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Ekosystemtjänster för vem?

- Utbredning tid och rum 

- exempel: vattenförvaltning, Helge å
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Här följer en Föreläsning samt en Workshop vid Vattendagarna nov 2014, Kristianstad.
/Magnus Tuvendal



I Sverige har begreppet 
ekosystemtjänster gjort intåg 
på hög policy-nivå. Det 

pågår dessutom en rad 
pionjär-projekt inom 
kommuner och företag.



Än saknas länken där 
emellan.

Lokal praktik

Nationell Policy











metoder?
guidelines?

branch-krav?
standarder?

best practice?
…
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Vad menar vi med att anlägga en 
ekosystemtjänstansats i 

planering och beslut?




 - ett delsvar 
- vikten av att resonera kring ES 

utbredning i tid och rum.
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Text

Skillnaden mellan jorden och månen är ekosystem och dess tjänster.



Ekosystem
Ekosystemtjänster

Samhälle: 
Människors välfärd

“…the direct and indirect contribution 
from ecosystems to human-wellbeing”. 



“… de funktioner hos ekosystem som 
på något sätt gynnar människan.”

Källa: Millennium Ecosystem Assessment 2005 och Naturvårdsverket
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Ett svar: 
Det är att ta vederbörlig hänsyn 

till ekosystemtjänster.


Det är ett begrepp som tillkommit 
för att synliggöra sådant som vi 
tar för givet och som vi inte längre 

kan ta för givet.
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Vi tar mycket för givet…Ett bi & 50000 blåbärsblommor

Källa: www.esa.org 
Foto: By Arnstein Rønning via Wikimedia Commons



Syre, Vatten, Mat och näringsrika 
drycker, Genetiska resurser, Medicinska 
resurser, Råvaror till kläder och 
hushålltextilier, Råvaror till byggnationer 
och industrin, Biokemikalier (annat än 
bränsle och mediciner), Bränsle och 
energi, Foder och gödning, Skydd mot 
skadlig kosmisk strålning, Reglering av 
atmosfärens kemiska sammansättning, 
Reglering av havens kemiska 
sammansättning, Reglering av lokalt och 

globalt klimat, Reglering av 
avrinning och skydd 
mot översvämningar, 
Infångning av vatten och påfyllning av 
grundvatten, Skydd mot jorderosion, 
Bildandet av jord och bibehållandet av 

bördiga jordar, Infångande av solenergi 
och produktion av biomassa, Lagring och 
återvinning av organiskt material, Lagring 
och återvinning av näringsämnen, Lagring 
och återvinning av avfall, Reglering av 
biologiska kontrollmekanismer (t ex fåglar 
som äter skadedjur), Bibehållandet av 
habitat för flytt och uppfödning, 
Bibehållandet av biologisk (och genetisk) 
mångfald, Rekreation och turism, Estetiska 

upplevelser, Andlig och 
religiös information, 
Historisk information (arvsvärde), Kultur 
och artistisk information, Vetenskaplig och 
bildande information.
m.m.

källa: Albaeco, K. Böttiger Bille och L. Hård af Segerstad efter 
de Groot, R. S., 1994.
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Jordbrukslandskap nedströms



Skogslandskap uppströms



Liang Kegang: “Air should be 
the most valueless 

commodity, free to breathe 
for any vagrant or beggar.”
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Utbredning av 
ekosystemtjänster i rummet

Magnus Tuvendal, Vattendagarna, November 2014

Magnus.Tuvendal@gmail.com; http://se.linkedin.com/in/magnustuvendal/

mailto:Magnus@ecology.su.se
http://se.linkedin.com/in/magnustuvendal/


Var sker  
produktion?

Var uppstår 
nytta?

Park

Åker

Park

ÅkerNyttan uppstår på 
samma ställe 

som produktion av 
ekosystemtjänster.

rekreation

biomassa
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Var sker  
produktion?

Var uppstår 
nytta?

Träsk

Skog

New Orleans

New York City

stormskydd

vattenrening

Nyttan och 
produktion av 

ekosystemtjänst 
är skild. 



Vissa tar del av 
nytta
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Var sker  
produktion?

Var uppstår 
nytta?

Skog Planeten

Nyttan och 
produktion av 

ekosystemtjänst 
är skild. 



Alla tar del av 
nytta.

klimatreglering

Var 
produktionen 

sker spelar 
ingen roll.

Tidigare skog

Magnus Tuvendal, Vattendagarna, November 2014

Magnus.Tuvendal@gmail.com; http://se.linkedin.com/in/magnustuvendal/

mailto:Magnus@ecology.su.se
http://se.linkedin.com/in/magnustuvendal/


Utbredning av ekosystemtjänster i tiden

Januari

OktoberHöstsådd

Foto: Björn Graatrud

Grågås

Sädgås
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Ekosystem
ekosystemtjänst

 Individ A

Individ B
Tillgång? 

