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Ekosystemtjänster och nytta för rennäringen
35 renskötare från Könkämä
sameby i norr till Idre sameby i
söder dök upp på ett möte med
NILS ESS i Vilhelmina den 7
oktober. Frågor i fokus var: Vad
är ekosystemtjänster, och vilken
nytta kan rennäringen ha av projektets forskning?
– Det här var ett väldigt bra pass. Det som är
bra med ekosystemtjänster är att det handlar
om helheten, om allt som är viktigt för renen
och renskötseln. När jag kommer hem kommer jag att läsa vidare om ekosystemtjänster
för att förstå på riktigt. Det är viktigt för oss
i samebyarna att ligga i framkant, för vi är
hela tiden trängda av en massa andra markanvändare, sa Berth Andersson, renskötare i
Ohredahke sameby efter mötet.
NILS ESS jobbar med 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 (se sidan 4).
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.
Presentationer och diskussioner
Mötet i Vilhelmina innehöll både presentationer och diskussioner. Först ut var Johan
Svensson, projektledare NILS ESS/SLU.
Johan berättade om begreppet ekosystemtjänster, miljöövervakningssystem och hur
forskarna i projektet jobbar för att kartlägga
och kvantifiera ekosystemtjänster som är
viktiga för renskötseln.
Anne Walkeapää, Sametinget, berättade
om myndighetens uppdrag när det gäller
ekosystemtjänster, och Jonas Vannar, Sirges
sameby, delgav mötet sina tankar om hur
ekosystemtjänster hänger ihop med rennäringen och den samiska markanvändningskulturen. Därefter följde en längre diskussion i både mindre och större grupper.

Hur förstår vi begreppet ekosystemtjänster och vad kan vi ha för nytta av mer kunskap om ekosystemtjänster i
norra Sveriges skogar och fjäll? Det var ett par av de frågor som diskuterades på mötet i Vilhelmina.

Anne Walkeapää (th) berättade om Sametingets uppdrag och insatser när det
gäller ekosystemtjänster.

Efter fika redogjorde Sven Adler och Per
Sandström, både NILS ESS/SLU, för den
marklavsmodell som utvecklats i projektet och hur den kan vara direkt användbar
i samebyarnas renbruksplaner och ren-GIS.
Viktig kunskap
Som avslutning fick deltagarna tycka till
om en mängd påståenden och frågor som
handlade om ekosystemtjänster och forskningen i NILS ESS. Flera saker framträdde
som viktiga när det gäller kunskap om ekosystemtjänster och renskötsel, bland annat:
renens rörelser och behov av livsmiljöer,
traditionell kunskap, kulturell närvaro, och
en möjlighet att ha ett gemensamt språk med
andra aktörer

– Jag tyckte det var jättebra. Bra att både
få med forskningens, Samtingets och samebyarnas perspektiv. Mötet tydliggjorde
att man inte kan skilja på natur och kultur
i den samiska traditionen och rennäringen.
Det framkom också att samebyarna sitter på
mycket kunskap. Jag lärde mig att det finns
hopp att nya verktyg ger nya möjligheter, sa
Laila Rehnfeldt, Sametinget.
– Det blev ett bra möte och många ville
prata vidare med oss efteråt. Jag blev ännu
mer övertygad om att det både är möjligt och
viktigt att få in våra data om ekosystetjänster
i samebyarnas renbruksplaner och ren-GIS.
Det känns väldigt bra att kunna landa sådana
här nya verktyg som vi utvecklar i samebyarnas egen verktygslåda, sa Johan Svensson.

Försökspersoner får se fotografier tagna vid NILS-inventeringspunkter som visar fjällandskap som varierar från öppna (kalfjäll) till slutna (fjällbjörkskog), det vill säga fjällandskap med olika grad av igenväxning. Sedan får försökspersonerna besvara ett antal frågor om hur de upplever och värderar landskapen de ser på bilderna
Foto: NILS fältlag

Kartlägger hur vi värderar olika fjällandskap
Med hjälp av bilder undersöker
Marcus Hedblom, NILS ESS/
SLU, hur människor upplever
och värderar olika typer landskap i fjällen. Den grundläggande
frågan är om och i så fall hur
man kan kartlägga och mäta så
kallade kulturella ekosystemtjänster över tid.
– Begreppet kulturella ekosystemtjänster är
diffust och inte helt lätt att förstå. Inom begreppet ryms till exempel rekreation, utbildning, turism, upplevelser, välmående och
andlighet, berättar Marcus Hedblom.
Merparten av den forskning som hittills
gjorts om kulturella ekosystemtjänster har
därför varit konceptuell, det vill säga handlat om definitioner, avgränsningar, idéer och
möjligheter med begreppet. I jämförelse
med andra kategorier av ekosystemtjänster
har relativt lite forskning gjorts om kulturella ekosystemtjänster på ett mer konkret
sätt. Det finns inte heller många studier som
beskriver hur värdet av kulturella ekosystemtjänster förändras över tid eller varför
sådana förändringar sker.
– Landskap förändras och människors
upplevelse av olika landskap förändras
också. Ett landskap som idag uppfattas som
fantastiskt för rekreation och friluftsliv kanske uppfattas som vilt, otryggt och otäckt
om 50 år.
Utgår från data i NILS
Precis som de andra forskarna i NILS ESS
utgår Marcus Hedblom från landskapsdata
i pågående nationell miljöövervakning, i
första hand i NILS (Nationell Inventering
av Landskapet i Sverige). Dessa landskapsdata samlas in genom återkommande inventeringar och består av detaljerade uppgifter
om vegetation och andra biofysiska egenskaper i landskapet. Eftersom inventeringarna är återkommande ger de information
om förändringar i biologisk mångfald och
markanvändning i olika delar av Sverige.

