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Matematisk modell kartlägger och mäter
dagens och framtidens ekosystemtjänster
Forskare i NILS ESS har utvecklat en modell där data från fjärranalys och lokala fältinventeringar kombineras. Resultatet är
kartor som visar tillgång på vissa
ekosystemtjänster i landskapet
– idag och i framtiden. Kartorna
kan användas som beslutsunderlag inom till exempel rennäringen
och för uppföljning av de svenska
miljömålen.
– Vår modell kan till exempel beskriva vad
som händer med vissa ekosystemtjänster om
temperaturen stiger, om nederbörden ökar,
om skogarna blir ännu tätare eller om mark
användningen förändras, säger Sven Adler,
NILS ESS/SLU.
Syftet med forskningsprojektet NILS ESS
har varit att sammanställa och analysera
landskapsdata från NILS och andra miljö
övervakningssystem och med det som un
derlag kartlägga och mäta ekosystemtjänster
i norra Sveriges fjäll och skogslandskap.
Målet har varit att kunskapen och kartorna
som utvecklas inom projektet ska kunna
fungera som beslutsunderlag i landskaps
planering och för uppföljning av de svenska
miljökvalitetsmålen. Ambitionen har också
varit att bidra till en utveckling och förbätt
ring av NILS och andra miljöövervaknings
systemen.
Matris och analysmodell
Kärnan i projektet har utgjorts av en matris
och en analysmodell. I matrisen har olika
variabler från miljöövervakningssystemen
kopplats till olika typer av ekosystemtjäns
ter. Med hjälp av analysmodellen har sedan
förutsättningar för vissa ekosystemtjänster
beräknats. På så sätt har tematiska kartor
skapats som visar tillgång på vissa ekosys
temtjänster över hela norra Sverige och även
kartor som visar hur det ser ut på detaljerad
nivå.
– Vi har utgått från data som samlats in
i tusentals provytor och sedan skalat upp
dessa data till en större geografisk nivå med
hjälp av den analysmodell vi utvecklat. Idag
kan vi räkna på förekomst och mängd av
olika ekosystemkaraktärer, som till exempel

Syftet med forskningsprojektet NILS ESS har varit
att sammanställa och analysera landskapsdata från
NILS och andra miljöövervakningssystem och med
detta som underlag kartlägga och mäta ekosystemtjänster i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap.
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täckning av marklav eller bär i landskapet.
På så sätt kan vi också förutsäga och kart
lägga det rumsliga mönstret av ekosystem
tjänster och var de finns i landskapet, säger
Henrik Hedenås, NILS ESS/SLU.
Marklavar avgörande
Renkött hör till kategorin försörjande eko
systemtjänster. Denna ekosystemtjänst är
central för rennäringen, grundläggande
för samisk kultur och viktig för miljömå
let Storslagen fjällmiljö eftersom renarnas
sommarbete är en förutsättning för öppna
fjällmiljöer.
En avgörande förutsättning för ekosys
temtjänsten renköttsproduktion är mängden
marklav i renarnas vinterbetsland. Det är
nämligen marklavar, som till exempel föns
terlav, grå renlav och gulvit renlav, som ut

Henrik Hedenås

gör renarnas huvudföda under vintern. Pro
blemet är att marklaven i skogslandskapet
minskar dramatiskt.
– Vi har tidigare visat att marklaven har
minskat med 71 procent sedan 1950talet i
renskötselområdet, vilket omfattar nästan
hela den boreala regionen i Sverige. Täta
och växtliga skogar missgynnar helt enkelt
marklavarna, säger Henrik Hedenås och
fortsätter:
– Vår ansats har varit att med hjälp av en
analysmodell beskriva hur mycket skogs
mark med marklav det finns, i kartform och
i hektar, som en förutsättning för ekosystem
tjänsten renköttsproduktion.
Matematisk modell
Den analysmodell som utvecklats inom
NILS ESS är en matematisk modell i form

Kött från renar är en ekosystemtjänst som är central för rennäringen, grundläggande för samisk kultur och viktig för miljömålet Storslagen fjällmiljö eftersom renarnas
sommarbete är en förutsättning för öppna fjällhedar.

