H. 2018. Tål rådjuret verkligen den giftiga idegranen? Fauna & flora
113(2):52–53.
Tunón, H. 2018. Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka? Biodiverse 23(2–3):32.

Digital publicering
Singleton, B.E. ”Mutiny on the boundary: Marine mammal scientists’ discussions
of lethal research”. Backchannels 7/8/18 Available at http://www.4sonline.org/
blog/post/mutiny_on_the_boundary
Singleton, B.E. ”Putting scientists’ boundary work in focus”. SLU news. 21/5/18
Available at https://www.slu.se/en/ew-news/2018/5/putting-scientistsboundary-work-in-focus/
Singleton, B.E. ”Complicating the picture around tourism and whale meat
consumption”. SLU news. 16/2/18 Available at https://internt.slu.se/en/
news-originals/2018/2/complicating-the-picture-around-tourism-and-whalemeat-consumption/
Tunón, H. ”CBM har medverkat i nordisk utvärdering”, 16 mars (https://www.slu.
se/ew-nyheter/2018/3/cbm-har-medverkat-i-nordisk-utvardering/)
Borg, A. & Tunón, H. ”Välkommen till en utställning utöver det vanliga!
Vernissage för utställningen ”Livets träd – trädets liv”, 24 maj (https://www.
slu.se/ew-nyheter/2018/5/valkommen-till-en-utstallning-utover-det-vanligavernissage-for-utstallningen-livets-trad--tradets-liv/)
Tunón, H. ”Ny rapport: Kustens ekosystem i Norden”, 29 juni (https://www.slu.se/
ew-nyheter/2018/6/ny-rapport-kustens-ekosystem-i-norden/)
Tunón, H. ”Biologisk mångfald i franska grundlagen?”, 5 juli (https://www.slu.se/
ew-nyheter/2018/7/biologisk-mangfald-i-franska-grundlagen/)
Tunón, H. ”I torkans Sverige: Nödfoder och lövfoder”, 11 juli (https://www.slu.se/
ew-nyheter/2018/7/i-torkans-sverige-nodfoder-och-lovfoder/)
Tunón, H. ”Vikten av lokal delaktighet i fiskesamhällen”, 31 augusti (https://www.
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slu.se/ew-nyheter/2018/8/vikten-av-lokal-delaktighet-i-fiskesamhallen/)

Konferenser och forskningspresentationer
Internationella konferenser
Baard, P.:
Inbjuden talare: ”Obligations to try: Uncertainty and moral demands to halt
biodiversity loss”, Manchester Centre for Political Theory, MANCEPT workshop,
Manchester, 10–12 september, 2018.
Fahlman, Å.:
- Posterpresentation: ”Animal welfare evaluation of wild boar (Sus scrofa)
trapping”. Joint Conference of the American Association of Zoo Veterinarians (AAZV),
the European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWV), and the Leibniz
Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW) 6–12 oktober 2018, Prag, Tjeckien.
- Muntlig presentation: ”Animal welfare evaluation of wild boar (Sus scrofa)
trapping”. Porcine Futures 1, Re.negotiating “Wildernes” in the More-thanhuman Worlds”, Workshop of the Bewildering Boar TANDEM project, 16–17
oktober 2018, Prag, Tjeckien.
Garavito-Bermudez, D.:
- Paper presentation: ”Exploring a biographical approach to communities’
biocultural memory and learning”. Theoretical and empirical reflections on social
disorganisation and ‘otherness’ in modern European societies. Following biographical and
discursive approach of Thomas and Znaniecki’s legacy of ‘Polish peasant in Europa and
America’. 17–18 september, Lodz, Polen.
Green, C.:
- Inbjuden talare: ”Agency and the environment - Sami negotiations within
the framework of nature conservation management” Workshop titled: Arctic
Cooperation: Drifting Apart or Working Together? School of Law, Queen Mary
University of London. 12 oktober, London.
Helldin, J.-O.:
- På Infra Eco Network Europe (IENE) International Conference, 10–14 september,
2018, Eindhoven, Nederländerna:
• Tillsammans med: Lundin U. & Sjölund A. Muntlig presentation:
”Standardized methods for amphibians at roads: - identifying critical road
sections and evaluating mitigation measures”.
• Tillsammans med Nilsson L. & Sjölund A. Posterpresentation: ”Adapting the
infrastructure to the surrounding landscape”.
• Tillsammans med Rosell C., Reck H., Seiler A., O’Brien E., Cama A.,
Torrellas M & van der Grift, E.A. Muntlig presentation ”Road maintenance
guidelines to improve wildlife conservation and traffic safety”.
Jones, M.:
- ”Sustainable development as a wicked problem”. Föreläsning för Sustainability
Science & Society, Brock University, Ontario, Canada.
Jones M. & Tunón, H.:
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Animal Welfare & the Sustainable Development Goals. Global Challenges University
Alliance (GCUA) Workshop, Arr. SLU. 18–20 juni.
de Jong, J.
- IENE international conference in Eindhoven ”Predicting bat diversity, abundance
and movements in road projects – Evaluation of a habitat suitability model”.
12–14 september.
Kvarnström, M. & Tunón, H.:
- ”Ekosystemtjänster i kustzonen”. Föreläsning på Kustdagen 2018. Arr. Ålands
landskapsregering. 27 februari, Mariehamn, Åland.
- Lippo-2018 (Third Festival of Northern Fishing Traditions). Arr. Snowchange
Cooperative. 6–9 september.
- ”The Nordic IPBES-like assessment of coastal ecosystems: background, concept
and experiences of local, academic and administrative agency”. Föreläsning på
Coast4us meeting in Åland (Interreg-project). Arr. Ålands landskapsregering. 26–28
september, Mariehamn, Åland.
Lennartsson, T.:
- Presentation på IENE (Infra Ecology Network Europe) om värden i infrastrukturbiotoper. 10-14 september 2018, Eindhoven, Nederländerna.
Wissman, J.:
- Resultat från fältexperiment på Sigtuna GK. Årligt möte för From dense swards to
biodiverse golf course roughs. Oslo GK, Oslo.
-

Nationella konferenser
Ebenhard, T.:
- ”Are the Swedish FSC criteria and indicators ecologically stringent?”. Workshop:
Empowering decision makers across the value chain to protect and restore life on land:
Enhancing LCA impact modelling to better address land use and biodiversity impact. The
Alliance for Beverage Cartons and the Environment, 1 oktober, Gimo.
- ”Hoten mot världens biologiska mångfald“. Seminarium: Living Planet Report
2018. Världsnaturfonden WWF, 30 oktober, Riksdagshuset, Stockholm.
Emanuelsson, U.:
- 21/3 Föreläsning på Klimat Kultur: Klimatförändringarnas påverkan på
kulturlandskapet. Arr. Länsstyrelsen i Jämtlands län, Riksantikvarieämbetet,
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SMHI & Sametinget. 21–22 mars. Frösö Park,
Östersund.
- 7/11 Nyckelföreläsning på Naturvårdsverkets slutkonferens om Grön Infrastruktur.
- 16/11 Föredrag på SLU campus Skara om biologisk mångfald och
köttproduktion.
Fahlman, Å.:
- ”A One Health Approach to emerging zoonoses and biodiversity conservation in
Sri Lanka.” CAReNET's nätverksmöte på SLU i Uppsala, 21 mars.
Garavito-Bermudez, D.:
- ”The role of small-scale fishing and small-medium scale farming in ustainable
development in Sweden”. Tamm seminar, Institutionen för ekologi, SLU. 2
oktober, Uppsala.
Green, C.:
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”Classifying knowledge and post-colonial trajectories- constructions of
‘indigenous and local knowledge’ within the IPBES framework.” SANT/FAS
Conference 19–21 april, Uppsala.
- Deltagare i symposiet: Seedways. The dispersal, evolution and commodification of seeds
and plants in a warming world. Organiserat av Kungliga Vitterhetsakademien. 14–15
november, Stockholm.
- Deltagare i Workshop: SDGs Revisited from Anthropological, Philosophical, Biological
and Social-ecological Perspectives. A Workshop on Ontological, Theoretical, and
Methodological Translation and Collaboration. Organiserat av Socialantropologiska
institutionen och Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och
Bolin Centret. 6–7 december, Stockholm.
Green, C. & Singelton, B. (tillsammans med Örjan Bartholdson, Institutionen för
stad och land, SLU):
- ”Conflicting conceptualisations of environmental vulnerabilities”.
Panelorganisatörer, SANT/FAS 2018 Conference, 19–21 april, Uppsala universitet.
Jones, M.:
– ”Democracy & Corruption: Some Reflections on Experience in Africa & the
Implications for our Future”. CEMUS, Uppsala universitet, 6 november.
de Jong, J.:
- Presentation: ”Slutsatser från EM Biobränsleprogram - hållbarhet”.
Energimyndigheten 24 januari.
Hilding-Rydevik, T.:
- ”Löften” från CBM. International Union for Conservation of Nature, 70-årsjubileum. De
svenska medlemmarna i IUCN lämnade sina löften för de kommande åren om att arbeta
för att skydda naturen, inför H.K.H. Prins Carl Philip, IUCNs huvudsekreterare Inger
Andersen och miljöminister Karolina Skog. Arrangerat av svenska IUCN-kommittén.
- Paneldeltagare på The Gordon Goodman Memorial Lecture 2018 av Professor
Camille Parmesan. Kungliga Vetenskapsakademien, 25 september.
- Paneldeltagare i Svenska Naturskyddsföreningens seminarium om Biologisk
mång fald. Almedalen, Gotland, 5 juli.
- Paneldeltagare i Kärnavfallsrådets seminarium Vad händer med slutförvaret för använt
kärnbränsle. Almedalen, Gotland, 3 juli.
Lennartsson, T.:
- Föreläsning om skogsbete på ArtDatabankens Flora-faunavårdskonferens 25 april,
Uppsala.
- Föreläsning om restaurering av betesmarker och betesmarker som ekosystemtjänst
på Länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets miljömålsdagar, 14 april, Uppsala.
- Plenarföreläsning på Jordbruksverkets miljömålsseminarium 20 november, Stockholm.
Tunón, H.:
- ”Traditionell kunskap och klimatförändring”. Föreläsning på Klimat Kultur:
Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet. Arr. Länsstyrelsen i Jämtlands
län, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SMHI &
Sametinget. 21–22 mars. Frösö Park, Östersund.
- ”Fäbodens biologiska mångfald”, Föreläsning på kursen Relationsmat från
regenerativt jordbruk. Grönt kulturarv och innovation. 3–4 september. Arr. Knytkraft
för öppen innovation. Myhrbodarna, Skärvången och Halåsen, Jämtland.
- ”Fäbodens biologiska kulturarv och roll”. Föreläsning på kursen Måltidsturism och grönt
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kulturarv. Grönt kulturarv och svenska lantraser. 25–26 oktober. Arr. Knytkraft för
öppen innovation. Järvsö, Hälsingland.

