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“Det går bättre än vad vi vågade hoppas på”
Forskningsprojektet NILS ESS har
nu hållit på i drygt ett år. Projektledarna Johan Svensson och Grzegorz
Mikusiński, SLU, är nöjda med projektets utveckling.
– Det som har hänt är att våra roller har blivit tydligare under året. Det har formats delgrupper som jobbar med olika saker i projektet. En sådan uppdelning är inte alltid bra,
men i det här projektet så tycker vi att det är
en fördel. På så sätt kan vi dra nytta av den
expertis vi har på ett bra sätt. Verksamheten i
de mindre grupperna aktiverar alla och fungerar som en motor för hela projektet.
– Vi tycker också att själva forskningen
går bättre än vad vi vågade hoppas på när
vi startade. Det går framåt helt enkelt och
vi tror att det vi gör innebär en helt ny nivå
när det gäller konkretisering av ekosystemtjänster.
Kan ni kort berätta om projektets ansats?
– Kärnan i projektet är en matris och en
analysmodell. I matrisen kopplar vi olika
variabler, enskilda eller flera i kombination,
i NILS och andra nationella miljöövervakningssystem till kategorier och typer av
ekosystemtjänster enligt CICES (Common
International Classification of Ecosystem
Services).

– Med hjälp av analysmodellen kan vi sedan beskriva förutsättningar för ekosystemtjänster på olika rumsliga skalor i landskapet. På så sätt kan vi skapa tematiska kartor
som visar tillgång på vissa ekosystemtjänster över hela norra Sverige och även kartor
som visar hur det ser ut på detaljerad nivå.
Så småningom ska dessa kartor kunna fungera som beslutsunderlag i landskapsplanering och för uppföljning av miljömålen.
Med hjälp av matrisen och analysmodellen
kommer vi också att kunna peka på saker
som kan förbättras i NILS och de andra miljöövervakningssystemen.
– Parallellt med matrisen och analysmodellen jobbar vi också med några pilotstudier samt med ett delprojekt som handlar om
kulturella ekosystemtjänster.
På vilket sätt går projektet bättre än ni
vågade hoppas på?
– När vi började utgick vi från data om marklav i landskapet, vilket är en förutsättning för
renbete och därmed ekosystemtjänsten renköttsproduktion. Nu ser vi att analysmodellen kan tillämpas på en rad andra variabler
för att skatta förutsättningar för ekosystemtjänster i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap. Till exempel provar vi nu att använda
modellen för att kvantifiera täckningsgraden
av bärris som är en förutsättning för ekosystemtjänsten bärproduktion, och täcknings-

graden av gräs och öppna marker som är en
förutsättning för ekosystemtjänsterna biologisk mångfald och estetiska värden i landskapet. Vi håller också på med att kartlägga
och modellera livsmiljöer för ripa i ett samarbetsprojekt med flera andra forskare.
Fler exempel?
– Kulturella ekosystemtjänster är ett begrepp, och en grupp av ekosystemtjänster,
som inte är så lätt att förstå eftersom det är
mycket beroende av sitt sammanhang. Vår
ambition är att tydliggöra vad kulturella
ekosystemtjänster egentligen är, för att de
ska kunna kartläggas och mätas. För att nå
dit gör vi en litteraturöversikt av cirka 400
vetenskapliga artiklar i samarbete med forskare från projektet ”Kulturella ekosystemtjänster och livskvalitet”. Översikten har
gett oss värdefulla insikter och blivit lite
av en ledsagare för oss för att vi ska kunna
förstå vilka variabler i befintliga miljöanalysdata som kan peka på en kulturell ekosystemtjänst och vilka kulturella ekosystemtjänster som är viktiga i norra Sverige.
– I en av pilotstudierna använder vi fotografier från NILS (i NILS genomförs en
systematisk fotografering av fältprovytorna)
och enkätundersökningar för att skatta upplevelsevärden i olika fjällmiljöer. Det ska bli
mycket spännande att se vad denna och andra pilotstudier leder fram till.

Johan Svensson, SLU.

NILS ESS analysmodell kan tillämpas på en rad variabler för att skatta förutsättningar för ekosystemtjänster i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap, bland andra täckningsgraden av bärris som
är en förutsättning för ekosystemtjänsten bärproduktion.

Grzegorz Mikusiński, SLU.