av en ickelinjär ekvation, som gör beräk
ningar utifrån värden på ett antal parametrar
som stoppas in i modellen och hur dessa pa
rametrar förhåller sig till varandra. Parame
trar här är alltså olika typer av data.
– Modellen vi använder är ickeparame
trisk och bygger på så kallad ”spline inter
polation”. Det betyder att det sker sepa
rata kurvanpassningar för olika delar av de
gradienter som finns i data. Fördelen med
denna typ av modell är att lokala effekter
kan beskrivas mycket bättre än i en vanligt
parametrisk modell. Speciellt om man job
bar med rumsliga data är en sådan modelltyp
väldigt användbar, säger Sven Adler.
De fältdata som används i modellen för
att beräkna marklavstäckning i landskapet
kommer från miljöövervakningssystemen
NILS (när det gäller marklav) och Riks
skogstaxeringen (när det gäller bär). Ex
empel på övergripande landskapsdata som
används för beräkning av marklavstäckning
med analysmodellen är
•

SMHI:s data för temperatur och ne
derbörd

•
•

•

Svensk marktäckedata (satellitbase
rad)
Lantmäteriets höjdmodell (och uti
från den har forskarna bland annat
beräknat markfuktighetsindex, lut
ning och avrinning, och solinstrål
ning beroende på lutning i landska
pet)
Lantmäteriets laserdata (behandlad
av Fjärranalys på SLU) för att få
täthetsmått på vegetationen i land
skapet.
Hög precision

Utvecklingen av analysmodellen har varit
en krävande process, inte minst för att mo
dellen behandlar så många variabler och
att varje modellering därför tar flera dygn.
Glädjande nog har analysmodellen visat sig
fungera bra.
– När vi har kontrollerat och validerat
lavmodellens resultat mot oberoende data
från Terrester habitatuppföljning, THUF, så
har vi konstaterat att vår modell förutsäger
täckningsgrad av lav i 90 procent av fal

len, plus/minus 5 procent, på en viss plats i
landskapet. Det är extremt bra, säger Henrik
Hedenås.
Men det finns fortfarande en del utma
ningar.
– Ett problem är att NILS, Riksskogs
taxeringen och THUF med sina nationella
stickprov egentligen bara täcker in vanliga
fenomen i landskapet. Det innebär att lavrik
skog, det vill säga skog där mer än 40 pro
cent av marken är täckt med lav och som är
förhållandevis ovanligt, inte kan beskrivas
särskilt bra med vår modell. Här underskat
tar modellen hur det förhåller sig i verklig
heten. Problemet kan dock lösas med mer
fältdata, till exempel genom extra invente
ringar inom NILS eller data som samlas in
av renskötare, säger Sven Adler.
Flera fördelar
Fördelarna med en sådan här matematisk
analysmodell, där fältdata skalas upp med
hjälp av fjärranalysdata, jämfört med andra
sätt att kartlägga och mäta ekosystemtjäns
ter i landskapet är flera. För det första är det

En avgörande förutsättning för renbete och därmed ekosystemtjänsten renköttsproduktion är mängden marklav
i renarnas vinterbetsland. Det är nämligen marklavar, som till exempel fönsterlav, grå renlav och gulvit renlav,
som utgör renarnas huvudföda under vintern. Problemet är att marklaven i landskapet har minskat med 71
procent sedan 1950-talet.
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mindre arbetskrävande än att samla in ytter
ligare fältdata. För det andra ger modellen
noggrannare skattningar jämfört med om
enbart satellitbilder eller flygbilder används.
För det tredje är en sådan här modell ett
verktyg både för att beskriva nuläge och för
att förutsäga, eller i varje fall studera, effek
ten av förändringar i framtiden.
– Genom att ”skruva” på de variabler och
data som används i beräkningarna så kan
vår modell beskriva vad som händer med
olika ekosystemtjänster på olika platser i
landskapet vid olika tidpunkter. Till exem
pel kan modellen beskriva vad som händer
med marklaven om temperaturen stiger, om
nederbörden ökar, om skogarna blir ännu tä
tare eller om markanvändningen förändras,
säger Sven Adler.
Beslutsunderlag och planeringsverktyg
Modellens kartor kan användas som be
slutsunderlag och planeringsverktyg inom
till exempel rennäring och skogsbruk och
dessutom för uppföljning av de svenska mil
jömålen.

Som en del i samebyarnas arbete med att
ta fram Renbruksplaner så har ett special
tillverkat GISverktyg utvecklats, benämnt
RenGIS. Detta GISverktyg används för
samebyarnas egen planering, datainsamling,
datasammanställning av annan markanvänd
ning och för visualisering och analys.
Per Sandström, NILS ESS/SLU, som har
jobbat mycket och länge med samebyarnas
Renbruksplaner och RenGIS, har lagt in
information från projektets analysmodell i
RenGIS och på så sätt landat de verktyg och
den information som forskarna i NILS ESS
har utvecklat i samebyarnas egen verktygs
låda.
– Min roll i projektet har varit att vara en
länk till samebyarna och på så sätt hjälpa
dem att ha nytta av forskningsprojektets re
sultat, säger Per Sandström.
Andra tillämpningar
Nu är det inte bara marklav som modelleras
av projektets forskare.
– Vi har också jobbat med blåbär, lingon,
hjortron, hallon och tranbär, och dessutom

vegetation i fjällen, säger Henrik Hedenås.
Utvecklingsarbetet har som sagt varit krä
vande, men också roligt.
– Det är alltid kul att lära sig nya saker,
och det är särskilt kul om det finns en prak
tisk nytta av det man gör, säger Henrik He
denås.
– Det är jättespännande att försöka be
skriva ekologiska sammanhang med model
ler för att bättre förstå hur naturen fungerar.
Med varje modell som utvecklas uppstår
nya frågor till ekologerna men också till sta
tistikerna. För mig, som både är ekolog och
statistiker, är det väldigt roligt. Det är också
kul när resultaten från forskningen kan ge ett
verkligt bidrag till samhället, som i det här
fallet, säger Sven Adler.

***

Kulturella ekosystemtjänster svåra att förstå
Vad är egentligen en kulturell
ekosystemtjänst? Vad skiljer en
sådan tjänst från andra typer av
ekosystemtjänster? Och vad finns
det för kulturella ekosystemtjänster som är kopplade till svenska
fjällen, rennäring och samisk
kultur? Det är frågor som ett
delprojekt inom NILS ESS har
försökt att reda ut.
– Alla vet vad kulturella ekosystemtjänster
är, men ingen kan riktigt definiera eller för
klara begreppet, säger Malgorzata Blichars
ka, NILS ESS/SLU.
Det vetenskapliga intresset och förståel
sen för konceptet ekosystemtjänster, det vill
säga ekosystemens direkta och indirekta bi
drag till människors välbefinnande, har ökat
markant sedan rapporterna från det interna
tionella forskningsprogrammet Millennium
Ecosystem Assessment publicerades 2005.
En bärande tanke med konceptet är att det
ska vara ett stöd i politik och policyproces
ser och leda till bättre underbyggda strate
giska och operativa beslut i till exempel
markanvändningsfrågor.
Men även om många framsteg har gjorts
så har konceptet i vissa fall visat sig vara
svårt att använda i praktisk förvaltning, pla
nering och beslutsfattande. Det gäller sär
skilt för den typ av ekosystemtjänster som
kallas kulturella ekosystemtjänster, som av
CICES (Common International Classifica
tion of Ecosystem Services) beskrivs som
”fysiska förhållanden, platser eller situatio
ner som ger upphov till förändringar i män
niskors fysiska eller mentala tillstånd och
vars karaktär i grunden är beroende av le
vande processer” (fritt översatt).
Dessa kulturella ekosystemtjänster hand
lar alltså främst om saker man inte riktigt
kan ta på, som till exempel skönhet, inspi
ration, rekreation och andliga värden. Ef
tersom begreppet är diffust och används av
forskare från olika vetenskapliga discipliner
och praktiker från olika samhällssektorer så
har det kommit att omfatta en nästan obe
gränsad mängd av möjliga tjänster som i
högre eller mindre grad är knutna till eko
systemen.
”Gråzoner”
Ett delprojekt inom NILS ESS har handlat
om just kulturella ekosystemtjänster. Från
början var ambitionen med detta delprojekt
att tydliggöra vad kulturella ekosystemtjäns
ter egentligen är, för att de sedan ska kunna
kartläggas och mätas. Tanken var också att
illustrera kulturella ekosystemtjänster med
exempel från de svenska fjällen, rennäring
och samisk kultur.
Efterhand har dock delprojektet mer kom

Många av fjällområdets ekosystemtjänster har skapats och upprätthålls av en lång tradition av renskötsel, ett exempel är öppna fjällhedar.

