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BECC
BIODIVERSITET OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT

Om BECC

BECC är en tvärvetenskapligt strategisk forskningsmiljö mellan Lunds och Göteborgs universitet som syftar till att bättre
förstå hur markanvändning och ett förändrat klimat påverkar ekosystem och biologisk mångfald. Forskningsfokus är på
svenska ekosystem som skog, jordbruk, akvatiska system och subarktiska områden. Finansiering för år 2010-2014 är
100 miljoner.
Målet med BECC är att bidra till en hållbar utveckling för biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom ökad
vetenskaplig kunskap. Genom att sammanföra forskare från flera kompletterande ämnesområden inom naturvetenskap (exempelvis ekologi och naturgeografi), statsvetenskap och ekonomi så kan sambanden mellan klimat-ekosystembiodiversitet studeras på olika skalor.
I BECC finns såväl grund- och tillämpad forskning som vetenskaplig värdering av politiska styrmedel och förvaltningsåtgärder. Tillsammans ger forskarna bättre stöd till beslutsfattare regionalt, nationellt och internationellt med kunskap
som kombinerar anpassning till och begränsning av ett förändrat klimat med bevarande av biologisk mångfald och
ekosystemens återhämtningsförmåga.
Samverkan med svenska myndigheter och organisationer
inom exempelvis jord- och skogsbrukssektorerna är
därför en viktig del av BECC.
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Forskning inom BECC
Sammantaget är mer än 140 forskare och 80 doktorander från 12 institutioner
från både Lund och Göteborg involverade i BECC. Forskningen är organiserad i sex
kluster för att öka tvärvetenskapliga kopplingar och samarbeten mellan forskarna.
Conservation of biodiversity under climate
and land-use change

Integrated ecological modelling

Forestry and global change

Climate, land-use and biogeochemical
cycles

Agriculture and global change

Governance and economics of natural
resources

Syftar till att hitta strategier som integrerar ekonomiskt bärkraftig produktion med bevarande
av biologisk mångfald i svenska jordbruks- och
skogslandskap, exempelvis genom att upprätthålla och utveckla förvaltningen av multipla
ekosystemtjänster. Målet är att bland annat att
förstå hur olika organismers anpassning och utbredning påverkas av klimatförändring i kombination med fragmentering och förlust av habitat.

Syftar till att utveckla skogsekosystemmodeller
för att analysera effekterna av exempelvis markanvändning och skötsel i ett förändrat klimat och
dess påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i svenska skogar. Målet är att kunna
stödja beslutsfattare och berörda parter vid utarbetande av rekommendationer för förvaltning och
beslutsfattande om framtida skogsbruk i Sverige.

Syftar till att bedöma hur de kombinerade effekterna
av markanvändning och klimatförändring påverkar
den biologiska mångfalden och produktionen av
ekosystemtjänster i jordbrukslandskap. Målet är att
förstå hur ett framtida multifunktionellt jordbruk
kan utformas för att vara anpassat till ett förändrat
klimat och bidra till att minska klimatpåverkan, samtidigt som produktionen av jordbruksprodukter och
ekosystemtjänster är långsiktigt hållbar.

Kontakt

Koordinator Lund Professor Henrik Smith;
Henrik.Smith@biol.lu.se
Koordinator Göteborg Professor Håkan Pleijel;
Hakan.Pleijel@bioenv.gu.se
Forskningsadministratör Anna Boo;
Anna.Boo@cec.lu.se 046-2221252
Kommunikatör Anna Kristiansson;
Anna.Kristiansson@cec.lu.se, 046-2229312

Syftar till att identifiera potentiella synergier mellan
modeller, forskargrupper och disciplinära experter
när det gäller att underlätta tillämpningen av modeller för analys av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat. Ett speciellt fokus är att
stödja utvecklingen av samarbeten mellan empirisk
forskning och modellering. Målet är bättre kunna
analysera modelleringsresultat, speciellt vad gäller
skalor i tid och rum samt hantering av osäkerheter.

Syftar till att bedöma hur de kombinerade effekterna
av markanvändning och klimatförändring påverkar
biologisk mångfald och ekosystemtjänster som är
baserade på mikrobiella samhällen. Målet är att ge
beslutsstöd- och underlag när det gäller bedömning
av risker för ökade växthusgasutsläpp och näringsläckage från skogs- och jordbruksmark i framtiden.

Syftar till att kritiskt utvärdera synergier och konflikter inom samhällets styrning för en hållbar utveckling. Ett ytterligare syfte är att formulera riktlinjer
och strategier som leder till en integrerad politik
och förvaltning inom området. Målet är att ge vetenskaplig grund för integrerade politiska strategier
som effektivt kan hantera de samlade problem som
klimatförändring, avskogning och förlust av biologisk
mångfald utgör.

Webb
www.becc.lu.se
Besöksadress

Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund

