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Biologisk mångfald som den
framställdes för 500 år sedan i
kalkmålningar i Hackås kyrka i
Jämtland. Vilda och tama djur
finns rikligt representerade i det
svenska landskapet. I dagens
definition av biologisk mångfald
inbegrips också vilda och tama
djur liksom vilda och odlade
växter.
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Som länkarna i en kedja
Naturvårdskedjan är ett forskningsprojekt i vilket naturvårdens mål, styrmedel,
skötselåtgärder och utvärdering sammanlänkas.

Sidan 4

Torrskogar i Afrika krymper
I Miombo-skogarna i Tanzania studerar CBM tillsammans med Sida/SAREC hur
den snabba befolkningsökningen påverkar skogarnas utbredning.

Sidan 7

Kulturväxter räddas
Kulturväxter av alla de slag räddas inom programmet för odlad mångfald.

Sidan 8

Människan, växterna och djuren
Gammal kunskap om människans förhållande till växter och djur sammanställs inom
projektet Människan, växterna och djuren: etnobiologi i Sverige.

Sidan 9

Turism på tapeten
Det är inte säkert att all ekoturism är miljövänlig. Vanliga charteresor  är ofta mycket
effektiva ur transportsynpunkt och är därmed inte att förakta. Detta och mycket
annat om turism avhandlades på Mångfaldskonferensen i Östersund.

Sidan 18
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Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald
Riksdagen beslöt 1994 att bilda ett centrum för att sam-
ordna och stimulera forskning om biologisk mångfald. Detta
var en följd av den internationella konventionen som
Sverige skrev under i Rio 1992.

Centrum för biologisk mångfald (CBM) startade sin
verksamhet hösten 1995. Förutom initiering och samord-
ning av forskning, ägnar man sig åt fortbildningskurser,
seminarier och information om biologisk mångfald.

CBM är en gemensam arbetsenhet för Uppsala uni-
versitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det är
förlagt till Naturicumhuset i Bäcklösa, Ultuna. Förestån-
dare är:
Urban Emanuelsson, CBM, Box 7007, 750 07 Uppsala
Telefon: 018 - 67 27 30 Telefax: 018 - 67 35 37
E-post: Urban.Emanuelsson@cbm.slu.se

Styrelse
Roland von Bothmer (ordförande), SLU, Institutionen för
växtförädling, Lund
Jan Bengtsson, SLU, Institutionen för ekologi och växt-
produktionslära, Uppsala
Johan Bodegård, Naturvårdsverket, Stockholm
Kjell Danell, SLU, Institutionen för skoglig zooekologi, Umeå
Honor Prentice, Lunds universitet, Institutionen för syste-
matisk botanik
Fredrik Ronquist, Uppsala universitet, Institutionen för
evolutionsbiologi, systematisk zoologi
Brita Svensson, Uppsala universitet, Institutionen för
evolutionsbiologi, växtekologi

❂

Här på ledarplats har jag tidigare
främst skrivit om hur vi kan

bevara och hållbart nyttja den biolo-
giska mångfalden. Det är en hel del
organisationer och myndigheter som
sysslar med biologisk mångfald. Hur
har då CBM:s roll i detta utkristal-
liserats efter sex års verksamhet?

I det här numret vill vi belysa
CBM:s egen verksamhet. Basen i verk-

samheten har allt mer kommit att ut-
göras av ett antal större program, ex-
empelvis HagmarksMISTRA, Natur-
vårdskedjan, Etnobiologi och Pro-
grammet för odlad mångfald (POM).
Dessa program är inte strikt inriktade
på enbart biologiska spörsmål, utan vi
försöker binda samman många olika
aspekter på ett tvärvetenskapligt sätt.
Inom programmen, som hålls ihop av
CBM, finns en rad projekt och aktivi-
teter ute på olika akademiska institu-
tioner och i olika organisationer.

Tvärvetenskapligheten är viktig,
men även möjligheterna att arbeta
med synteser är centrala för oss.
Syntesarbetet innebär att vi för sam-
man olika typer av kunskaper, som
för en yttre betraktare kanske bara
ytligt sett har med biologisk mång-
fald att göra. De sammanförda resul-
taten kan dock bli mycket viktiga för
exempelvis jordbrukspolitiken, som
kan inriktas till gagn för bland an-
nat den biologiska mångfalden, och
därmed också till människors väl.

Förutom konkreta forsknings- och
undervisningsresultat får vi en massa
viktiga kontakter både i Sverige och
utomlands. Dessa kontakter formar
CBM:s värdefulla nätverk. Många

gånger kan vi just genom att koppla
ihop olika delar i nätverket åstad-
komma positiva effekter.

Kunskapen och förståelsen
sprids i samhället genom vårt nät-
verk. Kära läsare, du är just nu en
del av detta nätverk och vi hoppas
att vi framöver ännu bättre kan stå
till tjänst på olika sätt och vara
behjälpliga för vårt nätverk.

CBM är med andra ord inte en
organisation som på något sätt ”diri-
gerar” arbetet med att bevara och
hållbart nyttja den biologiska mång-
falden. Vi vill inspirera och hjälpa
andra att tillsammans med oss och
ibland på egen hand verka för att den
biologiska mångfalden bevaras. Den
bevarade biologiska mångfalden är
en av de absolut viktigaste bestånds-
delarna i arbetet för ett uthålligt sam-
hälle, som inte överutnyttjar de bio-
logiska naturresurserna.

Urban Emanuelsson

CBM inspirerar och hjälper
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CBM som spindel i nätet
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Sveriges tillämpning av CBD (Kon-
ventionen om biologisk mång-

fald) har lett till flera konkreta åtgär-
der, men fortfarande återstår mycket
att lösa innan regeringens åtaganden
är fullföljda. Bland annat har vi ännu
inte ett jord- och skogsbruk, som
hållbart nyttjar biologisk mångfald.

Centrum för biologisk mångfald
föddes i en regeringsproposition
1993, som ett led i Sveriges strategi
för att fullfölja åtagandena i Kon-
ventionen om biologisk mångfald.
En av CBM:s uppgifter är att se till
att Sverige utför den forskning som
krävs för konventionsarbetet, och att
forskningsresultaten också blir prak-
tiskt användbara.

”Bio” i Rio
Konventionen om biologisk mång-
fald, ofta kallad Rio-konventionen, är
ett avtal mellan ca 180 länder. Syftet
är att bevara den biologiska mång-
falden, men inte bara som renodlad
naturvård. Lika viktigt är det hållbara
nyttjandet.

Biologisk mångfald är natur-
resurser som försörjer människor och
med hållbart nyttjande menas en klok
skötsel av dessa resurser. CBD strävar
också efter en rättvis fördelning av de
biologiska resurserna mellan jordens
folk. Därigenom spänner konven-
tionen över allt från fridlysning av ar-
ter, bevarande av ekosystem, hållbart
nyttjande i skogsbruk till en säker han-
tering av genmanipulerade organis-
mer (GMO) samt frågor om handels-
och fördelningspolitik.

Åtta år har gått
Efter åtta års arbete har CBD passe-
rat flera viktiga milstolpar. Man har
utarbetat arbetsprogram för biolo-
gisk mångfald i marina miljöer, söt-
vatten och jordbrukslandskap, samt
vägledningar hur de ska tillämpas på

nationell nivå. Utvecklande av lik-
nande arbetsprogram för skogsland-
skapet och för taxonomin är på gång.
Ett säkerhetsavtal för GMO har skri-
vits under. Riktlinjer för hantering av
främmande organismer har utarbe-
tats. På ett konceptuellt plan har
fokuseringen på skötsel av hela eko-
system och hållbart nyttjande fått
stort genomslag i många länder, inte
minst i Sverige.

Vem äger arvet?
Många frågor återstår dock att lösa.
En av de knivigaste är frågan om till-
träde till genetiska resurser och in-
formation om biologisk mångfald.
Vem äger sådana abstrakta till-
gångar? Vem ska få använda dem och
hur ska i så fall ”ägarna” få del av de
vinster som uppstår? CBD har i dessa
frågor till viss del kommit på kolli-
sionskurs med flera andra internatio-
nella organ, t.ex. FAO och WTO.

Ett annat problem är att man
kanske har underskattat svårighe-
terna med att åstadkomma ett håll-
bart nyttjande av biologisk mångfald.
Vad innebär det exempelvis att skogs-
bruket inte får bedrivas så att biolo-
gisk mångfald urholkas? Vilka styr-
medel behövs? Hur ”mäter” man
nyttjandets grad av hållbarhet?
Medan dessa frågor ältas förloras
dagligen unika arter och biotoper.

Tidigt genomslag
I Sverige fick CBD tidigt ett politiskt
genomslag. Exempelvis skrev fem
olika centrala myndigheter aktions-
planer och tillståndet för den biolo-
giska mångfalden beskrevs i en lands-
studie. Sektorsansvaret gjordes
mycket tydligt, vilket innebär att det
exempelvis är skogssektorn, såväl
näringen som myndigheterna, som
har ansvaret för både bevarande och
det hållbara nyttjandet i skogen. De

mål för biologisk mångfald som för-
des fram i aktionsplanerna har nu till
stor del bakats in i regeringens nya
miljömål, men det återstår ändå
mycket arbete med att göra dem kon-
kreta och uppföljningsbara för just
biologisk mångfald.

Problem i Sverige
Men det är också lätt att peka på
områden där Sveriges implemente-
ring av CBD inte riktigt nått så långt
som man skulle kunna önska.

För det första är det svårt att klart
se hur man ska tillämpa de olika ar-
betsprogram som Sverige varit med
om att ta fram i de internationella
förhandlingarna.

