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BISE

EN VITAL KÄLLA TILL INFORMATION OM BIOLOGISK MÅNGFALD

Det europeiska informationssystemet för biologisk mångfald (BISE)
är en portal för uppgifter och information om biologisk mångfald i EU.
Portalen för samman fakta och sifferuppgifter om biologisk mångfald
och ekosystemtjänster och den innehåller länkar till relaterade
handlingsplaner, centrum för miljödata, analyser och forskningsrön
från olika källor. Den har utvecklats för att stärka kunskapsbasen och
fungera som beslutsstöd när det gäller den biologiska mångfalden.
BISE är din informationsportal för den biologiska mångfalden i Europa.
www.biodiversity.europa.eu

SV

Ett partnerskap, en portal, en process
BISE – ett partnerskap
BISE är ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen
(GD Miljö, Gemensamma forskningscentret och Eurostat)
och Europeiska miljöbyrån. Samarbetet omfattar
nätverket i den europeiska clearingmekanismen inom
ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald.
BISE – en portal
BISE är ett IT-verktyg som bygger på befintliga
operativsystem i EU och globalt och utgår från
verktygslådan i den europeiska clearingmekanismen.
I BISE hittar du information på Europanivå under
följande fem rubriker:
•

Politik: politik, lagstiftning och stödverksamhet
med anknytning till EU-direktiv, EU:s handlingsplan
för biologisk mångfald, alleuropeiska och globala
handlingsplaner…

•

Ämnesområden: tillstånd för arter, livsmiljöer,
ekosystem och genetisk mångfald, hot mot den
biologiska mångfalden, den förlorade biologiska
mångfaldens effekter, utvärdering av politiska
reaktioner…

Europeiska miljöbyrån
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Tfn (45) 33 36 71 00
Fax (45) 33 36 71 99
Webbplats: eea.europa.eu
Information: eea.europa.eu/enquiries

•

Information: datakällor, statistik och kartor med
anknytning till mark, vatten, jord, luft, hav, jordbruk,
skogsbruk, fiske, turism, energi, markanvändning,
transport…

•

Forskning: viktiga forskningsprojekt i EU
med anknytning till biologisk mångfald och
ekosystemtjänster, som förbättrar samspelet mellan
vetenskap och politik…

•

Länder & nätverk: rapporter om den biologiska
mångfalden i enskilda länder och utbyte av
information för nätverk över nationsgränserna…

BISE – en process
I prototypen BISE finns den bästa information
som är tillgänglig på Europanivå 2010, till exempel
Europeiska miljöbyråns rapport med referensvärden
för den biologiska mångfalden och analyser av SEBI
indikatorerna. Portalens innehåll och tjänster utvecklas
i samarbete med de huvudsakliga användarna och
uppgiftslämnarna för att den ska leva upp till de
informationsbehov som finns för att uppfylla EU:s
strategi och mål för biologisk mångfald efter 2010.
Kommentarer eller frågor: www.eea.europa.eu/enquiries.

