NILS ESS
Nationell miljöövervakning och utvärdering
av ekosystemtjänster i fjäll och skog
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.
Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till
människors välbefinnande. I norra Sveriges fjäll- och skogslandskap
finns till exempel vilt, fisk, bär och annan mat, liksom trä, fibrer och
andra resurser som vi använder och behöver (försörjande ekosystemtjänster). Här finns spår av en rik kulturhistoria och storslagna landskap som bidrar till vårt välbefinnande genom skönhet, rekreation och
andliga värden (kulturella ekosystemtjänster). Dessutom lagrar ekosystemen kol, omsätter näringsämnen och renar vatten och luft (reglerande och stödjande ekosystemtjänster).
Det är alla dessa ekosystemtjänster som utgör grunden för mark
användning som till exempel renskötsel och samekultur, skogsbruk,
jordbruk, rekreation och besöksnäring.
Landskap känsliga för förändringar
Fjäll och skogslandskapen i norra Sverige har påverkas av mark
användning under lång tid. De är också känsliga för förändringar.
Förändringar i markanvändning och klimat får konsekvenser för till
exempel biologisk mångfald, trädgränsens läge och den öppna, storslagna fjällmiljön. Förändringar i markanvändning och klimat får
också konsekvenser för landskapens gröna infrastruktur och leder till
fragmentering av naturmiljöer. Sådana förändringar inverkar på ekosystemens funktioner och därmed på ekosystemtjänsterna.
För att kunna planera för uthållig markanvändning och förvaltning
av naturresurser behöver beslutsfattare och praktiker ha tillgång till
bra information om landskapens, ekosystemens och ekosystemtjänsternas status. De behöver också ha kunskap om hur förändringar i
landskapen påverkar tillgången på olika ekosystemtjänster och vilka
framtidens möjligheter och hot är.
Två fallstudier
I forskningsprojektet NILS ESS används två fallstudier. Den ena omfattar hela norra Sverige och tar sin utgångspunkt i renskötselområdet
och renskötseln som markanvändning och som bärare av ekosystemtjänster. Den andra fallstudien omfattar fjällregionen och tar sin utgångspunkt i indikatorer för miljömålet Storslagen fjällmiljö.
I de båda fallstudierna och i projektet i sin helhet utgår metodik
och inriktning från de landskapsdata som samlas in i pågående nationell miljöövervakning, i första hand i NILS (Nationell Inventering av

Landskapet i Sverige) men också från andra program som till exempel Riksskogstaxeringen och Terrester habitatuppföljning. Dessa data
används för att kartlägga, mäta och värdera ekosystemtjänster – som
stöd till beslutsfattare, praktiker och för en förbättrad framtida miljöövervakning.
Vid klassifiering och analys av ekosystemtjänster utgår NILS ESS
från CICES (The Common International Classification of Ecosystem
Services).
Samarbeten
Projektet pågår under 2014 och 2015 och är en del av Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosystemtjänster”. Samarbete sker med flera pågående projekt, inte minst med projektet ”Övervakning och beslutsstöd i fjällen” inom ramen för Naturvårdsverkets
forskningssatsning ”Storslagen fjällmiljö”.
Projektmål
• Att utvärdera terrestra ekosystemtjänster i fjällområdet och
det boreala skogslandskapet med hjälp av NILS och andra
nationella miljöövervakningsdata.
• Att genom två fallstudier visa hur informationen om ekosystemtjänster kan användas i beslutsfattande.
Delmål
• Identifiering och kvantifiering av terrestra ekosystemtjänster i
fjäll och boreala skogslandskap i norra Sverige.
• Kartläggning av terrestra ekosystemtjänster på lokal skala och
modellering av förekomsten av ekosystemtjänster över större
geografiska områden.
• Utveckling av möjligheter att kombinera kvalitativ socio-ekonomisk information i form av brukares och experters värdering, med kvantitativ landskapsdata från miljöövervakning i
ett ekosystemtjänstperspektiv.
• Utvärdering av beslutsprocesser i fallstudierna, där beslut som
tas baseras på de data och de resultat som tas fram i projektet.
• Simulering av framtida tillgång på ekosystemtjänster i relation
till förväntade landskapsförändringar.
• Analys av befintliga miljöövervakningssystem vad gäller
variabler för ekosystemtjänster, samt definition av nya och
kompletterande variabler och inventeringsmetodik.
• Test av möjligheter till automatisk skattning av tillgången på
ekosystemtjänster med hjälp av satellitbilder och flygfotografier samt data om höjd, klimat och markanvändning.

Fallstudie 1

Renskötselområdet och renskötseln
som bärare av ekosystemtjänster
Samebyarnas renbruksplaner är
viktiga som underlag för landskapsplanering utifrån renskötselns behov
och förutsättningar. Renbruksplaner
med relevant och korrekt information
om ekosystemtjänster i skogs- och
fjällandskapet innebär att samråd
och landskapsplanering kan göras utifrån ett välgrundat beslutsunderlag.
Utgångspunkten i denna fallstudie är
därför variabler som är relevanta för
renskötseln och för hur renar rör sig i
landskapet.
Ett exempel på en variabel som finns i NILS
och som är relevant för renskötseln är täckningsgrad av marklav. Denna variabel kan
användas för att uppskatta arealen skog som
har minst en viss mängd marklav (indikator)
och dess förekomst och fördelning i ett landskapsperspektiv (en annan indikator), som i
sin tur används för att uppskatta antal renar
som landskapet kan bära (ytterligare en indikator), eller egentligen producerad mängd
renkött som livsmedel (försörjande ekosystemtjänst). Tanken är alltså att i ett antal steg
definiera indikatorer som mellansteg, i detta
exempel tre sådana, för att mäta och kartlägga en viss typ av ekosystemtjänst utifrån en
eller flera variabler.
En särskild del i fallstudien rör sociala värden och kulturella ekosystemtjänster. Här
används utöver NILS även kompletterande

Renskötare från samebyar i Vilhelmina och Jokkmokk medverkar i fallstudien.

information om samisk kultur och markanvändning, till exempel i form av forn och
kulturlämningar samt information om flyttleder, nyckel och kärnområden i samebyarnas
renbruksplaner.
Klassificeringen av variabler görs baserat på
erfarenhet i NILS när det gäller variablernas
precision och frekvens i NILS databas. Dessutom görs litteraturstudier och en expertbedömning där forskare från olika discipliner
medverkar.
I fallstudien förväntas resultat i form av:
• Sammanställning och klassificering av
variabler i NILS och andra nationella

miljöövervakningsdata som svarar mot
olika kategorier och typer av ekosystemtjänster i fjällmiljö och boreal skog
• Mätning och kartläggning av indikatorer
och ekosystemtjänster som är relevanta
för renskötseln i Sverige och renarnas
rörelser i landskapet
• Information till renbruksplaner och som
beslutsunderlag för landskapsplanering
och samråd inom renskötselområdet.
För att säkerställa relevansen för renskötarna medverkar representanter för samebyar i
Vilhelmina och Jokkmokk (Vilhelmina södra, Vilhelmina norra, Udtja, Sirges, Tuorpon,
Jåhkågasska) i denna fallstudie.

Renskötsel och renbruksplaner
Renskötseln och den samiska kulturen
är av stor betydelse i norra Sverige. Renskötselområdet, det vill säga det område
i Sverige där renskötsel får bedrivas,
omfattar mer än hälften av Sveriges
landareal.
Renskötsel bedrivs under hela året i
fjällregionen (ovanför gränsen för fjällnära
skog) och under vinterhalvåret även i
skogslandet ända ut till Bottniska viken.
Renskötsel får bedrivas oavsett vem som
äger marken och oavsett annan pågående markanvändning, som till exempel
skogsbruk och vindkraft. Detta förhållande
innebär en risk för konflikter eftersom annan markanvändning påverkar renarnas
beteende och tillgång till bete. Renarna
kan också orsaka skador för annan markanvändning, till exempel i form av tramp
och bete på trädplantor och ungskog. För
att förebygga och hantera konflikter hålls