Malgorzata Blicharska

mit att handla om att utforska begreppets
”gråzoner”. Dessa gråzoner handlar om av
vad som är en ekosystemtjänst och vad som
inte är det, men också om glapp och över
lapp mellan olika typer av ekosystemtjänster
och då framför allt mellan försörjande och
kulturella ekosystemtjänster.
– Alla förstår intuitivt vad kulturella eko
systemtjänster är på det stora hela. Men det
blir genast svårare när man går in på detal
jer och frågar sig hur man kan identifiera,
definiera och använda kulturella ekosystem
tjänster i beslutsfattande, säger Malgorzata
Blicharska.
Mat som vi får från olika ekosystem är
till exempel inte bara försörjande tjänster
eftersom människor ofta väljer att äta mat
av andra anledningar än enbart näringsintag.
Och när vi samlar in maten från ekosyste
men i form av jakt, fiske eller bärplockning,
så upplevs ofta själva insamlandet som en
egen ekosystemtjänst, nämligen den kultu
rella ekosystemtjänsten rekreation.
Litteraturöversikt
För att försöka hitta något grundläggande

Stefan Sandström

som kunde hjälpa dem att tydliggöra be
greppet kulturella ekosystemtjänster började
forskarna i NILS ESS söka i den vetenskap
liga litteraturen. Begreppen ”cultural ser
vice” och ”cultural ecosystem service” hit
tades i 382 vetenskapliga artiklar.
– Vi läste dessa artiklar översiktligt och
identifierade 131 artiklar som åtminstone
till en del handlade om begreppet kulturella
ekosystemtjänster. Exempel på artiklar vi
valde bort var de som bara nämnde men inte
handlade om kulturella ekosystemtjänster,
säger Malgorzata Blicharska.
De 131 utvalda artiklarna lästes noggrant.
Saker och företeelser som benämndes kultu
rella ekosystemtjänster, till exempel rekrea
tion, estetiska värden, upplevelsevärden,
listades. Det blev mer än 200 olika typer av
företeelser!
– Det var en enda stor röra. Även om man
har ett specifikt fokus som samisk kultur,
rennäring och fjällmiljö är det svårt att for
mulera och föreslå en tydlig, konkret defi
nition av vad en kulturell ekosystemtjänst
egentligen är, säger Malgorzata Blicharska.
Nästa steg var att identifiera de artiklar
som verkligen försökte upptäcka, identi

fiera, värdera eller kartera kulturella eko
systemtjänster. Kvar efter denna samman
ställning blev 41 artiklar som mer konkret
försökte beskriva och diskutera kulturella
ekosystemtjänster.

svenska fjällen, rennäring och samisk kultur,
så har svårigheterna med att definiera kultu
rella ekosystemtjänster och skilja dem från
andra typer av ekosystemtjänster blivit än
tydligare.

Ändrade sin målbild

Viktiga ekosystemtjänster

Det faktum att många forskare och prakti
ker använder begreppet kulturella ekosys
temtjänster men definierar och använder
begreppet på olika sätt, gjorde att forskarna
i NILS ESS fick ändra sin målbild under ar
betets gång: från att definiera och tydliggöra
begreppet till att belysa den komplexitet
som begreppet rymmer.
– För att något ska vara en ekosystem
tjänst så måste det finnas ett ekosystem som
producerar en tjänst som tillfredsställer ett
mänskligt behov. Människans behov vid i en
viss situation, och därmed värdet av ekosys
temtjänster i den situationen, är beroende av
tidpunkt, plats och geografisk skala, säger
Malgorzata Blicharska..
Exempel på grundläggande frågor som
forskarna tycker bör ställas när man under
söker och diskuterar kulturella ekosystem
tjänster är:
•
Vad tillhandahåller tjänsten?
•
Vilka har behov av tjänsten?
•
Vilken geografisk skala är relevant?
•
Vilken tidsskala är lämplig?