Har ni gjort några andra särskilt spännande insikter och lärdomar?
– Många forskare beskriver ekosystemtjänster som ett slags ”ramkoncept” som utvecklas av forskare men som inte är riktigt tilllämpbart än. Samtidigt har myndigheter, på
allt från internationell till lokal nivå, skrivit
in ekosystemtjänster i miljömål och andra
styrdokument. Här behövs den typ av konkretisering av ekosystemtjänster som vi försöker ta fram.
Vad menar ni med en helt ny nivå av konkretisering?
– Om vi tar ekosystemtjänsten renköttsproduktion som exempel: Denna ekosystemtjänst är viktig för till exempel miljömålet
storslagen fjällmiljö eftersom renarnas sommarbete är en förutsättning för öppna fjällhedar. Det som framför allt reglerar ekosystemtjänsten renköttsproduktion är mängden
marklav i renarnas vinterbetsland. Då kan vi
beskriva hur mycket skogsmark med marklav det finns, i kartform och i hektar, som
en förutsättning för ekosystemtjänsten renköttsproduktion. I kommande analyser hoppas vi också kunna säga hur mycket betesmark som är tillgänglig för renbete om man
räknar bort marker som inte kan användas
av renarna på grund av infrastruktur, skogsbruk eller annan markanvändning. Med sådan information kan samebyarnas renbruksplaner och samråden mellan renskötseln och
skogsbruket bli bättre.
– I en del fall kommer vi att kunna koppla
en enda variabel till en ekosystemtjänst på
det här sättet. I andra fall måste vi lägga
ihop ett antal variabler för att kunna kartlägga och mäta en ekosystemtjänst. Men det
kommer också att visa sig att det inte går att
koppla en del ekosystemtjänster till tillgänglig miljöövervakningsdata. Då handlar det
om adaptiv monitoring, det vill säga att vi
kan peka på att miljöövervakningsprogrammen behöver börja inventera nya variabler
eller införa nya inventeringsmetoder.
– Behoven vi ser diskuteras i projektets
två fallstudier där expertgrupper får tycka
till om vad som är viktigt och mindre viktigt.
– Till exempel har det blivit allt tydligare

för oss att den samiska kulturen och rennäringen är centrala för projektets två fallstudier. Fallstudierna sammanstrålar helt enkelt
i det öppna, betespräglade landskapet som är
en viktig del i miljömålet Storslagen fjällmiljö.
– Ett annat exempel på en insikt vi gjort är
att högkvalitativ fjärranalysdata är en viktig
förutsättning för att kunna skapa tillförlitliga modeller och göra bra kartor som visar
underlag för ekosystemtjänster. Teknikutvecklingen inom fjärranalys är snabb och
vi ser flera möjligheter till vidareutveckling
framöver.
Vilka utmaningar och svårigheter har ni
stött på under det första året?
– Den stora utmaningen handlar om att få
matrisen och analysmodellen att fungera var
för sig och tillsammans.
– De kulturella ekosystemtjänsterna är
som sagt svårfångade, men det känns som
att litteraturöversikten vi gör är ett bra sätt
att jobba på.
Är det något annat ni tycker har varit
särskilt roligt under projektets första år?
– Vi har fått väldigt mycket positiv respons från omvärlden. Forskarna i projektet
är efterfrågade och vi ombeds komma till
konferenser och berätta vad vi gör. Kommunikation med omvärlden, mellan projektets
forskare och expertgrupperna och inom projektet är en viktig del av NILS ESS. Vi ser
presentationer och diskussioner i olika forum som en typ av kvalitetssäkring, det vill
säga att vi får omedelbar återkoppling på det
vi håller på med.
Vad händer under 2015?
– Steg 1 är att slipa på matrisen, det vill
säga länken mellan variabler och ekosystemtjänster.
– Steg 2 är att köra igång analysmodellen,
att producera kartor och leverera det vi har
lovat.
– Vi behöver också träffa våra expertgrupper flera gånger för att stämma av och säkerställa att vi är på rätt väg.
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Expertgrupp fallstudie 1
Representanter för samebyar i Vilhelmina och Jokkmokks kommuner (Vilhelmina södra, Vilhelmina
norra, Udtja, Sirges, Tuorpon, Jåhkågasska)
Expertgrupp fallstudie 2
Representanter för länsstyrelserna i
Norrbottens län, Västerbottens län,
Jämtlands län och Dalarnas län, samt
en representant för Skogsstyrelsen.
Vetenskaplig expertgrupp
Forskare från SLU och Umeå universitet
Expertgrupp miljöövervakning

Fallstudierna sammanstrålar i det öppna, betespräglade landskapet som är en viktig del i
miljömålet Storslagen fjällmiljö. Därför är den samiska kulturen och rennäringen centrala för
projektets två fallstudier.