Konferenser, seminarier, workshops arrangerade av CBM
Crumley, C., Westin, A. & Lennartsson, T.: Arrangörer av Seminars in Historical
Ecology: An Exciting Future for the Past, Centrum för biologisk mångfald, SLU.
Våren 2018:
- Mats Widgren: “Landesque capital: a boundary concept?” 21 februari, SLU
Uppsala.
- Jesper Larsson, Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, Per Lagerås, “The Historical Ecology
of forests and mountains in times of expansion and regression” 21 mars, SLU
Uppsala.
- Anneli Ekblom, John Ljungqvist, “The historical ecology of Old Uppsala and
its value as a heritage place” 10 april, SLU Uppsala.
- Ove Eriksson, Human niche construction as a framework for historical
ecology” 2 maj, SLU Uppsala.
Fahlman, Å.: Arrangör av öppet seminarium om “A One Health approach to
emerging zoonoses and biodiversity conservation in Sri Lanka”, CBM, SLU,
Uppsala, 13 april 2018, inklusive följande presentationer:
1) “Strengthening capacities for zoonotic disease detection in Asian wildlife and
people” av docent Åsa Fahlman, CBM
2) “Hantavirus infection in rodents and humans” av docent Göran Bucht,
Swedish Defense Research Agency
3) “The latest in M. tuberculosis diagnostics “ av professor Gunilla Källenius,
Karolinska Institutet
4) “TB serodiagnostics in elephants – applications for screening and tracking
transmission” av veterinär Torsten Möller, Kolmårdens djurpark
- Arrangör av workshop inom forskningsprojektet ”Förbättrad övervakning av
zoonotiska infektionssjukdomar hos asiatiska elefanter, apor och människor –
One Health”, Sandhamn, 27–30 augusti 2018.
Hilding-Rydevik, T.:
- Moderator tillsammans med Cecilia Lindblad på konferensen MK18: Biologisk
mång fald och samhällsutveckling – nya vägar framåt? Stockholm, 17 oktober.
de Jong, J.:
- Nationellt fladdermusseminarium på Norra latin. Bats and infrastructure.
Presentation: How to predict bat problems in road projects. 27 november.
Tunón, H. & Kvarnström, M.:
- ”Nordiska IPBES-liknande studien – kunskapssystem”. MK18. Biologisk mång fald
och samhällsutveckling – Nya vägar framåt? Arr. Centrum för biologisk mångfald,
tillsammans med Naturvårdsverket, KSLA och Naturhistoriska riksmuseet. 17
oktober.
Tunón, H.:
- Det nordsvenska kulturlandskapets framtid: natur- och kulturvärden som grund och drivkraft
för regional utveckling. Arr. CBM, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Länsstyrelsen
i Jämtlands län, Sveriges hembygdsförbund, Heimbygda, Jamtli, Sametinget &
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nätverket Svenska kulturlandskap. 19–20 april. Frösö Park, Östersund.
Workshop. Interreg-projektet Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper. Arr. CBM,
Norsk Institutt for Bioøkonomi & Södertörns högskola. 27–29 november. Austkil
Gjestegård og konferansesenter, Stjørdal.

Undervisning
Undervisningsansvar
Emanuelsson, U.:
– Tillsammans med Joachim Regnell ansvarig för kursen Styrmedel i landskapet, (10
hp), i Landskapsvetarprogrammets vid Högskolan Kristianstad. Okt-nov 2018.
Gerhardt, K.:
– Programstudierektor för Master Programme in Sustainable Development (SLU och
Uppsala universitet).
– Delat kursansvar, kursen ”Society and the Environment” inom Master Programme
in Sustainable Development (10 hp).
Helldin, J.-O.:
– föreläsningsdag ”Infrastructure ecology” på kursen Large infrastructure project
(SOL, SLU).
Singleton, B.:
– Delkursansvarig för kandidat-nivå kurs: Organisation Theory, Sociology and
Sustainable Develeopment, 7,5 h.p., som ges av Örebro universitet.
Tunón, H.:
– sitter i arbetsgruppen för kursen Global miljöhistoria, 7,5 h.p., som ges av Uppsala
universitets Centrum för hållbar utveckling, CSD, CEMUS.

Föreläsningar m.m.
Axelsson Linkowski, W.:
– Högre seminarium i agrarhistoria 24 oktober 2018. Inst. för stad och land,
Agrarhistoria, SLU
Baard, P.:
– Ethical Dimensions of Sustainable Development, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen, 19 April, Uppsala.
Crumley, C.:
– Invited lecture, Can the Laboratory of the Past Deliver a Sustainable Future? Complex
Systems, Resilience, and Vulnerability. Department of Energy & Technology,
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden. March 12.
Ebenhard, T.:
– International policy conventions och Invasive alien species. Föreläsningar inom
masterkursen Society & Environment (SLU), samt ett rollspel inom samma kurs.
Emanuelsson, U.:
- Tre föreläsningstillfällen i januari 2018 om historisk ekologi och närsaltskretslopp
på Högskolan Kristianstad. Landskapsvetarprogrammet.
- Föreläsning i Alnarp: Landscape interaction and biodiversity.
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Föreläsning på Alnarp för Landskapsarkitektstuderande om Biodiversitet och hur vi
kan vårda denna den 19/4.
- Föreläsning och projektledning för plan-arkitekternas utbildning vid Blekinge
tekniska högskola den 2–3/10.
- Opponent på magisteruppsatser vid Högskolan Kristianstad, Landskapsvetarprogrammet:
o Slitage på Kullaberg
o Utveckling av vallgravsystem i Kristianstad
o Vårdträd i Skåne
Jones, M.:
- Föreläsning på introduktionskurs Our Natural Resources course and Society and
Environment course, Master in Sustainable Development Program, SLU and
Uppsala University.
- 2 föreläsningar på Introductory course, Master in Sustainable Development
Program, SLU and Uppsala University
- Föreläsning på Our Natural Resources course, Master in Sustainable Development
Program, SLU and Uppsala University
- 10 föreläsningar på Society and Environment course, Master in Sustainable
Development Program, SLU and Uppsala University
de Jong, J.:
- Föreläsning på Högskolan i Dalarna.
- Föreläsning för Uppsala universitet
Hilding-Rydevik, T.:
– Biodiversity in society. Föredrag för Göteborgs centrum för globala
biodiversitetsstudies (Gothenburg Global Biodiversity Centre, GGBC), Göteborg.
Singleton, B.:
- 1 föreläsning, Masters kurs: Interdisciplinary Practice (7,5hp), SoL, SLU.
- 1 föreläsning, Masters kurs: Social Analysis: Theory and Method (7,5hp), HumUS,
Örebro universitet.
- 2 x 3 föreläsningar, kandidatkurs: Organisation Theory, Sociology and Sustainable
Develeopment (7,5 hp), HumUS, Örebro universitet.
- 3 föreläsningar, Masters kurs: Theoretical Perspectives on Sustainable Development
(7,5hp), HumUS, Örebro universitet.
- 1 föreläsning, Masters kurs: Method and Analysis (7,5hp), HumUS, Örebro universitet.
Tunón, H.:
- ”Konventionen om biologisk mångfald, urfolk och mycket annat för en hållbar
framtid”. Föreläsning inom kursen Global miljöhistoria, 7,5 h.p., Uppsala Centrum
för hållbar utveckling, CSD Uppsala, CEMUS, Uppsala universitet. 9 oktober.
Wissman, J.:
– Om hävdens effekter på vegetation och djurlivet, Grundkurs i agrarhistoria, SOL,
SLU.
-

Handledning av studentarbeten
Green, C.:
- Handledare. Kandidatuppsats. Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling.
Institutionen för Stad och Land, SLU. ”I skuggan av gruvindustrin” av Joakim
Menjivar Dominguez.
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Handledare. Kandidatuppsats. Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling.
Institutionen för Stad och Land, SLU. ”Ingen människa är en ö” av Emma
Tegelid.
Jones, M.:
– kursen Society and the Environment inom Master Programme in Sustainable
Development. (SLU och Uppsala universitet): Thesis supervision: Factors
influencing farmer’s decision-making and resilience - The case of banana
production in Amubri, Costa Rica. Lorenza von Ketteler.
Singleton, B.:
- Emotions in Environmental Discourses: Analysing the Insect Decline in
Germany. Gruber, Holle. Master’s supervisor, Master Programme in Public Planning
and Sustainable Development (Örebro universitet).
- Sustainability framing in foreign and policy narrative: A comparative study of
DFID and SIDA. Kouassi, Joachim. Master’s supervisor, Master Programme in
Public Planning and Sustainable Development (Örebro universitet)
- Damages and dreams from a 20-year-old conflict. The case of Rosia Montana
and the struggle for sustainability. Leonte, Denisa. Master’s supervisor, Master
Programme in Public Planning and Sustainable Development (Örebro universitet).
Tunón, H.:
- Exminator. Shrestha, Sarasvati, 2018. Bortom dualismen natur och kultur:
En litteraturstudie i sambanden mellan biologisk och kulturell mångfald.
Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap 400 poäng Skillebyholms
Trädgårdsmästarutbildning, Campus Telge Södertälje kommun.
- Handledare. Atsali, Stanley, S., 2018. Community based ABS platform and its
role in biodiversity, culture and intellectual property rights protection. Intellectual
Property and Genetic Resources: in Support of Innovation. Advanced International
Training Programme. Sida & Patent- och registreringsverket, Stockholm.
- Handledare. Decena, Marion Ivy, 2018. Comprehensive Network Of Database
of All DOST Technologies. Intellectual Property and Genetic Resources: in Support
of Innovation. Advanced International Training Programme. Sida & Patent- och
registreringsverket, Stockholm.
-

