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”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande.”

Ekosystemtjänster

Källa: TEEB, 2010



Hur ska ni klara 

er utan mig!?

Källa: FAO



Summan av alla 

jordens ekosystem 

värderades till 

280 000 miljarder 

kronor per år.  Den globala 

bruttonationalprodukten 

samma år var: 

153 000 miljarder 

kronor.

Källa: Costanza et al 1997



Källa: NV rapport 6690



Källa: NV, 2012. Sammanställd information om ekosystemtjänster 

Länk mellan natur och 

ekonomi



Kategori Beskrivning

S1 Biogeokemiska cykler Kolets, kvävets, syrets och fosfors cykler

S2 Primärproduktion
Fotosyntesens omvandling av koldioxid (CO2) och energi 

(solljus) till kolhydrater (biomassa) och syre.

S3 Näringsväv
Ett fungerande flöde av energi från lägre till högre trofiska 

nivåer i ekosystemet. 

S4 Biologisk mångfald
Artrikedom och artsammansättning som ger en förutsättning 

för upprätthållandet av ekologiska system.

S5 Livsmiljö  
Livsmiljö (habitat) är en förutsättning för att arter ska kunna 

utvecklas och fortleva.

S6 Vattnets kretslopp

Vattnets cirkulation i form av ånga som kondenseras och faller 

ned till marken som nederbörd.

R1 Luft- och klimatreglering

Upptag av växthusgaserna koldioxid (CO2), metan (CH4) och 

lustgas (N2O). 

R2 Sedimentkvarhållning Reglering av erosion via olika jordarter.

R3 Reglering övergödning 

Reglering av övergödning genom omvandling av oorganiskt 

kväve till kvävgas, sedimantation och uppdag i levande 

organismer.

R4 Biologisk reglering 
Inlandsvattnens förmåga att begränsa effekt av patogena 

organismer. 

R5 Reglering av giftiga ämnen
Reglering av giftiga ämnen genom nedbrytning, lagring i 

biomassa eller sedimentation. 

R6 Vattenrening Rening och syresättning av vatten genom fotosyntesen. 

R7 Skydd mot översvämningar

Ekosystemens förmåga att mostå översvämning, via till 

exempel svämplan, plana ytor längs vattendrag.

P1 Livsmedel Tillhandahållande av olika livsmedel som fisk och kräftor. 

P2 Dricksvatten
Tillhandahållande av dricksvatten som i sötvatten är väldens 

viktigaste livsmedel.

P3 Genetiska resurser
Allt genetiskt material i sjöar och vattendrag som används vid 

tillverkning av läkemedel och kosmetika. 

P4 Vatten till bevattning och industri Upptag av vatten till indistrier och jordbrukets bevattning. 

C1 Rekreation
Rekreation och avkoppling som t.ex. bada, åka båt, åka 

skridskor, dyka och fågelskådning. 

C2 Estetiska värden

Vattnets utseende, exempelvis både ovanför och under ytan, 

om den är grumlig eller inte är något som påverkar hur 

estetiskt vi upplever vattnet.

C3 Vetenskap och utbildning
Genom forskning och utbildning får vi kunskap om naturens 

nyttor.

C4 Kulturarv

Kulturarv i anslutning till svenska sjöar och vattendrag består 

bland annat av gamla kvarnar, luckdammar och byggnader 

såsom tvättstugor och badhus.

C5 Inspiration
Sötvattensekosystemens funktion som inspirationskälla till 

kultur.

C6 Naturarv

Narurarv är naturliga funktioner (habitat), formationer och 

platser av estetiskt och vetenskapligt värde.
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Ekosystemtjänst
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rapport: 

Ekosystemtjänster 

i sjöar och 

vattendrag, HaV 

2017:XX.



För- och nackdelar

• Ett sätt att systematisera vårt användande och beroende av 
de naturliga systemen

• Länk mellan ekonomer och ekologer

• Ekosystemtjänster kan vara ett användbart begrepp eftersom 
det kopplar ihop kommunens/länets verksamheter som delas 
upp på sektorer (fysisk planering, friluftsliv, kulturmiljövård och 
turism). 

• Alla värden som naturen tillhandahåller inkluderas inte 
(processer av fysikalisk karaktär, icke-förnybara resurser etc.)

• Olika syn på vad EST är 



Ett komplext system av tjänster

Källa: Fisher et al 2009 i SGU 2014:40



Men…

”De blågröna 

strukturerna är ofta 

något som tas för 

givet och som inte 

ges något reellt 

ekonomiskt värde.” 



Varför ekonomisk värdering?

• Stöd för att prioritera i planering och förvaltning av 

landskapet/miljön 

• Verktyg för att synliggöra den blå gröna strukturens betydelse och 

tjänster

• Verktyg för att väga samman olika aspekter/nyttjande av ett 

område

• Värdet av användande kan motivera skötselavgifter eller 

kvalitetshöjande åtgärder 

• Inkludera värden i en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning 

(kostnads-nyttoanalys) 

• Etappmål om biologisk mångfald: ”Senast år 2018 ska betydelsen av 

biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända 

och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och 

andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt”



Marknadsbaserad metod: 

Hitta en länk mellan en vara som 
prissätts på en marknad och 
”miljövaran” som ska värderas. 
Analysera statistik.

Skapa en hypotetisk marknad: 

Intervjuer eller enkäter används för att 
fråga individer om deras betalningsvilja 
för att uppnå en given förändring i 
tillgången på en miljövara.

Hur kan dessa värden mätas?



Källa:WSP,2015

Mensättra våtmark, Nacka kommun



Mensättra våtmark, Nacka kommun

• redogörelse för hur en restaurering kan genomföras, 

såsom tekniska lösningar, formgivning, anläggning av 

spänger samt översiktlig kostnadsbedömning.