För det andra har Sverige ännu
inte löst problemet med en samord-
nad hantering av information om bio-
logisk mångfald. Idag finns data ut-
spridda på ett otal institutioner och
myndigheter, ofta utan någon möjlig-
het för potentiella användare att ens
kunna finna informationen, än min-
dre använda den i en passande form.
Naturvårdsverket
har tillsammans
med SLU och
CBM givits upp-
giften att skapa ett
redskap för han-
tering av data,
men det arbetet
är ännu outveck-
lat. Ett första steg
är den mångfalds-
portal som nu finns på Svenska Miljö-
nätets hemsida (smn.environ.se/cbd).

För det tredje saknas en meka-
nism som ser till att de stora ansla-
gen om nära en halv miljard kronor,
som ska satsas på forskning om bio-
logisk mångfald under de närmaste
åren, faktiskt används så att genom-
förandet av CBD underlättas.

Torbjörn Ebenhard, CBM

Klok skötsel och rättvis
fördelning av resurserna
Att hållbart nyttja naturens resurser är att sköta dem klokt. Enligt Konventionen om biologisk
mångfald (CBD) måste också resurserna fördelas rättvist. CBD undertecknades av svenska reger-
ingen 1992, men går genomförandet framåt?
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De flesta naturvårdsprojekt
ger inte en helhetsbild av hur
man generellt kan få en bättre
naturvård. Men det gör
”Naturvårdskedjan”, ett nytt
forskningsprogram som
koordineras av CBM. Där
sammanfogas mål, styrmedel,
åtgärder och utvärdering –
fyra viktiga länkar i natur-
vårdskedjan.

Naturvårdskedjan – unik syntesforskning på CBM
forskningsprogrammet ”Naturvårds-
kedjan länkas ihop: Forskning för na-
turvårdens mål, styrmedel, åtgärder
och utvärdering”.

Syftet med Naturvårdskedjan är
att åstadkomma ett effektivare natur-
vårdsarbete där forskning kring mål,
styrmedel, skötselåtgärder och utvär-
dering knyts ihop till en helhet (se
figuren). Hela arbetet kopplar till
miljökvalitetsmålen, aktionsplanerna
för biologisk mångfald och konkreta
naturvårdsproblem.

Formulera miljömål
Kedjan startar med forskning kring
formuleringen av miljömål. Mål för
naturvårdsarbetet ska  vara kvan-
tifierbara och möjliga att utvärdera.
Forskarna vill titta på historiska
mönster, begränsande faktorer och
tröskelvärden, samt vad samhället
har för åsikter och värderingar när

det gäller biologisk mångfald och na-
turvård. Detta ska ge verktyg för att
formulera relevanta miljömål.

Riksdagen beslutade 1999 att ge
Naturvårdsverket pengar till

forskning  för att precisera och ut-
veckla dagens och framtidens miljö-
mål. Regeringen inrättade en miljö-
forskningsnämnd inom Naturvårds-
verket med uppgift att fördela de
anslagna medlen.

I november i år beviljade nämn-
den CBM:s ansökan om pengar till

Effektiva skötselåtgärder
Den tredje länken är utvecklandet av
kostnadseffektiva och naturvårdande
skötselåtgärder. Genom att analysera
hur den biologiska mångfalden på-
verkas av olika sätt att sköta skogs-
och jordbruket, samt i skyddade om-

Utveckla styrmedel
Nästa länk i kedjan är att utveckla ef-
fektiva styrmedel (till exempel bi-
drag, subventioner, lagstiftning, in-
formation och utbildning) som kan
bidra till implementeringen av de
uppsatta målen. Sådana styrmedel
ska vara väl anpassade till just natur-
vårdsinsatser och lätta att utvärdera.
Fokus ligger på styrmedel inom
skogs- och jordbrukslandskapet.
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Fyra länkar kopplas ihop i Naturvårdskedjan: mål, styrmedel, skötselåtgärder och utvärdering. Inom varje sådan länk finns
fyra eller fem forskningsområden. Idag är sex projekt i Naturvårdskedjan igång (ej utsatta i figuren), projekt som alla spänner
över flera av forskningsområdena. Hela forskningsprogrammet strävar efter tvärvetenskap och samarbete över projektgränser
och mellan forskningsområden.

Biologi och samhälle möts

Effektivt användande

av indikatorer

BIODIVERSE❂
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Pågående projekt i programmet

Policy measures for biodiversity and other public
goods of the agricultural landscape

Habitat quality and dispersal in coniferous forest
source-sink systems

Pastures in a landscape perspective – con-
sequenses for biodiversity of birds and day-flying
butterflies

Rich fens – restoring and maintaining biodiversity

Critical resource levels for viable wild-bee
populations

Evaluation of methods used to conserve bio-
diversity on coastal meadows

Projektledare

Knut Per Hasund, SLU

Jan Ekman, Uppsala universitet

Henrik Smith, Lunds universitet

Håkan Rydin, Uppsala universitet

Anders Nilsson, Uppsala universitet

Kjell Larsson, Gotlands universitet

Programledning

Urban Emanuelsson Programdirektör, CBM
e-post: urban.emanuelsson@cbm.slu.se, tel: 018- 67 27 30

Torbjörn Ebenhard Programsekreterare, CBM
e-post: torbjorn.ebenhard@cbm.slu.se, tel: 018-67 22 68

Malin Almstedt Koordinator för samhällsvetenskap, CBM
e-post: malin.almstedt@cbm.slu.se, tel: 018-67 21 35

Johnny de Jong Koordinator för naturvetenskap, CBM
e-post: johnny.de.jong@cbm.slu.se, tel: 018-67 10 71

Fakta om Naturvårdskedjan
Naturvårdskedjan koordineras av Centrum för biologisk mångfald (CBM)

och finansieras av Naturvårdsverket. Programmet startade under hösten

2001 och avslutas i augusti 2006, en programtid på fem år. Den totala

programbudgeten omfattar 30 MSEK.

Sök pengar i programmet!
Det går fortfarande att söka pengar till projekt inom programmet. Sista

ansökningsdag är den 15 januari 2002 (se Naturvårdsverkets hemsida,

www.environ.se). Utlysta medel inom programmet ska användas till sex

prioriterade forskningsområden:

1. Begränsande faktorer för arter i ett historiskt perspektiv

2. Åsikter om och värdering av biodiversitet och naturvårdsåtgärder

3. Rödlistade arter i det brukade landskapet

4. Styrmedel för biodiversitet

5. Betydelsen av rumslig och tidsmässig variation för användning av

    indikatorer

6. Naturvård och biodiversitet i fysisk planering och MKB

Malin Almstedt
CBM

råden, vill forskarna i programmet
hitta de effektivaste skötselformerna.

Utvärdering i samtliga led
Den fjärde och sista länken i kedjan
fokuserar på utvärdering, till exem-
pel indikatorer som utvärderings-
metod. Är det bra att använda sig av
indikatorer i utvärderingen av natur-
vården? Hur effektiva är de in-
dikatorer som används idag? Det be-
hövs också nya indikatorer som inklu-
derar både biologiska och socioeko-
nomiska faktorer.

Projekt med praktisk nytta
Mål, styrmedel, åtgärder och utvärde-
ring utgör alltså de grundläggande län-
karna i forskningsprogrammet. Inom
dessa fyra länkar finns 17 prioriterade
forskningsområden (se figur1) som
idag rymmer sex forskningsprojekt. Yt-
terligare fem eller sex projekt kommer
att komplettera programmet.

Naturvårdsproblem har ofta
både socioekonomiska och biolo-
giska dimensioner. Därför represen-
terar forskningsprojekten både
naturvetenskapen och samhälls-
vetenskapen. Projekten ska  resultera
i praktiska tillämpningar inom natur-
vården och utföras i samråd med
potentiella avnämare. Utbytet med
avnämare kommer att ske dels inom
respektive projekt dels vid den årliga
avnämarkonferensen.

studeras om dessa mål verkligen ökar
mångfalden (mål). Ett annat ägnar
sig åt hur man kan få markägarna
intresserade av att uppnå målet (styr-
medel). I några andra projekt tittar
man på hur jordbruksmarken ska

skötas för att uppnå målet (åtgärder)
och hur resultaten utvärderas och av
vem (utvärdering).

Helhetssyn målet
För att helhetstänkandet ska genom-
syra programmet, måste de olika pro-
jekten arbeta både sektorsövergri-
pande och tvärvetenskapligt. Det är
viktigt att samhällsvetenskapen och
naturvetenskapen arbetar sida vid
sida för att få ett så realistiskt och
användbart resultat som möjligt.

I slutändan ska alla resultat från
de olika projekten smältas samman
till övergripande slutsatser och rikt-
linjer för naturvården.

En utgångspunkt för detta syntes-
arbete kan vara enskilda miljö-
kvalitetsmål. I miljökvalitetsmålet
”Ett levande odlingslandskap” före-
slås bland annat att arealen hävdad
ängs- och betesmark ska öka samt att
småbiotoper ska bevaras. I två av
Naturvårdskedjans forskningsprojekt

BIODIVERSE❂
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Gårdar läggs ner och allt färre
betande djur håller landskapet
öppet. Hur kan vi behålla våra
vackra och artrika ängar och
hagar samtidigt som lantbru-
karna tjänar på sin produk-
tion? Det vill det CBM-koordi-
nerade och tvärvetenskapliga
forskningsprogrammet Hag-
marksMISTRA ta reda på.

Ogödslade ängs- och hagmarker
har en flora och fauna som har

utvecklats under många års intensivt
nyttjande för foderproduktion. I slu-
tet på 1800-talet fanns cirka två miljo-
ner hektar slåtter- och natur-
betesmarker samt stora arealer skogs-
beten som underlag för livsmedels-
försörjningen. Idag återstår ungefär
0,4 miljoner hektar naturbetesmarker
medan slåttermarkerna bara utgör

några tusentals hektar. Skogsbeten
har också blivit mycket ovanliga.