Undervisning utanför akademin
Emanuelsson, U.:
- Undervisning för länsstyrelsen i Skåne om aktuella naturvårdsfrågor den 27/4.
- Undervisning för Länsstyrelsen i Skåne och Riksantikvarieämbetet på exkursion
6–7/9 om Hur naturvård och kulturmiljövård kan kombineras.
de Jong, J.:
- Föredrag på kulturnatten i Uppsala. 8 september.
- Föreläsning om fladdermöss på Djurgårdsförvaltningens seminarium, 19 september.
Lennartsson, T., Wissman, J. & Emanuelsson, U.:
- Exkursionsledning Stenhammardagarna, 11 juni.
Lennartsson, T. & Westin, A.:
- Föreläsning om biologiskt kulturarv på Djurgårdsförvaltningens seminarium, 19
september.
Lennartsson, T.:
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– Föreläsning om kalkbarrskog för skötselplanerare. Calluna, 20 september, Stockholm.
Westin, A. & Lennartsson, T.:
- Kursansvarig och lärare i fortbildning för natur- och kulturmiljövårdare inom
två kurser om skogsbete inom satsningen Skötsel av kulturpräglad natur. I samarbete
med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet samt länsstyrelserna i Gotlands,
Stockholms, Uppsala län och Upplandsstiftelsen.

Verksamhet på forskarutbildningsnivå
Handledning av doktorander
Berg, Å.:
– Biträdande handledare för Ineta Kacergyte, Inst. för Ekologi, SLU (2017-).
Westin, A.:
– Biträdande handledare för Marja Eriksson, disputerade (PhD) mars 2018.
Ekonom-historiska institutionen, Uppsala universitet.
Lennartsson, T.:
- Biträdande handledare för doktorand Emke Vrasdonk, Chalmers tekniska
högskola. (Huvudhandledare Ulrika Palme och Anne-Marie Tillman).
Wissman, J.:
- Handledare för Fengping Yang, Inst. för stad och land, SLU.

Opponent eller betygsnämnd
Fahlman, Å.: Opponent vid halvtidsseminarium för doktorand Adam Auckburally,
forskningsstudier om Optimising pulmonary gas exchange in anaesthetised horses:
unravelling the role of pulsed inhaled nitric oxide using CT angiography of the lung. SLU,
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala, 24 maj.
Hilding-Rydevik, T.:
- Ledamot i betygsnämnd för Emelie Waldéns doktorsavhandling, Restoration
of semi-natural grasslands: Impacts on biodiversity, ecosystem services and stakeholder
perceptions, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, 14 juni.

Andra aktiviteter och engagemang
Granskningsuppdrag
Berg, Å.: Refereeuppdrag för Agriculture, Ecosystems and Environment, Journal of
Applied Ecology, Ecological Indicators och Forktail.
Green, C.: Refereeuppdrag för Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet gällande
forskningsansökningar.
de Jong, J.: Refereeuppdrag för Acta Chirepterologica, Annales Zoologici Fennici,
Ecological modelling.
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Lennartsson, T.: Refereeuppdrag för MISTRA EViEM:s utvärdering av skötsel i
artrika vägkanter.
Tunón, H.: Refereeuppdrag för AMBIO, PLOS One, Vetenskapsrådet och Palgrave
Macmillan.

Remisser
Berg, Å.: CBM:s yttrande över remissen om bildande av naturreservatet Årike Fyris.

Deltagande i råd, nationella delegationer,
hedersuppdrag m.m.
Berg, Å.:
- Ledamot av NJ-fakultetens FOMA-nämnd 170901-.
Emanuelsson, U.:
- Ledamot i styrelsen för Biosfärområdet Blekinge Arkipelag.
- Ledamot av styrelsen för Blekinge Hembygdsförbund.
- Biträdande samordnare för Stenhammarsamarbetet mellan SLU och
Stenhammars godsförvaltning.
- Ledamot av samordningsgruppen för Skånska landskap. Moderator vid den årliga
konferensen, 2018 i Kristianstad.
- Moderator för Östersjökonferens för Biosfärområdena runt Östersjön.
Kristianstad 14–15 maj.
- Nebbebodastipendiat (Olofströms kommun, samt Salje och Martinssonsällskapen) tillsammans med Maria Petersson för författande av bok om
Sydsvenska natur- och kulturgårdar 9–23 september.
- Ledamot i referensgrupp för Natura 2000 projekt om eklandskap i Blekinge,
Kalmar och Östergötlands län.
- Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). 2002 och framåt.
Ebenhard, T.:
– Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ledamot
utsedd av Naturvårdsverket 2013 och framåt.
- Medlem av svenska delegationen vid plenarmöte IPBES6 med The
intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services
(IPBES), 17–24 mars, Medellin, Colombia.
- 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.
Fahlman, Å.:
- Veterinär rådgivare åt Världsnaturfonden, Projekt Sumatranoshörning
Green, C.:
- Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ledamot
utsedd av Naturvårdsverket 2014 och framåt.
Hilding-Rydevik, T.:
- Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ledamot
utsedd av Naturvårdsverket 2013 och framåt.
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Kärnavfallsrådet. Regeringens vetenskapliga kommitté för slutförvar av använt
kärnbränsle. Utsedd av miljöministern, 2002 och framåt.
- Svenska IUCN-kommittén (International Union for Conservation of Nature).
Ledd och administrerad av miljödepartementet sedan 2017. Ledamot genom
CBM:s medlemskap i internationella IUCN.
Jones, M.:
- Chair Resilience Theme Group, IUCN Commission on Ecosystem Management.
de Jong, J.:
- Expert vid rättegång i Umeå (Vindkraftsutbyggnad).
Lennartsson, T.:
- Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ledamot
utsedd av Naturvårdsverket 2014 och framåt.
Tunón, H.:
- Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). 2014 och framåt.
- Representant i expertrådet till Bibliotek, arkiv och historiska projekt-nämnden
(BAHP) vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 2016 och framåt.
- Deltagande i samverkansgruppen mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
och Kungl. akademien för de fria konsterna. 2016 och framåt.
- Ledamot av Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur (KGAA).
2018 och framåt.
- Gillesbroder i Michaelisgillet. 2007 och framåt.
- Medlem i SLU:s arbetsgrupp för genetiska resurser och traditionell kunskap som
regleras av Nagoyaprotokollet. 2018 och framåt.
Wissman, J.:
– Referensgrupp för Naturvårdsverkets arbete med Invasiva arter.

Möten med avnämare och referensgrupper
Ebenhard, T.:
- Fyra möten men Naturvårdsverket om IPBES, uppdrag till CBM och MK18.
NV, Stockholm.
- Två möten Naturvårdsverkets Vetenskapliga råd för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. NV, Stockholm.
- Fem möten med styrelsen för Världsnaturfonden WWF, Ulriksdal.
- Två möten med Världsnaturfondens förtroenderåds. Drottningholm respektive
Ulriksdal.
- Ett projektuppföljningsmöte för Svenska FSC. Uppsala.
Emanuelsson, U.:
- Deltagande i det norsk-isländska forskningsprojektet ”Clima-land” 8/10
presentation av metod för biodiversitetsbedömningar på landskapsnivå.
Green, C.:
- Föreläsning ”Världsarv, byråkrater och urfolkskunskap” på Riksantikvarieämbetets
Kulturmiljöavdelning. (Tillsammans med Tuija Hilding-Rydevik). 21 januari.
Hilding-Rydevik, T.:
- Möten under året med Naturvårdsverket, svenska IUCN-kommittén,
Miljödepartementet.
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Jong, J.:
Möte och presentation på Bergvik AB i Falun.
Möte och presentation med kommunekologer på Södertörn (stockholm)
Seminarium med naturvårdskonsulter angående modellering av
fladdermusförekomst (SLU, Skara)
Tunón, H.:
- Upprepade möten med arbetsgruppen ”Människan, landskapet och växterna”,
Konsten, människan och landskapet i förändring, Ett samarbete mellan Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Akademien för de fria konsterna
(’Konstakademien’).
- Två möten med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens nämnd för bibliotek,
arkiv och historiska projekt (BAHP-nämndens expertråd).
- Upprepade diskussioner med projektet samt medverkan på brukarkurser.
- Två diskussionsworkshopar samt några telefonarbetsmöten för att planlägga
projektet ”Levande grönt kulturarv” med bl.a. Föreningen Sesam,
Jordbruksverket, KSLA, Kålrotsakademien, Nordgen, Riksantikvarieämbetet.
- Planläggning, utveckling och genomförande av kurskoncept inom ramen för
projektet ”Grönt kulturarv och innovation” finansierat av Jordbruksverket.
- Redaktionsmöten inom ramen för projektet Nordic IPBES-like assessment of
biodiversity and ecosystem services in coastal ecosystems and some associated
wetlands, de nordiska naturvårdsverken – ett antal telefon- eller Skype-möten.
- Regelbunden kontakt med Snowchange Cooperative rörande den nordiska IPBESliknande studien, NEFCO-projektet på Kolahalvön och utveckling av nya projekt.
- Kontakter med biosfärskontoret i Ovanåker rörande ansökan för ”Voxnadalen”
att bli Unesco biosfärområde.

