BIODIVERSITETS INFORMATIONSSYSTEM FOR
EUROPA (BISE)

BISE

VIGTIG KILDE TIL INFORMATION OM BIODIVERSITETEN

Biodiversitetsinformationssystemet for Europa (BISE) er en portal for
data og information om den biologiske mangfoldighed i EU. Portalen
fungerer som samlingspunkt for fakta og tal om biodiversitet og
økosystemtjenester og indeholder links til politikker på området,
miljødatacentre, vurderinger og forskningsresultater fra forskellige
kilder. Udviklingen af dette system tjener til at styrke videngrundlaget
og støtte beslutningsprocessen på området biodiversitet.
BISE er Deres indgangsport til oplysninger om biodiversiteten i
Europa: www.biodiversity.europa.eu

DA

Et partnerskab, en portal, en proces
BISE som et partnerskab
BISE er et partnerskab mellem Europa-Kommissionen (GD Miljø,
Det Fælles Forskningscenter og Eurostat) og Det Europæiske
Miljøagentur. Det omfatter netværket i den europæiske clearing
house-ordning inden for rammerne af FN’s konvention om den
biologiske mangfoldighed (CBD).

BISE som en portal
BISE er et samarbejdsbaseret it-værktøj, som bygger videre
på eksisterende operativsystemer på EU-plan og globalt
plan, baseret på værktøjerne i den europæiske clearing
house-ordning.
BISE samler oplysningerne på europæisk plan under fem
overskrifter:
• Policy (politik): politik, lovgivning og støtteaktiviteter i
tilknytning til EU-direktiver, EU’s handlingsplan for biodiversitet,
paneuropæiske og globale politikker...
• Topics (emner): tilstanden for arter, levesteder,
økosystemer, genetisk diversitet, trusler mod biodiversiteten,
konsekvenserne af tab af biodiversitet, evaluering af
løsningstiltag...
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• Data (oplysninger): datakilder, statistikker og kort
vedrørende land, vand, jordbund, luft, hav, landbrug, skovbrug,
fiskeri, turisme, energi, arealanvendelse, transport...
• Research (forskning): vigtige forskningsprojekter på EUplan vedrørende biodiversitet og økosystemtjenester, forbedring
af grænsefladen mellem videnskab og politik...
• Countries & networks (lande og netværk): rapportering
om biodiversiteten på landebasis og informationsdeling via
netværk på tværs af landegrænserne...

BISE som en proces
I prototypen BISE findes den bedste information, der
foreligger på europæisk plan i 2010, f.eks. resultaterne i Det
Europæiske Miljøagenturs baselinerapport om biodiversiteten
og vurderingerne af SEBI-indikatorerne (SEBI - Streamlining
European Biodiversity Indicators). BISE-portalens indhold og
tjenester vil blive videreudviklet i samarbejde med nøglebrugere
og informationsleverandører, så den opfylder behovet for
information i forbindelse med opfyldelsen af EU’s vision og
målsætninger for den biologiske mangfoldighed i tiden efter
2010.
Kommentarer eller spørgsmål: www.eea.europa.eu/enquiries.

