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I skandinaviska kalfjällsområden är renen den mest talrika av de större växtätarna. Foto: Claes Bernes.

Sammanfattning
Renbetets inverkan på växtligheten i arktiska och
alpina områden är ofullständigt känd. Detta försvårar förvaltningen av vilda och domesticerade
renbestånd och strävanden att bevara områdenas
biologiska mångfald.
För att sammanställa befintlig kunskap har vi
genomfört en systematisk utvärdering av publicerade studier av vegetation som utsatts för renbete
i olika omfattning. Vi fann sammanlagt 41 studier
som uppfyllde alla våra krav på relevans och kvalitet. Närmare två tredjedelar av dessa studier hade
utförts i Fennoskandien.
Överlag visar studierna stora variationer i hur
växtligheten påverkas av renar. De genomsnittliga
effekterna är vanligen små, men både signifikant
positiva och signifikant negativa effekter uppträder inom alla studerade vegetationstyper.
Likafullt framträdde vissa mönster när vi med
hjälp av metaanalys kombinerade data från olika
4

studier: Lavar är sårbara för bete och tramp av
renar, och även örter uppträder i minskad omfattning i närvaro av renar. Förekomsten av annan
slags vegetation, däribland mossor, gräs och buskar, förändras däremot i allmänhet inte påtagligt
av renbete. Kärlväxternas artrikedom minskar
med ökat betestryck, särskilt i kallt klimat, där
växtlighetens produktivitet brukar vara låg.
Det saknas tillräcklig information för att vi ska
kunna förklara de betydande skillnader vi fann
mellan resultat från olika studier och olika områden. Resultaten är beroende av sammanhanget,
vilket antyder att forskning och förvaltning måste
ta hänsyn till lokala förhållanden, men kunskapsunderlaget är alltför bristfälligt och ofullständigt
för att kunna vägleda miljö- eller renskötselpolitiken i detalj. Kunskapsläget kommer knappast heller att kunna förbättras påtagligt genom fortsatta
studier, såvida inte forskarna börjar använda
standardiserade metoder för att mäta och dokumentera renbetets inverkan.

Renbetets inverkan på vegetationen i fjällen och Arktis

Renen spelar nyckelroll
i nordliga ekosystem
Renen (Rangifer tarandus L.) har en naturlig
utbredning som sträcker sig över merparten av
nordligaste Eurasien och Nordamerika. Inom betydande delar av detta område är renen den enda
större växtätaren.
Vildrenar av en underart som kallas caribou är
fortfarande talrika i Kanada och Alaska samt på
Grönland. En annan underart, svalbardrenen,
uppträder i vilt tillstånd på Spetsbergen och andra
öar i Svalbardarkipelagen. I Nordeuropa och
Sibiren är emellertid de flesta renbestånd mer
eller mindre domesticerade sedan flera hundra år.
Renskötseln bedrivs här i stor utsträckning av ursprungsbefolkningen. I Ryssland finns alltjämt en
del stora bestånd av vildren, men flertalet norska
och finska renhjordar är domesticerade, liksom
samtliga svenska.
Under årets lopp vandrar många renhjordar långa
sträckor mellan sommar- och vinterbetesland.
Renarna i Sverige tillbringar normalt barmarkssäsongen på kalfjället eller i fjällbjörkskogen,
medan de under vintern uppehåller sig i låglan-
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dets barrskogar. En del vintrar försvåras renbetet
av is eller djup snö, och hjordarnas storlek kan
därför variera avsevärt från ett årtionde till ett annat. I Sverige har antalet renar upprepade gånger
skiftat mellan ca 150 000 och 300 000 under de
senaste 125 åren.
Som den mest talrika av de större växtätarna i
norr spelar renen ofta en nyckelroll i sitt ekosystem. Till skillnad från flertalet andra växtätande
djur kan den tillgodogöra sig lavar, vilket gör den
mycket väl anpassad till växtligheten på tundran. Renlavar (släktena Cladonia och Cladina)
utgör en framträdande del av markvegetationen
på många håll i polartrakterna, och för flertalet
renbestånd svarar de för en stor andel av vinterfödan. Sommartid föredrar renarna gröna kärlväxter
såsom graminoider (gräs, halvgräs och liknande
växter), örter och blad av buskar och lövträd. Eftersom lavarna är känsliga för tramp när det råder
barmark kan de likafullt påverkas av renar också i
sommarbeteslanden.
Många studier av tundraekosystem har visat att
intensivt bete och tramp av ren kan leda till att
lavar ersätts av vegetation dominerad av mossor.
Om betestrycket ökar ytterligare kan mossorna
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ersättas av gräs och andra graminoider. FörändSkiftande åsikter
ringar av det sistnämnda slaget har iakttagits i
om renbetets inverkan
samband med experiment samt längs stängsel
eller andra vandringshinder där renarna tränger
I Sverige har den allmänna meningen om renbesig samman, men inte på marker som betas av fritt tets inverkan på fjällvegetationen förändrats unströvande domesticerade renhjordar.
der de senaste decennierna. På 1990-talet bidrog

