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SLU Enheten för riskvärdering av skadegörare
• Arter som omfattas, eller skulle kunna komma att omfattas, av den 

lagstiftning som finns för ”nya” skadegörare (EU förordning 2016/2031)

• Formaliserad metod för bedömningar – ”Pest Risk Assessments”
– Bedömningar görs på landsnivå eller för hela EU

• Metodik som används för att göra ”Pest Risk Assessments” …



Olika typer av påverkan som växtskadegörare kan ha
– Ekonomisk

– Social

– Miljömässig1

1EFSA (2011). EFSA Journal, 9(12), 2460. LÄNK

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2011.2460


Osäkerheten i bedömningarna

Specificera vad det är som påverkar osäkerheten
Antalet träd som kommer att dödas eller värdet av de dödade träden

– Vilken ytterligare information behövs för att göra säkrare bedömningar
– Vart bör man lägga resurser

Bedöm hur stor osäkerheten är

– Värdefull information för beslutsfattare – Lika bedömningar kan bli olika



Olika typer av bedömningar av skadegörares konsekvenser

Kvalitativa bedömningar
• Deskriptiva ord används

• Nackdel
– Olika personer gör olika tolkningar

Kvantitativa bedömningar
• Numeriska termer används

• Nackdelar
– Ger lätt intrycket av att bedömningen är 

mer exakt än den är
– Krävs kvantitativa indata
– Tidskrävande



Exempel på kvalitativ bedömning



Exempel på kvantitativ bedömning
Kopplat till den ekonomiska förlusterna 

Agrilus anxius (amerikansk björksmalpraktbagge)

1 EFSA (European Food Safety Authority), Baker, et al. (2019) Agrilus anxius Pest Report to support ranking of EU candidate priority pests. http://doi.org/10.5281/zenodo.2784731

2 Betula nana (dvärgbjörkl) inkluderades inte i denna bedömning. Troligen är det också för kallt för denna skadegörare i den Skandinaviska fjällkedjan.

Uppskattad mortalitet (%) för björk inom EU1,2

http://doi.org/10.5281/zenodo.2784731


”Expert Knowledge Elicitation”1

• Man samlar ett antal personer med expertis inom relevanta områden

• Utgår ifrån en sammanställning av all tillgänglig information
– Inklusive de osäkerheter i som identifieras

• Varje expert gör en individuell bedömning av:

• Motiven till att man gjort olika bedömningar diskuteras tills man nått konsensus
– Scenarierna motiveras, t.ex. varför är det osannolikt att mortaliteten blir mindre än 50%
– Förvånansvärt effektivt för att få fram användbara bedömningar

• Amerikansk björksmalpraktbagge uppskattas komma att döda 77% av björkarna, 
med ett 95% osäkerhetsintervall på 52-97%2.

EFSA (2014). EFSA Journal, 12(6), 3734. LINK 2EFSA (2014). EFSA Journal, 12(6), 3734. LINK

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2014.3734
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2014.3734


Jämförelse av resultat för kvantitativa vs kvalitativa bedömningar

Exemplet amerikansk björksmalpraktbagge

EFSAS kvantitativa bedömning av uppskattad mortalitet (%) för björk

EPPOs kvalitativa bedömning av den negativa effekten på björk1

1 EPPO (2011) Pest Risk Analysis for Agrilus anxius LINK

Minimal Smärre Måttlig Stor Massiv Osäkerhet
Ekonomisk påverkan X Låg

https://gd.eppo.int/taxon/AGRLAX/documents


Bedömningar av skadegörares konsekvenser
Take home messages

• Inkludera alltid en bedömning av hur osäker uppskattningen är

• Överväg om en kvalitativ eller kvantitativ bedömning passar bäst

• ”Expert Knowledge Elicitation” – en metodik för högkvalitativa bedömningar
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