Hållbart nyttjande av ekosystemtjänster
kopplade till Hertsångersälven
Det hänger ihop! Det som görs i skogen påverkar det odlade landskapet och mynningsområdet. Mynningsområdet påverkas av sånt som görs i det odlade landskapet och i skogen. Genom att vårda en ekosystemtjänst,
kan man gynna också andra ekosystemtjänster. Via kunskap och dialog kan framtiden styras i en riktning där
allas intressen tas tillvara för att nå ett hållbart resultat.
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Exempel på andra ekosystemtjänster
och nyttor som påverkas av åtgärderna:
+ Spannmålsodling (tillgång till bevattningsvatten, minskad risk för
översvämning )
+ Rekreation och jakt i skogen

VEM har nytta av ökade
ekosystemtjänster?
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+ Variation i skogslandskapet, biologisk mångfald (ökad motståndskraft)
- Virkesproduktion (ej maximal)