I renbetesområden som avgränsas med stängsel kan betet och slitaget bli så intensivt utmed stängslen att växtligheten där blir kraftigt påverkad. Den här bilden är tagen på Ifjordfjellet i norska Finnmark. Foto: Kari Anne Bråthen.
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flera uppmärksammade iakttagelser av vegetationsskador i renbetade områden till att man
inom breda kretsar betraktade fjälltrakterna
såsom delvis överutnyttjade. Man befarade att
den svenska renskötseln inte var långsiktigt hållbar. I andra delar av Fennoskandien påvisades
svår överexploatering av renbetesmarker under
de här åren, inte minst på lavhedar i nordnorska
Finnmark och i finska Lappland.
Senare har renbetets betydelse för fjällens
växtlighet emellertid omvärderats i Sverige.
Enligt analyser av renarnas antal och av renbetets effekter byggde farhågorna om överbete
på lokala skadeverkningar vid ett fåtal renhägn
och renstängsel. Inga tecken syntes på ett storskaligt överutnyttjande av renbeteslanden i de
svenska fjällen. Dagens allmänna uppfattning är
att överbete av svenska renbetesmarker bara har
förekommit tillfälligt och lokalt, och att det sällan har vållat bestående skador. Nyare studier av
vinterbeteslanden i Finnmark pekar i liknande
riktning.
En vanlig åsikt i dag är att renbetet i det stora
hela gynnar växtligheten i fjällen och ökar
dess artrikedom. Det finns tecken som tyder på
att även hårt bete under en begränsad tid kan
främja fjällvegetationens mångfald i längden.
Farhågor har rentav uttalats om att delar av
fjälltrakterna kommer att förbuskas på grund
av otillräckligt betestryck, trots att renarna i
Sverige inte är mycket färre nu än de var kring
1990.
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kan, medan andra tyder på att det har relativt
obetydliga effekter, åtminstone i jämförelse med
vad som åstadkoms av andra växtätare (såsom
sorkar, lämlar och insekter).

Tillgänglig kunskap
behövde sammanställas
Den inverkan som renbetet visat sig ha på växtligheten skiljer sig alltså mellan olika studier
och mellan olika områden. Det är därför inte lätt
att förutse de ekologiska följderna av olika slags
förvaltning av renbestånden, vare sig renarna är
vilda eller domesticerade. Av den anledningen
fanns det ett behov av att sammanställa och
utvärdera all tillgänglig kunskap om hur vegetationen påverkas av renar, och att identifiera
kunskapsluckor som skulle kunna fyllas med
hjälp av fortsatt forskning.
Den omvärdering av renbetets betydelse för den
arktiska och alpina vegetationen som nyligen
hade ägt rum i Sverige innebar att det här fanns
särskilda skäl att granska det vetenskapliga

Vad är en systematisk utvärdering?
I den här utvärderingen har vi använt en
systematisk metodik för att sammanställa
tillgänglig kunskap om renbetets inverkan.
Systematiska utvärderingar bygger helt på
beﬁntliga studier – i det avseendet skiljer
de sig inte från vanliga litteraturstudier av
vetenskapliga frågor. Skillnaden ligger i stäl-

Den nutida inställningen till renbetet avspeglas i
det miljökvalitetsmål för fjällen som har antagits
av Sveriges riksdag. Enligt en av preciseringarna
till detta mål ska fjällens karaktär av ”betespräglat landskap” behållas. Inga förklaringar gavs
dock till hur detta skulle tolkas i ekologiska termer. Dessutom råder ännu ingen enighet bland
forskare om hur viktiga renarna egentligen är för
den alpina eller arktiska växtlighetens mångfald.
Enligt en del studier har renbetet kraftig inver-

let i arbetssättet. En systematisk utvärdering
kännetecknas av minutiös planering, ett metodiskt tillvägagångssätt och en öppen och
fullständig redovisning av alla bedömningar
som gjorts under arbetets gång. Den här
metodiken är utformad för att undvika förutfattade och partiska slutsatser och att möjliggöra metaanalyser (kvantitativa slutledningar
byggda på data från ﬂera olika studier).
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stödet för dagens dominerande uppfattningar i
frågan. Också behovet att tolka och förtydliga
miljökvalitetsmålet för de svenska fjällen bidrog
till beslutet att genomföra den utvärdering som
presenteras här.

Den främsta avsikten med utvärderingen var att
klarlägga hur renarnas bete och tramp påverkar
vegetationen i arktisk, subarktisk, alpin och
subalpin miljö (men däremot inte i barrskogsområden). Utvärderingen skulle innefatta studier
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Marklevande lavar är kända
för att vara särskilt känsliga
för tramp av renar. Fjällheden på bilden ligger i
Jotunheimen i södra
Norge. Här ﬁnns vildren,
men beståndet är relativt
litet. Foto: Mirjam Ekstedt.

utförda var det än finns renar i sådan miljö, men
fokus skulle ligga på förhållandena i Fennoskandien. Av de 41 studier som vår utvärdering till
sist kom att innefatta hade 25 utförts i Norge,
Sverige eller Finland. De andra hade genomförts på Svalbard eller Grönland eller i Kanada,
Alaska eller Ryssland.
Merparten av dessa studier jämförde områden
där växtligheten hade utsatts för renbete i olika

omfattning. En del av dem jämförde renbetesdistrikt med olika antal renar, men flertalet studier genomfördes som experiment där små områden hade omgärdats med hägn som utestängde
renar helt och hållet – jämförelserna gjordes då
mellan vegetation innanför och utanför hägnen.
Några få studier byggde i stället på iakttagelser
av växtligheten i ett område före och efter en ökning eller minskning av antalet renar.
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Antal
jämförelser

Sammanfattning av renbetets inverkan på vegetationen

Antal
studier

Örter, täckningsgrad
Örter, biomassa
Örter, abundans

18
5
14

5
2
4

Örter, samlad effekt (täckningsgrad/biomassa/abundans)

40

12

Halvgräs och tågväxter, abundans
Halvgräs, täckningsgrad
Halvgräs, biomassa
Halvgräs, abundans
Gräs, kiselrika, biomassa
Gräs, täckningsgrad
Gräs, biomassa
Gräs, abundans
Graminoider, täckningsgrad
Graminoider, biomassa
Graminoider, abundans

10
10
5
2
2
13
5
13
9
2
2

1
1
2
1
1
1
2
3
6
2
2

Graminoider, samlad effekt (täckningsgrad/biomassa/abundans)

75

13

Träd, täckningsgrad
Buskar, städsegröna, biomassa
Buskar, städsegröna, abundans
Buskar, lövfällande, täckningsgrad
Buskar, lövfällande, biomassa
Buskar, lövfällande, abundans
Buskar (ej foderväxter), täckningsgrad
Ljungväxter, lövfällande, abundans
Risväxter, städsegröna, abundans
Risväxter, täckningsgrad

8
3
10
13
5
13
2
10
2
4

1
1
1
1
2
3
1
1
1
1

Vedartade växter, samlad effekt (täckningsgrad/biomassa/abundans)

83

12

Lavar, täckningsgrad
Lavar, biomassa
Lavar, abundans

46
5
3

12
3
2

Lavar, samlad effekt (täckningsgrad/biomassa/abundans)