Andra typer av presentationer samt deltagande i media
Ebenhard, T.:
- Presentation om biologisk mångfald för kommunens miljömålsråd. Uppsala
kommun, 12/3.
- Medverkan som expert på apor. Vetenskapsradion, P1. Sveriges Radio, 22/6.
- Föreläsning om biologisk mångfald för Världsnaturfondens personal, samt
seminarium om svensk naturvård. Världsnaturfonden, Ulriksdal, 10/9.
- ”Hoten mot världens biologiska mångfald”. Seminarium: Living Planet Report 2018.
Världsnaturfonden, 30/10, Riksdagshuset, Stockholm. SVT Forum sände hela
seminariet någon dag efter evenemanget.
- Medverkan som expert om Konventionen om biologisk mångfald. Naturmorgon,
P1. Sveriges Radio, 18/11.
Emanuelsson, U.:
- Föredrag i Sigtuna om naturbetesmarker för Naturskyddsföreningen i Sigtuna, 24/2.
- Exkursionsledare. Exkursion till naturreservatet Uttorp för Östra Blekinge
hembygdsförening, 10/5.
- Exkursionsledare till Brödernas hage på Möcklö. Östra Blekinge
hembygdsförening, 18/5.
- Lärare vid kombinerad akvarell/naturkurs på Möcklö Arrangör: Vuxenskolan,
19–20/5.
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Exkursionsledare på Stenhammardagen, 11/6.
Föreläsning i Sibbeboda skola om Torhamnslandets natur, 19/8.
Exkursion till naturreservatet Ire för Skogshistoriska sällskapet, 28/8.
Föreläsning på KSLA i samarbete med Skogshistoriska sällskapet om Mårten
Sjöbeck, 26/9.
Gerhardt, K.:
- God morgon världen, Samt P4 Uppland – angående gamla spannmål efter
beskedet om finansiering (november).
Jones, M.:
- Biodiversity decline, Sveriges Radio, 16/5.
Singleton, B.:
- Intervju på färöisk radio. Torshamn, 11/3.
Tunón, H.:
- Boksamtal på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien om Åkerbär. Europas godaste
bär tillsammans med Martin Ragnar och Paulina Rytkönen. KSLA:s bibliotek, 4
april.
- Medverkan som expert rörande historisk fodertäkt apropå foderbristen i torkans
spår. Naturmorgon, P1. Sveriges Radio, 21/7.
- Om namnet potatis. Dialekt, P1. Sveriges Radio, 30/7.
- Föreläsning Medicinalväxter i trädgården. Knivsta trädgårdssällskap, Knivsta, 8/11.
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Projektkatalog 2018
I följande avsnitt listas i alfabetisk ordning de forskningsprojekt som
under året 2018 var pågående och där någon av CBM:s forskare var
aktiva.

Alléer
Period
2016-2019
Projektledare Tommy Lennartsson
Vid CBM
Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson
Samarbeten Trafikverket, Sweco
Ekonomi
Finansierat av Trafikverket
Beskrivning: Ta fram kunskaper, metoder som behövs för att vidareutveckla,
nå och utvärdera mål för träd som har biologiskt höga värden eller träd som
har potential för att få höga värden inom Trafikverkets ansvarsområde. Inom
projektet skall också de problem i form av säkerhetsrisker samt möjligheter att lägga
nyetableringar utanför den omedelbara närheten till infrastrukturen beaktas.

Analys av spridningsvägar för invasiva främmande arter av
unionsbetydelse
Period		
2017–2018
Projektledare Torbjörn Ebenhard
Vid CBM
Torbjörn Ebenhard
Samarbeten ArtDatabanken, SLU
Ekonomi
Finansierat av Naturvårdsverket
Beskrivning Syftet med uppdraget är att bidra till Sveriges genomförande av
EU-förordningen om invasiva främmande arter (2014/1143). CBM ska utföra en analys
av spridningsvägarna (avsiktliga och oavsiktliga) samt spridning av invasiva främmande
arter av unionsbetydelse i Sverige. För arter som inte är kända att förekomma i Sverige
ska analysen omfatta potentiella spridningsvägar till Sverige och för arter som är kända
att förekomma i Sverige ska analysen omfatta både spridning av befintliga populationer
samt spridningsvägar för potentiella nya introduktioner. För de spridningsvägar som
bedöms vara prioriterade och för de arter som förekommer i Sverige ska även rumsliga
underlag om högriskområden för introduktion eller spridning av dessa arter i Sverige
tas fram. Prioritering av spridningsvägarna ska ske utifrån sannolikhet för transport av
individer samt skador på biologisk mångfald arten kan orsaka.
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Bio-LCA
Period		
2015–2018
Projektledare Anne-Marie Tillman, Chalmers
Vid CBM
Tommy Lennartsson
Samarbeten Chalmers, Skövde universitet, Region Västra Götaland, SCA.
Ekonomi
Formas
Beskrivning Att utveckla nya metoder att integrera biologisk mångfald i
livscykelanalyser i skog och jordbruk.

Biologisk mångfald, osäkerhet, och etik
Period		
2017-2019
Projektledare Patrik Baard, CBM
Vid CBM
Patrik Baard
CBM (postdoktoral anställning)
Ekonomi
Beskrivning Projektet består av två delar: 1) Moralfilosofiska perspektiv på
biologisk mångfald, och 2) Etik, planerande och osäkerhet.
Del 1: I forskningsprojektet kommer policys på internationell och
nationell nivå kategoriseras och analyseras utifrån miljöetiska perspektiv. Solida
moralfilosofiska grunder kan förstärka skälen till att bevara biologisk mångfald.
Möjligen kan frånvaron av solida normativa skäl delvis förklara tilltagande
reducering av biologisk mångfald. Genom etisk analys kan graden av klander vid
misslyckande att upprätthålla biologisk mångfald förtydligas. Projektet är även
relevant för frågan om relationen mellan etiska och normativa ideal och praktiska
begränsningar, vilket är en central aspekt av samhällsplanerande under osäkerhet.
Del 2: För att sätta mål måste normativ önskvärdhet och praktisk
uppnåbarhet sättas i relation till varandra. En moralisk förpliktelse måste vara
möjlig. Om något är omöjligt att uppnå är det inte motiverat att klandra ett
misslyckande. Men gäller principen om 'bör' implicerar 'kan' när det är osäkert om
ett visst tillstånd, eller plikt, kan uppnås? Om det är fastställt att X har ett värde och
följaktligen bör beaktas, men det är osäkert om X kan bevaras och/eller återställas,
bör man ur policy-perspektiv ändå sträva efter bevarandet och/eller återställandet av
X?

Biologiskt kulturarv i naturområdet i Västerås
Period		
2018
Projektledare Anna Westin, CBM
Vid CBM
Västerås stad.
Ekonomi
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Beskrivning Västerås stad vill få en bättre bild av spåren människans historiska
närvaro som finns i mark och vegetation i stadsdelsskogen Mälarparken i Västerås stad
och Frösåkers naturreservat två mil utanför Västerås. Det kunskapsunderlag som använts
i arbetet består av fältstudier av biologiskt kulturarv, historiska källor (främst kartor) och
litteratur. Kartor och litteratur ger en överblick över vad för slags biologiskt kulturarv
man kan hitta och även riktningen för hur funnet biologiskt kulturarv kan tolkas.

Bridging diverse knowledges for improved salmon
management
Period		
2018–
Projektledare Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Vid CBM
Håkan Tunón
Samarbeten Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Nordland
Research Institute (NRI), University of Tromsø (UiT), Sámi allaskuvla/The Sámi
University of Applied Sciences, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research
(NIKU), Snowchange cooperative, Finland, Deanu Musea & Norveg – the Coastal
Museum in Nord-Trøndelag.
Norwegian Research Council
Ekonomi
Beskrivning “Bridging diverse knowledges for improved salmon management:
Linking cultural and biophysical dimensions (SALCUL)” är 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?

CEDR Epic roads
Period 2018
Projektledare NIBIO (Norge)
Vid CBM
Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson
Samarbeten NIBIO
Ekonomi
Conference of European Directors of Roads (CEDR)
Beskrivning Avsikten är att ge en överblick över publicerade studier om bevisad
effekt som infrastruktur har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i habitat där
transportinfrastruktur finns. Inbegriper specifika mål såsom
- Utvärdera vilka effekter vägar har på bostadsområden, populationer och arter.
- Utärdera vilken potential infrastrukturhabitat har att fungera som
ersättningshabitat och spridningskorridorer.
- Identifiera och lista nuvarande och potentiella ekologiska fällor när man lyfter
fram ekologiska funktioner längst vägar.
- Identifiera större kunskapsluckor.
- Identifiera organismgrupper och regioner med god tillgång till data för
metaanalyser.
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CLIMATE-LAND: Consequences of climate policies for
multiple ecosystem services of semi-natural grasslands of
the cultural landscape
2014-2018
Norsk Statistik Sentralbyrå
Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson
Flera forskningsenheter i Sverige, Norge och Island, samt avnämare.
CBM samarbetar närmast med Chalmers i Göteborg, Institutionen
för systemanalys.
Finansierat av Norges Forskningsråd
Ekonomi
Beskrivning Projektet syftar till att öka kunskapen om kolbalans i relation till
olika markanvändningsalternativ.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbete

Comparative Historical Ecology in European landscapes
2015–
Anna Westin, Tommy Lennartsson
Anna Westin, Tommy Lennartsson
National Museum of the Romanian Peasant, Bucharest, Rumänien.
Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet; University of North
Carolina at Chapel Hill, USA; North Carolina State University,
USA.
Finansierat av CBM, strategisk satsning
Ekonomi
Beskrivning 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.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

Ekologiska effekter av användning av främmande trädarter
i stadsmiljö
Period		
2018-2019
Projektledare Jörgen Wissman
Vid CBM
Jörgen Wissman, Tuija Hilding-Rydevik
Samarbeten Boverket, Inst. för stad och land, SLU.
Ekonomi
Finansierat av Boverket
Beskrivning Syftet med uppdraget är att beskriva kunskapsläget när det
gäller ekologiska problem och effekter orsakade av exotiska arter av träd och
buskar i urbana miljöer. Slutsatser om möjliga hotbilder ska dras. Vidare ska
rekommendationer ges om hur dessa hotbilder kan undvikas. Diskussionen ska föras
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i relation till målen för biologisk mångfald och arbetet med grön infrastruktur.
Betydelsen av urbana miljöer för biologisk mångfald och grön infrastruktur ska
belysas. Projektet genomförs genom en litteraturstudie, intervjuer, en workshop och
genom möten och samtal med kontaktpersoner på Boverket.

