SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi
vända den negativa trenden?
Välkommen till ett seminarium på Naturhistoriska
Riksmuseet i Stockholm onsdag 18 oktober 2017,
klockan 09:00-17:00
Seminariet syftar till att informera om FNs panel för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster (IPBES) och om arbetet som bedrivs i Sverige. En avsikt är
också att öka det svenska engagemanget och deltagandet i IPBES arbete. Under
dagen presenteras resultat från de första IPBES-rapporterna och arbetet med det
Nordiska kustzonsprojektet. Mycket diskussion ägnas åt hur vetenskapliga
resultat kan tas om hand av beslutsfattare på olika nivåer i samhället.
Seminariet vänder sig till alla som arbetar med frågor kring biologisk mångfald
och ekosystemtjänster inom forskning och förvaltning på olika nivåer samt
intresseorganisationer och näringsliv.

BOKA den 18 oktober 2017

Kartläggning av världens ekosystem
För att möta dessa utmaningar behöver beslutsfattare god kunskap om de
komplexa samband som finns mellan biologisk mångfald, ekosystemtjänster och
människor och om möjliga åtgärder för att vända negativa trender.
Ett tusental forskare jobbar med IPBES
Som en respons på detta, grundades år 2012 The Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). FNs panel för
biologisk mångfald är en global plattform för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster, med syfte att bedöma tillståndet för planetens biologiska
mångfald, ekosystem och dess betydelse för människors välbefinnande, samt att
ta fram kunskap om fungerande politiska strategier för beslutsfattare runt om i
världen.
Vetenskap och traditionell kunskap möts
Inom IPBES arbetar för närvarande ett tusental forskare världen över med att
ta fram tematiska rapporter och områdesrapporter. Olika discipliner, såväl
samhällsvetenskap som naturvetenskap, integreras i arbetet, som också bryggar
över till andra kunskapssystem och traditionell kunskap. En rapport om
pollinerare presenterades under 2016. En rapport om markförstöring och
restaurering samt fyra regionala rapporter är på gång. Dessutom pågår arbetet
med en global rapport, som blir nästa generation av Millennium Ecosystem
Assessment.
Kontaktpersoner
Cecilia Lindblad, PhD, IPBES National Focal Point
Naturvårdsverket, Miljöanalysavdelningen
+46 10 698 12 95
cecilia.lindblad@naturvardsverket.se
Marie Stenseke, Professor
Co-chair, Multidisciplinary Expert Panel of the Intergovernmental Platform on
Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES)
Kulturgeografi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
+46 31 786 13 89
Marie.Stenseke@geography.gu.se
Margareta Ihse, Prof.em.
Ekologisk geografi
Institutionen för naturgeografi, Stockholms Universitet
+46-70 763 15 17
margareta.ihse@natgeo.su.se
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Program
09.00 - 09.30
09.30 – 09.50

Kaffe/registrering
Välkommen till Naturhistoriska Riksmuseet
Inledning; Syftet med dagen

9.50 - 10.10
10.10–10.30
10.30–50
10.50–11.10

11.10–11.30
11.30 -12.00

12.00 - 13.00

Naturvårdsverkets arbete med biologisk
mångfald och ekosystemtjänster
FNs panel för biologisk mångfald: IPBES
bakgrund, nutid och framtid.
Vad kan IPBES ge? Förhoppningar för
svenskt biologiskt mångfaldsarbete
PAUS
Så lyfter IPBES arbetet med biologisk
mångfald: Om metodutveckling,
kunskapsintegrering och nya sätt att värdera
och förstå naturens nyttor.

Björn Risinger,
Naturvårdsverket
Bege Jonsson, Mittuniversitet

Klimat och biologisk mångfald: Jämförelse
mellan IPCC och IPBES
Den första IPBES-rapporten: Pollineringens
betydelse för livsmedelsproduktion

Ulf Molau, Göteborgs
Universitet
Riccardo Bommarco, SLU

13.00 - 13.30

LUNCH till självkostnadspris i muséets
restaurang
IPBES regionala bedömning- en omfattande
genomgång av Europas och Centralasiens
miljö

13.30 - 14.00

Nordiska kustzonsprojektet – en IPBES
liknade bedömning

14.00 -14.15

Fler forskare behövs i IPBES expertgrupper:
Om Naturvårdsverkets Vetenskapliga råd för
biologisk mångfald
Vad är nyttan med; The Danish coordination
office for IPBES in Denmark
Kaffepaus
Hur kan IPBES komma till nytta i din
verksamhet? Introduktion till grupparbetet.
Gruppdiskussioner
Gemensam summering från grupperna och
avslutande diskussion

14.15-14.30
14.30 - 14.50
14.50 - 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Per Ericson, Naturhistoriska
Riksmuseet
Eva Thörnelöf, dagens
moderator, Naturvårdsverket

Stefan Berggren, Miljö- och
energidepartementet
Marie Stenseke, Göteborgs
Universitet

Tuija Hilding Rydevik,
CBM.,
Camilla Sandström, Umeå
Universitet, Thomas Hahn,
SRC
Cecilia Lindblad, NV, Eva
Roth, SydDansk Universitet,
Henrik Svedäng, Göteborgs
Universitet
Mark Marissink /Cecilia
Lindblad, Naturvårdsverket
Thor Hjarsen, national
IPBES-koordinator
Marie Stenseke/Margareta
Ihse/ Cecilia Lindblad
ALLA
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