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HU R H Å L L A SIG I NFOR M ER A D OM 
IPBE S?

C e C i l i a  l i n d b l a d 

IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosy-
stem Services, är en mellanstatlig obunden organisation, där de anslutna staterna 

är medlemmar. År 2021 är 137 av världens länder anslutna till IPBES. Beslut fattas 
av medlemmarna på plenarmöten som hålls med mellan 1 och 1,5 års mellanrum. 
Organisationen har utsett en byrå för övergripande administrativa frågor och en 
rådgivande multidisciplinär expertpanel (MEP) som verkar för att organisationens 
vetenskapliga mål följs. FN står som värd för IPBES-sekretariatet som är placerat i 
Bonn, Tyskland.

I Sverige har Naturvårdsverket ansvaret att vara nationell fokalpunkt för IPBES 
och utser en kontaktperson vars ansvar är att kommunicera med IPBES sekreta-
riat och föra ut information från IPBES till berörda myndigheter, forskarsamhället 
och allmänheten. Vid Naturvårdsverket finns också Vetenskapliga rådet för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, som bildades 2013 i enlighet med Naturvårdsverkets 
instruktion. Rådets uppdrag är att utgöra en kunskapsbank för att stödja Sveriges 
agerande i arbete kopplat till IPBES och vid behov även i arbetet med CBD. Rådet 
har 2021 totalt 38 ledamöter, varav 32 forskare från olika svenska lärosäten med 
expertis inom flera vetenskapliga discipliner, och därutöver ingår representanter 
från myndigheterna: Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Sida, Skogsstyrel-
sen, Jordbruksverket och Formas. 

För att sprida information om IPBES i Sverige tar Naturvårdsverket fram rappor-
ter och kortfilmer baserade på IPBES kunskapssammanställningar samt arrangerar 
seminarier. En årlig konferens med syfte att sprida aktuell information om IPBES 
och diskutera aktuella frågor med koppling till IPBES-rapporter arrangeras för ett 
brett deltagande.

L ä s  mer  hä r :
Plattform för biologisk mångfald, IPBES – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
https://www.ipbes.net/ 

R appor te r  på  s ven sk a  med IPBE S -tema
Klimatförändringar och biologisk mångfald – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Naturvårdsverket 

(naturvardsverket.se)
Rapport 6948 Utarmning och restaurering av landekosystem – Ett svenskt perspektiv på IPBES-

rapporten Land degradation and restoration. ISBN 978-91-620-6948-3 (naturvardsverket.se)
Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems – an IPBES-like assessment. Sum-

mary for policy makers (naturvardsverket.se)

https://www.naturvardsverket.se/ipbes
https://www.ipbes.net/
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/x/1654-2258-SMHI-Naturvardsverket/
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6900/978-91-620-6917-9/
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6900/978-91-620-6917-9/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6948.pdf?pid=27959
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6948.pdf?pid=27959
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8799-9.pdf?pid=22076
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8799-9.pdf?pid=22076