FSC:s effekt på biodiversitet i skogslandskapet
Period		
2015-2018
Projektledare Johnny de Jong
Vid CBM
Johnny de Jong, Torbjörn Ebenhard
Samarbeten Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå
Ekonomi
Finansierat av FSC
Beskrivning 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.

Fladdermöss och infrastruktur
Period		
–2019
Projektledare Johnny de Jong
Vid CBM
Johnny de Jong
Samarbeten University of Lisboa, Portugal
Ekonomi
Trafikverket
Beskrivning 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.

From dense swards to biodiverse golf course roughs
Period		
2018
Projektledare NIBIO (Norge)
Vid CBM
Jörgen Wissman
Samarbeten NIBIO
Ekonomi
NIBIO
Beskrivning 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 ruffa på golf banor.
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Främmande trädarter i stadsmiljö
Period		
2018
Projektledare Jörgen Wissman
Vid CBM
Jörgen Wissman, Tuija Hilding-Rydevik
Ekonomi
Boverket
Beskrivning Varit biträdande handledare för en doktorand inom Ekologi.
Projektet undersöker de relativa effekterna av olika markanvändingar (t.ex. åkermark,
skogsmark, gräsmarker) har på biologisk mångfald och av hur dessa effekter förändras
på olika rumsliga skalor. Tanken är att detta kan leda till utvecklandet av lämpliga
naturvårdsåtgärder som beaktar, inte bara lokala störningar men också, förändringar i
landskapet också.

Fåglar och bioenergi
2017-2018
Torbjörn Ebenhard
Torbjörn Ebenhard, Åke Berg, Johnny de Jong
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU; Statsvet.
inst., 		
Umeå universitet; BirdLife Sverige; Södra; Svebio;
Världsnaturfonden WWF
Finansierat av Energimyndigheten
Ekonomi
Beskrivning Projektet syftar till att sammanställa befintlig kunskap och dra slutsatser
om hur tillförseln av bioenergi i Sverige påverkar fågelfaunan. Analysen ska identifiera
eventuella risker för fågelfaunan, peka ut särskilt känsliga arter eller biotoper, visa på
tillförselmetoder som kan ha betydande negativ eller positiv effekt, rekommendera möjliga
hänsynsåtgärder som kan mildra eller eliminera eventuella negativa effekter, och utreda om
nuvarande rekommendationer behöver kompletteras. En viktig komponent i projektet är
också att förstå vad kritiken mot biobränsleproduktion och uttag från BirdLife och andra
aktörer består av, t.ex. vilka argument som förs fram, och vilka antaganden och fakta som
de bygger på.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

Förbättrad övervakning av zoonotiska infektionssjukdomar
hos asiatiska elefanter, apor och människor – One Health
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

2018–2020
Åsa Fahlman
Åsa Fahlman
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU; Institutionen för
biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU; Institutionen
för husdjursgenetik, SLU; Institutionen för medicin, Karolinska
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Institutet; Kolmårdens djurpark; Totalförsvarets forskningsinstitut;
Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet;
Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine,
University of Kelaniya, Sri Lanka; Department of Wildlife
Conservation, Sri Lanka; University of Peradeniya, Sri Lanka;
Department of National Zoological Gardens, Sri Lanka
Finansieras av Vetenskapsrådet
Ekonomi
Beskrivning Sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor (zoonoser)
och antibiotikaresistens är stora problem som påverkar folk- och djurhälsa, biologisk
mångfald, livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt. Risken för spridning av
zoonotiska smittämnen ökar med hög befolkningstäthet och nära kontakt mellan
människor, boskap och vilda djur. Vid sjukdomsövervakning av vilda djur krävs
vanligen immobilisering (sövning; narkos) för att kunna samla in biologiska prover
och garantera säker vilthantering för både djurens och människornas skull. Dock
saknas effektiva och säkra immobiliseringsmetoder för många vilda djurarter.
Det övergripande målet med detta treåriga projekt är att förbättra övervakningen
och stärka beredskapen mot zoonotiska infektionssjukdomar hos asiatiska elefanter,
apor och människor. Fokus kommer att vara på sjukdomar som har stor betydelse för
djur- och folkhälsan och med socioekonomisk påverkan. Den nya kunskapen som
genereras genom forskningen kommer bidra till en hållbar fattigdomsbekämpning
och stödja bevarandet av global biodiversitet.
Forskning utförs inom fyra sammanlänkade projektdelar:
1) Förekomst av tuberkulos hos asiatiska elefanter och människor.
2) Zoonoser hos apor.
3) Utveckling av säkra och effektiva immobiliseringsmetoder för asiatiska
elefanter och apor.
4) Kartläggning av smittor hos vilda gnagare.
Projektet utgår från en ’One-Health’-strategi både på lokal, regional och global
nivå, med en tvärvetenskaplig grupp med experter inom veterinärmedicin,
humanmedicin, mikrobiologi, bioinformatik och viltvård. Projektet kommer
förse myndigheter med information om förekomst av zoonotiska och eventuellt
nya smittämnen i viltpopulationer, vilket kan bidra till bättre beredskap och
kontrollåtgärder mot smittsamma sjukdomar och därmed förbättra levnadsvillkoren
för asiatiska vilda djur och människor.

Grön entreprenör – landsbygdens kulturmiljöer –
forskningen visar vägen
Projektledare SLU Alnarp (Lena Johnsson)
Vid CBM
Urban Emanuelsson
Ekonomi
Projektet är finansierat av Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.
Beskrivning Urban har medverkat som föreläsare i sex stycken av filmerna
som producerats av SLU Alnarp. Ett projekt som vänder sig till företagare.
Filmerna är producerade vid Enheten för samverkan och utveckling vid Sveriges
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lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Filmerna finns här: https://www.youtube.com/
channel/UCrGo2uxoVMPc-3YwxI_IVjQ
Urbans bidrag är: ”Kulturmiljöer i kust och skärgård”, ”Kulturmiljöer i skog och
fjäll norr om Dalälven”, ”Kulturmiljöer i skog söder om Dalälven”, ”Mellanbygdens
Kulturmiljöer”, ”Slättlandskapets Kulturmiljöer ” och ”Introduktion till kulturspår i
landskapet”

Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
Period		
2015–2019
Projektledare Erik Öckinger, Institutionen för ekologi, SLU.
Vid CBM
Åke Berg, Jörgen Wissman
Samarbeten Inst. för ekologi, SLU.
Ekonomi
Finansierat av Formas
Beskrivning Exploatering och markanvändningsförändringar är ett stort hot
mot biologisk mångfald, men kan också skapa nya möjligheter för bevarande av
biologisk mångfald. Väg- och järnvägsslänter och kraftledningsgator innehåller
skötta biotoper som liknar artrika ängs- och hagmarker. Deras sammanlagda yta
överstiger ytan av ängs- och hagmarker i Sverige, som dessutom minskar stadigt.
I detta projekt kommer vi att undersöka om sådana infrastrukturmiljöer bidrar
till bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, eller till och med
ökar den biologiska mångfalden i landskapet, och i vilken utsträckning detta
beror på det omgivande landskapets sammansättning. Projektet består av 1) En
systematisk kunskapssammanställning, 2) En fältstudie för att undersöka art-,
funktionell-, och fylogenetisk mångfald på landskapsskala, 3) En rumslig analys av
var en biodiversitetsinriktad skötsel av infrastrukturmiljöer gör mest nytta, och 4)
Etablering av ett långtidsexperiment i samarbete med Trafikverket för att utvärdera
skötselalternativ. Detta experiment kommer att fortsätta efter projektperiodens
slut. Under hela projektperioden kommer vi att ha nära kontakter med
infrastrukturförvaltare, dvs. Trafikverket och Svenska Kraftnät. Projektet kommer
att generera kunskap nödvändig för att nå upp till nationella miljömål om biologisk
mångfald, och kommer att skapa en kunskapsbas för infrastrukturförvaltare för att
implementera skötsel som gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Grönt kulturarv och innovation
Period		
2018–2019
Projektledare Urban Laurin, Knytkraft, för öppen innovation ekonomisk
		förening.
Vid CBM
Håkan Tunón
Samarbeten Knytkraft, lokala entreprenörer, m.fl.
Ekonomi
Jordbruksverket.
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Beskrivning Projektet är ett kurskoncept rörande traditionell kunskap, lantraser
och grönt kulturarv baserat på en utlysning från Jordbruksverket. Avsikten är att
erbjuda tio endagskurser på olika teman och på olika platser i Sverige. Kurserna
riktar sig till näringsidkare.

Hållbar nötköttsproduktion
Period		
2014-2018
Projektledare Annemieke Gärdenäs
Vid CBM
Urban Emanuelsson
Samarbeten Fr.a. Institutionen för mark och vatten, SLU
Ekonomi
Finansieras av Naturbeteskött
Beskrivning Syftar till att visa hur nötköttsproduktion kan ske på ett hållbart sätt
t.ex. ur ett klimatperspektiv och ur ett biodiversitetsperspektiv.

Integrated History and Future of People on Earth (IHOPE)
Period		
2009–
Projektledare Carole L. Crumley
Vid CBM
Carole L. Crumley
Samarbeten Ett globalt nätverk av intresenter
Beskrivning IHOPE är ett globalt forskarnätverk för sådana som delar ett
stort intresse för såväl det historiska som för framtida möjligheter för människan
och vår planet. Nätverket är inriktat på samarbeten mellan miljö-, samhälls- och
humanvetenskap, urfolks- och lokala samhällen, medborgarforskning, modellerare,
resursförvaltare, beslutsfattare, tänkare och praktiker i olika sammanhang.

