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”Häng med oss mot en bättre framtid” sa reklamen som poppade upp när jag 
läste morgontidningen i mobilen. Och det är ju detta vi behöver. Att många 
”hänger med” i arbetet med att bevara och hållbart använda mångfalden i 
naturen (arterna, ekosystemen, generna). På konferensen ”Folk och natur” den 
11 februari, arrangerad av Miljödepartementet, diskuterade vi just vikten av att 
samtalen om biologisk mångfald, klimatet och andra frågor också är självklara 
delar i samtalen och i aktiviteterna att bygga det goda och rättvisa samhället. 
Att det inte bara handlar om hur vi undviker hot, risker och negativa effekter. Så 
hur kan arbetet med biodiversitet och klimat bli delar av arbetet med den goda 
framtiden, bli delar av lycka, framgång, identitet och utveckling för många? 
Miljöproblem är inte ju inte problem i miljön – de är samhällsproblem.

En viktig del i detta arbete är att det finns goda exempel på föregångare och 
vägar framåt – exempel som inspirerar, öppnar upp och ger nya perspektiv och 
alternativ. Temat för första numret av Biodiverse 2020 är just goda exempel, 
och de visar tydligt hur kultur och natur är intimt sammanbundna. Och när 
det gäller lösningar för en god framtid för biologisk mångfald och klimat, så 
är ”transformative change” samtalsfrågan på åtminstone den internationella 
politiska agendan. Det handlar om grundläggande förändringar av hur vi tänker 
och förhåller oss till naturen och de tjänster den ger, hur vi producerar och 
konsumerar samt organiserar oss i framtiden och där kulturen som förändran-
de kraft behöver vara en viktig del. Naturvårdssverige behöver fortsatt vara en 
viktig del av detta arbete, men ansvaret behöver delas av fler i samhället.

År 2020 har utropats som ett ”supernaturår” för att hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald, på grund av alla de processer och möten som samtidigt kom-
mer att genomföras (lyssna till exempel på specialprogrammet ”Trettondags-
morgon – supernaturåret”, i SR:s P1 från den 6 januari).  Vi har bland annat i år 
FN:s och EU:s många möten om Konventionen om biologisk mångfald. Dessa 
stora övergripande policyprocesser sätter viktiga ramar men det är på den 
nationella, regionala och lokala nivån som de goda exemplen får sin konkretion.

Även för CBM är det ett superår – CBM fyller 25 år och vi är i en process 
att definiera ett akademiskt ämne som inkluderar CBM:s transdisciplinära 
forskning (tvärvetenskap och samverkan med samhället utanför akademin) och 
att lysa ut en professur. Och årets Mångfaldskonferens kommer ha ett helt nytt 
tema för CBM: Företagen och biologisk mångfald. Håll utkik på vår hemsida 
för kommande info!

Tuija Hilding-Rydevik,  
föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald

Mot en bra 
framtid!
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OM OMSLAGET
Hur kan världsarvet Höga kustens värden och berättelser lyftas och bli tillgängliga 
för besökare? Det finns tusen sätt att berätta om en plats. En planeringsprocess för 
naturvägledning är en god hjälp på vägen. Naturvägledarna i världsarvet Höga kusten 
har låtit besökare provgå aktivitetsstigen, som tar dem uppför branta stigar till milsvid 
utsikt och till informationsskyltar, utmaningar och uppdrag.  
Foto: Eva Sandberg, SLU Centrum för naturvägledning.
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Så vilda! För 
människor 
och mångfald
I vår kommer runt 2000 elever från ca 30 
skolor i Göteborgsregionen att så vilda 
växter, lära sig mer om dem och bidra till 
att öka den biologiska mångfalden.

I projektet Så vilda! skapar eleverna till-
sammans en liten blomsteräng på skolan, 
och får lära sig om samspelet mellan växter 
och pollinatörer, och får inblick i forskning 
om biologisk mångfald. 

Det är Göteborgs botaniska trädgård 
som med stöd från Formas startat ett pro-
jekt för att engagera barn i deras närmiljö 
och ge dem verktyg för att bidra till för-
ändring. Man vänder sig till elever i årskurs 
4–6 i Västsverige, och det handlar till stor 
del om att låta barnen lära känna naturen 
omkring dem, för att de ska växa upp till 
vuxna som vill värna om växter och djur. 

Bevarande av svenska traditionella hus-
djursraser, så kallade lantraser, baseras 
på djurhållning i privata besättningar med 
entusiastiska och intresserade ägare. 
Bevarandearbetet organiseras i ideella för-
eningar. Såväl djurhållare som föreningar 
kan erhålla miljöersättningar för bevarande 
av denna biologiska mångfald, vilka kom-
penserar för en del av kostnaderna med 
djurhållningen. En av lantrasföreningarna 
är Föreningen Allmogekon, vilken organi-
serar bevarandearbetet för de sydsvenska 
nötkreatursraserna väneko, ringamålako 
och bohuskulla. 

Precis som andra lantrasföreningar 
baseras Föreningen Allmogekons verk-
samhet på ideellt arbete. Svagheten med 
detta blir extra tydligt när någon drivande 
person hastigt avlider såsom var fallet för 
Föreningen Allmogekon, som i somras 
miste sin ordförande sedan starten 1993, 
Krister Kortebäck. För att hedra Kris-
ters minne har föreningen bildat Krister 
Kortebäcks minnesfond. Medlen i fonden 
ska i första hand användas till att rädda 
specifika nötkreatur i någon hotad kolinje 
inom föreningens raser eller kanske om det 
hittas någon ny djurgrupp som kan bilda 
grunden för en ny kolinje eller möjligen ras. 

Allmogekorna hålls med fördel på natur-
betesmarker sommartid där de genom sin 

hävd hjälper till att bevara betesmarkernas 
biologiska mångfald. I forskningsprogram-
met HagmarksMISTRA, som Centrum 
för biologisk mångfald ledde under åren 
2001–2008, kunde man bland annat kon-
statera att vänekvigor på naturbetesmarker 
var mer aktiva än kvigor av den moderna 
köttrasen charolais. Vidare verkade vä-
nekvigorna vara bättre på att äta ohävdsar-
ter (oönskade växter i betesmarken) än 
charolaiskvigorna, då de under våren 
åt mer älggräs och tenderade att under 
sommaren äta mer tuvtåtel än de senare. 
I en senare studie med lantrasen fjällko 
och den moderna mjölkrasen holstein 
erhölls liknande resultat på fäbodbete där 
fjällkorna gick längre sträckor och betade 
mer i områden med lägre näringsmässig 
beteskvalitet. 

Stöd gärna bevarandearbetet av allmo-
gekor genom att bidra till Kristers fond, 
eller genom att bli medlem i föreningen. 
Läs mer på www.allmogekon.se/. Vem vet, 
en vacker dag kanske även du skaffar dig 
några allmogekor och blir därmed bevarare 
av denna biologisk mångfald.

Anna Hessle, forskare vid Institutionen 
för husdjurens miljö och hälsa, SLU, och 

styrelsemedlem i Föreningen Allmogekon

Bevarande av allmogekor
Krister Kortebäcks minnesfond
I somras miste Föreningen Allmogekon hastigt sin ordförande Krister 
Kortebäck, som under årtionden varit drivande i föreningen. En fond 
har startats för att hedra hans minne, där medlen ska användas till att 
rädda och bevara våra lantraser.

Krister Kortebäck Ko av lantrasen väneko.
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Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar, 
med underrubriken Nationella genban-
kens klonarkivsvärdar rekommenderar, 
är en nyutkommen bok från SLU/Pom 
som beskriver 75 mandatsorter av äpple. 
Sorterna porträtteras av klonarkivsvärdarna 
och det är således deras favoriter vi får 
möta. Porträtten omfattar cirka 50 svenska 
lokalsorter, några få sorter framtagna 
av svensk växtförädling och ett tjugotal 
sorter av utländskt ursprung med svensk 
odlingstradition. Sorterna porträtteras i 
bild och text med en sort per uppslag. 
För varje sort ges en kort historik och en 
pomologisk beskrivning som bland annat 
inkluderar fruktens kännetecken, smak och 
mognadstid. Likaså finns tips om sorternas 
användning. Somliga är godast att äta 
direkt, andra är mer lämpade till kakbak, 
inkokning och mustning. Åter andra passar 

I början av året kom den pampiga boken 
Nybyggarnas liv av Rolf Kjellström. Det 
är en bok som i ord och många bilder 
skildrar liv och leverne bland nybyggarna 
i västra Vilhelmina socken. Redan tidiga-
re har Kjellström och CBM samarbetat 
kring bokserien Nybyggarliv i Vilhelmina 
I–VI (2012–2016). Den nya boken är en 
utåtriktad, något smakligare summering 
av dessa sex volymer, samtidigt som 
bildmaterialet har fått ta plats på ett helt 
annat sätt. Resultatet blir en mycket rikt 
illustrerad bok om allsköns aspekter på 
nybyggarlivets arbetet och naturresursan-
vändningen i nöd och lust. 

Precis som i sexbandsverket så vilar 
denna bok särskilt på det oerhört rika folk-
minnesmaterial från området runt Vilhel-
mina som upptecknades av Nils Eriksson 
(1901–1980), Lisa Johansson (1894–
1982) och O.P. Pettersson (1859–1944), 
som alla tre hade rötter i bygden. Detta 
ger en inblick i hur livet tedde sig i södra 
Lappland decennierna runt sekelskiftet 
1900. I den fullmatade boken kan man 

Livet i nybyggarland i södra Lappland

Ny bok om äldre äppelsorter

läsa smått och gott om hus- och båtbyg-
gen, åkerbruk, boskapsbruk, fodertäkt, 
slöjd och hantverk, jakt och fångst, fiske, 
slakt, matlagning, nödföda, kommunikatio-
ner, handel, avgörande livshändelser, lekar 
och tidsfördriv, fattigdom och gripande 
livsöden, sjukdomar och sjukdomsbot samt 
sagor, sägner och andra berättelser. 

Nils Erikssons många insiktsfulla och 
naivistiska teckningar och fotografier ger 
ett särskilt liv åt personer, miljöer och före-
teelser som vi idag i de flesta fall inte läng-
re har någon relation till. Att norra Sveriges 
inland koloniserades av nybyggare under 
sent 1700-tal och drygt hundra år fram i 
tiden är något som idag ändå är ganska 
okänt, så det blir en inblick i en för många 
tämligen okänd kultur. En kultur och ett lev-
nadssätt under villkor som få i dagens Sve-
rige kan föreställa sig. Boken är formgiven 
enligt i samma mall anda som Kjellströms 
Samernas liv (2000, andra upplaga 2003) 
och ger samma gedigna intryck.

Håkan Tunón, CBM

Äldre äpplesorter för dagens 
trädgårdar. Nationella genbankens 
klonarkivsvärdar rekommenderar  
Red: Inger Hjalmarsson, SLU

utmärkt till julens kransar och granar. Och 
vem vill inte ha ett väldoftande ’Malmbergs 
Gylling’ i sin fruktskål? Listan av sortpor-
trätt omfattar alltifrån svenska klassiker 
som ’Sävstaholm’ och ’Åkerö’ till mindre 
kända lokalsorter som ’Gunilla Bohuslän’ 
och ’Mölnbacka Skogsäpple’. En bok för 
den som är intresserad av äpplesorternas 
mångfald och deras bevarande. Boken 
är häftad, i A5-format och omfattar 175 
sidor. Pris: 150 kr. För mer information 
om nationella genbanken, se www.slu.se/
nationellagenbanken

Läs mer om boken på www.slu.se/natio-
nellagenbanken/bocker 

Inger Hjalmarsson
Red./Genbankskurator frukt och bär,  

Nationella genbanken

Nybyggarnas liv
Rolf Kjellström
Carlssons bokförlag
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De lånade Lilla Attsjön av naturen i hundra år
– Det är livskvalitet att på morgonen 
ta kikaren, titta ut genom köksfönstret 
och se det otroliga livet och rörelserna i 
sjön. Jag har aldrig varit ornitolog, och 
är väl det inte nu heller, men att höra 
och se tranor, sångsvanar, skrattmåsko-
lonin och änder är rogivande, säger 
Greger Johansson, en av markägarna av 
Lilla Attsjön.  
– Vår lilla by Attsjö finns nu på kartan. 
Folk kommer långväga ifrån för att titta 
på vår sjö. Det blir så många trevliga 
möten, människor emellan. Att få er-
kännande från en person i rullstol som 
nu har möjlighet att ta sig fram till sjön 
värmer i själen. Sjöprojektet blev ett 
lyft för hela byn. 

