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Värdering av ekosystemtjänster 

 

Metoder och 
beslutsunderlag i: 

Lämpligt för ekosystemtjänster… 

Monetära termer 
(Betalningsviljestudier, 
kostnads-nytto analys) 

… som vi har stor kunskap om och normativt/
etiskt okontroversiellt, t ex för varor som 
timmer, vattenrening, rekreationsvärden 
 

Kvantitativa termer 
(kartläggning, status, 
statistik,multikriterie-
analys) 

… som kan mätas men svårt att översätta till 
pengar t ex mångfunktionalitet (många 
ekosystemtjänster) i våtmark eller skog 

Kvalitativa termer 
(intressent dialog, SWOT-
analyser, scenarior,  
multikriteria analys) 
 

… som är svåra att mäta och svårt att översätta 
till pengar t ex försäkringsvärden och 
oåterkalleliga effekter. Bättre kunskapsunderlag 
behövs. 
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”Ekosystemvarornas” andel av BNP har sjunkit från 
22% till 2% under 80 år, trots att de är fundamentala för 
vår välfärd. BNP synliggör inte dessa värden. 
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Tre kategorier av åtgärdsförslag 
 

Integrering i beslutsprocesser 
 
 
 
 

Bättre kunskapsunderlag  
 
 
Lärandeprocesser 

 



På	  samma	  gång	  är	  vi	  helt	  beroende	  av	  biosfärens	  förmåga	  
a6	  upprä6hålla	  vår	  välfärd	  och	  utveckling.	  	  

Vi	  människor	  är	  en	  del	  av	  biosfären	  och	  formar	  den,	  från	  
lokal	  >ll	  global	  skala,	  historiskt	  och	  i	  fram>den.	  	  



Strategi	  för	  biologisk	  mångfald	  och	  
ekosystemtjänster	  

•  Regeringen	  uppdrar	  åt	  Naturvårdsverket	  a6	  genomföra	  en	  
kommunika>onssatsning	  om	  ekosystemtjänster.	  …	  samarbeta	  
med	  HaV,	  SGU,	  Same>nget,	  Riksan>kvarieämbetet,	  Vinnova,	  
Statens	  energimyndighet,	  Skogsstyrelsen,	  Statens	  
Jordbruksverk,	  Boverket,	  Tillväxtverket,	  länsstyrelserna	  och	  
andra	  regionala	  aktörer...	  	  

	  
•  Regeringen	  uppdrar	  åt	  Naturvårdsverket	  a6	  >llsammans	  med	  

HaV,	  Statens	  jordbruksverk,	  Boverket,	  Trafikverket	  och	  
Skogsstyrelsen	  ta	  fram	  riktlinjer	  och	  en	  genomförandeplan	  för	  
länsstyrelsernas	  arbete	  med	  samordning	  och	  utveckling	  av	  
regionala	  handlingsplaner	  för	  grön	  infrastruktur	  i	  land	  och	  
va6en.	  	  	  

	  
	  



Exempel	  	  
-‐	  lärandeprocesser	  
-‐	  kunskapsuppbyggnad	  
-‐	  integrering	  i	  beslutsprocesser	  



Nacka kommun	




Norrköpings kommun 
  

•  Decision on ”ecosystem services” integration  
•  Comprised a group with various sectors of 

civil servants 
•  Workshop on ecosystem services and 

methods to integrate in and between different 
sectors 

•  Emphazised that they in next step need to 
invite actors in the municipality (but not 
employed)  

•  Gains: happy to discuss and meet 



Eskilstuna Resilience assessement 



Länsstyrelsen i Västra Götaland  
 



Photo:	  va6enriket.wordpress.com	  

Kristianstad kommun 



Huvudbudskap: 

���
1. ekosystemtjänster = mångfunktionalitet	

���
2. deltagarprocess för att identifiera es. ���
	

3. viktigt att skapa en trygg miljö för dialog	




Avslutande reflektioner…. 

•  Lärandeprocesser med en bredd av aktörer kan 
kännas långsamt och inte så beslutskraftigt.  

•  Men i dialogen läggs grunden för de 
transformativa förändringar som vårt samhälle 
behöver gå igenom.  

•  Det är demokratiskt och bygger tillit vilket är en 
grundkvalitet vi behöver för hållbarhet.  

Tack!  



Tack!	  
	  

louise@albaeco.com	  


