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KORT INFORMATION OM NÄTVERKET FÖR
EKOSYSTEMTJÄNSTER
VAD KAN NÄTVERKET GE MIG?
Den som är med i nätverket kan förvänta sig:
• Kunskapsutbyte, nätverkande och tillgång till experter.
• Möjligheter att påverka utformningen av metoder och verktyg.
• Arenor att marknadsföra/visa hur din organisation arbetar med ekosystemtjänster.
• Med hjälp av växande kunskap sprida erfarenheterna till din organisation och sektor.
• Möjligheter för din verksamhet att se hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster
kan ge affärsmässiga fördelar.

VAD FÖRVÄNTAS JAG GÖRA?
• Bidra med kunskaper, erfarenheter och goda exempel till nätverket.
• Medverka vid ett par nätverksmöten per år (främst via Skype).

VAD KAN JAG FÖRVÄNTA MIG AV NATURVÅRDSVERKET?
• Att Naturvårdsverket agerar som en samlande aktör när det gäller att synliggöra
ekosystemtjänsternas värde i viktiga beslut.
• Att Naturvårdsverket arrangerar nätverksmöten vars innehåll och upplägg jag och
andra medverkande kan påverka utifrån behov.
• Lyhördhet och dialog för att prioritera verktyg, metoder och material som tas fram av
Naturvårdsverket.
• Naturvårdsverket kan ge visst stöd och råd samt förmedla kontakter i konkreta frågor.
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TID OCH ARBETSFORMER
Kunskapsutbytet sker främst vid fysiska och digitala nätverksmöten. Lägesrapporten om
ekosystemtjänster, med information om vad som är nytt inom nätverket, publiceras fyra
gånger per år. Det finns också tillgång till en digitial samverkansyta i Sharepoint och
Facebookgruppen "Jobba (mer) med ekosystemtjänster."
Den totala tidsmängden beror på hur engagerad du kan vara i förhållande till annat arbete. För
att vara en del i arbetet, det vill säga att delta och nätverka på möten, handlar det om någon
eller ett par arbetsdagar per år.

KORT BAKGRUND
Naturens gratisarbete, ekosystemtjänster, är när växter renar luft, buskar dämpar buller eller
när bin pollinerar grödor. Det fattas mängder av beslut i samhället. Många av dessa beslut
påverkar i praktiken ekosystemen och ekosystemtjänster utan att själva beslutsfattandet har
beaktat hur eller med vilka konsekvenser. Att värdera ekosystemtjänster är ett sätt att visa
vilka intressen och tjänster som står på spel i en plan eller ett beslut. Genom att värdera
ekosystemtjänster, som förutsätter att vi kartlägger och identifierar tjänsterna, kan politiker,
organisationer och individer fatta mer hållbara beslut.
Naturvårdsverkets arbete med ekosystemtjänster har till syfte att synliggöra värdet av
ekosystemtjänster och uppmuntra till att integrera ekosystemtjänster i verksamhet och beslut.
På längre sikt bidrar arbetet till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål, som utgår från vad
Sverige lovat på EU-nivå och genom att skriva under FN:s konvention om biologisk
mångfald.
Läs mer om arbetet: www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster

Sida 2 av 2