Integration between the pines
Period		
2017-19
Projektledare Benedict Singleton, CBM
Vid CBM
Benedict Singleton
Ekonomi
Finansierat av CBM
Beskrivning Målsättningen är att utforska natur-baserad integration för
invandrare i Örebro län ”Språka mellan tallarna”. Fokus ligger på flera håll: 1)
Förväntningar och erfarenheter av de som leder och går på aktiviteterna. 2) Hur
koncepten ekologiskt och nationellt medborgskap införlivas i aktiviteterna. 3) Hur
människors olika bakgrund har inverkan på hur de lär sig om ”natur” i betydelsen
biologisk mångfald.
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Foto: Håkan Tunón

Interreg: Biologiskt kulturarv som
bærekraftig verdiskaper
2016–2019
Håkan Tunón, CBM
Håkan Tunón
NIBIO – Norsk Institutt for Bio-økonomi, Södertörns högskola,
Ovanåkers kommun, samt svenska fäbodföreningar, Norsk
Seterkultur och Proneo AS
Från Sverige: CBM, Södertörns högskola, Ovanåkers kommun samt
Ekonomi
Interreg sekretariatet Norge-Sverige
Beskrivning Småskaliga brukare som ägnar sig åt sedvanebruk på utmarken,
såsom fäbodbrukare och fjällbönder, bedriver en verksamhet som bidrar att bevara
natur- och kulturvärden, samtidigt som den inte är ekonomiskt konkurrenskraftig i
dagens system. Detta projekt syftar till att undersöka på vilket sätt man kan använda
sig av dessa världen med avsikt att skapa förutsättningar för att brukarna ska kunna få
bättre betalt för sina produkter. Målet är att utöka brukarens möjligheter att fortsätta
upprätthålla natur- och kulturvärden i landskapet.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

Inventering av fjärilar i småbiotoper på åkermark
Period 		
2015–2019
Projektledare Åke Berg, CBM
Vid CBM
Åke Berg
Samarbeten Inst. för ekologi, SLU.
Ekonomi
Finansierat av FOMA vid SLU
Beskrivning
Målsättningen med detta fleråriga projekt är att inventera
fjärilsfaunan i ett urval av gräsmarker och småbiotoper inom Lill-Nils rutor (regional
miljöövervakning) där både fältkarteringar av småbiotoper (Lill-Nils småbiotopkartering)
och flygbildstolkning av gräsmarker (grön infrastruktur) sker. Detta kommer att ge 1) ett
basvärde för en organismgrupp (dagfjärilar) som kan användas i framtida uppföljningar
av populationsutvecklingen av olika arter. Vidare kommer projektet att 2) identifiera
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småbiotoper och gräsmarkstyper som är viktiga för fjärilsfaunan, 3) testa befintliga
miljöindikatorer (t.ex. åkermarkens arrondering) och utveckla nya indikatorer (för
konnektivitet, landskapshistorik), och ge möjligheter till framtida utvärderingar av effekten
av olika skötselåtgärder och miljöersättningar.

IPBES Regional Assessment. Review editing of IPBES
regional assessment of Central Asia and Europe
Period		
2016-2018
Projektledare Tuija Hilding-Rydevik
Vid CBM
Tuija Hilding-Rydevik
Samarbeten IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
		
and Ecosystem Services)
Ekonomi
Finansierat av Naturvårdsverket
Beskrivning IPBES är biologiska mångfaldens motsvarighet till IPCC
inom klimatet. Plattformen är mellanstatlig och lyder inte under någon annan
internationell konvention eller överenskommelse. 125 nationer är medlemmar i
IPBES, plenarmöten anordnas en gång per år. Som en del i arbetet med regionala
assessments samarbetar forskare från alla delar av världen i olika arbetsgrupper,
arbetsmöten m.m. Som review editor är uppgiften att läsa och kontrollera arbetet
med de regionala utvärderingarna.

Landskap och akvareller
2017-2020
Urban Emanuelsson, CBM
Urban Emanuelsson
Maria Petersson
Delvis viss finansiering genom samarbete med boken om bok om
Sydsvenska Natur- och kulturgårdar.
Beskrivning En essäsamling om ca 70 landskap, såväl svenska som utländska som
illustreras med minst en akvarell var, av Maria Petersson.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten
Ekonomi

Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och
ett varierat skogsbruk
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

2016–2018
Gabriel Michanek, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Maria Forsberg, Johnny de Jong
Vid SLU i Umeå; Anouschka Hof, Jörgen Rudolphi, Hans Ekvall,
Göran Bostedt (också vid Umeå universitet); Astrid von Zabel vid
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Bern University, Schweiz.
Finansierat av Naturvårdsverket
Ekonomi
Beskrivning Forskningsprojektet är ett tvärvetenskapligt projekt mellan ekologer,
jurister och ekonomer rörande implementeringen av en landskapsansats i samband
med förvaltning av skog.

Levande grönt kulturarv
2018–2019
Håkan Tunón
Håkan Tunón
SLU, Föreningen Sesam, Jordbruksverket, KSLA, Kålrotsakademien,
Programmet för odlad mångfald, Riksantikvarieämbetet, m.fl.
Beskrivning 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? Avsikten är att bl.a. göra ett inspel till den
kommande verksamhetsplanen för Programmet för odlad mångfald.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

Miljökonsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle
Period
-2018
Projektledare Johnny de Jong
Vid CBM
Johnny de Jong
Samarbeten Forskare på SLU och vid Lunds universitet
Ekonomi
Finansierat av Energimyndigheten
Beskrivning Syftet med projektet är att beskriva olika miljökonsekvenser
vid uttag av grot, stubbar, klenvirke m.m. som skogsbränsle. De miljövariabler
som bedöms är biodiversitet, försurning, näringsämnen, miljögifter och
produktionsförhållanden. Effekterna relateras till miljökvalitetsmålen och målet är att
beskriva en uttagsnivå som är möjlig utan att försvåra uppfyllelsen av miljömålen, det
vill säga, ett uthålligt uttag.

Nationell metodik för inventering av alléer och trädmiljöer i
infrastruktur
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

2016–2019
Tommy Lennartsson
Tommy Lennartsson, Jörgen Wissman, Anna Westin
Trafikverket
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Ekonomi
Trafikverket
Beskrivning Ta fram kunskaper och metoder som behövs för att vidareutveckla,
nå och utvärdera mål för träd som har biologiskt höga värden eller träd som
har potential för att få höga värden inom Trafikverkets ansvarsområde. Inom
projektet skall också de problem i form av säkerhetsrisker samt möjligheter att lägga
nyetableringar utanför den omedelbara närheten till infrastrukturen beaktas.

Nordisk IPBES-liknande utvärdering av biologisk mångfald
och ekosystemtjänster
Period		
2016–2018
Projektledare Naturvårdsverket
Vid CBM
Håkan Tunón, Marie Kvarnström
Samarbeten Nordiska naturvårdsverken, olika universitetsinstitutioner samt NGO:s
Ekonomi
Naturvårdsverket
Beskrivning De nordiska naturvårdsverken har enats om att genomföra en
utvärdering över hur det står till med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i
Nordens kusttrakter. Denna kommer att genomföras utifrån IPBES-upplägg för
sådana utvärderingar i syfte att kunna användas också i det sammanhanget. CBM
har uppdraget att arbeta med att inkludera lokal och traditionell kunskap för i
huvudsak svenska förhållanden. Under 2018 publicerades två rapporter i Nordiska
ministerrådets skriftserie TemaNord.

Nybyggarliv i Vilhelmina
2006–2019
Håkan Tunón
Håkan Tunón
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Rolf
Kjellström.
Finansierat av Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i
Ekonomi
Lappland.
Beskrivning Projektet syftar till att skapa en systematisk bild av
naturresursanvändningen bland nybyggare i Vilhelmina socken under 1800–1900-talen.
Slutresultatet kommer att vara ett bokverk som beskriver nybyggarnas liv och vardag
samt deras beroende av biologisk mångfald. Under 2016 publicerades den sjätte och sista
volymen Från nybyggarnas tankevärld i bokserien Nybyggarliv i Vilhelmina. Hösten 2017
samarrangerade CBM ett nybyggarsymposium i Vilhelmina som under 2019 kommer
att följas av ett temanummer baserat på symposiet. Parallellt arbetas på ytterligare en
bok om nybyggarkulturen och dess naturresursutnyttjande som kommer att ges ut av
Carlsson bokförlag. Under 2019 kommer ytterligare ett nybyggarseminarium att hållas i
Vilhelmina.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten
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Når nyskapade och restaurerade våtmarker målet att öka
biologisk mångfald och ekosystemtjänster? En utvärdering
med bearbetade långtidsdata från Artportalen.
Period 		
2015–2018
Projektledare Tomas Pärt, Institutionen för ekologi, SLU
Vid CBM
Åke Berg
Samarbeten ArtDatabanken, Institutionen för ekologi, SLU.
Ekonomi
Finansierat av Formas
Beskrivning Världens våtmarker minskar i antal och står under ett ständigt hot
trots deras centrala roll för människans välstånd. För att motverka detta hot, och
utveckla våtmarkernas ekosystemtjänster, restaureras och återskapas många våtmarker
i Sverige. Idag är våtmarker kopplade till mer än hälften av de 16 miljökvalitetsmål
riksdagen beslutat om, där ökad biodiversitet, minskad övergödning och ökad
vattenkvalitet är viktiga delmål. Trots det finns ingen fullskalig nationell uppföljning
av delmålen och om de står konflikt till varandra. Genom att använda omfattande
data från Artportalen (frivilligt rapporterade av allmänheten) kan vi för första gången
länka robusta tidsserier av populationsdata till genomförda våtmarksrestaureringar
för att undersöka deras långsiktiga effekter på biologisk mångfald. Vårt mål är att:
1) Producera nationella data på långtidseffekter av olika restaureringsåtgärder samt
testa i vilka landskap och våtmarksnätverk de har störst effekt på våtmarksfåglarna.
2) Utveckla nya statistiska redskap för att utvinna vetenskapligt användbara data
ur den stora mängden data i Artportalen. 3) Undersöka om det finns synergier och
konflikter mellan olika miljömål: ökad vattenkvalitet, minskat näringsämnesläckage
samt biologisk mångfald (fåglar, vattenväxter). 4) Utveckla fågelindikatorer för
framtida uppföljning av miljömålen. 5) Bygga ett nätverk av berörda intressenter
och en nationell restaureringsdatabas för ”evidensbaserad ”naturvård och skötsel av
våtmarker.