Ekosystemen i det svenska fjällområdet bi
drar med tjänster som är viktiga både för
människor som lever sina liv där och för
besökare. Flera av dessa ekosystemtjänster
kommer direkt från fjällandskapets innebo
ende egenskaper, till exempel vilt, fisk och
vegetationens färgskalor. Många av dem har
också skapats och upprätthålls av en lång
tradition av renskötsel, till exempel öppna
fjällhedar.
– Utsikt och rekreation är exempel på
sådant som slentrianmässigt brukar benäm
nas som kulturella ekosystemtjänster i fjäl
len. Men hur mycket av en fjällutsikt, och
hur mycket av den rekreation som bedrivs i
fjällmiljö, är egentligen beroende av fjällens
ekosystem, undrar Stefan Sandström, NILS
ESS/SLU, och fortsätter:
– Tjänster från ekosystem blandas ofta
ihop med generella upplevelser från platser,
landskap, kultur och kulturmiljöer, vilka inte
nödvändigtvis behöver ha något med eko
system att göra.
En sak som gör att begreppet kulturella
ekosystemtjänster är svårt att använda prak
tiskt kan bero på att vi sällan upplever vår
miljö eller våra landskap som bara bestå

När forskarna har försökt illustrera kultu
rella ekosystemtjänster med exempel från de

ende av ekosystem. När vi upplever ett land
skap så påverkas vi också av andra faktorer.
De flesta anser nog att naturupplevelsen blir
starkare om det samtidigt är fint väder och
ett kuperat landskap upplevs annorlunda än
ett platt. På samma sätt upplevs fjällmiljön
ovanför trädgränsen annorlunda än nedan
för trädgränsen, även om ekosystemet i sig
är det samma, till exempel en öppen myr
mark eller hedmark. Här spelar också olika
människors egen känsla för en särskild plats
(”sense of place”) en stor roll.
Ekosystemen och andra faktorer, inklu
sive mänsklig påverkan, ses oftast som en
helhet och det finns redan en mängd olika
begrepp som försöker beskriva denna hel
het. Man talar till exempel om platser, mil
jöer eller landskap. I många fall är det därför
mer korrekt att säga att ekosystemen bidrar
till en upplevelse, men om upplevelsen inte
är beroende av ekosystemen så är det helt
enkelt ingen ekosystemtjänst
– När man läser om kulturella ekosys
temtjänster så märker man att vissa begrepp
kommer tillbaka. Ett sådant vanligt och åter
kommande begrepp är landskap, där alla
tjänster som kommer från ett landskap be
traktas som ekosystemtjänster. Eller också
likställer man kulturarv och kulturmiljö med
kulturella ekosystemtjänster, men kultur
miljö är ett bredare begrepp än vad ekosys
temtjänster är, säger Stefan Sandström och
fortsätter:
– Ett sameviste är en naturmiljö och en
kulturmiljö, men tjänsterna därifrån – det

Utsikt brukar slentrianmässigt benämnas som en kulturell ekosystemtjänst i fjällen. Men hur mycket bidrar egentligen ekosystemen till upplevelsen av ett fjällandskap? De vackra höstfärgerna man ser när man tittar ut över ett fjällandskap är en tjänst från ekosystemen, däremot är
den snöklädda fjälltoppen i bakgrunden eller vattenytan i förgrunden i egentlig mening inte ekosystemtjänster eftersom de inte är ett resultat av
biologiska processer.

vill säga det vi upplever på just denna plats –
är inte enbart ekosystemtjänster eftersom de
inte alltid kommer från ekosystem utan även
påverkas av andra faktorer som till exempel
samiska byggnader eller fornlämningar.
Kulturella värden av ekosystemtjänster
kan också förändras dramatiskt utan att eko
systemen själva förändras nämnvärt. Om en
kulturell ekosystemtjänst inte längre efter
frågas så upphör den att vara en tjänst.
Fjällfisk och fiske
Ett av de exempel som forskarna använt är
fjällfisk och fiske. För 100 år sedan var fisk
en mycket viktig födoresurs för befolkning
en i de svenska fjällen. Värdet av den försör
jande andelen av ekosystemtjänsten fisk var
då hög. Idag är inte fjällbefolkningen längre
beroende av fisk som föda utan en stor del
av fisket är snarare en fritidsaktivitet, vilket
innebär att den kulturella andelen av ekosys
temtjänsten är mycket högre än tidigare.
– En ekosystemtjänst är alltså inte något
statiskt, utan den förändras över tid i samma
takt som våra mänskliga behov. Det betyder
också att värdet av en viss ekosystemtjänst
förändras över tid, säger Stefan Sandström.
Jakt och fiske är fortfarande en viktig sys
selsättning för de som valt att bo och leva
i fjällen, men också en viktig anledning för
människor att åka till fjällen. De som idag är
beroende av fiske för sin försörjning arbetar
därför troligen inom turismindustrin.