54

15

Levermossor, täckningsgrad
Levermossor, abundans
Mossor, täckningsgrad
Mossor, abundans

18
2
21
3

2
1
6
2

Mossor, samlad effekt (täckningsgrad/abundans)

46

10

Obeväxt mark, täckningsgrad

34

7

Kärlväxter, artrikedom

31

7

Lavar, artrikedom
Mossor, artrikedom
Kryptogamer (utom kärlkryptogamer), artrikedom

3
4
15

2
2
2

Växter utom kärlväxter, artrikedom

22

4

Standardiserad medelskillnad
mellan högt och lågt renbetestryck
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−2

Minskning med ökande renbetestryck
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−1

0
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Ingen effekt

2
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4

5

Ökning med ökande renbetestryck
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Små effekter i genomsnitt,
men stora skillnader från fall till fall

Flera tänkbara orsaker
till att resultaten varierar

Överlag visar de studier som vi har analyserat
stora variationer i hur växtligheten påverkas av
renar. De genomsnittliga effekterna är vanligen
små, och de enskilda resultaten visar i de flesta
fall inte på någon signifi kant inverkan, men det
förekommer också både signifi kant positiva och
signifi kant negativa effekter inom alla studerade
vegetationstyper. Även enligt en och samma
studie kan en viss typ av vegetation svara positivt på renbete på en del platser men negativt på
andra håll. Likafullt framträdde vissa mönster
när vi med hjälp av metaanalys kombinerade
data från olika studier:

Varför är våra resultat inte så klara och entydiga
som man hade kunnat önska? En orsak kan vara
att betestrycket skiljer sig påtagligt mellan olika
studier och olika områden. Om detta är en viktig
förklaring till att resultaten varierar borde vi
kunna vänta oss att växtlighetens respons har
ett tydligt samband med rentätheten (antalet
renar per ytenhet).

• Vi fann stöd för de många studier som visar
att lavar är sårbara för bete och tramp av renar.
• Mossor visade sig inte vara känsliga för sådan
påverkan.
• Vi fann ingen genomgående och signifi kant
påverkan av renar på graminoider (gräs och
liknande växter), vilket tyder på att dessa enligt
gängse uppfattning beteståliga arter inte alltid
gynnas av renbete.
• Vi fann att örter uppträder i minskad omfattning om de utsätts för renbete, trots att
de vanligen inte förekommer särskilt rikligt i
arktiska och alpina områden. Detta tyder på att
örter i hög grad är eftersökta av renar och därtill
sårbara för renbete.
• Vi fann inga starka belägg för att buskar generellt trängs undan av renbete.
• Artrikedomen bland kärlväxterna (som innefattar såväl graminoider och örter som buskar
och andra vedartade växter) visade sig minska
med ökat betestryck.

Uppgifter om rentätheten är dock svåråtkomliga.
Ett fåtal forskare har uppskattat den lokala rentätheten genom att räkna iakttagna renar, men
flertalet studier som ingår i den här utvärderingen har helt enkelt jämfört växtlighetens egenskaper vid ”högt” och ”lågt” betestryck. Vad som i
en studie betraktades som högt kan ha setts som
lågt i en annan. I brist på kvantitativa data om
det lokala antalet renar har vi beräknat genomsnittlig rentäthet på regional nivå (t.ex. i hela
renbetesdistrikt). Men sådana data är ofrånkomligen grova och kanske missvisande, och vi fann
inga signifi kanta samband mellan växtlighetens
respons och de beräknade rentätheterna.
Inte desto mindre står det klart att de största
förändringarna av lavtäcket ägde rum på platser
med få renar och riklig lavtillgång. På platser
med fler renar var lavarnas genomsnittliga täckningsgrad mycket begränsad (kanske på grund
av bete och tramp innan studierna påbörjades),
och den förändrades vanligen inte mycket vid
ändrat betestryck. Resultatet är ett tecken på
att renbetets inverkan på vegetationen är starkt
beroende av vegetationens sammansättning.
Renens utbredningsområde i världen inrymmer
stora miljökontraster – här finns såväl låg- som