Artrika naturbetesmarker
Sveriges naturbetesmarker har alltså
minskat i betydelse för vår livsme-
delsförsörjning, men de är viktiga på
många andra sätt. De har en extremt
hög artdiversitet av växter och djur
(av vilka många är rödlistade) samt
stora historiska värden. Dessutom är
ängar och hagar mycket uppskattade
rekreationsområden och de har va-
rit inspirationskälla för såväl konst
som litteratur och musik. Med mins-
kande antal gårdar med betesdjur är
värdena i många naturbetesmarker
starkt hotade idag.

Vinst för både
bonde och natur
Lönsam och uthållig skötsel
av ängar och hagar

FAKTA
HagmarksMISTRA är ett brett,

tvärvetenskapligt MISTRA-

finansierat forskningsprogram

(MISTRA står för Stiftelsen för

miljöstrategisk forskning).

Programmet har fått 17 miljoner

för fas 1 (2001–2003) med en

sannolik förlängning i fas 2 (2004–

2007) med ytterligare 24 miljoner.

Medfinansiering av programmet

sker via olika universitetsinsti-

tutioner och forskningsanslag.

Mer information om Hagmarks-

MISTRA finns på CBM:s hemsida:

www.cbm.slu.se/forskning/hag-

marksmistra/index.htm och på

MISTRAs hemsida: www.mistra-

research.se/program_list.php

går att bevara och förstärka biologisk
mångfald tillsammans med andra vär-
den, ta hänsyn till markanvändnings-
historien, få en stabilitet genom en
ekologiskt riktig skötsel och få en ut-
hållighet genom lönsamma pro-
duktions- och företagsmodeller

Forskningsprogrammet ska åstad-
komma en syntes av ny kunskap och
erfarenheter från praktisk verklighet
och annan forsknings- och försöks-
verksamhet. Programmet är tänkt att
att fungera som en katalysator för
samarbete mellan praktisk natur- och
kulturvård, jordbrukspolitik samt
olika forskningsområden. Informa-
tionsarbetet är viktigt och det är en
strävan i HagmarksMISTRA att ha en
kontinuerlig dialog med dem som
har intresse av dessa frågor.

Resultat från de olika projekten
kommer att integreras i tvärveten-
skapligt syntesarbete i särskilda te-
man: husdjursproduktion, gräs-
marksekologi, landskapsekologi, ut-
veckling av systemlösningar för går-
den, utveckling av politiska styrmedel
samt brukarens och samhällets beslut.

Roger Svensson
CBM

Uthållighet genom helhetssyn
HagmarksMISTRA vill hitta de bästa
möjliga systemlösningarna för olika
typer av ängs- och hagmarker där det

BIODIVERSE❂
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I Afrika söder om Sahara växer en
särskild torrskogstyp – ”miombon”

– som har stor biologisk mångfald
och därför utgör en värdefull tillgång
för lokalbefolkningen. När antalet
människor ökar minskar skogens ut-
bredning, vilket påverkar förekom-
sten av användbara djur och växter.

Miombo-skog är en torrskogstyp
som täcker stora arealer i Afrika. Den
utbreder sig över vidsträckta områ-
den i Angola, södra Kongo (f.d.
Zaire), Tanzania, Malawi, Zambia,
Zimbabwe och Moçambique. Det är
den mest utbredda afrikanska vege-
tationstypen söder om den ekva-
toriella regnskogen och en av värl-
dens viktigaste naturtyper.

Artrik natur till nytta
Eftersom stora delar av miombo-sko-
garna är infekterade av tsetseflugor
är boskapsskötsel omöjlig, vilket gör
viltrikedomen stor. Detsamma gäller
den biologiska mångfalden bland
träd, buskar och örter och även i hög
grad fåglar, insekter och andra min-
dre djur. Denna torrskog är alltså en
högeffektiv och mångfacetterad källa
för såväl proteiner som mediciner,
byggnadsmaterial och andra råvaror
och därmed en ytterst värdefull na-
turtillgång för lokalbefolkningen.

Befolkningstillväxten är snabb i
Afrika och träden trängs undan allt-
mer till förmån för odlingar, vägar
och bebyggelse. I miombo-skogen,
strax utanför Mikumi-nationalpar-
ken nära Morogoro i Tanzania, dri-
ver CBM sedan ett par år ett Sida/
SAREC-finansierat forskningsprojekt
tillsammans med forskare inom
växtekologi, kulturantropologi och
naturgeografi. Avsikten är att under-
söka vid vilken fragmenteringsgrad

miombo-skogen upphör att vara en
källa för olika typer av nyttigheter för
de närboende människorna. Sådan
kunskap är ett värdefullt redskap för
fysisk naturresursplanering på lokal
eller regional nivå.

Kunskapen försvinner
med skogen
Vi ser idag att byar med tillgång till
intakt miombo-skog inte bara får en
stor del av sitt dagliga proteinbehov
tillgodosett från denna, utan också
mycket lättare klarar av missväxtpe-
rioder för sina stapelgrödor genom
att de har traditionell kunskap om
vilka växter och djur från skogen som
kan användas till nödföda.

När skogarna försvinner, försvin-
ner inte bara resurserna utan också
mycket snart den traditionella kun-
skapen om vilka arter som kan an-
vändas. På så sätt blir de människor
som gjort sig av med skogen och
minskat sin självförsörjningsgrad
också mer sårbara för olika typer av
naturkatastrofer. De har på ett oåter-
kalleligt sätt blivit beroende av den
moderna sektorn och därmed också
förlorat en del av sin frihet.

Traditionellt svedjebruk
Vi har börjat våra studier i byn
Ihombwe med ca 800 invånare. By-
borna får sin utkomst från odling av
majs, durra och ris genom traditio-
nellt svedjebruk med tre års odling
omväxlande med lika lång träda.
Dessutom odlas sesam som säljs för
att ge kontanter. Det mesta av miom-
bo-skogen kring byn ingår troligen i
en längre odlingscykel där man lå-
ter jorden ta igen sig och vara träd-
bevuxen 15–30 år mellan upp-
odlingarna.

Som väntat är mångfalden av
skogsträd långt större än vad vi är
vana vid från våra breddgrader. I våra
provrutor har vi registrerat 86 olika
trädarter. Den art som är vanligast,
Brachystegia boehmii, står för en fem-
tedel av träden. De två vanligaste
trädsläktena, Brachystegia och Com-
bretum, utgör tillsammans ungefär
hälften av alla träden.

Börge Pettersson, CBM
och Ingvar Backéus, institutionen för

växtekologi, Uppsala universitet

CBM kartlägger naturresursanvändningen i afrikanska områden
där torrskogarna trängs undan som ett resultat av den snabba
befolkningstillväxten.

Krympande
torrskogar

Kvinnor i ett nyeldat område. I
miombo-skogarna bedrivs ett
traditionellt svedjebruk med en
odlingscykel på mellan 15 och 30 år.
På marken syns de vitaktiga
askfläckarna efter branden.
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Under mer än 10 000 år har män-
niskan odlat växter på åkern

och i trädgården. Människan valde
ut växter med de egenskaper som de
hade mest nytta av och växterna an-
passades successivt till människans
behov – så kallade kulturväxter upp-
stod.

Odlingen av kulturväxter har en lång
historia i vårt land. En mångfald av
arter och sorter har anpassats till våra
förhållanden. Deras genetiska mång-
fald är ett viktigt arv att förvalta. Vi
har alla – som forskare, växtföräd-
lare, trädgårdsodlare eller konsu-
menter – ett ansvar för att bevara
dessa resurser. Programmet för od-
lad mångfald (POM) samordnar ar-
betet med svenska kulturväxter. Pro-
grammet koordineras av CBM.

Inventering av kulturväxter
Till en början ska alla kulturväxter i
Sverige inventeras. POM:s nätverk
har arbetat fram en handlingsplan
för en landsomfattande inventering
av våra kulturväxter och dess släk-
tingar. Det finns många frågor att ta
ställning till i handlingsplanen. I vil-
ken ände ska man börja? Vad är
egentligen viktigast: vete, krusbär,
rosor, hjärtstilla, eller...? Och i vilken
del av landet bör man sätta igång?

Finns det tillräckligt med kompe-
tenta inventerare? Hur organiserar
man egentligen en insamling? Vad
ska  registreras och hur gör vi med
tillgängligheten? För att inte tala om
behovet av att finansiera ett så om-
fattande arbete...

Narcisser, rosor och rovor
Under 2000 har narcisser, rosor och
rovor provinventerats. För de kom-
mande tre åren (2002–2004) föreslår
handlingsplanen fyra huvudsakliga
arbetsuppgifter:
1. Vi behöver många fler duktiga in-
venterare än vad som finns idag.
Därför måste vi utbilda personer dels
i inventeringsmetodik, dels i att
känna igen de olika kulturväxt-
grupperna.
2. Vi behöver ”dammsuga” Sverige på
återstoden av äldre frömaterial som
ännu kan vara livskraftigt. Kanske är
situationen mest akut för grönsaker,
men också prydnadsväxter måste ingå.
3. Vi måste snarast sätta igång med
att inventera – och i förekommande
fall samla in – bärväxter och fleråriga
prydnadsväxter som riskerar att för-
svinna i takt med att äldre trädgår-
dar byter ägare och innehåll.
4. Vi behöver utveckla ett rationellt
system för att kunna registrera alla
de uppgifter som inventeringen

kommer att ge, samt upprätta data-
baser för informationen.

I ett senare skede ska andra växt-
grupper också inventeras, till exem-
pel prydnadsträd och buskar, frukt-
träd och nötter samt vissa landskaps-
växter. Krydd- och medicinalväxter,
grönytegräs och rumsväxter är visser-
ligen lågt prioriterade, men kan
komma att inventeras om bara finan-
sieringen kan säkras.

Glapp i finansieringen
För närvarande bidrar Jordbruks-
verket, CBM och SLU gemensamt till
POM:s samordningsfunktion. Från
regeringen kommer programmet att
få medel först från 2004 vilket inne-
bär ett glapp i finansieringen under
2003. Stora ansträngningar görs nu
för att säkra verksamheten under
hela perioden så att programmet kan
hålla styrfart och genomföra de pla-
nerade aktiviteterna. Om inte, är ris-
ken stor att initiativkraften rinner ur
det stora nätverket av entusiastiska
parter.