Fjällfisk och fjällfiske var förr i huvudsak en försörjande ekosystemtjänst, men idag är det framför allt en kulturell
ekosystemtjänst.

Samiska barktäkter
Ett annat exempel på en ekosystemtjänst i
norra Sverige som har förändrats över tid
är samiska barktäkter. Fram till mitten av
1800talet brukade samer skörda innerbar
ken från tall för att använda den som mat el
ler som fodral till sentråd. Dessa barktäkter
lämnade efter sig karaktäristiska ”fönster”
på tallstammarna som fortfarande kan ses på
äldre tallar.
Idag har bruket att skörda tallens inner
bark upphört och det är få som ens känner
till att det förekommit. Det finns visserligen
fortfarande gott om tallar som vi kan skörda
innerbark ifrån, men eftersom det är en pro
dukt som inte längre efterfrågas så är det ett
exempel på en försörjande ekosystemtjänst
som har upphört. Kvar finns ett kulturspår,
som om det bidrar till vår upplevelse och
vårt välbefinnande eventuellt kan betraktas
som en kulturell ekosystemtjänst.
Tidsskala och geografisk skala
Tidsskalan är viktig och exemplen ovan om
fiske och barktäkt visar på det. En övergiven
renvall är ytterligare ett exempel. Detta av
människan skapade ekosystem är livskrafti
gare än de enskilda växtarter som gynnats
av hävden och därpå missgynnas av att häv
den inte förekommer längre. Återgången till
det naturliga tillståndet sker långsamt och
ekosystemet, liksom dess tjänster, förändras
under tiden.
Geografisk skala är en annan faktor som är

Barktäkter som gjordes av samer fram till mitten av 1800-talet lämnade efter sig karaktäristiska ”fönster” på tallstammarna som fortfarande kan ses på äldre tallar. Barktäkt var en försörjande ekosystemtjänst när innerbark
användes för mat och förnödenheter, men hur är det idag?
Foto: Stefan Sandström

viktig för både definitionen av ett ekosystem
och en ekosystemtjänst. För många tjänster
kan man betrakta hela fjällområdet som ett
eget ekosystem. Utgår vi istället från renen
och låter den arten definiera sitt ekosystem
så kommer ekosystemet att sträcka sig från
kust till fjäll över det område som renen rör
sig under ett år. Renbete är en faktor som
skapat det öppna fjällandskapet och fortsatt
renbete behövs för att det ska förbli öppet.
För det behövs tillräckligt många renar. En
av de viktigaste faktorerna som styr mäng
den ren är tillgången på vinterbete i skogs
landet, i många fall 10tals mil från fjällen.
Definitionerna behöver tydliggöras
Även om det är väldigt komplext och rörigt

så menar Stefan Sandström att det är nöd
vändigt att fortsätta utveckla och tydliggöra
definitionerna av kulturella ekosystemtjäns
ter och andra näraliggande begrepp.
– Om vi inte lyckas med det så blir det
svårt att föra konstruktiva diskussioner med
de här begreppen och göra dem användbara
i praktisk förvaltning, planering och besluts
fattande.
***

Aktiviteter och leveranser t.o.m. december 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)
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
150922–23, Stockholm
Deltagande i årligt forskarmöte inom Naturvårdsverkets program för ekosystemtjänster
150823–30, Tartu, Finland
Deltagande och presentationer på IUFRO
Landscape ecology-konferensen
151007–8, Vilhelmina
Möte med representanter för samebyar

151013, Umeå
Möte med representanter för länsstyrelser

Interna möten
NILS ESS har haft åtta projektmöten:
• 140113–15
• 140318–19
• 140617–18
• 141127
• 141211–12
• 150326
• 150601
• 151208

Mellan projektmötena har ett större antal
distansmöten (Skype, telefon) och andra ar
betsmöten hållits i mindre arbetsgrupper. I
några av dessa har även representanter för
projektet ”Övervakning och beslutsstöd i
fjällen” (inom Naturvårdsverkets forsk
ningssatsning om Storslagen fjällmiljö) del
tagit.