Diagrammet till vänster sammanfattar våra metaanalyser av hur växtligheten påverkas av renbete. De rombformade
symbolernas mittpunkt och bredd visar medelvärde resp. 95% konﬁdensintervall. Om en symbol inte korsas av den
gröna nollinjen är effekten statistiskt signiﬁkant. Effekterna anges som standardiserad medelskillnad (skillnaden mellan vegetationens egenskaper vid högt och lågt renbetestryck, dividerad med sammanlagd standardavvikelse).
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högproduktiva marker, både torra och våta
jordar, och allt från skog till högalpin tundra.
Alla olika vegetationstyper som uppträder här
kan inte väntas svara likadant på renarnas bete
och tramp. Exempelvis är det väl känt att ris
(såsom kråkbär, ljung och dvärgbjörk) och andra
vedartade växter kan ha helt olika smaklighet för
renarna och därför lär påverkas på olika sätt av
betet.
Vi undersökte om renars inverkan på olika vegetationstyper var beroende av markfuktigheten
och om den skilde sig mellan kalfjäll och fjällbjörkskog, men vi fann inga entydiga mönster.
Skillnader i hur renskötseln bedrivs kan vara en
annan orsak till att våra resultat skiftar. Rennäring utövas under många olika slags juridiska,
ekonomiska och historiska förutsättningar, och
dess ekologiska följder kan därför variera kraftigt mellan olika renbetesdistrikt och skötselformer. Vi fann också tecken på att vildrenar kan ha
en annan och i vissa fall kraftigare inverkan på
växttäcket än domesticerade renhjordar.
En anledning till att växtlighetens genomsnittliga respons i allmänhet visade sig vara liten
kan vara att nästan alla data som ingick i våra

metaanalyser härrörde från sommarbetesmarker. Renhjordarnas storlek begränsas vanligen
av födotillgången i vinterbeteslanden, medan
sommarbeteslanden erbjuder mer bete än vad
renarna kan utnyttja. Deras konsumtion under
sommaren har i medeltal beräknats uppgå till
2% eller mindre av vegetationens sammanlagda
tillväxt, en nivå som knappast kan väntas medföra några större förändringar av växtligheten.
Renar utnyttjar emellertid inte terrängen slumpmässigt, och i områden och vegetationstyper
som de särskilt föredrar kan betestrycket vara
mycket högre än det genomsnittliga.

Konsekvenser för politik
och förvaltning
Vår utvärdering har samlat en stor mängd data
om hur vegetationen påverkas av renbete, men
vi måste ändå dra slutsatsen att kunskapsunderlaget är alltför bristfälligt och ofullständigt för
att i detalj kunna vägleda miljöpolitiken eller
förvaltningen av renbestånden. De tillgängliga
studierna är inte tillräckligt många, omfattande
och representativa för att kunna användas som
grund för specifi ka rekommendationer beträffande renbetesmarkerna, vare sig i Sverige eller
i det cirkumpolära området som helhet. Våra

Standardiserad medelskillnad mellan kärlväxternas
artrikedom vid högt och lågt renbetestryck

Temperaturberoende hos renbetets
inverkan på kärlväxternas artrikedom
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Renbetets inverkan på kärlväxtﬂorans artrikedom visade
sig vara beroende av årsmedeltemperaturen. Detta
kan tolkas som att renbetet tenderar att öka artantalet
i produktiva miljöer – som främst förekommer i relativt
gynnsamt klimat – men att reducera artantalet i kallare
och mindre produktiva miljöer.
Varje symbol i diagrammet representerar ett undersökt område (eller områdespar). Symbolernas storlek är
proportionell mot mätresultatens precision.
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försök att sammanställa resultat från alla de studier som ingår i utvärderingen har också försvårats av bristande standardisering. Exempelvis
fann vi 23 olika typer av data om förekomsten av
vedartade växter.
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EviEM
Mistras råd för evidensbaserad miljövård
(EviEM) arbetar för att den svenska miljövården ska stå på bästa möjliga vetenskapliga
grund. Genom systematiska utvärderingar av