Eva Jansson
 och  Jens Weibull, CBM

Sverige dammsugs på gamla fröer
Det är bråttom. Gamla grönsakssorter försvinner och med dem en del av vårt kulturarv. Program-
met för odlad mångfald (POM) jobbar för att rädda frömaterial av våra kulturväxter in i framtiden.

Påsklilja (Narcissus pseudonarcissus)
odlades i Sverige redan på medeltiden.
Släktnamnet kommer av det grekiska
ordet ”narke”, som understryker
blommornas bedövande doft.
Narkissos var namnet på en yngling i
den grekiska mytologin. Han
förälskade sig i sin egen bild som
avspeglade sig i vattnet. I förtvivlan
över att inte kunna vidröra sitt andra
jag, tynade han bort och dog. Efter
döden blev han en blomma – en
narciss.

Programmet för odlad mångfald

(POM) är Sveriges verktyg för att

förverkliga FN:s globala aktions-

plan för att bevara och hållbart

nyttja våra växtgenetiska resurser.

Den 7 december 2000 beslutade

regeringen att genomföra pro-

grammet i sin helhet. POM ingår

som ett delmål under miljökva-

litetsmålet ”Ett rikt odlings-

landskap”, och ska vara fullt

utbyggt till år 2010. Jordbruks-

verket är övervakande myndighet

och CBM fungerar som samord-

nare. Mer information finner du

på webben (www.genresurs.nu).

Genresurser samordnas

F
oto: K

arin P
ersson
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Hur man i äldre tider har
nyttjat och förvaltat landska-
pet och dess resurser kan vara
värdefull kunskap för att
bevara dagens biologiska
mångfald. Vid CBM pågår
projektet ”Människan, väx-
terna och djuren – etno-
biologi i Sverige”, som doku-
menterar gammal kunskap
om just detta.

I konventionen för biologisk mång-
fald poängteras värdet av att be-

vara och använda sig av ursprungs-
och lokalbefolkningars kunskaper
för att bevara biologisk mångfald.
Texten understryker också att varje
undertecknande part ska sprida in-
formation om vikten av att bevara
biologisk mångfald. Ett sätt att göra
detta, är att visa den praktiska nytta
som vi människor faktiskt har haft,
och fortfarande har, av den biolo-
giska mångfalden, samt att försöka
peka på vad den  kan ge i framtiden.

Människans samspel
Vid CBM administreras projektet
”Människan, växterna och djuren:
etnobiologi i Sverige”.

Etnobiologi är ett tvärvetenskap-
ligt forskningsområde som har vuxit
fram under senare hälften av 1900-
talet. Ämnet befinner sig i gränsom-
rådet mellan naturvetenskap och
humaniora och skärskådar männis-
kans medvetna samspel med landska-
pet, djuren och växterna. Det hand-
lar om människans nyttjande av djur
och växter som exempelvis mat och
medicin, men också hur hon har för-
valtat de ofta begränsade resurserna
i landskapet. En stor fråga är om bru-
ket faktiskt har varit hållbart.

Etnobiologi aktualiseras särskilt i
konventionens § 8j som säger att tra-
ditionell kunskap ska integreras i den
moderna naturvården. Den roman-
tiska synen på den vilda orörda na-
turen är ersatt med bilden av natu-
ren som ett kulturlandskap, format
av mänskliga aktiviteter, som lövtäkt

eller bete, aktiviteter som alla gynnar
den biologiska mångfalden.

Bokverk, skrifter
och symposier
Det etnobiologiska projektet sam-
manställer delar av den rika kun-
skapsskatt som fortfarande finns be-
varad i Sverige i form av levande kun-
skap eller arkivmaterial. Detta görs i
ett översiktligt bokverk vars första
band ”Människan och naturen:
etnobiologi i Sverige” kom ut i bok-
handeln i september. Ytterligare två
band är planerade och beräknas ut-
komma 2003 respektive 2005.

Projektet arrangerar också ett
årligt etnobiologisymposium. I juni
2002 hålls det på Skansen och be-
handlar människan och hennes för-
hållande till husdjuren.

Inom projektet publiceras också
Studia ethnobiologica, en småskrift-
serie som presenterar olika etnobio-
logiska ämnen.

Gammal kunskap används på nytt
Traditionellt vetande om växter och djur – etnobiologi

Var går gränsen mellan den vilda, ursprungliga naturen och kulturlandskapet?
Nästan all natur i Skandinavien har påverkats av människan. Etnobiologi är
läran om människans förhållande till naturen och hur hon använder naturens
resurser. Sådana kunskaper kan vara viktiga för dagens naturvård.

Samarbetsprojekt
”Människan, växterna och djuren:

etnobiologi i Sverige” är ett

projekt med avsikt att dokumen-

tera, sammanställa och tillgäng-

liggöra etnobilogisk kunskap. Det

är ett tvärvetenskapligt samarbete

mellan  CBM och Áttje – Svenskt

fjäll- och samemuseum, Fredriks-

dals friluftsmuseum, Julita –

Sveriges lantbruksmuseum (Nor-

diska museet), Naturhistoriska

riksmuseet, Nordiska kulturland-

skapsförbundet samt Stiftelsen

Skansen. Hemsida:

www.cbm.slu.se/forskning/

etnobiologi/index.htm

Håkan Tunón, CBM
hakan.tunon@cbm.slu.se

018-67 25 91
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Vem gör vad på CBM?
Här nedan presenteras personalen, som är knuten till CBM. Deras telefonnummer och
e-postadresser finns på omslagets baksida om de inte återfinns här.

Malin Almstedt, FD i kulturgeografi.
Hon är forskningssamordnare för
samhällsvetenskap inom Naturvårds-
kedjan.

Veronika Areskoug, ekolog med inrikt-
ning mot landskapsekologi och bio-
logisk mångfald. Hon jobbar med
administration och utveckling av
CBM:s internationella magisterpro-
gram i biodiversitet.

Åsa Berggren, FD i naturvårdsbiologi.
Hon arbetar med forsknings- och
naturvårdsprojekt som berör stads-
nära natur.

Åke Berg, docent i viltekologi. Han är
koordinator för ekologiska projekt
inom HagmarksMISTRA. Telefon: 018-
67 26 24. E-post: ake.berg@nvb.slu.se

Anna Burman, fil.mag. i biologi med
inriktning mot ekologi och natur-
vård samt examen från journalist-
högskolan i Stockholm. Hon arbetar
med information på CBM. Anna ar-
betar deltid på distans från Luleå.

Anna Blomberg, husdjursagronom med
inriktning mot information, etologi
och u-landskunskap samt journalistik
på Poppius journalistskola i Stock-
holm. Hon arbetar med olika informa-
tionsprojekt vid CBM, men är tjänstle-
dig under första halvåret 2002.

Allan Carlsson, docent i viltekologi.
Han arbetar inom Miombo-projek-
tet. Telefon: 018-67 35 37. E-post:
allan.carlsson@nvb.slu.se

Torbjörn Ebenhard, FD och ekolog med
inriktning på naturvårdsbiologi. Han
arbetar med forskningssamordning,
med tonvikt på landskapsekologi och
biologisk mångfald, och är huvudan-
svarig för Naturvårdskedjan. Han är
medlem av Vetenskapliga rådet för
biologisk mångfald och Bonnkon-
ventionens vetenskapliga råd.

Urban Emanuelsson, FD i växtekologi.
Han är föreståndare för CBM, men
arbetar också med miljöinriktad sam-
hällsplanering samt med internatio-
nellt arbete inriktat på Europa och
Östafrika. Programdirektör för Hag-
marksMISTRA.
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Eva Jansson, FD, arbetar inom Pro-
grammet för odlad mångfald (POM)
och i Tätortsprojektet.

Johnny de Jong, FD i naturvårdsbiologi.
Han arbetar med skog och skogs-
bruksfrågor samt Naturvårdskedjan.

Katarina Perälä (bild saknas)är an-
ställd som institutionssekreterare vid
CBM. Hon arbetar med allmän admi-
nistration.

Carl-Gustaf Thornström, docent i kul-
turgeografi, är verksam som gästfors-
kare vid CBM samt rådgivare till SLU
i genpolitiska frågor. Han arbetar
med policyfrågor rörande internatio-
nell jordbruksforskning vid Sida/
SAREC. Sedan 2000 är han ordfö-
rande i ”The Crucible Group”, ett in-
formellt internationellt nätverk kring
genetiska resurser och immaterial-
rätt/geopolitik.

Håkan Tunón, FarmD i farmakognosi
(läran om naturprodukters använd-
ning inom läkemedelsområdet) och
kemist. Han arbetar som forskare
och redaktör inom etnobiologi-
projektet.

Jens Weibull, FD och agronom. Han ar-
betar främst med att driva program-
met för odlad mångfald (POM). Jens
är också ordinarie ledamot av Veten-
skapliga rådet för biologisk mångfald
och svensk nationell koordinator för
växtgenetiska resurser.

Mats Höggren, FD i biologi med popula-
tionsgenetisk och molekylärekologisk
forskningsbakgrund. Han är studierek-
tor vid CBM och samordnar bl.a. det
internationella forskningsprogrammet
i biodiversitet, forskningsinformation
och fortbildning.

Sonja Jansson är intendent vid CBM.
Hon arbetar framför allt med perso-
naladministration samt lokal- och
utrustningsfrågor.

Tommy Lennartsson, FD i naturvårds-
biologi. Han arbetar inom Hagmarks-
MISTRA. Telefon: 018-67 24 36. E-
post: tommy.lennartsson@nvb.slu.se

Ulla-Britt Petersson, är intendent och ar-
betar med ekonomifrågor.

