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1. Mål inom Aquacross

Förbättrad ekosystem-
baserad förvaltning av 
akvatiska ekosystem

Utveckla verktyg att identifiera, 
kartlägga, bedöma, och 

utvärdera ekosystemtjänster

Ökad kunskap om akvatisk 
biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster

Test, återkoppling och
utveckling med 

intressenter



1. Vår synvinkel och forskningsintresse

ekosystemets
funktioner & 

strukturer

Ekosystemtjänster användare
(välbefinnande)

Förtroende

Lagar & reglerTeknologi

Kunskap

Vem och vad behövs för att skapa ekosystemtjänsterna?





1. Vår synvinkel och forskningsintresse

Hur kopplar ekosystemtjänsterna till varandra?

• Enkelriktad

• Synergi
(ömsesidigt ökar den 
ena om den andra)

• Avvägning
(ökar ena minskar   
den andra)

Hur påverkas de av olika 
åtgärder? 



2. Vad vi gjort hittills

Workshop i Klippan,
December 2016

Vetenskapliga verktyg
och processer

Samarbete med
intressenter

Modellsimulering

Litteraturstudier
ES samproduktion, resiliensprinciper,
vattenförvaltning, regimskiften

Centrala social-ekologiska
samband som ger 

akvatiska ES

Berättelser: typ av 
samarbeten

In
pu

t

Workshops & intervjuer
med aktörer



2. Röster från seminarier

Vem och vad behövs för att skapa ekosystemtjänsten?

... jobba med förebyggande 
åtgärder för att 

upprätthålla kvaliteten i 
ekosystemtjänster

Vi borde bedöma planer
och aktiviteter utifrån 

deras potentiella effekt på 
ekosystemtjänster

... det behövs ett mer 
adaptivt sätt att ta 

beslut

Det blir lite motsägelsefullt, 
för att få naturupplevelser 

behöver man kanske göra lite 
ingrepp i naturen

Hur koppla ekosystemtjänsterna med varandra?

Försörjande [tjänster] står 
I motstående till kulturella 

och reglerande
Vem kommer få intäkterna 
för ökad turism/rekreation?

Vi använder ju inte det vatten 
som produceras idag, vi använder 
det som producerades redan för 

flera år sedan



2. Preliminära resultat från intervjuer

Vilken typ av samverkan
behöver ni framöver för att

förbättra vattenförvaltningen?

Plattformen är vattenrådet. ... Vi har 
byggt upp system med administrativa 
gränser, men arbete inom vattenrådet 
raderar gränserna. Man får en 
samverkan då över kommungränser, 
och når ut till markägare...

By Katharina Hellquist



2. Preliminära resultat från modellanalyser

• Icke-lineära processer orsakar långsam återhämtning 
av gädda, även vid låga näringshalter. 

• Det viktigaste vid näringsackumulation i sjöar är få till 
reduktion i god tid. Ju länge man väntar desto svårare 
blir restaurering (tiden mångdubblas).

• Även sociala processer har förmåga att förstärka 
effekterna i båda riktningar.



3. Vad vi planerar

Modellsimulering

Framgångsrik 
sjörestaurering 

genom 
reduktionsfiske

Restaurering med 
förbättrat samarbete

Litteraturstudier
ES samproduktion, resiliensprinciper,
vattenförvaltning, regimskiften

Utforskande analys av 
samverkan mellan 

ES över tid 

Centrala social-ekologiska
samband som ger 

akvatiska ES

Öppet seminarium/diskussion om 
gemensam förvaltning av akvatiska ES

Berättelser: typ av 
samarbeten

In
pu

t
Fo

rs
kn

in
g

O
ut

pu
t

Restaurering med 
rättvis fördelning av 

ES nyttor

Extension for ES 
värdering

A B C

Workshops & intervjuer
med aktörer



3. Vad vi planerar 

Analysera framtidsscenarier med hjälp av modeller: 

Hur snabbt återställs de ES som är 
beroende av högre vattenkvalitet 
genom reduktionsfiske?

Hur påverkas restaurering av olika 
former av samverkan? (kunskap, 
pengar, övergripande mål)

Hur påverkar vattenkvalitet i Ringsjön 
akvatiska ES i Rönne å under tiden? 

A

B

C

Baseline

Alternativ 1

Alternativ 2



4. Diskussion

Klippan, Dec 2016

2. Vem får/ska nyttja akvatiska ES i framtiden? 
3. Vilket samarbete bör/behöver bli bättre (eller är 

viktigast?) i framtiden: Rönne å’s vattenråd, Västerhavet 
eller flera enheter inom kommuner? 

4. Om ni jämför näringsbidragande aktörer (från jordbruk, 
kommunala reningsverk och enskilda avlopp), vem 
behöver mest stöd att minska utsläpp i framtiden?

5. Hur kan konflikter mellan olika intressen, t.ex. mellan 
yrkesfiske och rekreationsfiske lösas i framtiden?

1. Vem borde bidra mer till 
investeringskostnader för 
ökad vattenkvalitet? (i ett 
större område eller flera 
aktörer?)



Rapport av fallstudier klar augusti / 31
Aquacross conference i Brüssel oktober 10/11
Aquacross projektet avslutas i november 2018

4. Nästa steg

7/3/2018 www.aquacross.eu/Event: 
Author:



AQUACROSS Information Platform

www.aquacross.eu/AQUACROSS Information Platform

dataportal.aquacross.eu



dataportal.aquacross.eu



Rapport av fallstudier klar augusti / 31
Aquacross conference i Brüssel oktober 10/11
Om det finns intresse: Öppet seminarium/diskussion om 
gemensam förvaltning av akvatiska ES under hösten
Aquacross projektet avslutas i november 2018

Möjliga forskningsprojekt i anslutning:
Hur är vattenkvaliteten i Ringsjön kopplad till 
ekosystemtjänster i Rönne å avrinningsområde? (risk analys)
Vad är troliga framtidsscenarier för akvatisk mångfald och 
ekosystemtjänster i Rönne å?

Kontakt att dela frågor och funderingar: romina.martin@su.se

4. Nästa steg

www.aquacross.eu/
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