Referat af møde #1 2019 i Det danske netværk om økosystemtjenester

Tid: 29. maj 2019 kl. 14–16.
Sted: Institut for Fødevare– og Resurseøkonomi, Rolighedsvej 23 Auditorium F (IGN)
Til stede: Anders Højgård Petersen, Bo Håkansson, Bo Jellesmark Thorsen, Christian Riisager-Simonsen, Jesica
Andrea Murcia López, Jette Bredahl Jacobsen, Johannes Schjelde, Kristine Kjørup Rasmussen, Lars Dinesen,
Maria Theresia Hedegaard Konrad, Signe Filskov, Kristina Larsen

Dagsorden med referat-noter:
1. Kort præsentationsrunde
2. Introduktion til IPBES og de internationale konsensusrapporter om biodiversitet og
økosystemtjenester inkl. den globale biodiversitetsrapport / v. Lars Dinesen, Koordinator det
Danske IPBES kontor
Præsentation vedhæftet
3. EU R&I funding perspective on ecosystem service science – recent developments / v. Christian
Riisager-Simonsen, DTU Aqua
Præsentation vedhæftet
4. Status for applying ecosystem services concept in Danish projects on nature conservation,
climate adaptation and urban planning / v. Kristine Kjørup Rasmussen,
Præsentation vedhæftet
5. Advancing ecosystem-based management of marine mammals through the use of an
ecosystem service approach / v. Christian Riisager-Simonsen, DTU Aqua
Christian fortalte om hvordan en økosystemtjeneste-tilgang kan bidrage til at nuancere beskyttelsen af
marine pattedyr.
6. Vidensdeling
Kommende aktiviteter/initiativer af interesse for netværket
IPBES-kontor: IPBES Symposium + workshop 14. juni i Århus om naturgenopretning. 1. symposium i række
af tre planlagte. Andet seminar bliver til efteråret om biodiversitet og klimaforandringer.
DN: planlægger konference på Christiansborg om økonomisk værdi af biodiversitet og ES ultimo oktober.
DTU Aqua: arbejder på at integrere ES på kandidatuddannelser
Rambøll/IPBES-kontor: planlægger af afholde kursus i anvendelse af ES for praktikere til efteråret.

Emner som der er interesse for at tage op på kommende netværksmøder:
1)

2)

3)
4)
5)

ES/Nature’s contributions to people, hvad er forskellen og hvorfor? Især fokus på værdisætning og
kulturelle tjenester. Er det en videnskabelig kamp eller er der en vigtig forskel i indhold/betydning. Hvad
skal det i så fald hedde på dansk?
Konkrete beregninger af værdiforskel ved omlægning af landbrug til natur fx i forbindelse med
implementering af Grønt Danmarkskort. Det vil DN gerne kunne præsentere til politikere. Der findes
flere eksempler på at det er positiv samfundsøkonomi at lave nogle landbrugsarealer om til natur.
Kunne eventuelt være med kvalificering af 2-3 projekter gennem netværket (Life 70 m.fl.)
Hvordan får vi bygget bedre bro mellem forskning og anvendelse af ES i konkrete projekter?
Tilgængelige værktøjer til ES-analyse
Gå i dybden med metode til udvalgte ES, fx kulturelle tjenester.
Flere forslag, også gerne til konkrete oplæg modtages på mail!
På baggrund af alle forslag sammensætter planlægningsgruppen dagsorden for de kommende møder.

7. Opdatering af netværkets Terms of Reference samt forslag til fremtidige præsentationer og
netværksaktiviteter
Udkast vedhæftet. Planlægningsgruppen (Lars, Christian, Kristine og Jessica) kommer med opdateret
forslag til næste møde som vi kan diskutere.
8.

Eventuelt
Vi besluttede at starte med 2-3 møder om året, det bliver et per kvartal undtagen sommer.

9.

Næste mødedatoer er:
onsdag d. 18/9 2019,
onsdag d. 15/1 2020
onsdag d. 13/5 2020.
Kl. 14-16 Rolighedsvej 23 Auditorium F