Det här är berättelsen om när sex 
markägare återskapade den under 
hundra år helt torrlagda Lilla Attsjön – 
Sveriges största våtmarksprojekt under 
senare år.

Matbrist skapade jordhunger
Sveriges befolkning fördubblades på 

I hundra år låg den lilla sjön i 
Växjö-trakten torrlagd, ut- 
dikad en gång i tiden för att 
ge mer mat på borden i byn. 
Återställandet av sjön blev 
det största våtmarks- 
projektet i Sverige under 
senare år. Genom samarbete 
mellan bybor och skogsägare, 
och med bidrag från myndig- 
heter, har projektet lyckats: 
att återskapa sjön till nytta 
och glädje för djur, natur och 
människor.

1800-talet. Bristen på mat intensifiera-
de jakten på odlingsmark – jordhung-
ern var ett faktum.  Mossar dikades 
ut, sjöar sänktes eller torrlades helt. Så 
också i byn Attsjö, två mil öster om 
Växjö. Där hägrade uppemot hundra 
hektar mark bara man blev av med 
vattnet i den grunda sjön mitt i byn. 
Första försöken gjordes 1845 utan nå-
gon framgång. Det skulle dröja genera-
tioner innan drömmen blev verklighet. 
Efter mycket slit och med ekonomiskt 
stöd från staten var vattnet borta i bör-
jan av 1920-talet.   
– Det var ett omfattande arbete, varje 
ägodel fick gräva sina diken, berättade 
Allan Karlsson (född 1934), bonde i 
Attsjö Norregård, och fortsätter med 
stolthet i rösten:  
– Det såg så vackert ut med långa och 
spikraka diken. Man odlade havre och 
vall och det växte bra, havren blev två 
meter hög. 

Men med tiden gick Lilla Attsjön 
samma öde till mötes som så gott som 

alla torrlagda sjöar. ”Stenen kommer 
upp”, det vill säga att den organiska 
jorden hade med tiden brutits ned och 
sjunkit ihop. Eftersom marken sjönk, 
blev det svårt att på vissa håll bli av med 
vattnet. Man odlade in på 1960-talet 
men sedan blev mest bete. Allans son 
Stefan var den siste bonden som hade 
betesdjur på sjön. Björk och buskar 
vandrade in från sjökanterna. Allan 
säger med sorgsen röst:  
– På 1990-talet var det slut med hela 
sjön och den ligger där idag (2012) 
mitt i byn, till ingen nytta. 

Markägarna ville ha sin sjö
År 2011 sade dagens markägare: ”Vi 
ska ha tillbaka vår gamla sjö!”. Södra 
skogsägarna, som äger halva sjön, var 
direkt med på idén. Sagt och gjort. En 
förening bildades och undertecknad 
anlitades som projektledare. Plane-
ringen drog igång. På minst ett 50-tal 
kvällsmöten i den gamla faluröda 
byaskolan resonerades fram och tillbaka 
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Lilla Attsjön i Furuby, två mil öster om Växjö, torrlades helt kring 1920. Hela sjön brukades fram till 
1960-talet men därefter sjönk marken successivt ihop och brukandet försvårades. Fram till 1990-talet 
var det betesdjur på delar av den gamla sjöbotten.



#1 2020 |  B I O D IVE R S E

07

De lånade Lilla Attsjön av naturen i hundra år
om målbild, teknisk utformning, skötsel, 
finansiering. Självklart kunde åsikterna gå isär 
men någon egentlig oenighet uppstod aldrig. 
Mycket kaffe och många kanelbullar gick åt. 
Målet blev att skapa en bra fågelsjö och ett 
attraktivt rekreationsområde.

Våtmarksfonden gav ett startbidrag med  
50 000 kr och länsstyrelsen beviljade 100 % 
 bidrag – 4,1 miljoner kronor. Mark- och 
miljödomstolen gav tillstånd för höjning av 
vattennivån. 

År 2014 påbörjades de praktiska arbetena 
och våren 2015 var sjön fylld med vatten. Idag 
är Lilla Attsjön (50 hektar, mindre än 1,2 meter 
djup) en utmärkt fågelsjö. Runt en stor del av 
sjön går får på 30 hektar restaurerade betes-
marker. Från parkeringsplatsen med informa-
tionstavla når man via en gångväg två fågel-
torn och två vindskydd med grillanordningar 
(anpassade för funktionshindrade). 

Målen är uppfyllda 
Markägarna lyckades väl med sitt mål att skapa 
en fågelsjö. Redan första året etablerades sig en 
koloni med skrattmåsar, idag över tusen fåglar. 
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RÅD TILL MARKÄGARE
• Det tar tid, till exempel att enas om 
målbild och teknisk utformning.
• Tänk på att myndigheternas arbete 
kräver tid.
• Skriv avtal om intentioner med projektet 
och ansvarsfördelning under arbetets 
gång och efterföljande skötsel. Avtalet 
bör knytas till berörda fastigheter (ej 
aktuella markägare).
• Sök tidigt kontakt med länsstyrelsen 
och andra berörda myndigheter.
• Anlita experter för framtagande av 
underlagsmaterial (vattendomar, ägo- 
och rättighetsförhållanden, höjdkurvor, 
vattenföring m.m.). 
• Välj en totalentreprenör.
• Ordna finansiering innan bidrag från 
länsstyrelsen betalas ut, vilket kan dröja 
månader.
• Håll närboende informerade om pro-
jektet.

Lilla Attsjön är idag en fågelsjö på 50 hektar, med bland annat en skrattmåskoloni med tusen fåglar. Sjön är också en 
attraktiv besöksplats med två fågeltorn, två vindskydd med grillplats och gångväg, allt anpassat till funktionshindrade. 

TEXT: 
Lennart Henrikson,  
Natur och människa
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Skrattmåsarna anses vara en indikator 
på bra fågelsjö, främst för att i kolonin 
kan andra fåglar häcka med minskad 
risk för att bli tagna av rovdjur. Andra 
fåglar är sångsvan, kanadagås, grågås, 
gräsand, vigg, kricka, enkelbeckasin, 
grönbena, trana, sothöna, rörhöna, 
vattenrall och småfläckig sumphöna. 
Under 2019 noterades 68 arter vid 
inventeringar.

I höjningen av vattennivån ingick att 
30 hektar av Södras skog sattes under 
vatten och de flesta av träden har dött.  
– Vi skapade en hackspettskog, som 
också är till nytta för många andra arter 
som behöver död ved, säger Per-Erik 
Larsson från Södra. Han ledde projektet 
under hela byggtiden och även därefter.

På ungefär en fjärdedel av sjöns areal 
har botten flutit upp till vattenytan och 
ligger där som öar. Dessa är utomor-
dentligt lämpliga platser för fåglar. Men 
om botten skulle flyta upp på ännu 
större arealer, så blir det naturligtvis 
problem. Lilla Attsjön befinner sig idag 
i ett utvecklingsstadium. Säkert är att 
det kommer att bli mer och tätare växt-
lighet men annars är det oklart hur sjön 
kommer att se ut i framtiden. Det finns 
en viss beredskap ifall sjön skulle få en 
oönskad utveckling, som exempelvis 
igenväxning, eller att det kommer fisk 

in i sjön som konkurrerar med fåglarna 
om smådjuren i vattnet. 

Målet om ett attraktivt rekreations-
område är också uppfyllt. Många bybor 
tar ofta en promenad ned till sjön och 
det kommer många besökare från andra 
håll. Bybor har fått större intresse för 
fåglar. Föreningen fick 2015 Växjö 
kommuns landskapspris för sitt arbete.

Lilla Attsjön – ett gott exempel 
från olika perspektiv
Idag är den gamla sjön tillbaka mitt 
i Attsjö by, till nytta för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster samt 
till glädje för byborna och besökare. 
Projekt Lilla Attsjön är ett enastående 
exempel på det viktiga underifrånper-
spektivet – hur vanliga markägare kan 
åstadkomma stordåd när de samarbetar 
sinsemellan. Positivt och konstruktivt 
bemötande från myndigheter. Såväl 
enskilda som allmänna intressen blev 
tillgodosedda, efter att attsjöborna ”lå-
nade” sjön i hundra år! 
– Det har varit oerhört många tim-
mar som vi suttit och pratat fram och 
tillbaka om hur vi ska göra. Att man 
med samlade krafter kan åstadkomma 
ett sådant här projekt, det är något som 
man tar med sig i livet, säger Stefan 
Karlsson, en av markägarna. •

FRAMGÅNGSFAKTORER
ATTSJÖ-PROJEKTET
• Markägarna bildade en formell 
förening, där beslut med mera 
dokumenterades. 
• Experter anlitades för projekt-
ledning och framtagande av 
underlagsmaterial.
• Svensk Våtmarksfond gav 
mycket värdefullt startstöd, som 
bland annat gav möjlighet att ta 
fram underlagsmaterial. 
• Länsstyrelsen gav hela 100 % 
bidrag för projektering och prak-
tiska åtgärder.
• Mycket positiv och konstruktiv 
dialog med och gott stöd från 
Länsstyrelsen och Mark- och 
miljödomstolen.
• Markägarna var uthålliga. De 
gav inte upp trots lång projekttid. 
”Var envis, det är det värt!”

VÅTMARKER BEHÖVS

Uppemot en fjärdedel av Sveriges 
ursprungliga våtmarker har försvunnit till 
följd av utdikning och uppodling. Många 
växter och djur är beroende av våtmarker, 
och nitton procent av Sveriges rödlistade 
arter förekommer här. 

Även i resten av Europa har våtmarksa-
realen minskat genom åren. Redan innan 
år 1990 försvann mer än 60 procent av 
Europas våtmarker. Förutom att våtmarker 
är myllrande livsmiljöer utför de viktiga 
ekosystemtjänster. Våtmarker är till exem-
pel ”naturens egna reningsverk” – vattnet 
är klarare och renare efter det att det pas-
serat en våtmark. Våtmarker jämnar också 
ut vattenflödet. Efter regn fylls våtmarken, 
vattnet bromsas upp och rinner därefter 
successivt vidare. Detta minskar risken för 
översvämning nedströms. I en dikad våt-
mark rinner vattnet snabbt igenom och kan 
orsaka översvämning länge nedströms. 

Sedan årtionden tillbaka anläggs våt-
marker som reningsverk. Idag är samhäl-
lets ambition att också skapa våtmarker 
för att förlänga vattnets uppehållstid högt 
upp i vattensystemen, en uppgift som blir 
allt mer angeläget i ett förändrat klimat.
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”Nu kan vi snart fylla på vattnet” säger de förväntansfulla markägarna Stefan Karlsson (till vänster) 
och Urban Klüft. De inspekterar avverkningen av skog som kommit upp efter dräneringen av sjön, 
och hur de resterande öarna ska avverkas. Alla döda träd (död ved) lämnades kvar.
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Blå klasser  
för vattendrag
I Sverige finns nästan 100 000 sjöar och samman-
lagt rinnande vatten motsvarande 15 varv runt jor-
den. De flesta vattnen ligger i skogslandskapet, och 
det finns en rad kopplingar mellan skog och vatten 
– de är  beroende av varandra. Men vilka egenska-
per har olika skogsvatten? Vilken hänsyn bör man 
som skogsbrukare ta, och vilka åtgärder krävs? 
Hjälpen finns i form av två enkla verktyg för skoglig 
vattenvård.

Den svenska skogssektorn har länge 
arbetat med vattenvård, men saknat 
enkla verktyg. Där fanns redan förut 
system för hur vattendrag ska hanteras 
vid avverkning, men väldigt få blev 
godkända när det kom till den prak-
tiska tillämpningen. Det har funnits 
ett glapp i praktiken som uppenbarade 
behovet av ett lättanvänt och hanter-
bart verktyg i skogsbruket. Lösningen 
blev NPK+ och Blå målklassning, som 
är två verktyg,  utvecklade 2004–2011 
av Världsnaturfonden WWF, med Len-
nart Henrikson som projektledare. De 
var en del i WWF:s projekt ”Levande 
skogsvatten”, vars övergripande mål var 
att bidra till en bättre vattenhänsyn i 
skogsbruket.

Det är okomplicerade verktyg som 
alla kan använda efter en timmes intro- 
duktion, och verktygen har numera 
blivit standard i skogsägarföreningarnas 
skogsbruksplaner.

Två verktyg för bättre vattenvård
NPK+ är en metod för att beskriva 
eller bedöma en sektion av ett vat-
tendrag. Klassningen av vattendraget 
enligt NPK+ görs med naturvärdes-
bedömningen som grund och stöd. 
Vattendraget bedöms ur fyra olika 
aspekter med totalt 32 olika parametrar. 
De fyra aspekterna är 1) naturvärden, 

2) tidigare påverkan/grad av orördhet, 
3) känslighet och 4) plusvärden. Med 
känslighet menas hur stor risken är att 
slam (jordmaterial) når vattendraget 
i samband med skogliga åtgärder, till 
exempel terrängtransporter.

Med kännedom om vattnets egen-
skaper kan man avgöra vilken hänsyn 
man behöver ta i brukandet av sko-
gen och vilka åtgärder som behövs i 
själva vattnet eller i kantzonen. Detta 
görs med Blå målklassning. De blå 
målklasserna är alltså en metod för 
att hitta fram till hur man bör sköta 
skogen längs en sektion av vattendra-
get. Tanken bakom blå målklassning är 
densamma som används för avvägning 
mellan produktion och miljö i skogsbe-
stånd. Till den blå målklassningen hör 
också en enkel beskrivning över vilka 
särskilda åtgärder som föreslås. De fyra 
målklasserna är:  VG – generell vatten-
hänsyn, VF – förstärkt vattenhänsyn, VS 
– särskilda åtgärder, VO – orört.

Hänsyn till vattendrag och sjöar 
är inget nytt men med de Blå mål-
klasserna tydliggör markägaren sina 
ambitioner vad gäller vattenhänsyn, 
och den överskådliga temakartan är till 
stor hjälp vid framtida skoglig plane-
ring. Målklasserna läggs in i de gröna 
skogsbruksplaner, som sedan länge är 
standard i privatskogsbruket. •

Lennart Henrikson fick 2014 Föreningen 
Skogens utmärkelse Guldkvisten för sin 
förmåga att engagera skogsbruket i vatten-
vården, 2019 års vattenmiljöpris Sjöstjär-
nan (ett vattenmiljöpris för lokalt engagerat 
vattenvårdsarbete) och Naturvårdsverkets 
miljömålspris ”Årets miljöinspiratör 2019”. 
Han utsågs av Svensk Våtmarksfond till 
”Årets våtmarksstipendiat 2019".

Lennart Henrikson doktorerade på biolo-
giska effekter av försurning och kalkning av 
sjöar och vattendrag, han har bland annat 
jobbat på Fiskeristyrelsen och Skogsstyrel-
sen, samt så småningom, Världsnaturfon-
den WWF. Sedan ett tiotal år driver han sitt 
eget bolag Natur och Människa AB. Alltid 
med vattnet som tema. 

LÄS MER
Läs mer om verktygen på:  
www.wwf.se/levandeskogsvatten 

Skogens vatten. (2010) Bleckert, S., 
Degerman, E., Henrikson, L., & Pettersson, 
R. En bok utgiven av Södra Skogsägarna, 
Mellanskog, Norrskog, Norra skogsägarna.
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Annika Borg, CBM
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Nederst: Typiska vegetationsinventering av 
småytor med en ram. Ytorna är permanent ut-
märkta och lades ut i början av 1980-talet inom 
PMK-programmet och dessa ligger på en myr 
nära Lima i Dalarna. På bilden ses Jake Bull (t v) 
och Charles Campbell (t h) under sommarens 
inventeringsresa av äldre permanenta ytor på 
myrar i Mellansverige.

Överst: Klimatexperiment i Jurabergen, Frankri-
ke. Insamling av vitmossor för DNA- och RNA- 
analys. Plexiglasskivor används i fält för att höja 
temperaturen.

Att förstå ekosystem  
– ett pussel med många metoder

Den ekologiska forskningen är central för att förstå hur 
livet och ekosystemen förändras med klimatförändringar 
och människans brukande av planeten. Med både nya och 
gamla metoder försöker forskare gräva djupare i dessa 
komplexa samband, en utmaning som kräver samarbeten 
över ämnesgränser och nya tankesätt. Användningen av 
olika metoder tillsammans kan hjälpa oss förstå och för-
utsäga vad som händer i naturen.

Den biologiska mång-
falden sträcker sig över 
många olika nivåer i 
naturen, från gener 
till ekosystem. Att 

undersöka om och hur alla dessa nivåer 
samverkar är en komplex uppgift. 
Genom att använda olika metoder, ofta 
i kombination med varandra, kan vi nå 
längre och förstå helheten bättre.

Olika metoder och verktyg
Ett exempel på hur metoder kan 
kombineras är ett pågående projekt där 
vi undersöker hur vitmossor anpassar 
sig till miljöer och interagerar med 
mikrober för att öka sin överlevnad och 
tillväxt. Vitmossor dominerar myrarna 
på nordliga breddgrader och är viktiga 
för deras ekosystemfunktioner som ko-
linlagring och vattenhushållning. Där-
för är det viktigt att förstå vitmossornas 
respons på klimatförändringar – växer 
de mer eller mindre, utkonkurreras 
vissa arter, ökar eller minskar myrarnas 
kolinlagring? Frågorna är många. Ge-
nom större internationella samarbeten 
används både värmeexperiment i fält 
(uppvärmda ytor och kontrollytor), i 
klimatkamrar, och naturliga gradienter 
i naturen. Bland annat undersöks varma 
källor på Island för att se hur mossorna 
kan klara av höga temperaturer. 

Förutom olika tillvägagångssätt för 

att se hur populationer och arter svarar 
mot temperaturförändring, så används 
idag en mängd olika verktyg för att 
försöka förstå mekanismerna i naturen. 
Molekylära metoder (DNA-sekvense-
ring) gör det möjligt att studera den ge-
netiska diversiteten inom vitmossearter 
i detalj och koppla gener till de karaktä-
rer (växtens fenotyp) som är viktiga för 
anpassningen till ett förändrat klimat. 
Billigare DNA-sekvensering har öppnat 
upp en ny inriktning i den här forsk-
ningen och nu kan även de mikrobiella 
samhällen som lever i mossan studeras. 
Tidiga resultat har visat att mikrob-
samhällets sammansättning är viktiga 
för mossans tillväxt och överlevnad vid 
temperaturhöjningar, något som inte 
hade varit möjligt att påvisa utan denna 
metodutveckling.    

Med vad betyder då dessa gener, arter 
och samhällen för myrekosystemet, hur 
påverkas funktioner som flöden av kol 
och kväve? Modeller kan användas för 
att skala upp de förändringar vi obser-
verar i naturen. Ekologiska samhällen, 
arter, gener, kan kopplas till egenskaper 
som styr myrekosystemens näringsflö-
den. Men det är en stor utmaning att 
kunna svara på frågan: Hur förändras 
näringsflödet i ekosystemet när art 
A ökar över tid men art B minskar? 
Myrmarker är naturligt kvävefattiga och 
viktiga kollager så vi vill veta hur orga-
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TEXT:
Gustaf Granath,  

Institutionen för ekologi 
och genetik,  

Uppsala universitet
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Övervakning (tidsserier): Återkommande 
provtagning av samma område över en 
längre tidsperiod.
Fjärranalys: Icke-destruktiv insamling av 
data över större områden. Ofta automati-
serat. T.ex. satellitdata och drönarbilder.  
Gradientstudier: Provtagning eller experi-
ment över ett område där miljön förändras, 
t.ex. från torrt till blött.
Experiment: Manipulering av enstaka va-
riabler för att separera ut enskilda effekter. 
Kan utföras i labbmiljö eller fält vilket är en 
avvägning mellan kontroll och realism.
Meta-analys: Syntes av många studier, 
t.ex. sammanvägning av resultaten från 
många experiment.

Modellering:  
- Mekanistiska modeller: utgår ifrån 
grundläggande principer (fysiska, kemis-
ka, biologiska) för att bygga modeller. T.ex. 
för att visa hur en växts tillväxt blir en funk-
tion av dess fotosyntes, som i sin tur beror 
på tillgång på vatten, ljus och näring. 
- Statistiska modeller: utgår från sta-
tistiska samband mellan variabler. T.ex. 
tillväxt skattas direkt utifrån samband med 
säsongens väder utan att orsakssamband 
kan säkerställas.
Ofta är modeller en blandning av mekanis-
tiska processer och statistiska samband.

nismerna påverkar ekosystemets kväve 
och kolcykel. Till exempel tillför kväve-
fixerande bakterier som lever i mossor-
na stora mängder kväve till myrmarker-
na. Med så kallade kväveisotoper kan vi 
mäta kvävefixering i fält (omvandling 
av luftens kvävgas till växttillgängligt 
kväve) och sedan korrelera med gener, 
arter, artsamhällen och omgivande mil-
jö. På liknande sätt kan andra processer 
i ekosystemet studeras, som till exempel 
koluppbyggnad. 
   
Övervakning viktigt
Experiment och miljögradienter är 
viktiga för att förstå processer, men för 
att mäta och förstå förändringar över 
tid är långa tidsserier nödvändiga. Ofta 
handlar det om klassiska metoder som 
att mäta förekomst av arter, eller täck-
ningsgrad av vegetation. På ett grund-
läggande plan är detta ”facit” på vad 
som händer i naturen. Det är viktigt att 
komma ihåg att övervakningsprogram 
är inriktade på att svara på vissa frågor 
och all data kommer med begränsning-
ar – det vill säga det är ”facit” utifrån 
hur datainsamlingen är designad. Till 
exempel finns det en avvägning mellan 
hög detaljnivå och stort dataunderlag. 

Inom forskningen på myrvegetation 
finns det ett antal myrar som inven-
terats med hög noggrannhet på exakt 
samma ytor (ner till 50x50 cm), vissa 
myrar i över femtio år. Denna typ av 
arbete är nog den mest klassiska inom 
växtekologin och ser ut att även fort-
sättningsvis spela en viktigt roll. Intåget 
av fjärranalyser med hjälp av bilder 
från drönare och satelliter kommer 
snarare göra dem än viktigare, då vi 
alltid ändå måste veta vad som växer på 
marken. Övervakningsdata kan hjälpa 
oss att testa och kalibrera våra modeller 
– ”Sker det vi förutsäger ska ske?” – 
men också hjälpa oss att formulera nya 
hypoteser. Data visar att vissa myrars 
artsamhällen är mycket stabila, medan 
att det sker förändringar i andra. Det 
är svårt att dra orsakssamband utifrån 
dessa data men det ger oss underlag för 
att testa nya hypoteser i experiment 
och förbättra våra modeller över hur 
naturen fungerar. • 

VITMOSSA FÖR KOLINLAGRING – MEN INTE FÖR ARTRIKEDOM?
Närmare 45 arter vitmossor finns i Sverige och bland dessa hittar vi de viktigaste 
arterna för kolinlagring i våra torvmarker. Denna ekosystemfunktion hänger dock 
inte på artrikedomen, utan på vilken eller vilka arter som dominerar. Den mest 
kända arten är nog rostvitmossan som finns över nordligaste delen av jordklotet 
och med sin tillväxt medverkar den i bildandet av mossar (sura myrar, pH 3–4, där 
vatten- och näringstillförsel endast sker genom nederbörd). En sådan vitmossa 
kan påverka de artrika rikkärren negativt då den försurar och gör miljön alltför torr 
för andra växter, vilket slutligen ger en artfattigare miljö. Det var länge ett mysteri-
um hur denna art ens kunde etablera sig i en miljö med högt pH vilket den borde 
vara känslig för. Efter flertalet experiment i fält kunde vi visa att arten kan växa i 
även i högt pH, vilket först var ett förvirrade resultat – varför tar den, eller liknande 
arter, inte oftare över i rikkärren? Efter nya experiment, nu i växthus, fick vi dock 
svaret: om rostvitmossan översvämmades av grundvattnet under en del av året 
klarade den sig inte och kunde inte växa till sig i rikkärret. En kunskap som kan 
vara en pusselbit för att lyckas få en rik flora vid restaureringar av dikade rikkärr. 
Vid återvätning av dikade mossar är dock etablering av mossebildande vitmossor 
nyckeln för att snabbt återfå en naturlig och kolinbindande mossemiljö. 

KORT OM NÅGRA METODER
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Vad berättar politiken  
om ekologiska  
produktionsmetoder? 

Ekologiska produktionsmetoder kan bidra med miljönyttor, som 
kommer hela samhället till godo. Politiken kan gå in med stödåtgär-
der där marknaden inte räcker till för att öka de positiva effekterna 
som är bra för alla – som biologisk mångfald och en levande lands-
bygd. Genom analys av hur politiken formuleras kan forskare se hur 
man värderar ekologiska produktionsmetoder i olika länder.