Professional learning in and about nature
Period		
2017–2019
Projektledare Diana Garavito-Bermúdez
Vid CBM
Diana Garavito-Bermúdez
Ekonomi
CBM
Beskrivning Projektet handlar om professionella lärandeprocesser i och
om naturen bland yrkesfiskare och lantbrukare i Sverige - som kopplas till
platsanknytning, identitet och ekologisk kunskap - och dess betydelse för
hållbarhet och hållbar utveckling.

61

Verksamhetsberättelse 2018
CBM

Påverkansfaktorer för förekomst av fladdermöss och
insekter på hög höjd
Period		
-2019
Projektledare Johny de Jong
Vid CBM
Johnny de Jong
Samarbeten Institutionen för ekologi, SLU
Ekonomi
Finansierat av Energimyndigheten
Beskrivning 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.

Referensgrupp för Naturvårdsverkets arbete med Invasiva arter
Period 		
2018
Projektledare Naturvårdsverket
Vid CBM
Jörgen Wissman
Samarbeten Naturvårdsverket
Ekonomi
Finansierades av Naturvårdsverket
Beskrivning Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk
mångfald och relaterade ekosystemtjänster. Riskerna som dessa arter för med
sig tilltar på grund av en ökad global handel och pågående klimatförändringar.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober
2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva
främmande arter (EU-förordningen) trädde i trädde i kraft 1 januari 2015, för
att uppfylla åtgärd 16 (att inrätta ett särskilt instrument om invasiva främmande
arter), mål 5 (att bekämpa invasiva främmande arter) i EU:s strategi för biologisk
mångfald 2020. EU-förordningen fastställer regler för att bl.a. stödja målen
inom art- och habitatdirektivet, vattendirektivet samt havsmiljödirektivet.
EU-förordningen syftar till att relevanta åtgärder ska vidtas för att säkerhetsställa
ett skydd för vilda djur- och växtarters miljö, bl.a. för att uppfylla målen inom
konventionen om biologisk mångfald. Referensgruppens främsta arbete är att
arbeta med handlingsprogrammet mot jätteloka och jättebalsamin.

Revitalization and Sustainability
Period		
2018-2019
Projektledare Martin Fredriksson, Johanna Dahlin, Inger Olausson och
		Martin Hultman
Vid CBM
Håkan Tunón
Samarbeten Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs
universitet, m.fl.
Finansierat av Formas
Ekonomi
Beskrivning Ett planeringsprojekt för att undersöka kulturarvets roll för att söka
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inspiration för framtiden. Avsikten är att begrunda fenomenet revitalisering och om
och hur det kan bidra hållbar utveckling. Idén är att reflektera över alla aspekter på
hållbarhet och inte bara på kulturell hållbarhet. Särskilt fokus läggs på revitalisering
av traditionell kunskap och traditionella sedvänjor.

Skogsbruk med hänsyn till habitatkvalitet för fladdermöss
Period		
Projektledare
Vid CBM
Ekonomi
Beskrivning

2018-2020
Johnny de Jong
Johnny de Jong
Finansierat av Skogssällskapet
Studier av hur fladdermöss påverkas av skogsbruk.

Skånelandens landskapshistoria
Period		
2017-2020
Projektledare Urban Emanuelsson, CBM
Vid CBM
Urban Emanuelsson
Samarbeten Lars Emmelin, Blekinge tekniska högskola
Ekonomi
CBM
Beskrivning En vidareutveckling av boken ”Det skånska kulturlandskapet” som
reviderades 2002, men som nu skall revideras och utvidgas med Blekinge och Halland.

Skötsel av kulturpräglad natur
Period		
2016Projektledare Anna Westin, Tommy Lennartsson, CBM
Vid CBM
Tommy Lennartsson, Anna Westin
Samarbeten Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket
Ekonomi
Finansierat av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket
Beskrivning Skötsel av kulturpräglad natur är en ny satsning på
kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i
odlingslandskapet. 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. Satsningen ska också bidra till
bättre kunskap om sambanden mellan ekologi och historia och bättre samverkan
mellan naturvård och kulturmiljövård. Uppdraget omfattar utarbetande av koncept
för en kompetensutvecklingsinsats, genomförande av kunskapssammanställningar
och kurser om specifika skötselformer och kulturpräglade naturtyper. Under 2017
har två kurser genomförts, en om torrmarksslåtter i samarbete med Länsstyrelsen i
Östergötlands län och en om våtmarksslåtter med Länsstyrelsen i Örebro län.
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Skötsel av stationsområden
Period 		
2018
Projektledare Jörgen Wissman
Vid CBM
Jörgen Wissman
Samarbeten Trafikverket, Naturcentrum, Ecocom
Ekonomi
Finansieras av Trafikverket
Beskrivning 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) Rotryckning (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).
De faktorer som undersöks är främst hur öppen den behandlade ytan håller sig med
åtgärderna eller en kombination av åtgärderna t.ex. träd- och rotryckning och slåtter
samt mängden och vilka arter insekter som besöker blommor på stationsområdet.
Det är mycket väl belagt att öppenhet i form av solexponering och öppna partier
med blottad mineraljord, helst sand, ger goda förutsättningar för en värdefull flora
men inte minst är en mycket viktig biotop för solitärbin. Dessa typer av miljöer är
generellt ovanliga i det moderna landskapet, vilket gör stationsområden till viktiga
miljöer att bevara och sköta.

Spåren i landskapet
2012-2018
Urban Emanuelsson, CBM
Urban Emanuelsson
Högskolan Kristianstad, Skogsstyrelsen och Landskapsarkitekterna,
samt SLU Alnarp.
Finansieras av Högskolan Kristianstad samt CBM
Ekonomi
Beskrivning Projektet syftar till en fälthandbok som kan användas för
identifiering av såväl ”döda” spår som murar, stenringar mm såsom biologiska spår
om f.d. hamlade träd, speciell flora. Tanken är att boken skall leda till att många
kan lära sig läsa landskap, samt att naturvård och kulturmiljövård skall arbeta mer
integrerat.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

Städer och natur: risker och möjligheter i en värld baserad
på One Health tänkande
Period		

2018-2019
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Projektledare Henrik Lerner, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Vid CBM
Håkan Tunón
Samarbeten Ersta Sköndal Bräcke högskola, Högskolan Kristianstad, SLU och
Uppsala universitet.
Finansieras av Formas
Ekonomi
Beskrivning Stadsnära natur, framförallt våtmarker, är ett viktigt inslag i
stadsplaneringen. Våtmarker har möjlighet att rena dagvatten men också erbjuda
rekreation i form av bad och naturupplevelser. Genom klimatförändringar och
ändrad spridning av sjukdomar så kan emellertid stadsnära natur också utgöra en
riskzon för människor. Vilda djur kan bära på smittor som man annars inte träffar
på i stadsnära miljö, och likaså kan människor sprida sina patogener till de djur som
besöker våtmarken. Att väga fördelar och risker med våtmarker i stadsnära natur är
fokus i denna syntes av en systematisk litteraturstudie. Målsättningen är att hjälpa
exempelvis stadsplanerare, folkhälsovetare och kommunekologer när de planerar
framtiden för stadsmiljöer, på ett sådant sätt att fördelarna kan utnyttjas till fullo
medan riskerna begränsas i rimlig omfattning.

Sydsvenska Natur- och kulturgårdar – bokprojekt
Period		
2017–2020
Projektledare Ulf Lundwall. Projektet ägs av Sydsvenska Natur och Kulturgårdar
Vid CBM
Urban Emanuelsson
Samarbeten Ulf Lundwall, Skånes Naturskyddsförening samt föreningen SNOK
Ekonomi
Finansieras av Region Skåne.
Beskrivning En beskrivning av medlemsgårdarna i föreningen Sydsvenska naturoch kulturgårdar (SNOK).

Sälgboksprojektet: kunskap om biologisk mångfald och
skyddsvärda träd
2016–2019 (projektet inleddes med ”Sälgboken” 2009)
Håkan Tunón, CBM
Håkan Tunón
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Bengt Ehnström
och Martin Holmer.
Finansierat av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden
Ekonomi
WWF, samt diverse externa tryckbidrag.
Beskrivning Sälgboksprojektet: synliggöra kunskap om biologisk mångfald
och skyddsvärda träd genom att publicera böcker om specifika trädslag och deras
biologiska mångfald. I serien har hittills Sälg: livets viktigaste frukost (2009, 2:a uppl.
2011), Asp: darrar min asp, myllrar min värld (2012), Björk: svart på vitt om myllrande
mång fald (2015) och Tall: en tallrik biologisk mång fald (2017). Under sommaren 2018
hade projektet en utställning på Tyresta nationalpark med bilder ur böckerna
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten
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tillsammans med trädinspirerade tygvepor designade av Studio Bjarka. Hösten 2019
planeras en utgivning av en bok om granen och dess biologiska mångfald.

Traditional knowledge of Northern waters
Period		
2018
Projektledare Tero Mustonen, Snowchange Cooperative, Finland.
Vid CBM
Håkan Tunón, Marie Kvarnström
Samarbeten Snowchange Cooperative, Saa’mi Nue’tt,
Ekonomi
NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation)
Beskrivning Avsikten med projektet är att skapa en lokal delaktighet
i förvaltningen av fiskeresurser i området. Initialt har arbetet riktat in sig
på dokumentering av lokal kunskap samt iscensättandet av en community
based monitoring-process för att samla ytterligare data rörande klimat- och
miljöförändringar.

