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Välkommen till Naturvårdsverkets konferens om;
Biologisk mångfald, klimatförändringar och
samhällsomställning
Tid: 21 oktober 2020
Plats: På grund av Covid19 och den osäkerhet som råder inför
hösten kommer konferensen att genomföras digitalt. Märk att detta
är ett preliminärt program och att det kan komma att förändras
något under anpassningen av programmet till ett digitalt format.
Konferensen belyser resultat från IPBES, plattformen för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, samt från IPCC, FN:s klimatpanel.
Både IPBES och IPPC visar på behovet av åtgärder för att begränsa
klimatförändringen och bromsa förlusten av biologisk mångfald.
Problemen är globala, men många åtgärder som behöver
genomföras för att dämpa risker för samhälle och ekosystem är
nationella och lokala. Detta kräver att den kunskap som genererats i
de globala rapporterna får genomslag nationellt.
Fokus för dagen är länken mellan biologisk mångfald och
klimatförändringarna, samt vilka samhälleliga förändringar som kan
vara möjliga för en hållbar framtid.
Mötet vänder sig till alla som arbetar med frågor kring biologisk
mångfald, klimat och samhällsomställning inom forskning och
förvaltning på olika nivåer samt intresseorganisationer och
näringsliv.
Sista dag för anmälan är den 1 oktober 2020
Länk till anmälan https://invajo.com/l/QUwqvmeWIh
Frågor om konferensen besvaras av:
Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket, tfn: 010-698 12 95,
e-post: Cecilia.Lindblad@naturvardsverket.se
eller
Felicia Fahlin, Naturvårdsverket, tfn: 0729734485, e-post:
Felicia.Fahlin@naturvardsverket.se
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Program
09.00 – 09.05 Inledning Moderator, Tomas Chicote,
Naturvårdsverket
09.05 - 09.15 Välkommen! Joakim Malmström, Överintendent
Naturhistoriska riksmuseet & Anna Otmalm, avdelningschef,
Naturvårdsverket
09.15 - 09.25 Kort om IPBES, Cecilia Lindblad, Sveriges nationella
kontaktpunkt för IPBES, Naturvårdsverket
09.25 - 09.35 Senaste nytt från IPBES expertpanel (MEP). Marie
Stenseke, Göteborgs Universitet & IPBES
09.35 - 09.45 IPCC och IPBES globala kunskapsuppdrag kring
klimatförändringar och biologisk mångfald ger en utgångspunkt för
regionala och lokala betraktelser.
Markku Rummukainen, Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC,
SMHI.
09.45 -10.15 Samspelet mellan klimat och biologisk mångfald –
direkta och indirekta påverkansvägar – resultaten från en rapport.
Lena Bergström, SLU och Pernilla Borgström, Centrum för miljö- och
klimatforskning (CEC), Lunds universitet
10.15 - 10.25 Kommentarer och frågor /Mentimeter
10.25 - 11.00 KAFFE
11.00 - 11.20 Biologisk mångfald och klimatförändringar – dilemman
och möjligheter, Henrik Smith, CEC, Lunds universitet
11.20 - 11.30 Kommentarer och frågor /Mentimeter
11.30 - 11.55 Samhällsomställning, biologisk mångfald och
klimatförändringar: Hur hittar vi användbara hävstångspunkter?
Kevin Noone, Stockholms Universitet 3(3)
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11.55 - 12.00 Kommentarer och frågor /Mentimeter
12.00 - 13.15 LUNCH
13.15 - 13.45 Vad innebär transformationer mot hållbar utveckling?
Föreställningar om samhällsomställningar i olika delar av världen.
Björn Ola Linnér, Tema Miljöförändring, Linköping Universitet
13.45 - 14.15 Synliggörs biologisk mångfald tillräckligt i
beslutsfattande – erfarenheter från lokal nivå? Helena Björn,
miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun
14.15 - 14.30 Kommentarer och frågor /Mentimeter
14.30 - 15.00 KAFFE
15.00 - 15.15 Transformativ förändring - IPBES rapport på gång,
Maria Schultz, WWF
15.15 - 15.30 Sammanfattande reflektioner, Anders Wijkman,
Ordförande Climate-KIC
15.30 - 16.10 Panelsamtal; Framtidsperspektiv på olika nivåer
Ca 16.10 Avslut och några ord på vägen, Cecilia Lindblad,
Naturvårdsverket