Ekologiska produktionsmetoder 
i lantbruket utgår från samspelet 
mellan lantbruksdjur och -växter, 
andra organismer samt ekosys-
temtjänster som pollinering, 

markbördighet, vattentillgång och ett cirkulärt 
näringsflöde. Ofta när vi pratar om ekologiska 
produktionsmetoder avser vi underförstått cer-
tifierad ekologisk produktion. Men även andra 
metoder där liknande effekter uppnås är intres-
santa och relevanta ur ett samhällsperspektiv. 
Det kan till exempel handla om integrerad pro-
duktion där animalieproduktionen kombineras 
med produktion av spannmål och andra växter 
utan att produktionen för den skull är certifie-
rad som ekologisk. Jämfört med mer konven-
tionella produktionsmetoder anses de mer 
ekologiska produktionsmetoderna på många 
sätt bidra till ett mer hållbart jordbruk. Mins-
kad eller ingen användning av mineralgödsel 
och kemiska bekämpningsmedel, och ett ökat 
kretsloppstänkande är exempel på detta.

Varför behövs stödåtgärder?
Från samhällets sida har intresset för de mer 
ekologiska produktionsmetoderna ökat under 
senare tid.  Vi ser det till exempel på konsu-
menternas efterfrågan på ekologiska produkter 
men även när det gäller inriktningen på EU:s 
jordbruksstöd där lantbrukare kan få stöd för 
att gå över till ekologisk produktion. Men 

varför kan vi förvänta oss att övergången till 
mer ekologiska produktionsmetoder behöver 
stödjas av politiska insatser? Det finns goda skäl 
att tro att marknaden, det vill säga mötet mellan 
företag och konsumenter, inte själv kan tillse att 
övergången till mer ekologiska produktions-
metoder sker i tillräcklig omfattning.

Ekonomisk teori kan användas för att förkla-
ra varför. Lantbruk som tillämpar mer ekolo-
giska produktionsmetoder bidrar, som tidigare 
nämnts, med en rad miljönyttor vid sidan av 
produktionen av till exempel mjölk, spann-
mål, kött, grönsaker och frukt. Gemensamt för 
miljönyttorna är att de kommer alla i samhället 
till godo, även dem som inte direkt deltar i 
produktionen (företagen) eller i konsumtionen 
(konsumenterna). Exempelvis bidrar ekologisk 
mjölkproduktion till ökad biologisk mångfald i 
jordbruksmarkerna – en nytta som är viktig på 
ett generellt plan i samhället.

I ekonomisk terminologi benämns miljö- 
nyttorna som ”positiva externa effekter” eller 
”publika varor” (public goods). Eftersom 
samhällets värdering av de publika varorna inte 
ingår i företagens eller konsumenternas beslut 
att delta i marknaden, blir oftast produktionen 
av de publika varorna för låg i jämförelse med 
vad som vore önskvärt från samhällets perspek-
tiv. Olika stödåtgärder kan då fungera som ett 
sätt att öka produktionen genom att stimulera 
fler att delta i marknaden. 

Diskursanalys: en analys 
av hur människor talar 
om ett specifikt fenomen. 
Analysen kan baseras på 
såväl texter som tal.

TEXT:  
Helena Hansson,  

Gaëlle Leduc,  
Gordana Manevska-Tasevska

Institutionen för ekonomi, SLU
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Diskursanalys – ett verktyg att 
förstå samhällets attityder, förstå-
else och problematisering
Landsbygdsprogrammet, som är en del 
av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, 
(GJP) innehåller bland annat stödåtgär-
der med inriktning på att stödja över-
gång till ekologisk produktion. Med-
lemsländerna har relativt stor frihet att 
anpassa programmet utifrån sina egna 
utmaningar och förutsättningar. Skill-
nader mellan olika medlemsländer när 
det gäller politiska stödåtgärder riktade 
till ekologisk produktion sammanfattar 
skillnader i samhällets attityder, förstå-
else och problematisering av ekologisk 
produktion. Att studera och förstå 
sådana skillnader ger viktiga insikter i 
varför medlemsländerna skiljer sig åt 
när det gäller graden av övergång till 
ekologisk produktion och hur fortsatt 
övergång kan stödjas framgent.

Diskursanalys är ett sätt för fors-
kare att belysa just dessa skillnader i 
samhälleliga attityder, förståelse och 
problematisering. Det handlar om att 
undersöka hur människor pratar om ett 
specifikt fenomen. Vilken terminologi 
används, vilka begrepp är centrala för 
att motivera åsikter och tankar om vad 
som kan och bör göras? Diskursanalys 
av hur medlemsländerna genom lands-
bygdsprogrammet motiverar ekologiska 
produktionsmetoder ökar därför vår 
förståelse för hur olika medlemsländer 
ser på och beskriver dessa metoder 
samt varför de är viktiga från samhällets 
perspektiv.

Exempel på politisk diskurs
I en nyligen avslutad forskningsrapport 
har vi undersökt den politiska dis-
kursen som används i landsbygdspro-
grammen för att skildra och motivera 
ekologiska produktionsmetoder. En 
jämförelse gjordes också över de tre se-
naste GJP-perioderna. Analysen gjordes 

i sex olika medlemsländer och regioner 
i EU (Sverige, Frankrike, Ungern, Po-
len, Rumänien och Bayern i Tyskland)

Analyserna visar att ekologiska 
produktionsmetoder beskrivs och 
motiveras som multifunktionella, vilket 
skildrar ett jordbruk som antas upp-
rätthålla fler funktioner än den primära 
produktionen av livsmedel. 

Ekologiska produktionsmetoder 
beskrivs som framförallt bidragande till 
två typer av publika varor: bevarande 
och förbättrande av biodiversitet samt 
bevarande och förbättrande av den 
agrara landsbygden. Det senare betonar 
produktionsmetodernas samklang med 
naturen samt bidrag till kulturmiljöer 
och mer traditionella produktionsme-
toder. Diskursen kring bevarande och 
förbättrande av biodiversitet blir allt 
mer framträdande mellan de två senare 
GJP-perioderna (utom i Sverige). 
Diskursen kring den agrara landsbyg-
den blir däremot allt mindre viktig 
över tid i samtliga studerade länder och 
regioner. Sverige utgör ett undantag, då 
denna diskurs alltjämt är framträdande 
här. Striktare miljö- och djurvälfärds-

standarder lyfts fram som förklarande 
argument. 

En diskurs som kan beskrivas som 
protektionistisk kan också kopplas till 
ekologiska produktionsmetoder. Här 
betonas att kompensera extra kostnader 
i syfte att öka tillämpningen av ekolo-
giska produktionsmetoder och förbätt-
ra dess konkurrenskraft.  Analyserna 
tyder på att denna diskurs har ökat 
över tid. Samtidigt noteras att diskursen 
kring mer nyliberala tankar i jordbru-
ket i princip är nästan helt frånvarande 
när det gäller stöd till ekologiska pro-
duktionsmetoder.

Denna forskning ökar förståelsen 
av samhälleliga attityder, förståelse 
och problematisering av ekologiska 
produktionsmetoder och bidrar med 
kunskap om lantbrukets övergång 
till sådana metoder. Men ännu mer 
forskning av denna typ, där framväxten 
av ekologiska produktionsmetoder ses 
som integrerade delar av samhällsystem 
med olika politiska diskurser, behövs 
för att öka kunskapen om växelverkan 
mellan samhällen och övergången till 
mer ekologiska produktionsmetoder. •

Ekologiska produktionsmetoder betyder miljönyttor för alla i samhället, inte minst en ökad biologisk  
mångfald. Ekonomisk teori  kan förklara varför det behövs politiska insatser för att främja dessa miljönyttor.
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CBM nu och framåt

1. Vilket är ditt forskningsområde? 
2. Pågående eller nyss avslutat projekt? 
3. Var befinner sig CBM om fem år tror du?
4. Vad behöver hända inom forskning om biologisk mångfald i en femårspe-
riod framåt? Vilka kunskapsluckor finns, vad behöver hända med kunskapen 
som redan finns?
5. Beskriv ditt drömprojekt!

1. Mitt forsknings-
område är peda-
gogik (inklusive 
beteendeveten-
skap). 

2. Mitt post 
doc-projekt som 

slutade 2019 handlade om professionella 
lärandeprocesser i och om naturen och 
dess betydelse för hållbarhet och hållbar 
utveckling.

3. Jag hoppas att CBM bygger och 
utvecklar tvärvetenskaplig forskning, över 
olika discipliner bland sina medarbeta-
re, vilket kan ge en bättre förståelse för 
samhällsutmaningarna vi har angående 
bevarande och förvaltning av biologisk- 
och biokulturell mångfald i olika samhälls-
sektorer. 

4. Först och främst behöver biologisk 
mångfald och andra viktiga miljöfrågor, 
som klimatförändringarna, bli samhälls-
frågor på den politiska agendan. Det 
behöver prioriteras inte bara politiskt utan 
också ekonomiskt. När biologisk mångfald 
och klimatförändring erkänns som viktiga 
samhällsfrågor kommer man förhoppnings-
vis att bedriva en ny typ av överskridande 
forskning. 

5. Att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt 
med fokus i samhällsfrågor och underlag 
till effektiva strategier för bevarande av 
biologisk mångfald och anpassning till 
klimatförändring, där jag kan använda min 
sakkunskap och erfarenhet inom pedago-
gik och beteendevetenskap.  

Läs fler röster på  
www.biodiverse.se

1. Ekologi, natur-
vårdsbiologi.

2. Triekol, Multi-
funktionell mjölk, 
Invasiva arter, 
Träd och grön 

infrastruktur, Lawn – gräsytor och biologisk 
mångfald i städer.

3. Vi har fler medarbetare, vi arbetar med 
liknande frågor som vi gör nu, men har svar 
på de frågor vi arbetar med idag.

4 Landskapsomvandlingen måste hejdas 
(det vill säga: vi måste hejda omvandlingen 
från jordbruksbygder till enbart växtodling, 
och att mellanbygder och skogsbygder 
växer igen, och skogsbruket intensifieras) 
annars är de flesta naturvårdsåtgärder 
och pengar som satsats bara konstgjord 
andning under ett tiotal år för de flesta 
rödlistade arter.

5. Att tillsammans med myndigheter, de-
partement och politiker skapa ett övergri-
pande mål som inte går att rucka på, som 
innebär att biologisk mångfald och dess 
livsmiljöer skall bevaras, på riktigt. Att man 
ser samhället och landskapet i ett holistiskt 
perspektiv inte bara som enstaka händel-
ser eller arter för sig. Ett projekt som ökar 
förståelsen för att naturvård är en investe-
ring inte enbart en kostnad.

Jörgen Wissman,  
på CBM i 12 år:

1. Utbildning för 
hållbar utveckling, 
och naturresurs-
förvaltning.

2. Widening 
Interdisciplinary 
Education for 

Sustainable Development - Ett Eras-
mus-projekt som avslutades förra året. 
Resultatet var en handbok för lärare i 
hållbar utveckling.

3. Att CBM är det ledande centret i Sveri-
ge för transdisciplinär forskning och utbild-
ning i naturvård och biologisk mångfald.

4. Att forskare, praktiker och utbildare 
utvecklar sina kunskaper om komplexa 
system, och metoder för deltagande och 
implementering av strategier, för att få 
till stånd samverkan kring kunskapspro-
duktion. På så sätt kan vi skapa vägar för 
förändring som svar på klimat- och biodi-
versitetskrisen.

5. Transdisciplinär forskning om interak-
tionen mellan biologisk mångfald, klimat 
och FN:s klimatmål, på lokal administrativ 
nivå, för utveckling och implementering av 
lämpliga strategier.

Mike Jones,  
på CBM i sex år:

Diana Garavito Bermudez, 
tidigare postdoktor på CBM 
mellan 2017 och 2019:

Vi ställde några frågor till våra medarbetare om hur de ser på forskning 
om biologisk mångfald, och på CBM i framtiden. 

”
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1. Zooekologi, 
naturvårdsbiologi, 
mest med kopp-
ling till skogsbruk, 
infrastruktur. 
Artspecialist på 
fladdermöss.

2. Fladdermöss och vindkraft, fladdermöss 
och infrastruktur, fladdermöss och skogs-
bruk, landskapsplanering av skog, uttag av 
skogsbränsle, torvbruk m.m.

3. Om jag får välja så skulle CBM i framti-
den vara:
• En oberoende organisation som svarar 
på remisser, deltar i diskussionsgrupper 
och möten med myndigheter där vi repre-
senterar oss själva.
• En organisation som arbetar brett med 
biologisk mångfald, många olika organism-
grupper (många artexperter), många olika 
biotoper, med genetisk mångfald, med 
både vild och odlad mångfald.