Börge Pettersson, FD, växtsystematiker
och ekolog med inriktning på polli-
nationsbiologi. Han arbetar som fors-
kare inom Miombo-, Tätorts- och
Etnobiologiprojektet.

Roger Svensson, FD i systematisk bota-
nik, är vice programdirektör för Hag-
marksMISTRA. Telefon: 018-67 24 54.
E-post: roger.svensson@nvb.slu.se

BIODIVERSE❂
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ArtDatabanken

Norge inrättar artdatabank!
Nu ska den norska floran och
faunan få sin egen artdata-
bank! Den ska upprättas
under 2002, och man räknar
med att den ska vara fullt
bemannad under 2003. Den
inrättas som en självständig
enhet på Vitenskapsmuseet i
Trondheim.

Sedan många år tillbaka har vi åter-
kommande blivit varse att man öns-
kat upprätta en artdatabank också i
Norge. Som ett led i Norges uppfölj-
ning av Riokonventionen fick till sist
regeringen i uppdrag av Stortinget
att etablera en artdatabank. Så är nu
beslutet slutligen taget, och medel
har avsatts i statsbudgeten.

I ett internationellt perspektiv är
den svenska ArtDatabanken tämli-
gen unik. Visst arbetar man med röd-
listor och artfaktablad också i andra
länder, och på sina håll finns också
databaser liknande våra. Vad som
däremot inte är vanligt är att man har
en särskild enhet som vid sidan av de
centrala myndigheterna kan vara
knutpunkt för mycket av den art-
baserade informationen och sam-
verka med forskning, ideella fören-
ingar etc.

om några nationsgränser, och våra
länder har naturligtvis mycket ge-
mensamt vad gäller arter, hotfaktorer
etc. Inom svenska ArtDatabanken
har vi ofta saknat naturliga kontakt-
punkter i grannländerna.

Många åsikter
Några orosmoln finns dock när det
nu äntligen ska bli av. Det finns
många åsikter rörande placering och
organisationsform. Det finns också
spänningar mellan den ideella sidan,
museerna och inblandade myndig-
heter. Från ideellt håll anser man att
deras betydelse i sammanhanget
skyfflas under mattan och ser risken
för att artdatabanken inte blir till-
räckligt oberoende i förhållande till
främst det norska naturvårdsverket
(Direktoratet for naturforvaltning i
Trondheim). I norsk massmedia har
man också från olika håll pekat på
ett politiskt rävspel i samband med

det hastigt tagna beslutet om att pla-
cera artdatabanken i Trondheim.

Samarbete
Från den svenska ArtDatabankens håll
vågar vi oss på stalltipset att dessa pro-
blem är av övergående natur – detta i
stor utsträckning utifrån egna erfaren-
heter. Revirtänkande och kamp om re-
surser bör allteftersom kunna ersättas
av ett frukbart samarbete mellan alla
intressenter som vill bevara ett rikt växt-
och djurliv i landet.

Läs om norska artdatabanken (arts-
databanken) på www.odin.dep.no/kuf
och på flera andra norska inter-
netsidor. En del kritiska synpunker hit-
tar man i några artiklar på www.aften-
posten.no. Se även nedan om Musei-
projektet, vars expertis och data man
på olika sätt räknar med ska komma
artdatabanken tillgodo.

Roger Andersson

Det norska museiprojektet
Museernas information om det norska kultur- och naturarvet
digitaliseras och blir i större utsträckning till en gemensam
resurs för det norska samhället.
De norska universitetsmuseerna förvaltar stora mängder kunskap om na-
tur, kultur och samhälle. Museisamlingarnas omfång, deras förvaring och
deras geografiska spridning medför dock att de inte är lätt tillgängliga
för forskning, undervisning, förvaltning och allmänhet. Det norska
Museumsprosjektet startades för att råda bot på denna situation och för att
museerna ska kunna behålla sin viktiga roll som informationskällor.

Projektet påbörjades 1998 och planeras löpa till 2005. Man har dock
inte behövt börja helt ifrån grunden; genom ett par tidigare projekt finns
erfarenheter och kompetens. Målet är nu att utveckla ett gemensamt
databassystem för universitetsmuseernas information. Användaren ska
med hjälp av modern informationsteknik samlat och rationellt kunna
hitta uppgifter om kultur och natur i Norge. Med gemensamma gräns-
snitt och länkar mellan ämnesområden hoppas man också möjliggöra
nya insikter och synteser mellan de olika diciplinerna.

Både naturhistoriska och kulturhistoriska museer omfattas av projek-
tet. Det är uppdelat i olika delprojekt för arkeologi, etnografi, kulturhis-
toria, botanik, zoologi, geologi och paleontologi. Mer information hittar
du på www.muspro.uio.no.

Glädjande beslut
Att man nu beslutat om en norsk art-
databank är mycket glädjande. För-
hoppningsvis kan artdatabanken bi-
dra till att frågor rörande arter och
biologisk mångfald får en högre sta-
tus i det norska samhället och att mer
görs inom förvaltning, markanvänd-
ning etc. Med förlov sagt har ju inte
Norge det allra bästa anseendet som
naturvårdande nation (och då åsyf-
tas inte enbart mer spektakulära och
allmänt kända historier som de om
sälar och vargar).

Det är glädjande också med
tanke på samverkansmöjligheterna
över gränsen. Arterna bryr sig ju inte
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ArtDatabanken
ArtDatabanken finns liksom CBM i
Naturicum på Ultuna. ArtDatabanken
är en särskild enhet inom SLU, ge-
mensam med Naturvårdsverket.
ArtDatabankens utåtriktade verk-
samhet utgörs bl.a. av böcker, infor-
mationsmaterial och den årliga kon-
ferensen Flora- och faunavård.

Nya medarbetare vid ArtDatabanken

Kontaktperson:
Roger Andersson
Box 7007
750 07 Uppsala

www.artdata.slu.se

E-post
Roger.Andersson@artdata.slu.se

Henrik Lerner
Henrik arbetar framförallt med
observationsuppgifter rörande röd-
listade arter; databashantering, kva-
litetssäkring etc.
Ett oemotstånd-
ligt erbjudande
om en dokto-
randtjänst i Lin-
köping gör nu
att Henrik läm-
nar oss vid års-
skiftet. Det är
tråkigt för oss
att efter en så kort tid förlora Hen-
rik, men vi lyckönskar honom å det
varmaste inför framtiden!

Anders Dahlberg
Docent i skoglig mikrobiologi vid
SLU. Kommer att på 20 procent av
sin tid fortsätta med forskning vid In-

stitutionen för
skoglig myko-
logi. Anders stu-
derar svampars
ekologi och art-
mångfald, ex-
empelvis popu-
lationsdynamik
och påverkan av

skogsskötsel. Han har en fält-
biologisk bakgrund med engage-
mang i naturvårdsfrågor. Anders är
också intresserad av att syntetisera
och presentera fackinformation. Ar-
betet vid ArtDatabanken rör i första
hand storsvampar (rödlistnings-

processen m.m.). Anders ska koordi-
nera insamling av information som
rör tillståndet för svampfloran och de
rödlistade arterna. Han ska vidare
hålla kontakt med forskningen inom
taxonomi, ekologi och naturvårds-
biologi samt överföra forskningsre-
sultat till praktiskt användbar form.

Maria Barret Ripa
Arbetar från och med 1:a december
som systemutvecklare vid ArtData-
banken. De centrala arbetsuppgif-
terna utgörs av utveckling och under-
håll av databas-
strukturer och
G I S - r u t i n e r
inom arbetet
med observa-
tionsuppgifter
och annan in-
f o r m a t i o n .
Därtill kom-
mer programmering av användskal
mot databaser, GIS-program och
internet-applikationer, liksom ut-
veckling av tillämpningar för sär-

ArtDatabanken har under
höstterminen utökat personal-
styrkan. Tre av de nyanställda
presenteras här, och vi åter-
kommer i nästa Biodiverse
med  fler presentationer.

skilda datauttag och analyser. Maria
har civilingenjörsexamen från KTH
med inriktning mot lantmäteri. Hon
kommer närmast från ett företag
inom datasäkerhetsbranschen. Hon
har tidigare arbetat som GIS-samord-
nare och systemerare på SGU och
som dator- och dataansvarig på Riks-
antikvarieämbetets Birkaprojekt.

Känn dina rödlistade arter

Storväxt relikt
Aspen (Aspius aspius) tillhör karp-
fiskarnas familj och är bland dessa,
näst karpen, den största arten i Eu-
ropa. Den kan bli 1,2 meter lång och
nå en vikt på dryga 10 kg. I Sverige
är aspen en relikt från Östersjöns
Ancylusstadium, och den förekom-
mer här norrut upp till nedre Dal-
älven. Den
finns främst i
Mälarens och
Hjälmarens
vattensystem
men också i delar av Vänern och
Vättern och på ytterligare några håll.
Skandinavien är ett nordvästligt hörn
av utbredningsområdet som i huvud-
sak sträcker sig från Kaspiska havet
till Rhen.

Inte bara genom sin storlek ut-
märker sig aspen gentemot flertalet

övriga karpfiskar; den är också en ut-
präglad jägare. Den lever framförallt
av fisk, men kan också ta grodor och
andungar. Den dominerande kost-
hållningen hos familjens arter består
annars av insektslarver och andra
ryggradslösa djur, och för många är
alger och annat växtmaterial en cen-
tral del. Ett tidigare använt veten-
skapligt namn är Aspius rapax (rapax

= rovgirig).

Läs mer om aspen på artfaktabladet
som du hittar på ArtDatabankens
hemsida. Där refereras också till yt-
terligare litteratur. Aspen behandlas
också i den av ArtDatabanken ut-
givna boken ”Svenska djur och väx-
ter i nätverket Natura 2000”.

