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Synergier och konflikter mellan
de globala hållbarhetsmålen
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Trycket på dagens skog och jordbruksmark ökar bl.a. som en konsekvens av en ökande befolkning och
den pågående klimatförändringen. Detta leder till att de globala hållbarhetsmålen riskerar att komma i
konflikt med varandra eftersom en ökad efterfrågan på mat, träprodukter och förnybar energi i många fall
är svåra att förena med många ekologiska och sociala värden, t.ex. en bevarad biologisk mångfald och
en god grund- och ytvattenkvalitet. För att hitta en hållbar förvaltning behövs därför ansatser som istället
för att baseras från en lokal sektorsvis planering utgår från hela landskapets utmaningar och möjligheter.
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Från lokal sektorsvis planering till landskapsansater för att optimera
synergier och minimera konflikter mellan globala hållbarhetsmål
Vilka är möjligheterna med en landskapsansats?
•

•

Pilotstudie Östra Vätterbranterna

Med en landskapsansats kan synergier och konflikter mellan
hållbarhetsmål som påverkas av processer i olika geografiska
skalor beaktas.

Optimering
Simulering

Det kan stödja strategier för
rumslig allokering och
integrering/segregering
av olika värden.

Med hjälp av Heureka har konsekvenser för skogslandskapets
framtida utveckling analyserats för olika scenarier för hur ansvaret
för naturvården ska fördelas.

Hektar skog >120 år
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Forskning om effekter av markanvändningsstrategier på
hållbarhetsmålen görs traditionellt sektorsvis. Därför finns i
nuläget inte metodiken för en integrerad modellering av olika
värden, där de olika skalor som är relevanta för olika mål
integreras.
Vi behöver bättre förstå hur olika organisationer tar beslut om
skogen idag – men samhällsvetenskapliga och historiska
perspektiv är sällan integrerade i landskapsforskning.
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Allas ansvar

Någras ansvar

Utvecklingen av areal gammal skog 100 år framåt i tiden, samt det
ekonomiska utfallet i Östra Vätterbranterna.

Hur kan hindren hanteras?
För att ta fram handlingsalternativ som kan användas som
beslutsunderlag för politiker krävs tvärvetenskaplig forskning där
forskare från olika sektorer arbetar sida vid sida, där naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning integreras och där
avnämare är med under hela processen.

