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Växande	  intresse	  för	  
ekosystemtjänster	  och	  resiliens	  

Resiliens är ett systems 
långsiktiga förmåga att 
klara av förändring och 
vidareutvecklas 

Ekosystemtjänster är 
ekosystemens direkta och 

indirekta bidrag till 
människors välbefinnande 
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Hur	  säkrar	  vi	  vikKga	  ekosystemtjänster	  i	  regionen	  i	  en	  föränderlig	  framKd?	  
	  

Hur	  skapar	  vi	  en	  samhällsplanering	  som	  är	  mer	  förberedd	  på	  en	  osäker	  
framKd	  och	  tar	  vara	  på	  möjligheter	  aM	  forma	  en	  önskvärd	  utveckling?	  

	  
	  
	  

Hur	  kan	  vi	  använda	  oss	  av	  ekosystemtjänster	  och	  resiliens	  i	  planering	  och	  har	  
de	  något	  aM	  Kllföra?	  

	  



Queiroz	  et	  al.	  2015	  



Queiroz	  et	  al.	  2015	  



Ekosystemtjänster	  i	  Mälardalsregionen	  

•  Ganska	  hög	  mul8funk8onalitet	  i	  regionen	  –	  
hur	  stärker	  och	  säkrar	  vi	  den?	  

•  Markanvändning	  bra	  för	  a?	  förutsäga	  
(framförallt)	  8llhandahållande	  
ekosystemtjänster	  

•  Ekosystemtjänster	  bestäms	  av	  en	  mix	  av	  
sociala	  och	  ekologiska	  faktorer	  

Queiroz	  et	  al.	  2015	  och	  Meacham	  et	  al.	  2016	  



Studie	  som	  leds	  av	  Björn	  Nykvist,	  SEI,	  mer	  info	  www.stockholmresilience.org/ekoklim4	  

Utvärdering	  av	  anpassningsförmåga	  

•  Mångfald	  av	  aktörer	  –	  poten8al	  men	  också	  
fragmentering	  och	  otydlighet	  

•  Kunskap	  finns	  och	  genereras	  av	  många	  aktörer	  –	  
mångfald	  

•  Poli8ska	  prioriteringar	  styr	  användning	  av	  kunskap	  och	  
flödet	  av	  kunskap	  mellan	  skalor	  (lokalt,	  regionalt)	  och	  
sektorer	  är	  begränsat	  –	  fragmentering	  

•  Liten	  utvärderingen	  av	  ak8viteter	  –	  begränsat	  lärande	  
•  Anpassning	  är	  reak8v	  inte	  proak8v	  –	  i	  väntan	  på	  nästa	  
kris	  

•  Flera	  regionala	  samverkansini8a8v	  -‐	  poten8al	  



Nästa	  steg:	  resiliensanalys	  &	  
fram8dsscenarier	  

•  Metodutveckling	  
8llsammans	  med	  
Eskilstuna	  kommun	  –	  
lansering	  av	  rapport	  23	  
feb	  

•  Utvärdering	  av	  
transforma8onsförmåga	  

•  Seminarium	  26	  april	  –	  hur	  
använda	  i	  va?enarbetet?	  

•  Fram8dsscenarier	  –	  ws	  i	  
Sep	  +	  referensgrupp	   Foto:	  Megan	  Meacham	  
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