Aspen har på vissa
håll i östra Eu-

ropa ett
g a n s k a

stort värde
som matfisk. I övrigt

har den ett visst anseende som sport-
fisk; den anses vara väl i klass med
öringen vad gäller stridbarhet.

I den svenska rödlistan är aspen
placerad i kategorin Sårbar (VU).
Den är upptagen i bilaga 2 till EU:s
habitatdirektiv (om bevarande av livs-
miljöer samt vilda djur och växter).
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Jeepen blev hängande som ett kut-
tersmycke över stäven och dess

passagerare såg hjälplösa hur ön
plötsligt försvann under vindrutan.
Nästa våg tryckte åter upp båten mot
kajen och jeepen landade med en
duns. Framme vid fältstationen ut-
spelades en kamp på liv och död
mellan en kungskobra och en pyto-
norm. En helt vanlig arbetsdag i ett
bevarandeprojekt om indonesiska
uttrar kunde börja. Reza försvarade
framgångsrikt sin magisteravhand-
ling i Uppsala ett halvår senare.

Internationell utbildning
CBM bedriver sedan våren 1998 ett
tvåårigt (80 p) internationellt ma-
gisterprogram i biodiversitet. Syftet
med utbildningen är att, i enlighet
med konventionen om biologisk
mångfald, förmedla kunskap till fat-
tiga länder med rika biologiska re-
surser. Ambitionen är även att bygga
broar mellan forskning och utbild-
ning, och mellan naturvård och livs-
medelsproduktion.

Programmet är i huvudsak riktat
mot utvecklingsländer, men även
svenska studenter kan antas. Sö-
kande ska ha en fil kand i biologi el-

ler ha gått agronom- eller natur-
resursprogrammet. Hittills har stu-
denter från ett tjugotal länder anta-
gits till utbildningen.

Omvärldens intresse för magi-
sterprogrammet är slående. Om-
kring 250 sökande konkurrerade om
18 platser inför vinterns program-
start. Verksamheten finansieras av
CBM och genom stipendier från bl.a.
Världsnaturfonden WWF, STINT
(Stiftelsen för internationalisering av
högre utbildning och forskning) och
Svenska Institutet.

Första året i Sverige
Det första året tillbringas i Sverige
med undervisning om biodiversi-
tetens komponenter och processer,
forskningsmetodik, samhällets styr-
medel, genpolitik, miljöjuridik, håll-
bart nyttjande av biologiska resurser
och projektplanering. Lärare från
flera svenska universitet, myndighe-
ter och icke-statliga organisationer
medverkar i undervisningen. Första
året innefattar även en fältkurs om
tropiska naturresursfrågor i utveck-
lingsländer. Det är CBM:s förhopp-
ning att förlägga nästa tropikkurs till
”Centro Agronómico Tropical de

Investigación y Enseñanza” (CATIE)
i Costa Rica.

Andra året i hemlandet
Under magisterprogrammets andra
år gör studenterna enskilda forsk-
ningsprojekt i sina hemländer. Pro-
jektet sammanställs och redovisas i
form av en avhandling som utgör
bedömningsgrund för den slutgiltiga
examinationen. De projekt som hit-
tills utförts spänner över en mängd
teman, till exempel odling och ge-
netisk karakterisering av karpfisk i
Victoriasjön, studier av traditionellt
nyttjande av växter i Östafrika,
lokalbefolkningars syn på biopros-
pektering på Borneo och kragbjörn-
ens situation i Sydkorea.

Världsunikt program
CBM:s magisterprogram är, såvitt vi
vet, fortfarande det enda i sitt slag i
världen. Värdefulla länkar har bildats
mellan studenterna och de institutio-
ner och forskare de kommit i kon-
takt med under året i Sverige. Flera
av CBM:s magisterstudenter är idag
doktorander i USA, Holland och
Australien. Andra har återvänt till
sina hemländer för kvalificerade ar-
beten vid universitet och myndighe-
ter. Förhoppningen är att utbild-
ningen ska bidra till att bestående
kontakter knyts mellan nästa gene-
rations befattningshavare i olika
utvecklingsregioner.

Mats Höggren
mats.hoggren@cbm.slu.se

018-67 13 93
Veronika Areskoug

veronika.areskoug@cbm.slu.se
018-67 27 07

Tyfoner och
ormslagsmål

Studenter från hela världen möts på CBM

Tyfonen hade lamslagit Sumatra under flera dagar. Just när Reza
Lubis skulle köra av den lilla färjan sköljde en enorm våg in över
hamnen och drog med sig fartyget ut.

Foto: Veronika Areskoug

Nästa generations beslutsfattare
utbildas i CBM:s internationella
magisterprogram i biodiversitet.
Under två år studerar studenterna
olika aspekter av biologisk mångfald.
Här är kursdeltagarna på exkursion i
Mellansverige, tillsammans med
CBM:s föreståndare Urban
Emanuelsson.

Läs mer på CBMs hemsida:

www.cbm.slu.se/utbildning/

magisterprogram.htm
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Böcker om piratdåd
och ismansmat
Att använda sig av tredje världens naturresurser för att hitta verksamma läkemedelssubstanser har
karakteriserats som moderna tiders piratdåd. Läs mer om detta och om ismannens matvanor i två
nya böcker, som presenteras här.

Hanne Svarstad & Shivcharn S.

Dhillion (red.), Responding to

Bioprospecting: From Biodiversity in

the South to Medicines in the North

(Oslo: Spartacus Forlag). 220 sidor.

ISBN 82-430-0163-8.

Under de senaste decennierna har bio-
prospektering blivit en allt viktigare
verksamhet för läkemedelsföretag i
västvärlden. Det som förr utfördes i
nära samarbete mellan å ena sidan lo-
kala botare, antropologer och botanis-
ter i fält samt å andra sidan farmakolo-
ger och toxikologer i laboratorier i
syfte att identifiera och framställa nya
läkemedel till gagn för mänskligheten
har nu ersatts av en kontroversiell och
snabbt växande rörelse.

Moderna pirater
Med moderna analysmetoder har de
multinationella läkemedelsföretagen
påskyndat sökandet efter nya sub-
stanser till mediciner och andra
tjänliga produkter. Man behöver inte
längre begränsa sig till hävdvunna
gagnväxter (och djur), utan numera
kan man snabbt undersöka alla väx-
ter man kommer över, oavsett om de
tidigare haft användning eller inte.

Eftersom den biologiska mångfalden
är som störst i tropikerna är det fram-
för allt i fattiga länder i tredjevärlden
som dessa företag utför sin biopro-
spektering.

Samtidigt har motståndet mot
denna prospektering ökat. Man har
från de fattiga ländernas och ur-
sprungsbefolkningarnas håll karakte-
riserat bioprospektering som en
form av moderna piratdåd. Organi-
sationen ”Rural Advancement
Foundation International” myntade
till och med begreppet ”biopiracy”,
något som Pat Roy Mooney förkla-
rar och utvecklar i denna nyutkomna
antologi.

I boken beskriver forskare och
andra skilda aspekter av biopro-
spektering. Det är nu inte bara kriti-
ker som får komma till tals, utan
också de som förespråkar denna pro-
spektering. Boken ger på så vis en
nyttig mångsidig belysning av de frå-
gor som är förknippade med bio-
prospektering.

Sigmar Bortenschlager & Klaus

Oeggl (red.), The Iceman and

His Natural Environment, 4.

Palaeobotanical Results. Wien:

Springer. 166 sidor. ISBN 3-211-

82660-2.

Det väckte stor uppmärksamhet när
man den 19 september 1991 upp-
täckte ett 5 000 år gammalt mycket väl-
bevarat manslik i en glaciär i Ötztal-
alperna på den italiensk-österrikiska
gränsen. Det infrusna liket kallas van-
ligen ismannen i litteraturen. Intill
och på liket har man funnit en rad
redskap och växtfragment som inbju-
der till betydande och spännande
analyser av stenåldersmannen. Ur
etnobotanisk synvinkel var det givet-

vis särskilt spännande att det fanns
identifierbara växt- och svampdelar
bevarade i anslutning till liket. Dess-
utom medför det välbevarade liket
möjligheter till  analyser av organiskt
material i kroppshålorna.

Ismannens sista måltid
Det palaeobotaniska materialet pre-
senteras i denna instruktiva volym.
Det ingår också artiklar som behand-
lar insektsrester respektive en analys
av de parasiter man kunde säkra på
liket. Det bevarade växtmaterialet
presenteras i detalj, men det görs
också etnobotaniska analyser, vanligt-
vis utifrån ett jämförande perspektiv,
av fynd av mossa (Neckera compla-
nata), växtdelar i tjocktarmen, de
olika träd- och grässlag som ingår i
mannens redskap och kläder samt en
fängslande diskussion rörande de tre
svampdelar – fnösketicka och björk-
ticka – som man fann i en liten påse
på mannen. Här kan särskilt nämnas
Klaus Oeggls analys av ismannens
sista måltid, möjliggjord genom en
studie av tjocktarmsinnehållet.
Stenåldersmannens matvanor skilde
sig av allt att döma inte mycket från
sentida bönders kostvanor. Han hade
ätit spannmål, grönsaker samt kött
från stenbock.

Vidare kan noteras Walter Ober-
huber och Rudolf Knapp som i de-
talj synat den välbevarade pilbåge
som man fann i anslutning till
ismannen. Bågen är tillverkad av ide-
gran (Taxus baccata). Slutligen kan
framhållas Klaus Pfeiffers och Klaus
Oeggls analyser av bastmaterialet
som inte oväntat visade sig vara av
lind (Tilia). Det är kort sagt ett ur
etnobiologiskt perspektiv mycket
spännande material som presenteras
i denna vetenskapliga volym.