Notdragning på Torneälv. Foto: Håkan Tunón.
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Traditional land use, biodiversity, sustainability and local
traditions in present Romania and historical Sweden
2013–
Anna Westin, CBM
Anna Westin, Tommy Lennartsson
National Museum of the Romanian Peasant, Dept. of Sociology,
National School of Political Science and Administration, Bukarest
Finansierat av CBM, strategisk satsning
Ekonomi
Beskrivning 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.
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten

Triekol 3 – Applied Road and Rail Ecology
Period		
2017–2022
Projektledare J-O Helldin
Vid CBM
J-O Helldin, Tommy Lennartsson, Jörgen Wissman, Anna Westin,
Weronika Linkowski
Samarbeten Inst för Ekologi (SLU) Inst för Vilt, fisk och miljö (SLU),
Enviroplanning AB, Trafikverket, Ecocom AB, Naturcentrum.
Finansieras av Trafikverket
Ekonomi
Beskrivning TRIEKOL – Applied Road and Rail Ecology är Trafikverkets
forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald
och landskapsekologi. Målet med forskningsprogrammet är att ta fram metoder och
kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra,
ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet. Arbetet inom programmet 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.

Utveckling av en meritportfölj för samverkan vid SLU
Period 		
2017–2018
Projektledare Helena Nordström Källström
Vid CBM
Jörgen Wissman, Håkan Tunón
Samarbeten SLU centralt, Institutionen för stad och land, SLU
Ekonomi
SLU centralt
Beskrivning Projektet är ett första försök till handledning och inspiration för att
utforma en individuell beskrivning av samverkansaktiviteter och erfarenheter i en
akademisk kontext i en så kallad meritportfölj för samverkan. Portföljen kan användas
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för att ge ett bredare bedömningsunderlag vid bedömning av vetenskaplig och
pedagogiskt skicklighet eller för en separat bedömning av samverkansskicklighet. Det
kan sedan användas i olika situationer, t.ex. vid rekrytering/befordran, lönesamtal och
medarbetarsamtal. Utformningen tar inspiration från den pedagogiska meritportföljen
och består av två delar: En självreflekterande del där man får beskriva sitt förhållningssätt
till samverkan, samt en del med konkreta exempel på samverkansaktiviteter, vilken syftar
till att beskriva och belägga sina erfarenheter inom samverkan.

Utveckling av syntesarbeten i samband med
skogsbränsleuttag med hjälp av ToSIA
Period		
-2018
Projektledare Johnny de Jong, CBM
Vid CBM
Johny de Jong
Samarbeten IVL, Lunds universitet
Ekonomi
Finansierat av Energimyndigheten
Beskrivning Syftet är att få fram en metod för att på ett effektivare sätt syntetisera
och värdera kunskap om miljöeffekter av skogsbränsleuttag.

Välfärdsaspekter vid fällfångst av vildsvin
2018-2020
Åsa Fahlman
Åsa Fahlman
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU; Nationellt Centrum
för djurvälfärd (SCAW); Institutionen för husdjurens miljö och
hälsa, SLU; Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation,
SLU; Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala
universitet; Zoologiska institutionen: etologi, Stockholm
universitet; Institutionen för patologi och viltsjukdomar, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Finansieras av Svenska Djurskyddsföreningen och Naturvårdsverket
Ekonomi
Beskrivning Den i Sverige nyligen godkända jakten på vildsvin (Sus scrofa)
med f älla är kontroversiell och väcker frågor om etik och djurskydd. Det
finns flera godkända vildsvinsf ällor, men de har utvärderats endast avseende
patologiska förändringar hos djuren. Syftet med detta tvärvetenskapliga
projekt var att utvärdera stress och välf ärdsaspekter i samband med f ällfångst
av vildsvin. Olika välf ärdsindikatorer (beteende och fysiologi) utvärderades
från filmad f ällfångst och genom blodprovsanalyser. Resultaten jämfördes med
patologiska fynd vid obduktion. En ny biomarkör för stress, chromogranin
A, analyserades för första gången i vildsvinsblod. På detta sätt gjordes en mer
utförlig och modern utvärdering av f ällor för jakt, för att upprätthålla god etik
och djurvälf ärd. Fördjupad utvärdering av f ällfångst och forskning avseende
Period		
Projektledare
Vid CBM
Samarbeten
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stress och välf ärd vid fångst av vilda djur är av högsta vikt för att etablera ett mer
hållbart underlag för framtida förvaltning och reglering av f ällfångst i Sverige.

Värdefulla träd vid vägen
Period		
2018
Projektledare Tommy Lennartsson
Vid CBM
Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson, Anna Westin, Weronika
Axelsson Linkowski
Samarbeten CBM
Ekonomi
?
Beskrivning Projektet syftar till att utveckla en kunskapsbas och en GIS baserad
metod för inventering och värdering av alléträd och andra vägnära träd i ett grönt
infrastrukturperspektiv. Det har gjorts genom följande arbetsmoment:
• Sammanställning av befintlig och nödvändig kunskap för att värdera alléer och
vägträd ur natur-, kultur-, trafiksäkerhets- och gestaltningssynpunkt.
• Utveckling av en inventerings- och analysmetod som kombinerar
befintliga inventeringsdata (t.ex. trädportalen), nya fältdata (t.ex. trädens
igenväxningsstatus, närstående trädmiljöer och ersättningsträd) och eventuellt nya
flygbildsdata (t.ex. intilliggande trädmiljöer). Det ska även ge kunskap om hur
långt vi kan komma med befintliga dataunderlag resp. vilka nya inventeringar
som behövs.
• Verifiering av metoden i fält.
• Utveckling av ett förslag till en mall för värdering, baserat på inventerings- och
analysmetoder.
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Ekonomi och personal
Beviljade ansökningar och erhållna uppdrag 2018
CBM:are i
ansökan

Tidsperiod
ansökan

Finansiär

Total s:a

Projekttitel

Karin Gerhardt

20182022

Formas

11 mnkr

Kulturspannmålens roll för ekologisk
spannmålsproduktion och konsumtion

Åsa Fahlman

20182020

Vetenskapsrådet

3 mnkr

Förbättrad övervakning av zoonoser
hos asiatiska elefanter, apor och
människor

Tuija HildingRydevik

2018

Naturvårdsverket

1,7 mntkr

Kunskapsunderlag grön infrastruktur
och ekosystemtjänster

Johnny de Jong

20182019

Stiftelsen
Skogssällskapet

991 tkr

Skogsbruk med hänsyn till
habitatkvalitet för fladdermöss

Anna Westin

2018

Riksantikvarieämbetet

430 tkr

Skötsel av kulturpräglad natur

Tuija HildingRydevik

20182019

Boverket

300 tkr

Främmande trädarter i stadsmiljö
2018

Håkan Tunón

20182019

Stiftelsen
Skogssällskapet

150 tkr

Granboken

Karin Gerhardt

2018

Uppsala
universitet

104 tkr

Utvärdering av masterprogrammet i
hållbar utveckling

Johnny De Jong

20192019

Artdatabanken
SLU

70 tkr

Underlagsdata fladdermöss till artikel
17 rapportering
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Resultat och kapital
Resultat och kapital 2018 (tkr)

Ingående balans (kapital)

387

Statsanslag

7 607

Uppdragsintäkter

8 666

Bidragsintäkter

5 462

Övriga intäkter

220

SUMMA INTÄKTER

21 954

Personalkostnader

-14 000

Lokalkostnader

-1 059

Driftskostnader

-3 125

Avskrivningar

-138

Overhead

-2 880

SUMMA KOSTNADER

-21 202

Årets resultat

752

Utgående balans (kapital)

1 138

Kapital i % av omsättning

5

CBMs omsättning 2018 var 22 MKr vilket var en ökning jämfört med nivån
de föregående tre åren och var också större än vad som var budgeterat. Den
externa finansieringen ökade också under 2018. I posten ”statsanslag” ingår
basfinansiering från NJ-fakulteten vid SLU, prestationsmedel, extra tilldelning
och medel för fortlöpande miljöanalys. I posten ”uppdragsintäkter” ingår medel
från myndigheter men också basmedlen från Humanistisk-samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet vid Uppsala universitet. I posten ”bidragsintäkter” ingår
forskningsmedel från forskningsråd och myndigheter men också basmedlen från
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Övriga intäkter avser
bokförsäljning och intäkter från den årliga Mångfaldskonferensen.
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Finansiering
Fördelning av intäkterna (tkr)
Statsanslag: 7 607
Uppdragsintäkter: 8 666
Bidragsintäkter: 5462
Övriga intäkter: 220

Totalt: 21 955

Personal
Vid slutet av 2018 arbetade 24 personer vid CBM. Av dessa var 13 heltidsanställda
och 9 deltidsanställda på CBM, SLU. 2 var anställda vid Uppsala universitet men
hade en tjänst där samarbete med CBM ingick. Projektanställda är inte inräknade
här.

Helårsarbetskrafter, kompetens

Kompetens
Professorskompetenta

2017
3,3

2018
3,4

Disputerade, docent/doktorand

10,5

13,5

Ej disputerade, forskande/utredande

0,7

0,7

Kommunkation

1,0

1,0

Ekonomi/administration

0,5

0,5

Antal helårsarbetskrafter

16

18,75
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CBM:s personal 2018

Översta raden, från vänster till höger: Weronika Axelsson Linkowski, Patrik Baard, Åke Berg, Annika Borg (foto: Jörgen Wissman),
Carole L. Crumley.
Andra raden: Johnny de Jong, Torbjörn Ebenhard, Urban Emanuelsson, Åsa Fahlman (foto: Håkan Tunón), Maria Forsberg.
Tredje raden: JO Helldin (foto: Henrike Hensel), Diana Garavito Bermúdez, Karin Gerhardt, Carina Green, Tuija Hilding-Rydevik.
Fjärde raden: Frank Johansson, Mike Jones, Marie Kvarnström, Tommy Lennartsson, Benedict Singleton.
Femte raden: Håkan Tunón, Gertrud Vallgårda, Anna Westin, Jörgen Wissman.
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Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum
för forskning om biologisk mångfald som en avgörande
fråga för samhällsutvecklingen. CBM tillhör Sveriges
lantbruksuniversitet SLU, och inrättades 1994 av regeringen.