• med hjälp av en ekosystemtjänstanalys synliggör nyttan 

med restaureringen där restaureringens effekter såsom 

påverkan på friluftsliv, biologisk mångfald och 

föroreningsbelastning på vattenmiljön beskrivs.

• göra en ansats att beskriva det ekonomiska värde som 

restaureringen kan medföra

• ge förslag på var ny bebyggelse kan lokaliseras samtidigt 

som den gröna kilen och dess värden upprätthålls.



Källa:WSP,2015



Mensättra våtmark

Källa:WSP,2015

Restaureringens effekter på våtmarkens kulturella 

ekosystemtjänster:

• Mensättra våtmark blir en värdetät rekreationsmiljö och ett 

besöksmål som är lätt att nå.

• Mensättra våtmark blir ett attraktivt utflyktsmål för skolor och 

förskolor och används i den pedagogiska verksamheten.

• Området har många besökare från barnfamiljer och äldre till 

skolbarn och joggare. Antal besök uppskattas till över 100 000 

per år.

• Våtmarken fungerar som nod i ett rekreationsstråk i ett område 

som idag har brist på sammanhängande parker och 
grönområden.

Restaureringens effekter på våtmarkens stödjande 

ekosystemtjänster:

• Våtmarkens översvämningsängar och inslag av 

öppet vatten skapar en större variation av 

livsmiljöer.

• I ett landskap med en mosaik av olika biotoper ökar 

förutsättningarna för biologisk mångfald markant.

• Våtmarken är ett värdefullt tillskott till den gröna 

kilen, och förstärker sambandet med närliggande 

våtmarksområden såsom Myrsjön, Sarvträsk samt 

Aborrträsks naturreservat.



• Att ekonomiskt värdera Stockholms sjöar 

och vattendrag genom att ta reda på 

individers inställning till och betalningsvilja 

för ett scenario som innebär en förbättrad 

vattenstatus i Brunnsviken och Bällstaån 

samt i alla Stockholms sjöar och 

vattendrag.

Värdering av vatten i Stockholms stad



• Ett uppnående av god vattenkvalitet innebär stärkta 
ekosystemtjänster, t.ex.:
– kulturella ekosystemtjänster såsom ökade möjligheter till 

rekreation (bad, fiske och båtliv) och estetiska värden när 
vattnet blir renare och klarare och algblomningarna färre.

– försörjande ekosystemtjänster när tillgången till fisk ökar.

– reglerande ekosystemtjänster såsom vattenrening. 

Dessutom ökar den biologiska mångfalden, vilken är av 
underliggande betydelse för de flesta ekosystemtjänster. 

Värdering av vatten i Stockholms stad



Soutukorva et al. 2017



Värdering av vatten i Stockholms stad

Soutukorva et al. 2017



Soutukorva et al. 2017



Soutukorva et al. 2017



Soutukorva et al. 2017



Soutukorva et al. 2017



Soutukorva et al. 2017

Nuvärde beräknat med 
3,5 % ränta över 10 år.

Värdet av att nå god status i…
Bällstaån ca 146 – 165 miljoner kronor
Stockholms samtliga vattenförekomster ca 2,5 –
2,8 miljarder kronor

Kostnaden för åtgärder som leder till god status i 
Stockholms samtliga vattenförekomster 
uppskattas till ca 1 miljard kronor



Värdering av ekosystemtjänster i anknytning 

till Emån

• En beskrivning och analys av nuläget med 

värdering av dagens ekosystemtjänster och 

samhällsintressen,

• En beskrivning och värdering av förändringar 

som kan kopplas till ett scenario med ”fria 

vandringsvägar”,

• En beskrivning och värdering av förändringar 

som kan kopplas till ett scenario med 

”vattenuppehållande åtgärder”. 



Typ av 

ekosystemtjänst

Ekosystemtjänst 

Emån/HARO*
Nytta Beskrivning av metod Indikator

Stödjande
Livsmiljöer och 

biologisk mångfald
Värderas endast kvalitativt -

Reglerande Flödesreglering Undvikna kostnader XX

Näringsupptag 

(retention)
XX XX

Försörjande Dricksvatten VA-Avgift/marknadspris Uttagsvolym (m3)

Processvatten Utvinningskostnad Uttagsvolym (m3)

Vattenuttag -

Bevattning i 

jordbruket

Produktionsfunktionsmetoden Uttagsvolym (m3)

Vattenuttag - Vatten 

till djur
Utvinningskostnad Uttagsvolym (m3)

Produktion av 

elkraft
Produktionsfunktionsmetoden Kapacitet (kWh)

Jordbruksproduktion* Marknadspris

Produktion 

(skördeuttag (kg), 

produktionsvärde 

(kr))

Skogsproduktion* Marknadspris
Produktion 

(avverkad volym)

Fisk och kräftor Marknadspris Upptagen fångst

Kulturella Sportfiske Utgifter/kostnader Fiskekortsförsäljning

Rekreation/natur och 

kulturarv (vandring 

och paddling)

Reparationskostnad/marknadspris

Förekomst av 

vandringled/ 

kanotuthyrning

WSP, 2017 
(in prep.)



Värdering av ekosystemtjänster i anknytning till 

Emån

Ekosystemtjänst Värde (Miljoner kr)

Dricksvatten 376

Vattenuttag - Vatten till djur 76

WSP, 2017
(in prep.)



www.millenniumassessment.org

www.teebweb.org

Guide för värdering av 
ekosystemtjänster, NV 
rapport 6690

Argument för mer  
ekosystemtjänster, NV 
rapport 6736

Också något att läsa….