Ingvar Svanberg

Bioprospektering innebär att
multinationella läkemedelsföretag
analyserar växter från främst tredje
världen i jakten på naturläkemedel.
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Biodiverse direkt till Dig!
Biodiverse från Centrum för biologisk mångfald kommer ut med fyra nummer per
år.  OBS! Tidningen är gratis! Om du inte redan får tidningen är det bara att fylla i
denna talong och skicka den till:
Biodiverse, SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala.
Telefax: 018 - 67 35 00 E-post: Publikationstjanst@slu.se

Namn

Adress

Postadress

Det är mycket på gång ute i sko-
gen. Den nya skogspolitiken

med sitt miljö- och produktionsmål
infördes för sju år sedan, men inkör-
ningsperioden har varit lång och det
är mycket som ännu inte fungerar
som det är tänkt.

 Skogspolitiken har redan hunnit
utvärderas två gånger (den senaste ut-
värderingen presenteras i januari),
och det finns många som ifrågasätter

värdet av olika åtgärder, t.ex. att lämna
generella hänsyn vid avverkningar.

Skogsbruket ett experiment
En del ser det moderna skogsbruket
som ett enda stort experiment med
osäker utgång både för biodiver-
siteten och för virkesproduktionen.

Många naturvårdare som var po-
sitiva till de nya tankarna i skogs-
politiken har börjat misströsta efter-

som det inte riktigt blev som det var
tänkt. Nyckelbiotoper avverkas, de
generella hänsynen fungerar dåligt,
restaureringsarbetet har inte tagit
fart och så vidare.

Nystartad mötesplats
CBM:s nya skogsprojekt är avsett att
fungera som en brygga mellan forsk-
ning, näring och myndigheter.
CBM:s roll är att lyssna på avnä-
marna, initiera nya forskningsprojekt
och att sedan presentera forsknings-
resultaten på ett begripligt sätt. Må-
let är också att forskare, doktorander
och myndigheter kan mötas på
CBM:s kurser och seminarier.

Det finns en mängd frågor som
snabbt behöver besvaras:
• Vilken betydelse för mångfalden
har generella hänsyn?
• Finns det kritiska gränsvärden för
substratmängd för olika organismer?
• Hur kan generella hänsyn utveck-
las så att målen mer riktar sig mot
arternas behov i stället för lagens
miniminivå?
• Hur ökar man markägarnas intresse
för naturvård? Krävs det nya styrmedel?
• Hur stora avsättningar krävs för att
bevara olika arter?
• Vilken omfattning och vilken typ av
restaurering av skogslandskapet krävs?
• Vad krävs för att behålla funktio-
nella nyckelbiotoper?
• Vad händer med skogens mång-
fald? Är vi på väg att nå miljömålet?

En hel del frågor, t.ex. sådana
som handlar om kritiska gräns-
värden, biotopkvalitet, indikatorer
och styrmedel, kommer att belysas
inom ramen för det nya forsknings-
programmet ”Naturvårdskedjan”.
Allt ryms emellertid inte där utan
specifika skogsfrågor kan behöva ett
eget forum.

Detta är endast en kort beskrivning
av projektet som kommer att presen-
teras mer i detalj i nästa nummer av
Biodiverse som ska ha temat skog.

Johnny de Jong, CBM

Hur det står till med den biologiska mångfalden i skogen och
vilken hänsyn det svenska skogsbruket tar till den, är frågor som
CBM:s nya skogsprojekt ska utreda.

Nytt skogsprojekt startas på CBM

Biskopsmössa är en svamp som gynnas
av död ved.

BIODIVERSE❂

Satsning på skogensSatsning på skogens mångfald

Foto: Johnny de Jong
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på gårdarna. En kombination av den
kunskap som praktiserande trädgårds-
mästare, ekologer och naturvårdare
besitter, skulle kunna åstadkomma un-
derverk i dessa miljöer och skapa livs-
rum och livskvalitet för både männis-
kor, djur och växter.

Hur detta kommer att utvecklas
i framtiden vet ingen i dagsläget ef-
tersom inga anvisningar om skötsel-
intensitet eller smarta skötsellös-
ningar finns.

– Vi kan bara hoppas att fastig-
hetsägare och Malmö stad har råd
och intresse i att sådan kunskap byggs
upp och byggs in i det framtida för-
valtandet av stadsdelen Bo01, säger
Sten Göransson, chef för Movium.

Eva Jansson, CBM

Ingen av de tjugo olika bostads
gårdarna som bedömdes av juryn

i början av augusti hade lyckats lösa
uppgiften fullt ut. Många av gårdarna
innehöll en del intressanta och bra
idéer, men ingen hade lyckats skapa
en trädgård som kombinerade bra
gestaltning med miljöer som gyn-
nade biologisk mångfald och också
fungerade väl för de boendes olika
uteaktiviteter.

Peter Gaunitz utsågs till vinnare,
och man delade även ut fem heders-
omnämnaden. Juryn bestod av Urban
Emanuelsson (CBM), Sten Göransson
(Movium), Per Isaksson (SNF) och
Iréne Tallhage Lönn (Boverket). Juryn
konstaterade att mycket kan göras i
kommande skötsel och förvaltning för
att gynna den biologiska mångfalden

För att skapa goda betingelser för
grönska har man för första

gången i Sverige utvecklat ett beräk-
ningssystem som kallas grönytefaktor
med inspiration från Tyskland. Varje
byggherre har redan i bygghand-
lingarna varit tvungen att uppnå ett
minimivärde på grönytorna för få
bygglov. Delfaktorer som gett höga
värden är exempelvis grönska på mark
och vattenytor i dammar, bäckar och di-

Gröna gårdar – vilda grannar

Peter Gaunitz vann tävlingen ”Gröna
gårdar – vilda grannar” på Bo01-
mässa i Malmö i somras. Dammen på
gården ska fungera som en fuktmark
eller ett kärr som utgör en skyddad
plats för djurlivet.

 Foto: Pia Schmidtbauer

På Bo01 i Malmö, har en vinnare i tävlingen ”Gröna gårdar – vilda
grannar” korats. Syftet med tävlingen var att utse den bostadsgård
som på bästa sätt gynnar den biologiska mångfalden, samtidigt som
den är vacker och fungerar för den mänskliga brukaren.

Tio gröna punkter i planeringen

ken. Grönytefaktorn ska garantera så
rik växtlighet som möjligt även på
små ytor.

För att stärka den biologiska
mångfalden, och skapa förutsätt-
ningar för djur och växter att etablera
sig på gårdarna, har man också lan-
serat något som kallas för gröna punk-
ter. Varje gård måste förses med minst
tio av dessa. Meningen är att de
gröna punkterna ska vara enkla att

ta efter i både nya och befintliga mil-
jöer, och att de ska fungera som in-
spiration och stöd i utformningen av
gårdarna. Några exempel på gröna
punkter är: en fågelholk för varje lä-
genhet, holkar för fladdermöss på
tomten, väggar klädda med klätter-
växter, grodbiotoper med över-
vintringsmöjligheter på gården.

Eva Jansson, CBM

Peter Gaunitz’ presentation
”Gården lockar till äventyr bland en
mångfald av intresseväckande små-
kryp i fyra miljöer. I dyngmarken le-
ver salamandrar, paddor och grodor
bland nattsländelarver, vattenskorpio-
ner, och kärrspindlar. I dungskuggan
pilar violettkantade jordlöpare, i sol-
daggen bland fackelblomster och
kungsmynta suger guldvinge och pär-
lemorfjäril. Fåglar, fladdermöss och in-
sekter har alla sina krypin. Takens vat-
ten rinner till tunnor, ut i törstande
planteringar eller till dammen. Ett färg-
tema binder samman miljöerna,
samma färger – knuffigt ljusgult till
långsamt och lågmält gröngult och
skrikigt. kontrasterande rödviolett,
men olika växter och djur.”

Juryns motivering
”En gård med stora kvaliteter i den
lilla skalan. På en mycket begränsad
yta har förslagsställaren lyckats visa
hur det går att skapa flera goda mil-
jöer för biologisk mångfald och så bra
möjligheter till vistelse som en sådan
här liten gård kan ge. Varje rabatt och
miljö är genomarbetad in i minsta de-
talj. Stenar och död ved har medve-
tet placerats så att de både ska  fram-
träda som enskilda små konstverk
och fungera som vistelseplats och
boyta för djur och växter. Den döda
veden är både dekorativ och kan
locka intressanta insekter och dess-
utom bli substrat för intressanta och
vackra vedsvampar...”

Idag kommer planering av bostadsgårdar in för sent i byggprocessen, utan kommunikation med
vare sig arkitekter eller byggherrar. De ansvariga för de gröna frågorna på Bo01 i Malmö, med
mässplanechef Agneta Persson i spetsen, ville ändra på detta.
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En helt ny mötesplats skapades
genom årets Mångfaldskon-

ferens. Forskare, naturvårdare och
turistföretagare samlades för att dis-
kutera hur turism och biologisk
mångfald hänger ihop. Hur kan
dessa båda samexistera och dra nytta
av varandra?

Under konferensens första dag
hölls föredrag och seminarier som
tog upp olika aspekter på samspelet
mellan turism och biologisk mång-
fald. Andra dagen ägnades åt exkur-
sioner i Vålådalen och i trakterna
runt Östersund.

Naturvård och turism
hand i hand
Vem vill turista i ett igenvuxet od-
lingslandskap? Vem vill bada i en vik
med slemmiga och trådiga grön-
alger? Det frågade sig författaren och
miljödebattören Stefan Edman i sitt
inledningstal. Svaret är förstås ”ing-
en” och där kommer regeringens
miljökvalitetsmål in. Utan ett ”rikt
odlingslandskap” eller ett ”hav i ba-
lans med levande kust och skärgård”,
inga turister.

– Det gäller också att kunna förena
naturvårdsnytta med en offensiv turism-
verksamhet, tyckte Edman. Transport-
sidan är dock ett problem. Under de
senaste tjugo åren har energian-
vändningen minskat på nästan alla om-
råden, utom på transportsidan.