4. Det viktiga är att forskningen har en 
stark koppling till användningen av naturen 
(skogsbruk, jordbruk, fiske, exploatering, 
torvbruk, gruvindustri m.m.). Vi vet inte 
vilket kunskapsbehov vi har om två år, 
därför måste allt ske i nära samarbete 
med brukarna. Forskningen bör inkludera 
fältarbete med studier av vad som faktiskt 
händer med olika organismer.

5. Mitt drömprojekt är:
• Flerårigt,
• Tvärvetenskapligt, gärna med ekonomer, 
jurister, miljökommunikation och jägmäs-
tare,
• Skogsbruksrelaterat,
• Inkluderar fältarbete och ekologiska 
studier av organismer,
• Kopplar starkt till aktuella markanvänd-
ningsproblem.
• Handlar om svensk naturvård. 

1. Historisk 
ekologi, natur- 
betesmarker, 
fysisk planering.

2. Pågående: 
Naturbetesba-
serad Nötkötts-

produktion, Clima-Land (norsk-isländskt 
klimat- och betesprojekt), Skånelandens 
landskapshistoria.

3. Jag tror att CBM kommer att ha en sam-
hällsinriktad planering vilket är bra, men 
samtidigt är jag rädd för att organisationen 
tappar sin biologiska grundkompetens. 
Det är viktigt att man är bra både på det 
samhällsvetenskapliga och det naturve-
tenskapliga. Annars har man ingen riktig 
relevans.

4. Fler forskare behöver få en dubbel kom-
petens inom både samhällsvetenskap och 
naturvetenskap. Det är först i och med det 
som nyskapande synteser och analyser 
kan göras. Det bedrevs tidigare en hel del 
grundläggande forskning om svenska na-
turtyper. Idag finns knappast denna breda 
kompetens kvar, och vi behöver kraftsamla 
för att inte tappa denna kunskap. 

5. Personligen skulle det vara ett projekt 
som med hyggliga resurser och en bred 
forskarkompetens tar tag i frågan om de 
halvöppna beteslandskapens långa histo-
ria – alltså också före bönder kom in i bild-
en. Har megaherbivorer förmått hålla vissa 
landskap halvöppna innan tamdjuren? Hur 
har evolutionshistorien sett ut för de arter 
som idag i Sverige gynnas eller är helt 
beroende av naturbeten? Idag finns det 
så många avancerade redskap inom såväl 
genteknik som kvartärbiologi att vi skulle 
kunna komma mycket längre inom denna 
fråga, som är avgörande för hur en hel del 
naturvårdsstrategier skall/kan utformas.

 Fortsatt arbete 
över gränser

Det menade Tuija Hilding-Rydevik och 
Torbjörn Ebenhard i sin artikel Framtiden, 
forskningen och CBM, i det nummer av 
Biodiverse som uppmärksammade 20-års-
jubileet för Centrum för biologisk mångfald 
år 2015. Fem år har gått sedan dess, och 
mycket har hänt – CBM har fått en ny or-
ganisatorisk hemvist i en institution, under 
ett enda universitet. Den forskningsverk-
samhet som sedan starten präglat CBM 
har haft tydliga kopplingar till FN:s konven-
tion för biologisk mångfald, CBD (Conven-
tion on biological diversity), i enlighet med 
ambitionen när CBM grundades för 25 år 
sedan. De svenska miljökvalitetsmålen står 
också i fokus.

Den förändring för CBM som vi ser när 
vi blickar framåt handlar till stor del om 
de möjligheter som NJ-fakulteten givit 
genom arbetet att definiera ett akademiskt 
ämnesområde som omfattar hela CBM:s 
verksamhet, och tillsätta en professur vid 
CBM,  och därmed öppna för undervis-
ning, doktorander och meriteringstjänster 
för forskarna. 

CBM:s föreståndare Tuija Hilding-Ryde-
vik säger: 
– CBM:s allmänna inriktning ligger fast 
men kommer i sin konkretion att utveck-
las de kommande åren. Samarbete över 
gränser är fortsatt självklart och står i vår 
instruktion. Det är viktigt med både samar-
bete över disciplingränser, och samarbete 
med aktörer utanför akademin. Läget för 
biologisk mångfald är allvarligt. Och det 
finns behov av samhällelig transformation i 
relation till biologisk mångfald. Det innebär 
att hur vi som människor och samhällen 
förhåller oss till, styr, använder, förvaltar 
och bevarar biologisk mångfald är allt vik-
tigare att beforska och praktiskt förändra. 
Biologisk mångfald som ett samhällspro-
blem måste fortsatt vara i fokus för CBM:s 
verksamhet. 

Att se biologisk mångfald 
som en angelägen samhälls-
fråga – inte bara som en 
fråga för miljösektorn. Det är 
utmaningen och den nödvän-
diga vägen framåt för arbe-
tet med biologisk mångfald 
i framtiden. Och det är där 
CBM ska vara en aktiv part.

Urban Emanuelsson,  
på CBM i 25 år:

Johnny de Jong,  
på CBM i ca 20 år:

” Landskapsomvandlingen måste hejdas 
annars är de flesta naturvårdsåtgärder 
och pengar som satsats bara konstgjord 
andning.

Text och foto: Annika Borg
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SoLen 
lyser på 
CBM

SLU Centrum för biologisk 
mångfald (CBM) fyller 25 
år i år. 1995 tog riksdagen 
beslutet att inrätta CBM 
för att underlätta Sveriges 

genomförande av konventionen för 
biologisk mångfald (CBD). Från den 
första januari detta jubileumsår 2020 är 
CBM en del av institutionen för stad 
och land (SoL), vid Sveriges lantbruks-
universitet (SLU). Det innebär ökade 
möjligheter för CBM att utvecklas som 
forskande organisation samtidigt som 
samverkan och samhällsrelevans fortsatt 
är avgörande delar av verksamheten. 
Som ett led i att öka tillgången till de 
akademiska ”verktygen” för  CBM 
förväntas fakultetsnämnden att under 
2020 ta beslut om ett eget akademiskt 
ämnesområde för CBM och utlysning 
av en ny professur.

Forskning, utbildning och  
samverkan om stad och land
Institutionen för stad och land är en 
mång- och tvärvetenskaplig institution 
där forskning och undervisning tar 
fasta på de samhälleliga aspekterna av 
SLU:s verksamhetsområden.

Medarbetarna förenas i intresset för 
frågor om utveckling, planering och 
kommunikativa processer för natur-
resursförvaltning och markanvänd-
ning. Institutionens utgångpunkter är 

i samhällsvetenskap, humaniora och 
designvetenskap, där naturvetenskaplig 
kunskap är en viktig del. 

Institutionen har ett uppdrag att 
producera 475 helårsstudenter (HST) 
2020. Vi utbildar cirka 12 % av SLU:s 
totala antal helårsstudenter och har 
kurser inom i huvudsak sex program. 
Det är agronom - landsbygdsutveck-
ling, landskapsingenjörsprogrammet, 
landskapsarkitektprogrammet, master-
programmet i miljökommunikation, 
masterprogrammet i landsbygdsutveck-
ling och naturresursförvaltning och 
masterprogrammet i landskapsarkitek-
tur för hållbar urbanisering.

Institutionens samverkan med 
omgivande samhälle är omfattande 
i forskning och undervisning, samt 
genom SLU Centrum för naturvägled-
ning (CNV), avdelningen för miljöin-
tegrering med Sidas helpdesk för miljö 
och klimatförändringar och nu också 
CBM. I det strategiska utvecklingsar-
betet arbetar institutionen för att stärka 
samverkan och ta vara på erfarenheter 
och kunskap i de många samverkans-
processer som pågår.

Förändringen innebär alltså för 
CBM:s del att fler av de akademiska 
verktygen blir tillgängliga – merite-
ringstjänster, doktorander och möj-
lighet att bedriva utbildning. I övrigt 
är det mesta sig likt vid CBM. Som 

FAKTA: INSTITUTIONEN FÖR 
STAD OCH LAND, SLU

Medarbetare: drygt 160 
Doktorander: cirka 30 
Professorer: 7 
Studenter: 475 (helårs- 
studenter)
Kurser: cirka 80 
Forskningsämnen:  
Miljökommunikation, Lands-
bygdsutveckling, Landskaps- 
arkitektur, Agrarhistoria

korridorsgrannar sedan flytten till Ulls 
hus 2015 på SLUs nya campus i Upp-
sala, har personal från SoL och CBM 
träffats i lunchrum och trapphus, och 
ett nyfiket närmande har gjorts steg för 
steg. Forskningssamarbeten, idéutbyte 
och andra synergieffekter är något som 
vi fortsatt ser fram emot  att utveckla. •

Från årsskiftet har CBM ”flyttat in” 
hos institutionen för stad och land 
vid SLU. Det är en stor institution 
som redan sedan tidigare huserar 
granne med CBM i Ulls hus i Ultuna.

Lars Johansson, prefekt på institutionen för stad och land, och Tuija Hilding-Rydevik, 
föreståndare för CBM, blickar gemensamt mot framtiden. 
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Lyckat recept för 
naturvård
Helhetsperspektiv, kontinuitet och samverkan. Om man tänker 
arbeta framgångsrikt med naturvård, är dessa tre grundstenar 
viktiga för ett stabilt projekt. Pär Eriksson på Upplandsstiftelsen 
berättar här om framgångsfaktorer i arbetet med projektet Eko-
logisk landskapsplanering, som startade 1993. 

TEXT:
Pär Eriksson,  
Upplandsstiftelsen

Flera badplatser har kommit att bli utgångspunkt för Upplandsstiftelsens insatser. Här har en ekhage återskapats på Holmens mark vid Länna i 
anslutning till badplatsen och en informationsskylt om arbetet satts upp.  

Foto: Pär Eriksson
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De flesta är nog överens om att 
de behövs ett landskaps- 
perspektiv för att arbeta med 
naturvård och biologisk 
mångfald. Men det krävs 

också andra faktorer för att lyckas. En av de 
viktigaste är att arbetet är långsiktigt. Både för 
att inhämta kunskap om landskapet, men också 
för att skapa förtroende och nätverk bland de 
människor som berörs, och bland de aktörer 
som verkar i landskapet. Jag ska här försöka 
sammanfatta några erfarenheter från projektet 
Ekologisk landskapsplanering som jag lett på 
Upplandsstiftelsen sedan 1993. Projektet om-
fattar tre landskapsavsnitt i Uppsala län; kring 
sjön Vällen, samhället Länna samt vid nedre 
Dalälven. I samtliga fall har skogsbolag varit 
viktiga samarbetspartners, men även mindre 
markägare, myndigheter, ideella föreningar, 
lantbrukare, och många fler. 

Val av landskap
Nödvändigheten att prioritera naturvårdens 
begränsade resurser till där de gör mest nytta 
var den grundläggande idén till projektet. Med 
de kunskapsunderlag som fanns valdes trakter 
med höga naturvärden som avvek från ”var-
dagslandskapet”. Målsättningen var att bevara, 
men även utveckla naturvärden i dessa trakter 
och bygga upp populationer av arter som är 
på tillbakagång eller helt försvunnit från det 
övriga landskapet. 

I samtliga tre landskap var skogsbolag stora 
markägare och samverkan inleddes omedelbart 
med dessa. Det fanns då ett stort intresse och 
öppenhet hos bolagen för våra idéer och våra 
förslag fick genomslag i deras egna planering. 
Under projektets gång har mer än 25 000 
hektar mark inventerats och ca ett tusen del-
områden beskrivits med förslag på skydd eller 
lämplig skötsel. Som en direkt följd av denna 
kartläggning har 25 större områden efter-
hand skyddats som naturreservat eller Natura 
2000-områden. Vid bildandet av dessa reservat 
har Upplandsstiftelsen haft en avgörande roll 
i kommunikationen mellan myndigheter och 
markägare.

Långsiktigt arbete skapar förtroende
Även om arbetet med formellt skydd av områ-
den varit framgångsrikt är betydelsen av  
de frivilliga naturvårdsåtagandena och en-
gagemanget – allt från enskilda personer till 
representanter för stora företag och myndighe-
ter – kanske än viktigare. Vi har på så sätt fått 

gehör för betydande avsättningar och föränd-
ringar i markanvändning såsom: omföring från 
produktionsskogar till betade ekhagar, från 
grankulturer till lövskogar och från igenväxan-
de ängar och rikkärr till blomstrande slåtter-
marker. Här har även andra värden och miljöer 
efterhand blivit en del av projektet, såsom 
badplatser, kanotleder, vandringsstigar och rast-
platser med möjlighet att informera om natur 
och naturvård. 

