För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det
viktigt att samspela med och utveckla naturens ekosystemtjänster, som ger människan nyttor vi ofta tar
för givna eller inte ser.
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Tips
Läs mer om ekosystemtjänster i Bilagan nr 1 2015 och på vår webbsida,
där Utmaningen för 2015 handlade
om just ekosystemtjänster.
På Naturvårdsverkets hemsida,
www.naturvardsverket.se,
finns
mycket information om ekosystemtjänster under rubrikerna Vad
är ekosystemtjänster? och Mer om
ekosystemtjänster.
Urbana ekosystemtjänster –
arbeta med naturen för goda livsmiljöer är
titeln på en ny bok med fokus på ekosystemtjänster i staden
(Stad & Land nr 188, Tankesmedjan Movium, SLU, 2019).
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samt lokalklimat och renare luft (längst upp till vänster).

Undersök närmiljön!
Utgå från bilden ovan och ta reda på hur man
arbetar lokalt med några av ekosystemtjänsterna. Till exempel: Vilka parker eller stadsnära naturområden finns det och hur används de? Vilka
används av skolor? Vad odlas i staden och var?
Hur arbetar man för att förbättra luftkvaliteten?
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Tips!
Den 29–30 augusti
2019 anordnas konferensen
Ute är inne i Jönköping, med fokus
på utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. Sista anmälningsdag är 12 augusti.
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