därför samråd mellan renskötseln och andra
markanvändare.
50 av Sveriges 51 samebyar har idag en första version av en så kallad renbruksplan där
nyckelområden, kärnområden och flyttleder
anges.
Renbruksplanen är samebyns landskapsoch markanvändningsplan och deras egen

Lavar är en nyckelresurs för renarna
under vintern.

egendom. Till renbruksplanen finns också
knuten annan information om landskapets
tillgångar och egenskaper, t.ex. beteskvaliteter som mängd marklav eller hänglav.
Lavar är en nyckelresurs för renarna
under vintern.
Renbruksplanen innehåller också
information om annan pågående markanvändning (omvärldsfaktorer) och
GPS-positioner på renar. I Sverige har ett
stort antal renar utrustats med GPS-sändare som regelbundet skickar information
om renarnas position. Informationen gör
att renskötarna kan följa renarnas rörelse
i realtid.
Renbruksplanen används i samråden
och ska innehålla så korrekt information
som möjligt om landskapets tillstånd, förändring och påverkan. Sådan information
finns tillgänglig i NILS och andra miljö
övervakningsprogram.

Fallstudie 2

Ekosystemtjänster som indikator
i miljömålet Storslagen fjällmiljö
Fjällmiljön omfattas av miljömålet
Storslagen fjällmiljö där ekosystemtjänster nämns i en av åtta preciseringar. Målet med fallstudie 2 är att
leverera underlag i form av data från
NILS och andra nationella miljöövervakningsprogram för att mäta och
kartlägga försörjande, reglerande
och upprätthållande samt kulturella
ekosystemtjänster i fjällen.
Fallstudien utgår i första hand från geografisk data i NILS fältinventering. Komplett
fältdata för hela fjällen finns från perioderna
2003–2008 och 2009–2012, med en möjlighet att mäta och kartlägga förändringar mellan 5årsperioderna. Detaljerad fältdata finns
för drygt 2 miljoner kvadratmeter i form av
cirka 1 700 provytor i 145 NILSrutor. Dessa
data är sammanställda och analyserade och
används som underlag i NILS ESS.
I arbetet med att ta fram denna rapport har
representanter för de fyra fjällänen deltagit
och lämnat synpunkter och önskemål om vilka data som är mest intressanta och relevanta
för regional miljöövervakning i fjällen, vilken statistik som är lämplig och hur data ska
presenteras.
Det finns en lång rad variabler i NILS som
är vanliga nog för att det skall vara möjligt

att upptäcka förändringar över tiden, och som
därmed kan användas som uppföljningsbara
indikatorer på förändringar i fjällmiljön, till
exempel:
• Total krontäckning av träd och täckning
av fjällbjörk för sig
• Total busktäckning och täckning av enbuskar, dvärgbjörk samt vissa videarter
eller artgrupper för sig
• Fältskiktets totala täckning
• Täckning av ris, graminider och örter i
vissa habitat för sig.
• Data om vattendrag, djurstigar och fordonsspår
NILS kan leverera bra underlag för nationell
och regional miljöövervakning och indikatorer till miljömålet. Det finns också stora
möjligheter att utveckla miljöövervakningen
i fjällkedjan för bättre och mer omfattande
landskapsdata som underlag till en långsiktigt hållbar förvaltning av fjällandskapet.
I NILS genomförs en systematisk fotografering i provytorna. För varje 5årigt inventeringsvarv finns cirka 7 000 foton från cirka
1 700 systematiska punkter enbart i fjällregionen. Detta material utgör i sig en möjlighet
att studera hur upplevelsevärden och storslagenhet uppfattas av människor, genom att
låta olika fjällaktörer uttala sig om miljöerna
som återges i fotona.