Att se hela landskapet
Våra inventeringar har omfattat många olika 
organismgrupper, vilket gjort att vi arbetat 
inom ett brett spektrum av miljöer med olika 
markhistorik. Omvandlingen av det småskaliga 
jordbrukslandskapet under 1900-talet har till 
exempel gjort att många hävdgynnade arter 
numera har sina huvudsakliga förekomster i 
skogsmark eller urbana miljöer som vägkanter, 
ledningsgator, golfbanor etc. Marma skjutfält, 
med sin enastående mångfald av hävd- och 
störningsgynnade arter, allt från mosippa till 
väddnätfjäril, är ett exempel. Här fick våra 
inventeringar till följd att skjutfältet blev ett 
Natura 2000-område där ett skötselråd sedan 
bildats för att diskutera områdets förvaltning.

Prioriterade miljöer
Några miljöer har varit särskilt prioriterade 
såsom nedre Dalälvens svämskogar och älväng-
ar. Här uppmärksammade vi den igenväxning 
som hotar att helt förändra dessa unika miljöer. 
Vi kunde visa att ca 80 procent av de gamla 
ekarna var hotade, och situationen var den-
samma i skyddade områden. Vi kunde också 
konstatera att den bredbandade ekbarkbock-
en (som lever i solexponerade gamla ekar) 
sannolikt helt försvunnit härifrån. Vi tog även 
fram data som visade att ca 75 procent av 
landarealen i Båtfors, landets mest värdefulla 
svämskogsområde, förr översvämmades vid 
höga vattenflöden, men att dessa översväm-
ningar idag är allt för få och kortvariga för 
att upprätthålla strandmiljöernas ekologiska 
status. Problematiken var kring 1990-talet inte 
särskilt uppmärksammad men har glädjande 
nog fått stor uppmärksamhet på senare tid, 
bland annat i det nationella projektet ”Hållbar 
vattenkraft”. I detta sammanhang har Fortum 
varit en viktig part som även bidragit med 
medel för restaurering av svämskogar längs 
Dalälven. De senaste åren har också den bred-
bandade ekbarkbocken återinförts till Båtfors 
genom uppfödning på Nordens ark.

ÅGP = Åtgärdsprogram-
men för hotade arter och 
naturtyper. Naturvårdsver-
kets och Havs- och vat-
tenmyndighetens verktyg 
för att tillsammans med 
länsstyrelserna och andra 
berörda aktörer arbeta för 
att rädda hotade arter och 
deras livsmiljöer.
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OM UPPLANDSSTIFTEL-
SEN
Upplandsstiftelsen arbetar med 
naturvård, friluftsliv och natur-
skola. Vi samarbetar med många 
olika organisationer och har ing-
et eget vinstintresse. Uppsala 
län är vårt geografiska område. 
Vi är organisatoriskt en ideell 
förening med Region Uppsala 
och alla länets kommuner som 
våra medlemmar. 

I det gamla herrgårdslandskapet som 
kännetecknar Länna-trakten har ett 
stort arbete ägnats ädellövmiljöer med 
lind och ek. Tusentals gamla lövträd har 
karterats och åtskilliga har med tiden 
frihuggits, dels av Holmens skog själva 
som äger mark här, dels av våra entre-
prenörer med bidrag från Länsstyrelsens 
ÅGP-medel. I bästa fall har vi lyckats 
återfå bete i vissa hagmarker genom att 
sammanföra djurägare med markägare 
där vi bidragit med stängselkostnader.

Långsiktigt arbete – möjlighet  
till utvärdering 
Det finns en problematik som följer 
med allt naturvårdsarbete, nämligen: hur 
vet vi om vi är framgångsrika? Här kan 
man inte nöja sig med en information 
om exempelvis andel skyddad skog eller 
mängd död ved i landskapet. Sådana 
fakta måste kombineras med hur det 
faktiskt förhåller sig för de arter som 
kräver detta. 

En art vi valt att följa under en längre 
tid i Vällen-området är tretåig hackspett. 
Arten finns här i gammal gran- och 
sumpskog (idag naturreservat). Mellan 
år 1993 och 1999, då ett 150 km2 stort 
område som undersöktes, minskade 
antalet par från sex till tre. När nästa 
uppföljning gjorde 2012 påträffades 
endast ett par! Andelen formellt skyd-
dad skog är mer än dubbelt så stor i 
Vällen-området än genomsnittet i länet 
(ca tolv procent av tio tusen hektar) 
– ändå är den tretåiga hackspetten på 
stark tillbakagång. Arbetet med bildande 
av naturreservat som vi gärna betraktar 
som framgångsrikt, tycks tyvärr inte 
räcka för den tretåiga hackspetten.

En annan art vi studerat är skalbag-

gen svartoxe. Arten räknas som ”ur-
skogsrelikt” och den lever främst i gröv-
re gamla granlågor.  År 1995 hittades en 
låga med svartoxe på ett gammalt hygge. 
Lågan flyttades till naturreservatet Pan-
sarudden, där förhållandena var lämpli-
ga, men arten saknades. År 2012 gjordes 
en uppföljning av utplanteringsför-
söket. Det visade sig att svartoxe hade 
etablerat sig i nya lågor, men bara i en 
handfull trots att mängden liggande död 
ved var mellan 35 och 52 m3/ha, som 
vida överstiger det normala i skogsland-
skapet. När veden undersöktes närmare 
visade det sig att endast fyra procent 
bedömdes som lämplig för svartoxe. 
Detta ger en inblick i hur komplext 
naturvårdsbiologi kan vara, något som 
troligen även gäller andra arter som le-
ver i död ved. Att mängden död ved nu 
ökar i den svenska skogen som en följd 
av regelmässigt högkapande av träd på 
hyggen är naturligtvis positivt. Men det 
kan inte kompensera den kontinuerliga 
och varierade produktionen av död ved 
som sker i en naturskog. •

> Svartoxe är en art som vi ägnat flera års stu-
dier av. Arten har en av sina största förekomster 
i landet vid Dalälven och Vällen.

< Flygbildstolkning har använts för att få en bild 
av hur landskapet sett ut förut jämfört med idag. 
Bilderma är från norra Vällenområdet, och visar 
bland annat andelen äldre skog >110 år (brunt) 
och hur den minskat mellan år 1945 och 1995.

1945

1995
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Grönt kulturarv 
för gener och berättelser vidare 
Den odlade mångfalden, i form av köksväxter, frukt, bär och så-
dant som odlas för skönhets skull, är idag hotad. Bästa boten är att 
människor fortsätter odla och älska dem. Genom ett särskilt initiativ 
har Programmet för odlad mångfald, Pom, räddat många sorter – 
och deras odlingshistoria – till eftervärlden.

I en rabatt vid ett småjordbruk i Edsbro i 
Roslagen växer en hög, ljuslila flox med 
svagt doftande blommor. Det har den 
gjort åtminstone sedan 1939 när Stina 
Jansson flyttade in. Då var hon nygift 

och kom till svärföräldrarnas gård. Floxen 
var det hennes svärmor Alma som skötte om 
-”hon hade så fina blommor” berättade Stina 
– och så småningom blev det Stina själv som 
fick ansvaret för den. Nu finns floxen, som fått 
sortnamnet ’Alma Jansson’, att köpa i plant-
skolor och handelsträdgårdar för den som vill 
hjälpa till att bevara sorten för framtiden. 

Tradition och spårbarhet
Floxen ’Alma Jansson’ och ett nittiotal andra 
sorter säljs under varumärket Grönt kultur-
arv®. Varumärket känns igen på logotypen i 
vitt, grönt och rött och berättar att växten 
du ser framför dig har en väl dokumenterad 
historia och en lång odlingstradition i Sverige 
– alla sorter som lanserats under varumärket 
går att spåra tillbaka till före 1940, 1950 eller 
1960, beroende på växtslag. Under varumärket 
säljs både fruktträd, köks- och prydnadsväxter 
och i sortimentet finns till exempel höstflox, 
kronärtskocka, ornäsbjörk, buskrosor och pe-

largoner att välja bland. Sorterna finns att köpa 
i välsorterade plantskolor och garden center.

Varumärket förvaltas av Sveriges lantbruksu-
niversitet och skapades för att göra det möjligt 
att lansera och saluföra odlingsvärt växtma-
terial som spårats upp och samlats in genom 
Programmet för odlad mångfald, Pom. 

Pom är Sveriges nationella program för att 
bevara den genetiska mångfalden bland de 
odlade växterna, och samordnas från Sveriges 
lantbruksuniversitet i Alnarp, men det är också 
ett nätverk där flera olika organisationer och 
myndigheter ingår. Aktörer i programmet är 
till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgår-
dar, Fritidsodlingens riksorganisation, Jord-
bruksverket och Riksantikvarieämbetet. 

Upprop för insamling
Ett av Poms första uppdrag var att invente-
ra Sverige på äldre sorter av trädgårdsväxter. 
Kring förra sekelskiftet fanns en uppsjö sorter 
av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter i svens-
ka plantskolor och handelsträdgårdar. Idag har 
många av dem försvunnit eller är hotade, men 
ibland har de bevarats, till exempel i privatträd-
gårdar runt om i Sverige där de fortsatt att 
odlas. Poms inventeringar gjordes just för att 

Varumärket Grönt kultur-
arv® har skapats för att 
lansera och saluföra od-
lingsvärt växtmaterial som 
samlats in genom Program-
met för odlad mångfald, 
Pom. Begreppet Grönt 
kulturarv används även mer 
generellt om bland annat 
kulturväxter och spår av 
odlingens historia
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Grönt kulturarv 
för gener och berättelser vidare 

spåra upp sådana odlingsvärda sorter och för 
att bevara mångfald och kulturhistoria för 
framtiden. 

Mellan 2002 och 2009 startade Pom åtta 
upprop med fokus på olika växtgrupper. 
Uppropen hade namn som Rosuppropet, 
Perennuppropet och Sparrisuppropet och 
med hjälp från allmänheten och från särskilt 
utbildade inventerare rapporterades tips om 
drygt 35 000 äldre växter in från hela landet 
till Pom. Även historierna knutna till växterna 
dokumenterades. 

Odling minskar sårbarhet
Efter flera års provodling och utvärdering 
av de intressantaste växttipsen valdes, i sam-
råd med expertgrupper knutna till de olika 
uppropen, drygt 2300 sorter ut att bevaras i 
Nationella genbanken för vegetativt förökade 
trädgårdsväxter som invigdes 2016. Genban-
ken samordnas från Sveriges lantbruksuniver-
sitet och består av tre delar: genbanken vid 
SLU i Alnarp, skyddad odling av bär och ett 
trettiotal lokala klonarkiv runt om i Sverige. 
De lokala klonarkiven kan vara till exempel 
friluftsmuseer eller botaniska trädgårdar och de 
odlar säkerhetskopior till växterna som finns 

i genbankssamlingen i Alnarp, men ska också 
visa upp och berätta om dem för en intresserad 
allmänhet. I Nationella genbanken bevaras de 
växter som måste förökas vegetativt med till 
exempel ympar och sticklingar. De fröer som 
kom in genom Poms Fröupprop bevaras hos 
NordGen. 

Idén att koppla ett varumärke till de sorter 
som samlades in av Pom och bevaras i Natio-
nella genbanken fanns med redan när Pom 
startade i december år 2000. Att kommersia-
lisera de gamla odlingsvärda sorterna är ännu 
ett sätt att bevara dem. När en sort förökas upp 
i kanske hundratals eller tusentals plantor blir 
den mindre sårbar – risken att den ska försvin-
na blir mindre och många fler kan hjälpa till 
att bevara den genom att fortsätta odla den. 

Sommaren 2011 registrerade SLU varumär-
ket Grönt kulturarv® hos Patent- och registre-
ringsverket och samtidigt utarbetades en logo-
typ och en grafisk profil. Varumärket är avsett 
för försäljning och marknadsföring av levande 
växter eller förökningsmaterial som lökar och 
knölar och ska användas för att öka kunskapen 
om betydelsen av genetiska resurser och att det 
är viktigt att använda och ta väl hand om dem. 

Varumärket Grönt kulturarv® togs fram 

TEXT:
Linnea Oskarsson, 
genbankskurator i 
Nationella genbanken, 
Programmet för odlad 
mångfald

Familjen Jansson i trädgården utanför sitt hus i Roslagen i Uppland, någon gång på 1920-talet.  
Alma sitter längst till höger med yngsta dotterns hand i sin. Hit flyttade så småningon Stina, som 
blev svärdotter i gården, och som blev den som tog över skötseln av trädgården där den ljuslila 
floxen växte. 

