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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det internationella forskningsprogrammet Millennium Ecosystem Assessment (MA) publicerade en rapport 2005 som delade upp ekosystemtjänster i fyra kategorier [11]. De fyra beskrivs kortfattat nedanför:Supporting services (stödjande tjänster): Ekosystemtjänster som är nödvändiga för produktionen av alla andra ekosystemtjänster. Bland dessa inkluderas näringscykler, vattencykler, fotosyntes och jordmånsbildning. Dessa ger förutsättningar för ekosystemet att förse oss med tjänster så som proviant och vattenrening.Provisioning (försörjningstjänster): Produkter eller funktioner direkt erhållna från ekosystemet. Dessa är bland annat organiskt material så som ved och virke, foder, gödsel, vatten, mineraler och energi från exempelvis vattenkraft och biobränslen.Regulating (reglerande tjänster): Förmåner som erhållits från regleringen av ekosystemtjänster. Bland annat kolupptagning, klimatreglering, nedbrytning av avfall, rening av vatten och luft samt sjukdomshantering.Cultural (kulturella tjänster): Innehåller de delar av ekosystemet som används för andlig anrikning, kognitiv utveckling, reflektion, rekreation och estetiska upplevelser. Det pågår en diskussion om hur begreppet kan definieras utförligare och mer konkret. Ett tillvägagångssätt är att beskriva ett landskaps estetik, kulturarv, friluftsliv och andlig betydelse för att utvärdera ekosystemtjänsternas betydelse enligt Daniel et al.EU:s CAP är en ansats att betala för ESS, också stödjande och reglerande.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Städerna har koncentrationssvårigheter – ansamling av t ex kväve och fosfor.Landsbygderna lider av näringsbrist.



Presentatör
Presentationsanteckningar
I en ny tidsålder eller era (Henning) kommer det ömsesidiga beroendet mellan olika delar i en ojämn geografi att bli tydligare (Bjerke).På sikt kommer detta att också påverka den urbana normen. Medvetenhet är det första steget mot att förändra en norm. (Rönnblom)



Presentatör
Presentationsanteckningar
Planeringens uppdrag kommer att behöva utvidgas för att driva en utveckling i en mer cirkulär och biobaserad riktning. Detta ställer krav på att arbetet sker i olika skalor. (Björling, Smas)
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