En viktigt konstaterande som vi kan göra är
relevant forskning strävar vi efter att förbättra
dock att växtlighetens respons på renbete är
underlaget för beslut om miljövård och
beroende av sammanhanget. De skillnader
miljöpolitik. EviEM ﬁnansieras av Stiftelsen
mellan olika resultat som har framkommit i
för miljöstrategisk forskning (Mistra) och är
den här utvärderingen hänger med all sannolikplacerat vid Kungl. Vetenskapsakademien.
het samman med skillnader i vegetationstyp,
Verksamheten är ekonomiskt och politiskt
produktivitet och renbeteshistorik, för att bara
oberoende.
nämna några få betydelsefulla faktorer. Detta lär
innebära att ingen enskild slutsats eller rekommendation beträffande renarna och deras inverkan på växtligheten kan vara giltig överallt.
som berörs av renskötsel eller miljöaspekter på
renbete i Sverige erbjöds möjlighet att påverka
utvärderingens omfattning och inriktning.
Så genomfördes utvärderingen
Utvärderingens slutliga utformning fastställdes i
Denna systematiska utvärdering, ursprungligen en detaljerad plan som publicerades i mars 2013.
föreslagen av Naturvårdsverket, har initierats
Vi inledde utvärderingen genom att söka efter
och finansierats av Mistras råd för evidensbarelevant litteratur i fyra olika slags källor: 17
serad miljövård (EviEM). Utvärderingen drevs
bibliografiska databaser, sökmotorer såsom
som ett projekt av en särskilt tillsatt forskarGoogle och Google Scholar, webbplatser hos
grupp under ordförandeskap av Jon Moen, promyndigheter, institut och organisationer som
fessor i ekologi vid Umeå universitet. Projektet
har beröring med renar eller arktisk miljö, samt
leddes av Claes Bernes, EviEM. Intressenter

I gruppen som genomförde den här
utvärderingen ingick (fr. v.) James
D.M. Speed, Jon Moen (ordförande),
Bruce G. Forbes, Kari Anne Bråthen
och Claes Bernes (projektledare från
EviEM). Foto: Bo Söderström.
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referenslistorna i ett antal utvalda litteraturstudier. Mer parten av de drygt 6 000 artiklar
vi fann vid dessa sökningar kunde uteslutas
såsom irrelevanta med ledning av titel eller sammanfattning, men 415 potentiellt användbara
artiklar lästes i sin helhet, och av dem fann vi
100 vara relevanta.
När vi sedan bedömde dessa artiklars kvalitet
valde vi att utesluta 60 av dem. Vanliga orsaker

till uteslutning var bristfälliga metodbeskrivningar och svårtolkade uppgifter om vegetation
eller renbete. En kritisk granskning av det här
slaget utgör en väsentlig del av den systematiska
utvärderingsprocessen.
De 40 slutligen utvalda artiklarna beskriver
sammanlagt 41 enskilda studier. Alla artiklar
utom två hade publicerats år 2000 eller senare.
Vi hade sökt efter publikationer såväl på svens-

Översikt över litteratursökning och artikelsållning
6 638 artiklar funna
genom fulltextsökningar
i 3 artikeldatabaser

6 020 artiklar uteslutna vid
sållning baserad på titel

1 395 artiklar inkluderade

198 dubbletter borttagna

1 197 artiklar sållade
genom läsning
av sammanfattning

821 artiklar uteslutna
vid sållning baserad
på sammanfattning

39 artiklar funna med sökmotorer, på berörda organisationers webbplatser, i
litteraturöversikter eller genom
kontakter med intressenter

415 artiklar sållade
genom läsning av fulltext

319 artiklar uteslutna vid
sållning baserad på fulltext

4 nya artiklar tillagda
när den ursprungliga
sökningen uppdaterades

Kvalitetsgranskning av
100 artiklar som inkluderats
vid fulltextsållning

60 artiklar uteslutna på grund
av redundans eller risk för
systematiska fel (bias)

772 artiklar funna genom
sökningar efter sammanfattningar i 14 artikeldatabaser

40 artiklar med användbara
data från 41 studier
inkluderade i utvärderingen

Statistisk analys av data
från 31 studier
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Antal jämförelser av olika vegetationstyper
Abundans