Marcus Hedblom, NILS ESS/SLU,
forskar om kulturella ekosystemtjänster och hur människor upplever och
värderar olika landskap och förändringar av landskap.

För att NILS-inventerarna ska hitta tillbaka till exakt samma platser varje gång har de
tagit fyra fotografier i samtliga väderstreck
från varje inventeringspunkt. Det innebär
att det idag finns nästan 30 000 fotografier
på landskap lagrade i NILS databas, vilket
är en systematisk dokumentation i sig. Det
är dessa fotografier Marcus Hedblom nu
använder för att försöka värdera kulturella
ekosystemtjänster i de svenska fjällen.
– Ett mål med min forskning är att se om
det är möjligt att följa värdet av kulturella
ekosystemtjänster över tid. Ett annat mål är
att undersöka om det finns en koppling mellan värdet av kulturella ekosystemtjänster
och förändringar av biofysiska egenskaper,
som till exempel vegetation, i landskapet.
Fotografier och frågor
Tillvägagångssättet är följande: Försökspersoner får se ett antal fotografier som visar
fjällandskap som varierar från öppna (kalfjäll) till slutna (fjällbjörkskog), det vill säga

fjällandskap med olika grad av igenväxning.
Sedan får försökspersonerna besvara ett antal frågor om hur de upplever och värderar
landskapen de ser på bilderna. Därefter försöker Marcus Hedblom koppla försökspersonernas svar till information om tillstånd
och förändringar i landskapen med hjälp av
faktisk data insamlad i fält i de provytor där
fotografierna har tagits.
Det handlar alltså om att försöka identifiera en koppling mellan vegetationsdata
från NILS fältinventeringar och människors
visuella upplevelser av olika fjällandskap.
– Grundidén är att hitta nyanserna, att
identifiera kopplingen mellan faktiska fysiska förändringar i landskapet och det folk
upplever när de tittar på bilder.
Storslagen fjällmiljö
Frågorna som ställs till försökspersonerna
har formulerats utifrån miljömålet Storslagen fjällmiljö.
– I detta miljömål står det ett antal saker
som handlar om just upplevelsevärden, till
exempel: Vi vill ha ett öppet landskap; Vi vill
främja rekreation. Men idag finns det inga
indikatorer i miljömålet som handlar om
upplevelsevärden.
I en pilotstudie ombads deltagare på en av
Naturvårdsverkets fjällforskningskonferenser att titta på bilder och svara på ett antal
frågor med anknytning till bilderna. Preliminära resultat tyder på att de svarande tydligt
föredrog saker som öppet landskap, få andra
turister och betande renar.
– Resultatet visar att man skulle kunna använda sådana här enkla undersökningar för
att få fram underlag för en indikator för det
öppna och storslagna fjällandskapet.
– Den här forskningen är viktig eftersom
den kan hjälpa oss att svara på viktiga frågor
som till exempel: Vad värdesätter vi egentligen i landskapet och vad får oss att må bra?
Hur upplever människor klimatförändringens effekter på fjällandskapen? Hur skall
man sköta och planera för att göra fjällens
landskap tillgängliga och attraktiva för olika
människor?

Aktiviteter och leveranser t.o.m. oktober 2015
Externa konferenser, seminarier och workshops

150922–23, Stockholm
Deltagande i årligt forskarmöte inom Naturvårdsverkets program för ekosystemtjänster

140115, Umeå
Seminarium om NILS-ESS för NILS och
andra intressenter (forskningsprojekt och
miljöövervakningsprogram) på SLU

150823–30, Tartu, Finland
Deltagande och presentationer på IUFRO
Landscape ecology-konferensen

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

151007–8, Vilhelmina
Möte med representanter för samebyar
151013, Umeå
Möte med representanter för länsstyrelser

Interna möten
Hittills har NILS ESS haft sju projektmöten:
• 140113–15
• 140318–19
• 140617–18
• 141127
• 141211–12
• 150326
• 150601

Mellan projektmötena har ett större antal
distansmöten (Skype, telefon) och andra arbetsmöten hållits i mindre arbetsgrupper. I
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 och 2