En särskild del i fallstudien rör kulturella
ekosystemtjänster och sociala värden. Här
används i första hand information om samisk
kultur och markanvändning, exempelvis i
form av forn- och kulturlämningar samt information om flyttleder, nyckel och kärnområden i renbruksplanerna.
I fallstudien förväntas resultat i form av:
• Sammanställning och klassificering av
variabler i NILS som svarar mot olika
kategorier och typer av ekosystemtjänster i fjäll- och fjällnära miljöer
• Mätning och kartläggning av indikatorer och ekosystemtjänster som är relevanta för regional miljöövervakning
och för att följa upp miljömålet Storslagen fjällmiljö
• Underlag för fortsatt utveckling av indikatorer för att följa förändringar i
fjällmiljön, både förändringar som sker
naturligt och sådana som är en effekt av
markanvändning.
I denna fallstudie fortsätter arbetet med att i
samarbete med länsstyrelserna i Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län ta
fram information i NILS som kan användas
för att mäta och kartlägga ekosystemtjänster
som en del i miljömålsarbetet.

Miljömålssystemet
Det svenska miljömålssystemet
består av ett generationsmål, tjugofyra etappmål och sexton miljökvalitetsmål.
Generationsmålet är vägledande
för miljöarbetet och anger inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för
att miljökvalitetsmålen ska nås.
Etappmålen är steg på vägen för
att nå generationsmålet och ett eller
flera miljökvalitetsmål. De anger vad
som behöver åtgärdas, hur och när.
Miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar beskriver det
tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Miljömålen
följs upp och utvärderas regelbundet.

Sarvatjåhkkå i Sareks nationalpark – storslagen fjällmiljö.
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Projektet NILS ESS sammanställer och analyserar landskapsdata som underlag för skattningar av ekosystemtjänster i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap. Forskningen syftar till att konkretisera ekosystemtjänster. Forskarna
i projektet arbetar i nära samverkan med fyra olika expertgrupper för att
kunskapen som utvecklas i projektet ska vara vetenskapligt robust, tillgänglig
och praktisk användbar i beslutsfattande på olika nivåer.

NILS
Liten

Detaljerad

Cirkelprovytor

- Olika stora för olika detaljerad data
- Biofysiska variabler, t.ex. täckning av
vegetation, arter, markförhållanden, habitattyp,
markanvändning, påverkan och störning

Fältinventering

1x1 km ruta
- Cirkelprovytor
- Linjekorsningsinventering (biofysiska variabler)
1x1 km ruta
- Yt-, punkt- och linjeobjekt
- Biofysiska variabler t.ex. markanvändning, vegetation, habitattyp
- Tilläggsdata, t.ex. höjdmodell

Inventeringsenhet

5x5 km ruta
- Flygbildstolkning och
annan fjärranalys
- Stödinformation, t.ex.
laserdata mark och
vegetation, satellitbilder,

Information

Skala

Flygbildstolkning

Nationell skala

Stor

631 5x5 km rutor
10 geograﬁska strata
- Höjddata mark och
vegetation (laser)
- Satellitbilder (Landsat)
- Geologiska kartskikt
- Vegetationskartskikt
- Klimatdata

Översiktlig

NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige – samlar med återkommande inventeringar information om tillstånd och förändringar i biologisk
mångfald och markanvändning i alla landmiljöer i Sverige. För detta används
flygbildstolkning och fältinventering i inventeringslinjer och olika stora provytor,
från 0,25 m2 till 25 km2, där olika detaljerad data registreras. Data från NILS,
Riksskogstaxeringen och Terrester habitatuppföljning samt tilläggsdata från
t.ex. laserskanning, höjdmodeller, satellitbilder och olika kartskikt, kan användas för samlade bedömningar och skattningar av tillstånd och förändringar i
landskaps och habitats struktur och sammansättning.
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