Forskningssatsningen
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Slutkonferens för forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster 21 mars 2017

Ekosystemtjänster som en naturlig del
av den hållbara samhällsplaneringen
Program
08.30 		

Registrering och kaffe

09.00		
Välkomna och introduktion till dagen
		Dagens moderatorer Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare vid Centrum för biologisk mångfald 		
		(CBU) och Kerstin Kristoferson, IVL Svenska Miljöinstitutet, projektledare för forskningssatsningens
samordnade kommunikation, hälsar välkomna.

Resultatredovisning: Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt 		
beslutsfattande
Med hjälp av nya verktyg kan vi värdera markanvändning inom jordbrukssektorn samt
integrera värdet av ekosystemtjänster i lantbrukares produktionsbeslut och på så sätt fatta mer
välgrundade och långsiktiga beslut.
		Katarina Hedlund, projektledare, Lunds Universitet
09.10		
		

Resultatredovisning: Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster
i fjäll och skog
Norra Sveriges natur och landskap erbjuder flera olika typer av ekosystemtjänster som är viktiga
både för bofasta och besökande människor. Hur man kan att värdera ekosystemtjänster i fjälloch skogslandskap utifrån tillgänglig data från miljöövervakning i norra Sverige och göra den
informationen användbar för beslutsfattande på olika nivåer?
		Johan Svensson, projektledare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
09.35		
		

10.00		
Panelsamtal: Värdering av ekosystemtjänster inom areella näringar
		Johan Svensson, projektledare, NILS ESS
		
Katarina Hedlund, projektledare VESA
		
Anne Walkeapää, näringshandläggare, Sametinget
		
Jan Eksvärd, senior expert hållbar utveckling, Lantbrukarnas Riksförbund
		
10.30 		
Kaffe

Resultatredovisning: Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster
Hur kan vi kartlägga och värdera ekosystemtjänster från livsmiljöer i havet och beräkna hur de
påverkas av mänskliga aktiviteter? Ny kunskap kan underlätta avvägningar mellan mänskligt
utnyttjande och naturskydd, exempelvis i arbetet med tillståndsärenden och kustzonsplanering.
		Antonia Nyström Sandman, projektledare, AquaBiota Water Research
10.55 		

11.20 		
Hur kan man införliva värdet av ekosystemtjänster i kommunal planering och förvaltning?
		Det är lätt att tro att allt som behövs är politisk vilja för att man ska kunna arbeta integrerat med
ekosystemtjänster i en kommun. Lomma kommun har arbetat med frågan i nästan 20 år och
insett att det krävs mer än så.
		Helena Björn, miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun
11.35		
Panel: Värdering och planering i hav och kust
		Ulrika Gunnartz, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
		
Helena Björn, miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun
		
Linus Hasselström, miljöekonom, miljöekonom, KTH/AnthesisEnveco
12.00		

Lunch
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13.00 		
Resultatredovisning: Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och 			
		samhällsekonomiska konsekvensanalyser
Hur kan ekosystemtjänster bidra till att skapa en bättre helhetssyn och synliggöra flera
aspekter som idag inte kommer fram tillräckligt i miljökonsekvensbeskrivningar och
samhällsekonomiska konsekvensanalyser?
		Mikael Malmaeus, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Resultatredovisning: Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå
Ekosystemtjänstebegreppet förväntas bli ett viktigt konceptuellt verktyg i utvecklingen av ett
mer ekologiskt hållbart samhälle och för att nå de svenska miljömålen. Genom bättre
kunskapsunderlag på kommunal nivå kan vi implementera en samhällsutveckling byggd
på förståelse av de tjänster som ekosystemen ger till mänskliga samhällen.
		Ingemar Jönsson, projektledare, Högskolan Kristianstad
13.25		

En ny grönplan för Eskilstuna kommun – strategier och konceptutveckling med 			
utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster
Hur skapar man ett planeringsunderlag i stadsbyggnadsarbetet som ger stöd i både utveckling av
både ny grönstruktur och naturvård? Hör om kommunens arbete med att ta fram en egen modell
för hur man kan dra nytta av att använda begreppet ekosystemtjänster i planeringen.
		Karin Ermegård, landskapsarkitekt och projektledare Grönplan, Eskilstuna kommun
13.50		
		

14.05		
		
		
		
		

Panelsamtal: Planer och prövningar
Ingemar Jönsson, projektledare, Högskolan Kristianstad
Mikael Malmaeus, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Ingrid Molander, miljöchef, Botkyrka kommun
Widar Narvelo, kommunekolog, Helsingborgs kommun

14.30		

Kaffe

Resultatredovisning: Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag
till livskvalitet
Kan kulturella ekosystemtjänster beskrivas, diskuteras och värderas som upplevd livskvalitet för
kommunens invånare? Projektet presenterar begrepp och metoder som kan användas för att
få en nyanserad förståelse för individens upplevelse av kulturella ekosystemtjänster. Begreppen
exemplifieras i analyser av tätortsnära våtmarksmiljöer.
		Eja Pedersen, projektledare, Lunds Tekniska Högskola och Maria Johansson, prof., Institutionen för
		
arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet
15.00		
		

15.25		
Delredovisning: Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås 			
		avrinningsområde
Hur vi ska vi förvalta ekosystemtjänster för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och hur
hanterar vi komplexa system där många ekosystemtjänster genereras och nyttjas
parallellt?
		Elin Enfors Kautsky, projektledare, Stockholm Resilience Center
15.50		
Panelsamtal: Ekosystemtjänster, etappmål och ny kunskap
		
Elin Enfors Kautsky, projektledare, Stockholm Resilience Center
		
Mark Marrisink, biträdande avdelningschef, miljöanalysavdelningen, Naturvårdsverket
		
Michael Löfroth, kansliråd, Miljö- och energidepartementet
		
Hannah Östergård, handläggare, miljöanalysavdelningen, Naturvårdsverket
		
16.25		
Avslut och sammanfattning
		
16.30		
Slut