Summan av konsumtionen
är konstant
Lars Emmelin, ETOUR, instämde i
att det ökande resandet är ett pro-
blem för den biologiska mångfalden,
men ansåg att om turisterna inte kon-
sumerar naturupplevelser, så konsu-
merar de något annat istället. Sum-
man av konsumtionen är konstant.
Men vill turisterna verkligen ha vild
natur? Kanske marknadsförs onödigt
kvalificerad natur. Norra Sverige
marknadsförs utomlands för sin na-
tur, men i verkligheten stannar ut-
ländska naturturister i södra och
mellersta delarna av Sverige.

Är all ekoturism miljövänlig?
Ekoturism kan vara värdefull för na-
tur- och miljövård, men det är inte
säkert att den ekoturism som mark-
nadsförs idag är miljövänlig.

– Allt som kallas för ekoturism är
inte alltid bra, menade Emmelin.
Pionjärer öppnar alltid orörda om-
råden och ekoturister är ofta exklu-
siva pionjärer. Är ekoturism verkligen
turism på naturens villkor, eller an-
vänds bara naturen som ”action
arena” där man kan ägna sig åt olika
häftiga aktiviteter?

Emmelin varnade också för
”snobberi mot charterturismen”.
Denna typ av turism är ofta transport-
effektiv och kan rätt utförd göra li-
ten skada.

Havet har fått många smällar
Havets biologiska mångfald har tagit
många smällar. Havet övergöds och
förgiftas, bland annat på grund av
turismen.

– Människor som växer upp idag
vet inte hur ett friskt hav ser ut, sa
Hans Arén, arkitekt och skärgårds-
utvecklare.

Efter andra världskriget drev den
nya jordbrukspolitiken fram storska-
lighet. Kapitalintensivt fiske gynna-
des. Marknadsanpassningen av bo-
stadspolitiken gjorde att ”rika ut-
bölingar” köpte hus och mark i skär-
gården. Inlösen av fiskevatten och
fritt handredskapsfiske gav en mins-
kad dispositionsrätt för yrkesfiskarna.
Allt detta minskade de bofastas möj-
lighet att påverka sin närmiljö.

Ytterligare restriktioner uppifrån
var ingenting som Arén föresprå-
kade. Tvärtom poängterade Arén
hur viktigt det är att lokalbefolk-
ningen känner sig delaktiga i de
naturvårdsåtgärder som utförs. Att
till exempel bilda reservat ses ibland
av de bofasta som ett ”maktmedel för
stadsborna att slå vakt om sina fritids-
områden”.

Vinterfjäll resmål nummer ett
I det tvärvetenskapliga forsknings-
programmet FjällMISTRA ansvarar
Peter Fredman från ETOUR för
turismdelen och Jon Moen för bio-

Turism tema i Östersund
Mångfaldskonferensen 2001
Har biologisk mångfald någon betydelse för turismen? Är turismen ett hot eller en möjlighet för
biodiversiteten? FN har utnämnt 2002 till det internationella ekoturismåret, men CBM tjuvstartade
turismdiskussionen på sin Mångfaldskonferens, som i år handlade om turism och biologisk mång-
fald. Konferensen hölls i Östersund 27–28 september 2001.
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diversitetdelen. Fjällen är det tredje
största resmålet i Sverige och resmål
nummer ett under vintern. Av 3 500
uppringda svenskar hade 44 procent
varit i fjällen under de senaste fem
åren, och då framför allt i Dala- och
Jämtlandsfjällen. Fjällen är främst en
vinterdestination, men det är den
södra fjällregionen som gäller för
skidåkarna. Ju längre norrut man
kommer, desto mer dominerar som-
marturisterna.

Mänskligt tramp
ökar rentramp
Naturligtvis påverkas fjällnaturen av
turisterna. Det kan hända att de
skräpar ner och skrämmer renar.
Skoteråkningen har ökat på senare
tid och motorbullret kan störa både
andra turister och djurlivet.

– Men turisternas trampeffekt
(till exempel markslitage längs le-
der) är ointressant för den biologiska
mångfalden, sa Jon Moen. Det hand-
lar om så liten areal att det knappast
kan betecknas som ett stort problem.

Däremot kan det uppkomma in-
direkta effekter av att människor rör
sig i fjällområdena. Vandrare skräm-
mer renarna. Varje ren springer un-
gefär 100 meter vid varje störnings-
tillfälle. 300 000 renar  och en halv
miljon vandrare blir många extra
rentramp. Vägar, turistleder och
turistanläggningar begränsar också
det område som renarna väljer att
röra sig i och mindre markyta utsätts
för hårdare påfrestningar.

Turism inom CBD
Inte många vet att konventionen om
biologisk mångfald (CBD) även ar-
betar med turism. Biologisk mång-
fald utgör basen och förutsättningen
för många former av turism. Omvänt
är också turismen positiv för bio-
diversiteten under förutsättning att
man aktivt bemödar sig om att ta hän-
syn till den inom turistnäringen. In-
täkter från turismen kan till exem-
pel användas till att vårda mångfal-
den och turisterna kan i sin tur få fas-
cinerande upplevelser och kunskap
om biologisk mångfald.

– Idag har vi tyvärr många fall där
biologisk mångfald ignoreras och för-
störs av turism, sa Torbjörn Ebenhard,

CBM, men berättade att FN-kommis-
sionen för hållbar utveckling (CSD)
har vänt sig till CBD för att få hjälp att
belysa just turism och biologisk mång-
fald. CBD håller nu på att ta fram rikt-
linjer för hur biologisk mångfald ska
beaktas inom turistnäringen och av
ansvariga myndigheter.

Hett ämne
Turism och biologisk mångfald är
alltså ett hett och omdebatterat äm-
nen världen över. Vi på CBM hoppas
att Mångfaldskonferensen har bidra-

Mångfaldskonferensen är ett

samarrangemang mellan CBM och

Europeiska turismforsknings-

institutet (ETOUR) och får

finansiellt stöd av Forskningsrådet

för miljö, areella näringar och

samhällsbyggande (Formas).

git till att intensifiera den diskussio-
nen även i Sverige!

Anna Blomberg
CBM

Att vädret skiftar snabbt i fjällen fick deltagarna på Mångfaldskonferensens
exkursion erfara.
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Adress:  CBM, Box 7007, 750 07 Uppsala Telefax: 018 - 67 35 37

Telefon E-post
Malin Almstedt 018 - 67 21 35 Malin.Almstedt@cbm.slu.se
Veronika Areskoug 018 - 67 21 35 Veronika.Areskoug@cbm.slu.se
Åke Berg 018 - 67 26 24 Åke.Berg@nvb.slu.se
Åsa Berggren 018 - 67 22 61 Asa.Berggren@cbm.slu.se
Anna Burman 070 - 314 67 10 Anna.Burman@cbm.slu.se
Torbjörn Ebenhard 018 - 67 22 68 Torbjorn.Ebenhard@cbm.slu.se
Urban Emanuelsson 018 - 67 27 30 Urban.Emanuelsson@cbm.slu.se
Mats Höggren 018 - 67 13 93 Mats.Hoggren@cbm.slu.se
Eva Jansson 040 - 41 52 15 Eva.Jansson@cbm.slu.se
Sonja Jansson 018 - 67 22 63 Sonja.Jansson@nvb.slu.se
Johnny de Jong 018 - 67 10 71 Johnny.de.Jong@cbm.slu.se
Katarina Perälä 018 - 67 22 60 Katarina.Perala@nvb.slu.se
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Håkan Tunón 018 - 67 25 91 Hakan.Tunon@cbm.slu.se
Jens Weibull 040 - 41 55  31 Jens.Weibull@cbm.slu.se

I Öppet Forum den 5–6 februari
2002 sätts det kommunala natur-
vårdsarbetet i fokus för att stimulera
arbetet med naturvård och biologisk
mångfald i Sverige och skapa ett fo-
rum för sektorsövergripande samar-
bete och dialog.

Idag finns det kommuner som
framgångsrikt satsar på naturvård

Världsnaturfonden WWF delar varje
år ut bidrag till bevarande av svenska
lantraser ur denna fond. WWF har till-
satt en rådgivande grupp, LANT-grup-
pen, som ger förslag till hur medlen
bör fördelas. För att medlen ska  få
största möjliga effekt har WWF ett
samråd med Jordbruksverket. Efter-
som verket har öronmärkta anslag för
t.ex. informationsprojekt och sperma-
insamling kommer WWF att i första
hand prioritera ansökningar som inte
har sådan inriktning.

Sök anslag ur Väktarfonden Nils Dahlbecks Minne för lantrasers bevarande!

och på att bevara den biologiska
mångfalden som en naturlig del av
kommunens utveckling.

För mer information:

Veronika Areskoug, 018-67 27 07,

veronika.areskoug@cbm.slu.se

www.cbm.slu.se/konferenser/

index.htm

LANT-gruppen ska  alltså i första
hand främja forskning och praktiska
åtgärder som stärker och bevarar den
biologiska mångfalden hos de svens-
ka lantraserna.

Ansökningar om bidrag ska inne-
fatta projektnamn, mål och metoder,
samt ett budgetförslag. Förslagen be-
höver inte omfatta mer än en A4-sida,
och i övrigt finns inga formella krav!

Beslut om bidrag kommer att med-
delas under slutet av mars månad 2002.

Ansökningarna ska  vara WWF

Naturen – en resurs för framtidens kommun?
Öppet forum i Nässjö 5–6 februari 2002

tillhanda senast fredag den 1 feb-
ruari 2002. De ska skickas i fem ex-
emplar till:

Lennart Nyman
Världsnaturfonden WWF

Ulriksdals Slott
170 81 Solna.

Nora Adelsköld, SLU informationsavd.
Håkan Tunón, Anna Blomberg, CBM
Telefon Telefax
018 - 67 25 91 018 - 67 35 37
E-post
Hakan.Tunon@cbm.slu.se
Ansvarig utgivare
Urban Emanuelsson, CBM
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