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, 2 och 3

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

Media

Expertgrupp fallstudie 1

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 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
Representanter för nationell miljöövervakning

NILS ESS avslutas – men lever vidare
Forskningsprojektet NILS
ESS har pågått under två år,
2014–2015. Nu avslutas projektet.
Projektledarna Johan Svensson
och Grzegorz Mikusiński, SLU,
är nöjda, men skulle gärna fortsätta vidareutveckla projektets
leveranser.
– Det känns väl sådär att projektet avslutas.
Vi har kommit en bit på väg men det finns
mycket kvar som skulle kunna vidareut
vecklas. Det är ofta så att man i efterhand
upptäcker viktiga utvecklings eller förbätt
ringsspår, och i detta projekt har just det bli
vit väldigt uppenbart.
– Redan nu har länsstyrelsen i Norrbot
ten, en av våra primära målgrupper, bjudit in
till ett uppföljningsmöte med diskussion om
hur ekosystemtjänster kan tillämpas i deras
regionala miljöuppföljning. Även mer kon
kret har olika aktiviteter i projektet pekat på
fortsatta utvecklingsbehov
Vilka tycker ni är projektets viktigaste
leveranser?
– Kulturella ekosystemtjänster har varit den
största utmaningen att arbeta med. Här har
projektet gjort en djupdykning i hur av
gränsningsproblematiken ser ut mellan vad
som kan betecknas som kulturell ekosys
temtjänst och inte. Vi har också gjort ett spe
cifikt nedslag i kulturella ekosystemtjänster
sett i perspektiv av renskötsel, samisk kultur
och fjällandskapet. Även om det fortfarande
är finns uppenbara ”gråzoner” har vi ändå
tagit bra steg framåt och ser möjligheter.
– På det stora hela är dock den analysmo
dell som vi har tagit fram en stark leverans.
Här har vi nått långt i modellering av före
komst och mängd av några olika habitatka
raktärer som styr tillgång och tillgänglighet
av några exempel på ekosystemtjänster;

marklav som begränsande faktor för pro
duktion av renkött och bärris för produk
tion av bär. Data här kommer från nationell
miljöövervakning, i första hand NILS – Na
tionell Inventering av Landskapet i Sverige.
Själva modellen är tillämpbar generellt för
skattning av ekosystemtjänster i olika stora
geografiska skalor.
Vad har varit roligast?
– I oktober 2015 hade vi ett mycket väl
besökt och intressant arbetsmöte med ren
skötare och myndighetsrepresentanter i
Vilhelmina. Mötet handlade om hur ekosys
temtjänster kan tillämpas i renskötseln. Dis
kussionen blev väldigt bra och handlade om
hur renskötare och myndighetsrepresentan
ter ser på konceptet ekosystemtjänster, som
de och många andra markanvändare har att
hantera.
Vilka har varit de största utmaningarna?
– Ekosystemtjänster är ett koncept med
otydliga gränsdragningar i både teori och
tillämpning. Även inom projektgruppen har
det ibland varit svårt att enas om hur vi av
gränsar och förstår ekosystemtjänster som
helhet och som enskilda kategorier. Och det
gäller särskilt kulturella ekosystemtjänster.
Vad händer nu?
– Det är fantastiskt kul att Länsstyrelsen i
Norrbotten tagit initiativ till en fortsatt dia
log och användning av projektet och dess re
sultat. Såvitt jag vet finns samma önskemål
från övriga primära målgrupper, inklusive
renskötare. Vi får se hur detta kan utveckla
sig.
– Delar av NILS ESS finns också med
som komponenter i flera nya forskningspro
jekt. Dessutom har projektet genererat en
fallstudie som nu har tagits in i EU Horizon

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

Johan Svensson och Grzegorz Mikusiński, NLS
ESS/SLU.

Bra diskussioner i Vilhelmina i oktober 2015 mellan
forskare från NILS ESS, renskötare och myndighetsrepresentanter.

2020projektet Esmeralda via Naturvårds
verket som är den svenska partnerorgani
sationen i projektet. En mycket intressant
möjlighet.
– Avslutningsvis är kopplingen till miljöö
vervakning och användningen av miljööver
vakningsdata för att skatta ekosystemtjäns
ter ett spår att vidareutveckla för framtiden.
Även om det inte finns något miljöövervak
ningsprogram som i grunden är uppbyggt
för att samla data om ekosystemtjänster, så
finns möjligheter genom redan tillgängliga
data och speciellt med justeringar och till
lägg i befintliga program.

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”.