All vegetation
Obeväxt mark
Kärlväxter
Buskar, lövfällande
Örter
Graminoider
Gräs
Halvgräs
Kryptogamer (ej kärlväxter)
Lavar
Mossor
Bladmossor
Levermossor

Biomassa

Täckningsgrad

12 (4)

13 (3)
14 (4)
2 (2)
13 (3)

3 (2)
3 (2)

5 (2)
5 (2)
8 (4)
4 (3)
5 (2)
5 (2)
7 (5)

34 (6)
14 (2)

Artrikedom

Diversitet
(Shannon)

Diversitet
(Simpson)

18 (4)

15 (2)

17 (3)

21 (5)

19 (3)

15 (2)

15 (2)
5 (2)
5 (2)

15 (2)

15 (2)

20 (5)
11 (7)

50 (14)
21 (6)
26 (6)
20 (2)

Här anges antalet jämförelser av olika vegetationstyper som hämtats ur de studier som ingår i utvärderingen. Siffror
inom parentes anger antalet studier som bidragit med data. Uppgifterna innefattar bara jämförelser som hämtats från
minst två olika studier.

ka, norska, finska och ryska som på engelska,
men det slutliga urvalet innefattade bara en icke
engelskspråkig artikel (skriven på norska).
Vi hämtade kvantitativa resultat från 35 av
studierna. Dessa data innefattar 455 jämförelser
av vegetationstyper (såsom örter, graminoider
eller lavar) som utsatts för olika betestryck. De
inbegriper också nästan 1 700 motsvarande
jämförelser av enskilda växtarter, men dessa
har vi inte analyserat eftersom arterna sällan
omnämns i mer än 1–3 studier vardera. Jämförelserna bygger i de flesta fall på mätningar av
växters förekomst, såsom abundans (antal individer per ytenhet), biomassa eller täckningsgrad,
men de innefattar också data om artrikedom och
andra mått på artmångfald.
De metaanalyser som vi slutligen genomförde
avsåg att klarlägga renbetets genomsnittliga
inverkan på olika vegetationstyper utifrån
jämförelsedata från alla användbara studier.
Studier som tack vare ett stort antal observationer kunde presentera förhållandevis tillförlitliga
data tillmättes större vikt i metaanalyserna än
mindre omfattande studier.

Konsekvenser för fortsatt forskning
Som vi redan har konstaterat är kunskapen
fortfarande begränsad om hur vegetationen
i arktiska och alpina områden påverkas av
renbete. Kunskapsläget kommer sannolikt inte
att kunna förbättras påtagligt genom fortsatta
studier, såvida inte forskningen i stor utsträckning börjar tillämpa en striktare metodik,
särskilt inriktad mot frågorna som tas upp i den
här utvärderingen. En sådan metodik skulle
exempelvis kunna innefatta standardiserade sätt
att rapportera vegetationsdata, gemensamma
mått på betestryck, detaljerade beskrivningar
av studieupplägg och statistisk bearbetning, och
omsorgsfull dokumentation av omvärldsfaktorer
vid varje observationsplats, däribland markanvändnings- och renskötselhistoriken.

Hela rapporten fritt tillgänglig
Den fullständiga rapporten om utvärderingen
har publicerats i tidskriften Environmental
Evidence (www.environmentalevidencejournal.
org/content/4/1/4). Rapporten finns också på
EviEM:s webbplats (www.eviem.se).
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EviEM Sammanfattning
Är renarna till skada för fjällens växtlighet, eller är deras betande tvärtom
en förutsättning för fjällvegetationens artrikedom? Åsikterna har växlat
genom åren, men EviEM har genomfört en systematisk utvärdering för att
försöka bringa klarhet i frågan.

www.eviem.se
EviEM genomför systematiska utvärderingar av miljöfrågor som av
myndigheter och andra intressenter har bedömts vara väsentliga.
Utvärderingarna ger en överblick över kunskapsläget och förbättrar
underlaget för beslut inom den svenska miljövården.

Mistra EviEM
Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005, 104 05 Stockholm
Besök
Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm
Telefon 08-673 95 00
E-mail info@eviem.se
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