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Miljödepartementet

Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att genomföra en
kommunikationssatsning om ekosystemtjänster under perioden fram till
den 10 december 2017. Naturvårdsverket bör i relevanta frågor
samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska
undersökning, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Vinnova, Statens
energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Boverket,
Tillväxtverket, länsstyrelserna och andra regionala aktörer samt vid
behov samråda med andra berörda myndigheter, framför allt sådana med
ansvar i miljömålssystemet.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet)
senast den 31 januari 2018. Uppdraget ska delredovisas senast den 1
oktober 2015 och den 1 oktober 2016. Slutredovisningen ska utöver
genomförda åtgärder även omfatta en beskrivning av en effektrelaterad
uppföljning av åtgärderna.
Bakgrund

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå
detta mål, det s.k. generationsmålet, är det nödvändigt att ekosystemens
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. Den
biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas
och nyttjas hållbart.
Regeringen beslutade den 26 april 2012 (dnr M2012/1171/Ma) om ett
etappmål om ekosystemtjänster som anger att betydelsen av den
biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt
kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt (se
Ds 2012:23). Målet ska vara uppfyllt till 2018.
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Regeringen aviserade i prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster att Naturvårdsverket bör ges ett
uppdrag att genomföra en satsning på strategisk kommunikation om
ekosystemtjänster. I propositionen beskrivs vidare att kommunikation
som styrmedel är ett viktigt verktyg som både främjar delaktighet och
engagemang och bidrar till ett effektivt genomförande av aktiviteter.
För att nå generationsmålet, ett stort antal av miljökvalitetsmålen och
etappmålen behövs en ökad medvetenhet om biologisk mångfald och
ekosystemtjänster och deras betydelse för välfärden. För att åstadkomma
de nödvändiga förändringar i samhället som behövs för att nå generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen krävs därför välplanerade och riktade kommunikationsinsatser.
Utgångspunkter för uppdraget

Regeringen anser att en större kommunikationssatsning om
ekosystemtjänster är en betydelsefull och nödvändig komponent i
arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Insatser behövs för att ekosystemtjänster i större utsträckning ska bli
allmänt kända och kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden,
politiska avvägningar och i olika samhällsbeslut. Uppdraget till
Naturvårdsverket syftar till att utveckla kommunikationsaspekten
kopplat till nödvändiga insatser.
Det övergripande målet med kommunikationssatsningen är att öka
förståelsen för den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas
värden och deras betydelse i samhället samt att detta i möjligaste mån ska
bidra till att öka måluppfyllelsen för berörda miljökvalitetsmål.
Närmare om uppdraget

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att genomföra en
kommunikationssatsning om ekosystemtjänster under perioden fram till
den 10 december 2017. Naturvårdsverket bör i relevanta frågor
samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska
undersökning, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Vinnova,
Energimyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Boverket,
Tillväxtverket, länsstyrelserna och andra regionala aktörer samt vid
behov samråda med andra berörda myndigheter, framför allt sådana med
ansvar i miljömålssystemet.
Naturvårdsverket ska arbeta med målgruppsanpassad och kunskapsuppbyggande kommunikation. Denna kommunikationssatsning kan bland
annat innebära genomförande av seminarier och kurser där berörda
aktörer deltar. Även digitala kommunikationskanaler bör användas i
lämplig utsträckning.
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I kommunikationsinsatserna ingår även att bidra till utvecklingen av
den vägledning till centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner
som beskrivs i avsnitten 6.2.2 Kunskapshöjning i centrala myndigheter,
6.2.3 Vägledning till länsstyrelser och 6.2.4 Vägledning och stöd till
kommuner i prop. 2013/14:141. Samverkan bör utvecklas genom dialog
med de berörda myndigheterna. Insatserna ska rapporteras till
Regeringskansliet tillsammans med förslag om hur kunskaper och
erfarenheter på området kan föras vidare inom myndigheters och andra
aktörers arbete efter att uppdragen upphört, för att föra vidare lärdomar
och kunskap om eventuella hinder.
Målgrupper

Naturvårdsverket ska ha som utgångspunkt att kommunikationen riktas
mot ett begränsat antal svenska aktörer som i sin tur kan kommunicera
budskapen vidare, så kallade vidareförmedlare. Vilka grupper som ska
kunna agera som vidareförmedlare ska beslutas i dialog med
Regeringskansliet. Regeringen vill att dessa vidareförmedlare ska
kommunicera med relevanta målgrupper för att integrera
ekosystemtjänster i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avvägningar och i olika samhällsbeslut, såväl i privata som i offentliga
sammanhang.
Kommunikationsmål

Naturvårdsverket ska i kommunikationssatsningen sträva efter att uppnå
följande kommunikationsmål:
- Vidareförmedlargruppen har tillräcklig kunskap, engagemang och
vilja i arbetet med att kommunicera budskapet vidare. (Kunskap)
- Tvärsektoriella lärande- och deltagandeprocesser är etablerade
och det råder en ökad samsyn bland vidareförmedlarna kring
värdet för samhället av att ha fungerande ekosystemtjänster.
(Attityd)
- Genom att förmedla kunskap om och förståelse för
ekosystemtjänster och deras värden främjar vidareförmedlare en
ökad integrering av denna kunskap i beslutprocesser inom
slutmålgrupperna. (Handling)
- Utveckla underlag för en svensk vägledning och exempelsamling
för näringslivets och kommunernas arbete med
ekosystemtjänstbedömningar.
På regeringens vägnar

Lena Ek
Michael Löfroth
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