Projektdeltagare
Projektledare
Johan Svensson, SLU
johan.svensson@slu.se
090-7868333, 073-0216880
Grzegorz Mikusiński, SLU
grzegorz.mikusinski@slu.se
0581-697329, 070-7757161
Forskare
Sven Adler, SLU,
sven.adler@slu.se
090-7868101
Malgorzata Blicharska, SLU
malgorzata.blicharska@slu.se
018-673138
Marcus Hedblom, SLU
marcus.hedblom@slu.se
018-671041
Henrik Hedenås, SLU,
henrik.hedenas@slu.se
090-7868641
Per Sandström, SLU
per.sandstrom@slu.se
090-7868653
David Wardle, SLU
david.wardle@slu.se
090-7868471
Stefan Sandström, SLU
stefan.sandstrom@slu.se
090-7868438
Kommunikatör
Anders Esselin, Man & Nature
anders@mannature.se
070-2730945
Expertgrupp fallstudie 1
Representanter för samebyar i Vilhelmina och Jokkmokks kommuner (Vilhelmina södra, Vilhelmina
norra, Udtja, Sirges, Tuorpon, Jåhkågasska)
Expertgrupp fallstudie 2

Media
Den lönsamma naturen. Reportage om
ekosystemtjänster i Gomorron Världen,
Sveriges radio P1. Eja Pedersen, Lunds tekniska högskola, och Malgorzata Blicharska,
NILS ESS/SLU
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?prog
ramid=438&artikel=6263480

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
Representanter för nationell miljöövervakning

Länsstyrelsernas behov i fokus
Kulturella ekosystemtjänster är
viktiga, men samtidigt subjektiva
och svåra att få grepp om. Det
var en av de saker som framkom
vid ett möte i Umeå den 13 oktober mellan NILS ESS och länsstyrelserna i fjällänen.
Den ena av NILS ESS två fallstudier handlar om ekosystemtjänster som indikatorer i
miljömålet Storslagen fjällmiljö. Målet med
fallstudien 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.
Under mötet i Umeå, som var det tredje
mötet med fjällänens länsstyrelser, låg fokus
på länsstyrelsernas behov och nytta.
– Jag tycker NILS ESS är ett bra och
viktigt projekt. Vi behöver få det här med
ekosystemtjänster bättre belyst eftersom
ekosystemtjänster fångar upp och tydliggör
fjällens olika världen, sa Bengt Landström,
länsstyrelsen Norrbotten, och fortsatte:
– Just det här mötet handlade mycket om
att vi skulle berätta hur vi tänker och vilka
önskemål vi har, och det hoppas jag att forskarna fångar upp på ett bra sätt.
Länsstyrelserna presenterade
Efter en inledning med presentation av projektets utveckling och en rapport med sammanställd och analyserad data från NILS
fältinventering som tidigare tagits fram i
samarbete mellan NILS och fjällänen, så
var det länsstyrelserepresentanterna som
stod för presentationerna. Utgångspunkten
var tre förbestämda frågeställningar och efter varje presentation följde diskussion och
frågor.
Ekosystemtjänster, indikatorer och företeelser som det är viktigt at utveckla mer kunskap kring identifierades. Saker som bland

En av NILS ESS fallstudier handlar om miljömålet
Storlagen fjällmiljö. Under
mötet i Umeå diskuterades
länsstyrelsernas behov
vad gäller kunskap om
ekosystemtjänster relaterat
till miljömålet.

annat nämndes var fordonsspår (exploateringsindex), traditionella spår (fornminnesinventering), klimatförändringar (igenväxning/förbuskning, permafrost, kolbalans),
renen som landskapsvårdare, annat bete i
fjällen (bl.a. älg, sork, kor), samt upplevelsevärden.
Populärvetenskapliga rapporter
Gruppen konstaterade att man inte får glömma bort att ekosystemtjänster i grunden är
något positivt, och med det sagt inte bara
fastna i de problem som finns. Ett önskemål
som framkom var att resultat från forskningen bör presenteras i populärvetenskapliga
rapporter som är mer användbara för länsstyrelser och andra aktörer.

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

www.slu.se/nils-ess

– En viktig sak jag lärde mig under mötet
var att det här med kulturella ekosystemtjänster är subjektivt och svårt. Olika aktörer
har olika utgångspunkter och olika perspektiv, sa Bengt Landström.
– Jag tror att både NILS ESS och NILS
kan hjälpa Naturvårdsverket och länsstyrelserna med att precisera miljömålen, indikatorerna för miljömålen och uppföljningen av
dem. För det första kan vi visa på vilka data
som faktiskt finns i NILS och andra miljöövervakningssystem. För det andra kan vi
tydliggöra hur man kan använda dessa data
för att identifiera och följa upp indikatorer
för miljömålen, sa Henrik Hedenås, NILS
ESS/SLU.

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”.

