Vad är IPBES?
• Intergovernmental Platform on
Biodiversity and Ecosystem
Services
”vetenskap och politik för människor
och natur”
IPBES-1 (Jan 2013, Bonn)

• Etablerad i april 2012

• 130 Medlemmar (stater)
• Sekretariat i Bonn
• 1:a arbetsprogrammet (2014-2019)

• 2020 -2030 IPBES nästa
arbetsprogram
IPBES-4 (Feb 2016, Malaysia)

IPBES-6 (Mars 2018, Colombia)

IPBES-7 28/4-4/5 2019, Paris

www.ipbes.net
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Plenaren
- Möte 1 gång/år
Byrån (10 medlemmar)
- Bevakar det administrativa
Multidisciplinära Expert Panelen (MEP)
- 25 medlemmar, (Marie Stenseke, coChair)
- Bevakar det vetenskapliga och tekniska
Expert Grupper & Taskforces
- Ca.1300 experter
Sekretariat och teknisk support
- 40 anställda

Chair: Bob Watson

IPBES fyra funktioner:
Utveckla
kunskap

Utvärdera

Identifiera
beslutsstöd

Kapacitetsuppbyggnad

Identifiera kunskapsbehov hos politiska beslutsfattare, och
katalysera arbete med att ta fram ny kunskap
Genomföra globala, regionala och tematiska utvärderingar,
samt stimulera och ge stöd för sub-regionala utvärderingar

Identifiera policy relevanta verktyg och metoder, underlätta
att de används och understödja vidareutveckling av
beslutsstöd
Sprida kunskap och information om IPBES samt stimulera
finansiellt stöd och resurser

IPBES konceptuella ramverk
Västländers
syn på
vetenskap
Andra
kunskaps
system

Nature’s
contributions to
people

Inkluderande
begrepp för
alla
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Rapporter IPBES programperiod 2014-2019
2016
✓ “The assessment report on pollinators, pollination and food production”
✓ “The methodological assessment report on scenarios and models of biodiversity and
ecosystem services”
2018

✓ Fyra regionala utvärderingar: Afrika, Amerika, Asien&Pacific, Europa & Centralasien
✓ The assessment report on land degradation and restoration
2019

-

Global assessment on biodiversity and ecosystem services

Start 2018-2019 - 3 år
- Thematic assessment on sustainable use and conservation of biodiversity and
strengthening capacities and tools
- Policy support tools and methodologies regarding the diverse conceptualization of
values of biodiversity and nature’s benefits to people including ecosystem services
(Thomas Hahn SRC, Christopher Raymond, SLU)
- Thematic assessment on invasive alien species and their control

IPBES koppling till svensk forskning och
förvaltning
Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald samt
ekosystemtjänster
Startade 2013
37 ledamöter, 2 möten /år
Ordförande; Mark Marissink, Bitr. avdelningschef, Miljöanalysavdelningen,
Naturvårdsverket
Sekreterare; Cecilia Lindblad

Nordiska IPBES liknande studien om kustzonen
2015 - 2018 Naturvårdsverket ledde arbetet
Samarbete med de Nordiska länderna
Finansiering Nordiska Ministerrådet + vissa nordiska länder (totalt ca 4 milj. Kr.)

Sverige ger årligt bidrag till IPBES (ca.1,5 milj. Kr/år)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2018-12-05
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Naturen för mig
i FRAMTIDEN
?

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2018-12-05
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