Höstflox Phlox paniculata ’Alma Jansson’. Två av 
Perennuppropets inventerare uppmärksammade 
floxen när de var på besök hemma hos den då 
nästan 90-åriga Stina Jansson. 

Fo
to

: P
om

Fo
to

: P
riv

at

LÄS MER
Villkor för användning av 
varumärket finns att läsa 
på Poms hemsida om 
Grönt kulturarv®:   
www.slu.se/pom 
/grontkulturarv
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i samarbete med Elitplantstationen, 
E-planta ekonomisk förening och 
LRF Trädgård och kan användas fritt 
av den som vill producera och saluföra 
växter som uppfyller Poms kriterier 
för Grönt kulturarv®. Ett av kriterier-
na är att sorten måste finnas bevarad i 
Nationella genbankens samlingar. För 
fröförökade sorter och potatis gäller 
att sorten ska finnas bevarad på Nord-
Gen (nordiska genbanken). Sorten 
måste också vara odlad i Sverige före 
1940, 1950 eller 1960 beroende på 
växtslag och ha en väl dokumenterad 
historia som berättar var och när den 
odlats. 

De första fyra sorterna – däribland 
höstfloxen ’Alma Jansson’ – kom på 
marknaden 2013. I dag finns ett nitti-
otal sorter i handeln och nya lanseras 
varje år. Unikt för sorterna som säljs 
som Grönt kulturarv® är att de intro-
duceras tillsammans med sin historia. 
På Grönt kulturarvs® hemsida kan 
du läsa mer om historien bakom alla 
sorter och ibland finns den även tryckt 
på etiketter eller krukor. Grönt kultur-
arv®-sorterna har också ofta sortnamn 
som berättar om historien bakom sor-
ten. I de flesta fall har det varit omöj-
ligt att identifiera de insamlade äldre 
sorterna till ett känt sortnamn och 
de har då fått ett nytt. De kan berätta 
om en person som odlat sorten, en 
plats där den odlats eller en tradition 
knuten till växten. Pelargonen ’Karna’ 
odlades till exempel av Karna i södra 
Skåne i början av seklet, bergnepetan 
’Linghem’ går att spåra tillbaka till 
östgötska Linghem på 1930-talet och 
damascenerrosen ’Järnvägaren’ har 
hittats vid platser som förknippas med 
rallare och järnvägsanställda. 

Att introducera ett nytt varumärke 
tar tid, men Grönt kulturarv® bör-
jar bli välkänt både hos fritidsodlare 
och de som arbetar yrkesmässigt med 
trädgård. Introduktionerna har varit 
uppskattade – humlen har varit efter-
längtad hos svenska mikrobryggerier, 
och pelargonerna har många tagit till 
sitt hjärta. Rosorna och perenner-
na som lanserats odlas både i privata 
trädgårdar, i parker och av kyrkogårds-
förvaltningar. •  

Överst till vänster: zonalpelargonen Pelargonium x hortorum ’Karna’.
Överst till höger: damascenerrosen Rosa (Damascena-Gruppen) ’Järnvägaren’. 
Nederst: bergnepetan Nepeta racemosa ’Linghem’. 
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Planera för upplevelser 
av natur och kulturarv

På ett träd hänger ett antal frågor 
med koppling till världsarvet. 
Anderssons följer instruktionerna 
de fått i ryggsäcken. De slår en 
stor tärning med symboler, som 

motsvarar frågor i trädet. 
– Landhöjningen, världens största! Det är 

därför det är världsarv, ropar ett av barnen 
redan innan frågan är uppläst. 
– Men hur det såg ut här efter istiden? Och 
hur såg det ut där du bor idag?

Till varje fråga hör ett uppdrag, och snart är 
familjen fullt upptagna med att klura på hur 
landskapet påverkats av landhöjningen. 
‒ Toppen av just det här berget måste ha stuck-

it upp som en ö för åtta tusen år sedan, men 
hemma hos oss simmade nog fiskar på den 
tiden!

I en liten anteckningsbok som är gömd på 
platsen skriver de sedan ett budskap till andra 
besökare, om vad de själva skulle vilja bevara 
för framtiden. Det blir en kort dikt och lycka 
till på aktivitetsstigen!

Stigen på Hornöberget är ännu inte fär-
digställd och familjen Andersson var en av de 
testfamiljer som i somras bjöds in för att prova 
dess innehåll och utformning. En sorts fokus-
grupp för att se hur aktiviteten tas emot: Är 
stigen lagom lång? Innehållet intressant? Vilka 
i familjen gillar aktiviteterna, och vilka har 

TEXT:
Eva Sandberg, 
Lena Malmström,  
SLU Centrum för  
naturvägledning

På Hornöberget skiner solen. Familjen Andersson har försetts med 
en ryggsäck full med uppdrag och ger sig iväg längs en aktivitetss-
tig för att lära sig om Världsarvet Höga kusten/Kvarkens Skärgård. 
Vid det första stoppet är utsikten milsvid över Högakustenbron och 
den glittrande Ångermanälven.
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förslag på förbättringar? I enkäter och 
intervjuer berättade Familjen Anders-
son och ett tiotal andra grupper med 
barn och vuxna om sina upplevelser.

Platsen och dess berättelser 
Det konkreta testet av en familjean-
passad aktivitetsstig på Hornöberget 
kan tyckas nog så rättframt, men har 
föregåtts av ett stort arbete, mer än ett 
års planering av hur världsarvets värden 
och berättelser ska lyftas. Generellt kan 
man nog påstå att det finns minst tusen 
sätt att berätta om till en plats, och 
oräkneliga perspektiv att ta upp. Världs-
arvet Höga kusten/Kvarkens skärgård 
är inget undantag. Inte nog med att det 
stora området är delat av ett innanhav, 
en nationsgräns och språk; Malin Hen-
riksson, världsarvskoordinator på finska 
Forststyrelsens naturtjänster berättar 
om pedagogiska utmaningar:
‒ Att dela världsarvets värden handlar 
långt om att få besökaren att uppleva 
och förstå områdets geologi, eftersom 
världsarvsstatusen beror på landhöj-
ningen och spåren av den. Men geologi 
kan vara svårt att ta till sig, det hand-
lar om långsamma processer, långa 
tidsperioder och storskaliga fenomen. 
Utmaningen ligger i att koppla det här 
till den enskilda besökaren och göra 
geologin relevant, påtaglig och intres-
sant. 
‒ Det finns många aktörer och många 
olika berättelser att lyfta fram här, 
fortsätter Malin Henriksson. För att 
göra naturvägledningen kring själva 
världsarvet tydligare, både för dem som 
jobbar med det och för besökarna, 
satsar vi på planeringen.

I projektet LYSTRA har finska 
Forststyrelsens naturtjänster tillsam-
mans med Länsstyrelsen i Västernorr-
lands län under det gångna året bjudit 
in företagare inom turism, turistorgani-
sationer, kommuner, skolor och boende 
i området till en rad workshops, för 
att tillsammans ringa in potentialen i 
kommunikation av världsarvet. Arbetet 
har faciliterats av SLU Centrum för na-
turvägledning (CNV). Gemensamt har 
man diskuterat frågor som: Vad är vår 
plats? Vad vill vi åstadkomma? Vilka är 
de unika värdena här? Vad vill vi berätta 

och varför? För vem? Var i världsarvet 
bör det ske? I besökarundersökningar 
har man identifierat vilka besökarna 
är, deras förkunskaper, önskemål och 
behov. Sammanställningen ska mynna 
ut i en naturvägledningsplan för hela 
världsarvet. 
– Genom att göra planeringen grund-
ligt tror vi dels att naturvägledningen 
i framtiden blir tydligare, säger Malin 
Henriksson. Det blir också tydligare 
vad vi ska prioritera och vilka platser vi 
kan och vill utveckla. Vi hoppas också 
att andra aktörer har nytta av naturväg-
ledningsplanen i sitt arbete.

Patrik Bylund, världsarvssamordnare 
Höga kusten fyller i:
– Världsarvet är ett stort område som 
ska förvaltas med begränsade resurser. 
Det har lett till att naturvägledningsin-
satser tidigare gjorts punktvis på speci- 
fika platser och utan ett helhetstänk. 
Med en naturvägledningsplan för hela 
världsarvet så får vi nu en övergripande 
plan för hur det ska presenteras, vad 
som ska tas upp var och vilka mål-
grupper olika besöksplatser har. Nu 
kommer vi ha en färdig plan som vi 
kan konsultera när möjligheterna dyker 
upp att göra satsningar på olika besöks-
platser och vi är säkra på att det finns 
ett helhetstänk över hela världsarvet.

Ökande intresse för planering 
En övergripande naturväglednings-, 
eller interpretationsplan som det också 
kallas, är alltså ett verktyg till stöd för 
att planera, prioritera, följa upp och 
utveckla besöksmål utifrån platsens vär-
den och berättelser. Planen ger struktur 
och överblick. Besökarnas upplevelser 
och de lokala aktörernas delaktighet är 
viktiga utgångspunkter. Den låter flera 
aktörer dela en gemensam vision och 
skapar kontinuitet, oavsett om organi-
sationen, bemanningen eller samarbets-
partners förändras över tid. 

Inom naturvården finns många 
engagerade aktörer och folkbildare 
som vill bidra till lärande och engage-
mang hos allmänheten genom att lyfta 
unika värden i skyddade naturområ-
den och landskapen runt oss. De finns 
hos länsstyrelser och kommuner, på 
universitet och museer och inte minst 

Planen ger struktur 
och överblick. Be-
sökarnas upplevel-
ser och de lokala 
aktörernas delak-
tighet är viktiga 
utgångspunkter. 

”

Anna Carlemalm, naturum Höga kusten 
förbereder testfamiljernas ankomst vid  
aktivitetsstigen på Hornöberget.
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hos de ideella organisationerna. Intresset ökar 
också hos företag i takt med att den svenska 
landsbygden med dess natur- och kulturarv ses 
som en allt viktigare arena för turism. Intres-
set för att strukturerat planera för natur- och 
kulturarvskommunikation ökar i takt med en 
ökad efterfrågan på upplevelser och behov av 
förvaltning för besökare. 

Inte minst ser ”tunga” aktörer inom förvalt-
ning och tillgängliggörande av natur- och kul-
turarv för allmänheten, som Naturvårdsverket 
och Riksantikvarieämbetet, värde i att främja 
planeringsarbete genom metodutveckling. 

Flera verktyg har tagits fram
Som ett resultat finns idag ett antal metod-
handledningar och praktiska verktyg för den 
som vill arbeta med interpretationsplanering.
Ett sådant är Platsens berättelser. Metodhandled-
ning för interpretationsplanering som CNV tog 
fram på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. 
Den är baserad på erfarenheterna från ett pro-
jekt i fem industrihistoriska platser i Bergsla-
gen. Lokala aktörer gjorde varsin interpreta-
tionsplan i syfte att öka platsernas attraktivitet 
att besöka, leva och verka på. I handledningen 
beskrivs fördelarna med att planera, vinsterna 
med samverkan mellan aktörer och en rad 
verktyg, mallar och tips om angreppssätt för 
att i praktiken ta fram en interpretationsplan. 

CNV har också, på uppdrag av och i samar-
bete med Naturvårdsverket, skrivit Naturväg-
ledning i natur och kulturområden. Handbokens 
syfte är framför allt att vara ett stöd för för-
valtare av till exempel nationalparker, natur-
reservat och kulturreservat. De arbetssätt som 
beskrivs är dock lika användbara i natur- och 
kulturlandskap i allmänhet.

I tillägg till dessa finns förstås en hel del 
internationella publikationer  och exempel 
att fördjupa sig i för den som är intresserad 
av planering. James Carters Sense of Place har 
några år på nacken, men är fortfarande en 
tongivande metodhandledning för arbetet 
med interpretationsplanering. ”Telling the 
Jurassic Coast Story” är ett konkret exempel 
på en plan. Det handlar om arbetet med inter-
pretation i världsarvet längs Englands sydkust, 
den geologiskt intressanta Jurakusten som 
löper från Devon till Dorset. Deras storybook 
och toolkit är verkligt intressanta exempel 
på hur man ur en naturvägledningsplan tagit 
fram konkreta arbetsverktyg för fördjupad 
planering. 

Naturvägledning för alla

Planeringsprocessen i Världsarvet Höga kus-
ten/Kvarkens skärgård går in i sitt slutskede, 
och implementeringen tar vid. På frågan om 
vad som är den stora behållningen med pro-
cessen säger Patrik Bylund:
- Vi har tagit ett helhetsgrepp för att se till 
att besökare får ut så mycket som möjligt av 
sitt besök i världsarvet, oavsett om det är två 
timmar eller en vecka, och oberoende av vilka 
platser hen väljer att besöka. Det ska finnas 
genomtänkt naturvägledning för alla, obero-
ende av tid man vistas i området och vilket 
intresse man har! •

LÄS MER:
Naturvårdsverket (2018). 
Naturvägledning i natur- 
och kulturområden. En 
handbok för planering och 
genomförande av natur-
vägledning i skyddade 
natur- och kulturområden. 
Rapport 6846.