Representanter för nationell miljöövervakning

Aktiviteter och leveranser t.o.m. mars 2015
Externa konferenser, seminarier och workshops
140115, Umeå
Seminarium om NILS-ESS för NILS och
andra intressenter (forskningsprojekt och
miljöövervakningsprogram) på SLU
140130, Stockholm
Deltagande och presentationer om NILSESS på Naturvårdsverkets forskningskonferens ”Generationsmålet i fokus”
140513-14, Östersund
Deltagande och presentation av NILS-ESS
på Naturvårdsverkets kunskapskonferens
Storslagen fjällmiljö
140603, Umeå
Presentation av NILS-ESS för Riksdagens
miljö- och jordbruksutskott
Sommaren 2014, Vålådalen, Klimpfjäll
och Pajala
Presentation av NILS-ESS för ett större
antal samebyar i samband med utbildningsdagar inom Renbruksplanprojektet.
140227, Aix-en-Provence, Frankrike
Arbetsmöte forskare på IMBE (Mediterranean Institute of marine and terrestrial
Biodiversity and Ecology)
140925, Stockholm
Deltagande i årligt forskarmöte inom Naturvårdsverkets program för ekosystemtjänster
141008–09, Visby
Presentation av NILS-ESS på Miljöövervakningsdagarna
141008–09, Vilhelmina
Presentation av NILS-ESS på användarkonferens för Renbruksplan
141005–11, Salt Lake City, USA
Presentationer av delar av projektet på
IUFRO:s världskongress (International
Union of Forest Research Organizations)

Arbetsmöte om kulturella ekosystemtjänster. Från vänster: Eja Pedersen, Malgorzata Blicharska, Grzegorz Mikusinski, Sven Adler (i tv-ruta), Johan Svensson (i tv-ruta),
Stefan Sandström, Marcus Hedblom och Henrik Hedenås.
Foto: Johnny de Jong

141202–04, Trondheim, Norway
Presentation av NILS-ESS vid The Arctic
Biodiversity Congress
150204–06
Oikos årliga konferens, i Umeå
150205
Naturvårdsverkets kunskapskonferens Storslagen fjällmiljö

Interna möten
Hittills har NILS ESS haft sex projektmöten:
• 140113–15
• 140318–19
• 140617–18
• 141127
• 141211–12
• 150326

Mellan projektmötena har ett större antal
distansmöten (Skype, telefon) och andra arbetsmöten hållits i mindre arbetsgrupper. I

Syftet med denna rapport är att beskriva utveckling och
resultat från forskningsprojektet NILS ESS .
Text, bilder och layout: Anders Esselin
Mer information finns på projektets webbplats:

www.slu.se/nils-ess

några av dessa har även representanter för
projektet ”Övervakning och beslutsstöd i
fjällen” (inom Naturvårdsverkets forskningssatsning om Storslagen fjällmiljö) deltagit.

Publikationer och informationsmaterial
Henrik Hedenås, Pernilla Christensen och
Johan Svensson (2014). Utvärdering av
NILS data i fjällen. Arbetsrapport 427 2014,
Institutionen för skoglig resurshushållning,
SLU
Webbplats för NILS-ESS (http://www.slu.se/
nils-ess), med bland annat:
• Informationsblad om projektet på
svenska och engelska
• NILS-ESS Rapport 1 (dvs detta
dokument)

Projektet NILS ESS sammanställer och analyserar landskapsdata som underlag
för att kartlägga och mäta ekosystemtjänster i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap. Målet är att kunskapen som utvecklas ska göras tillgänglig och användbar för
beslutsfattare och praktiker.
I projektet deltar forskare från olika vetenskapliga discipliner och representanter
från olika samhällssektorer. Projektet pågår under 2014 och 2015 och är en del av
Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosystemtjänster”.