Malmström, L. (2017). 
Platsens berättelser: 
Metodhandledning för 
interpretationsplanering. 
Riksantikvarieämbetet.

”Telling the Jurassic coast 
story” Finns på:  
www.jurassiccoast.org

Besökare reflekterar och lämnar meddelanden till varandra efter vandringen på Hornöberget.  
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Under 2018–2019 anmälde sig 
drygt 40 dykare sig till marint 
faunavä kteri. Över 100 dyk på  
tiotals lokaler genomfördes. Det 
resulterade i många nya fynd och 
att den sällsynta arten sjuarmad 
sprödstjärna inte längre kommer 
att bedömas som rödlistad.
Den ideella övervakningen av marina arter och 
miljöer har saknat ett strukturerat arbetssätt. Därför 
genomfö rdes 2017 en pilotstudie med fyra dykare 
för att testa metod och tänkbara tillvä gagå ngssä tt. 
Studien föll ut väl och är från 2018 en permanent 
verksamhet tillsammans med dykare och dykklub-
bar inriktad på  medborgarforskning och  faunavä k-
teri fö r marina arter. 

12 arter sjöstjärnor och 15 arter/taxa kräftdjur 
som förekommer på den svenska västkusten har 
valts ut. Arterna lever på dykdjup, är tillräckligt sto-
ra för att synas, är möjliga att artbestämma utifrån 
ett informationsmaterial och är av intresse ur ett 
naturvårdsperspektiv (till exempel vanlig x ovanlig, 
indikatorart, dåligt känd). Sportdykarna rapporte-
rar inte bara fyndplats utan också information om 
miljön, dykdjup, temperatur med mera. Alla fynd 
rapporteras i Artportalen under projektet Marint 
faunaväkteri med extra parametrar för ej obligato-
riska data.

2018 genomfördes 73 dyk på  50 lokaler. Det 
resulterat bland annat i överraskande fynd av sjuar-
mad sjöstjärna. 

Dykaren Mathilda är engage-
rad i Faunaväkteriet och letar 
efter arter vid Stora Knappen, 
Väderöarna.

Lätt att artbestämma
Sjuarmad sprödstjärna är den enda sjöstjärnan i 
skandinaviska vatten som har sju armar, vilket gör 
att den till skillnad från många andra arter är lätt att 
identifi era från såväl video som vid dykning.
Den lever på 25-150 meters djup, undantagsvis 
så grunt som 4 meter och så djupt som 400 meter. 
Arten håller till på grövre sandbottnar och i någon 
mån hårdbottnar. Den är nattaktiv och lever ofta 
nergrävd, varför den är lätt att missa. Födan är 
framförallt ormstjärnor och andra tagghudingar.

Tidigare rödllistades arten i kategorin Kunskaps-
brist (DD). Ett tiotal fynd gjordes vid den stora in-
venteringen av utsjöbankarna 2009-2010, nästan 
uteslutande från ett område runt Svaberget. Tack 
vare sportdykarna har kunskapen om denna rara 
art ökat och kommer i Rödlista 2020 att bedöm-
mas som livskraftig (LC) av Artdatabanken.

SLU Artdatabanken är 
ett kunskapscentrum för 
Sveriges arter och naturty-
per. Vi bidrar till en hållbar 
förvaltning av naturresurser 
genom att samla in, analysera 
och tillgängliggöra data samt 
beskriva och presentera fakta 
om biologiskt mångfald. Vi 
samverkar nationellt och 
internationellt med natur-
vårdsnyttan i fokus. Du hittar 
oss liksom CBM på SLU:s 
campus Ultuna i Uppsala. 
Kontakt ArtDatabanken, SLU, 
Box 7007, 750 07 Uppsala. 
artdatabanken@slu.se, 
www.slu.se/artdatabanken

Redaktör för detta uppslag: 
Johan Samuelsson, 
SLU ArtDatabanken
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Sjuarmad sprödstjärna Luidia ciliaris. Tidigare hade bara 
enstaka fynd från Bohusläns ytterskärgård rapporterats.  

Dyk med mening
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Fransfl addermus kommer att byta kategori 
från Sårbar (VU) till Nära hotad (NT). Namnet 
kommer av hår på svansfl yghuden, men bästa 
kännetecknet är den lilla hudfl iken tragus mitt i 
örat som är lång och spetsig.

Nya bedömningar i 
Rödlista 2020 
I april kommer en ny rödlista för Sverige att 
publiceras. Tillsammans med hundratals 
artexperter har Artdatabanken återigen 
bedömt tillståndet och trenderna för 
Sverige flora och fauna utifrån all tillgänglig 
statistik. Det har varit ett omfattande arbe-
te. Data för drygt 22 000 arter granskas 
utifrån Internationella naturvårdsunionens 
(IUCN:s) rödlistningskriterier. Ungefär 300 
kommentarer kom in efter de preliminära 
bedömningarna. De har granskats och 
vägts in i  slutbedömningarna. 

Vi får nu en tydligare bild av länsföre-
komster, vilka behov arterna har på sin 
livsmiljö och var naturvårdsinsatserna 
behövs samt i många fall vilka. Rödlista-
de arter 2020 består av själva rödlistan i 
bokform och i Artfakta, och en analysrap-
port där resultaten sätts i ett sammanhang. 
Publikationerna går att förbeställa från 
Artdatabankens hemsida.   

Konferens om läget för biologisk 
mångfald och vad vi gör åt det
Den 22 april är det dags för Artdatabankens årliga konfe-
rens. Dagen efter är det workshop för de som vill diskutera 
framtidens naturvård. 
Naturvården står inför stora utmaningar. Samtidigt ökar vår 
kunskap om arterna och tillståndet för vår natur. Det har kommit 
många statusrapporter den senaste tiden och i april kom-
mer den nya rödlistan. På Flora- och faunavårdskonferensen 
kommer vi att beskriva läget men framförallt lyfta vad svensk 
naturvård bör göra med den kunskapen. Hur omsätter vi all 
kunskap i praktiken? Eftersom naturvårdens ansträngningar 
uppenbarligen hittills inte har varit tillräckliga måste vi ställa oss 
frågan vad andra delar av samhället andra behöver göra.
Information och anmälan via artdatabanken.se

Fransfl addermus gillar 
grön infrastruktur
Den har länge hört till våra mest säll-
synta fl addermusarter och alltid funnits 
med på rödlistan. På senare tid tycks 
något ha hänt och fransfl addermusen 
dyker upp på fl er ställen. 

Arten fi nns i Götaland, Svealand upp 
till Dalarna samt en bra bit uppför Norr-
landskusten. Den är knuten till insektsrika 
skogsbiotoper, framförallt vid sumpskogar 
och vattendrag. Man hittar den ofta vid 
gamla bruk där det fi nns mycket vatten i 
kanaler och dammar och gamla hus. 

I flykten känns den igen på sin manöv-
reringsskicklighet tätt ovan vegetationen, 
längs med murar och in i trånga tunnlar. 
Lätet består av en tät följd av ljudstötar, 
från ca 80 kHz ner till 30 kHz. Mest karak-
teristiskt för lätet är dock att ljudpulserna 
är så korta, bara 1-2 millisekunder.

Markanvändning påverkar givetvis före-
komsten men den ökning som skett beror 
troligen på ett varmare klimat. Arten har 
påträffats storstäder i anslutning till gröna 
kilar. Så om skogskorridorerna är tillräckligt 
breda och mörka, och har bra kvalitet för 
övrigt så trivs denna skygga fladdermus. 
Detsamma gäller andra skogslevande flad-
dermöss som mustaschfladdermus och 
taigafladdermus. I gläntor, kantzoner och 
halvöppna områden hittar man andra arter 
som dvärgpipistrell, nordfladdermus och 
större brunfladdermus, och över dammar 
och vattendrag jagar vattenfladdermössen.
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Glasört Salicornia europaea hotas av den inva-
siva växten kotula Cotula coronopifolia. 
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Posttidning B
Returadress:
Biodiverse, Centrum för biologisk mångfald
Box 7016, 750 07 Uppsala

Annika Borg
Pär Eriksson
Gustaf Granath
Helena Hansson
Lennart Henriksson
Anna Hessle

Tuija Hilding-Rydevik
Inger Hjalmarsson
Lars Johansson
Gaëlle Leduc
Lena Malmström
 

Gordana Manevska- 
Tasevska
Linnea Oskarsson
Johan Samuelsson
Eva Sandberg
Håkan Tunón

Tack till alla artikelförfattare
i detta nummer: 

Prenumerera gratis inom Sverige!
Skriv till biodiverse@slu.se. Postadress:  
SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land, SLU
Box 7012, 750 07 UPPSALA 

Ge gärna tidningen vidare när  
du läst den så fler har möjlighet att 
ta del av aktuella tankar om biologisk 
mångfald.
Läs på webben: www.biodiverse.se

Vi måste prata 
om genetisk 
mångfald

När: 25 mars, 2020, 09:00-16:30
Var: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt 
centrum (EBC), Uppsala universitet

På denna konferens ger forskare och 
myndigheter sina bilder av kunskapsläget 
och nuvarande verksamhet och diskute-
rar vägar framåt för framtida övervakning 
av genetisk diversitet. Naturvårdsverket 
presenterar den färska rapporten Map-
ping and monitoring genetic diversity in 
Sweden – suggestion for program to start 
2020. Dagen avslutas med diskussioner i 
mindre grupper som tillsammans med fö-
redragen kommer att sammanställs i skrift.

Konferensen vänder sig till personal 
inom organisationer och myndigheter som 
jobbar med naturvård, biologisk mångfald 
och miljöövervakning, samt forskare inom 
dessa och angränsande områden.

Konferensen är utan kostnad, men lunch 
ingår ej. 

Anmälan och mer information:
https://www.biologi.uu.se/gendiv2020

Arrangörer är Evolutionsbiologiskt  
centrum (EBC), Uppsala universitet och 
SLU Centrum för biologisk mångfald 
(CBM). Dagen stöds av ”Uppsala  
University Biodiversity Initiative”.

Du kanske noterar att den tidning du 
har i handen ser lite annorlunda ut jäm-
fört med vad den brukar. Eller så tänker 
du rentav – vad är det här för publika-
tion, och varför kommer den till mig? 
Bara lugn, det är din vanliga Biodiverse, 
men med ett lite nytt skal.

I höstas pågick ett arbete med att ta fram 
nya mallar för layouten av Biodiverse. 
Undertecknad har, sedan jag tog över 
redaktörskapet 2014, så att säga mest 
”kört på” i gamla hjulspår, men förnyat lite 
pö om pö. Nu har layouten genomgått en 
helrenovering. Dels har det att göra med 
resultaten från läsarundersökningen från 
2018. Den bedömningspunkt där vi hade 
mest förbättringspotential enligt läsarna 
var just utseendet. Dels är det ett bra tillfäl-
le att markera både CBM:s 25-årsjubileum 
2020, och den nya organisationstillhörig-
heten från och med årsskiftet. Vi hoppas 
att tidningen kommer kännas lika aktuell 
och läsvärd som förut, men nu också i en 
lite snitsigare kostym. Berätta gärna vad 
du tycker genom att mejla oss! 

ELEKTRONISKT NYHETSBREV
Dessutom finns nu möjligheten att anmäla 
sig till det elektroniska nyhetsbrevet, som 
kommer när det är dags för ett nytt num-
mer. Om man inte vill ha en papperstid-
ning, kan man på så vis välja att alltid vara 
uppdaterad på när ett nytt nummer är ute. 
För elektroniskt nyhetsbrev, gå in på  
www.slu.se/biodiverse, eller skicka ett  
mejl till biodiverse@slu.se

Annika Borg, red.

Ny layout av 
Biodiverse

Konferens den 25 mars 2020
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Anmälan  öppen!

Och så var det namnet…

Under början av 2020 har Sveriges lant-
bruksuniversitet beslutat om namnpolicy för 
dess alla olika delar. Det finns ju inte bara 
fakulteter och institutioner vid universitetet, 
utan också framtidsplattformar, forsknings-
stationer och centrumbildningar etc… 

CBM:s officiella namn är numera:  
SLU Centrum för biologisk mångfald. 

 
På engelska blir det: 
SLU Swedish Biodiversity Centre.