Annat än utbredning av ES 
spelar in (regler, lagar, 
resurser, pengar, …)
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Vilka är sakägare?
(=producenter och nyttjare) 
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Med vetskap om utbredning av 
ekosystemtjänster och sakägare kan 

man fråga sig:  


Hur står det till med social-
ekologisk passform?

Har vi en ideal förvaltning av social-
ekologiska system?
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Förvaltning och beslut

Ekosystem Samhälle: 
Människors välfärd

Ekosystemtjänster

Ideal förvaltning av ett social-ekologiskt system
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Ideala administrativa 
gränser för förvaltning
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Kronoberg 
County

Skåne 
County

Kristianstad 
Vattenrike 
Biosphere 
Reserve
(KVBR)
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Benefit: 
Fishing of eel

Benefit: 
grazing & hay

Climate change Drainage

Ecosystem service: 
water quality (level of 

brownification)

Land cover 
change

Reversed 
acidification

Stakeholders Kronoberg County

Wellbeing: 
Farmers on 
meadows

Wellbeing: 
Fishers on the 

"Eel-coast"

actions by managers: 
Kronoberg County

actions by managers: 
Skåne County

… other beneficiaries

… other benefits

… other drivers

  

+ +

-- -
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?
system 
wide 

feedback 
loop
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[Källa: Tuvendal (manus)]

Kronoberg County Board

Skåne County Board

Swedish Forest Agency, Älmhult office 

Swedish Forest Agency, Hässleholm office 

Råder bristande social-ekologisk passform?
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[Källa: Tuvendal (manus)]

Bidrar Vattenmyndigheten Södra Östersjön till att förbättra 
den social-ekologiska passformen? (en Bridging Organisation)

Figure 2: Construction of the score "Functional bridging". It is here described as a latent variable 
that predicts by five other latent sub-variables. These sub-variables predicts ten measured variables (Q1--
Q10), each with expected additional variation due to unknown external variables (∂1--∂10). 

��
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[Källa: Tuvendal (manus)]

Kronoberg County Board

Skåne County Board

Swedish Forest Agency, Älmhult office 

Swedish Forest Agency, Hässleholm office 

Bidrar Vattenmyndigheten Södra Östersjön till att förbättra 
den social-ekologiska passformen? (en Bridging Organisation)

The Swedish River Basin District Authority is here assumed to 

perform as a conduit between subgroups, defined as if ties via the 
organisation were ties directly between subgroups, see figure 6. It is 
important to note that this, the conduit, is an ideal type. It is not a 
true measure of bridging between subgroups as in reality a bridging 
organisation does not only, nor fully, forward information according to 

the paths given by the social network. This is done to compare two 
networks, one without the bridging organisation and one including the 
conduit-ties the bridging organisation contributes to.

Figure 6: In A there are two subgroups, with three nodes in each, connected with only one tie. In B a 
node is added. Under the assumption that the bridging node functions as an true conduit between 
subgroups, the network (B) can be represented as in C. This is practiced in the second row. Kronoberg 
county in red and Skåne county in blue. 

1.4.2.1 Structural bridging as change in density (∆D)

A test for two-group (counties) differences in tie density, 
identical to table 5 but now including conduit-ties from the bridging 

organisation is conducted. 

��
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Slutsats:
Ett begrepp som tillkommit för att 

synliggöra sådant som vi tar för givet 
och som vi inte längre kan ta för givet.



Att resonera kring utbredning i tid och 
rum fångar både ekologiska 

processer (EPF) och sociala processer 
(sakägare > preferenser > värde).
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Ekosystemtjänster för vem?

- Utbredning tid och rum 

- exempel: vattenförvaltning, Helge å
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Magnus.Tuvendal@gmail.com

http://se.linkedin.com/in/magnustuvendal/
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Frågor & reflektioner?
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Vattendagarna 2014 


Workshop  
Hur jobbar vi med ekosystemtjänster i 
praktiken?

"Workshopen är av en utforskade karaktär.  Vi utbyter erfarenheter kring arbetet med 
att göra praktik av ekosystemtjänster. 

Vi reflekterar och diskuterar kring vad vi gemensamt ser för utmaningar med att arbeta 
med ekosystemtjänster, kunskapsluckor som hindrar och strategier för att komma 
vidare."
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I Sverige har begreppet 
ekosystemtjänster gjort intåg 
på hög policy-nivå. Det 

pågår dessutom en rad 
pionjär-projekt inom 
kommuner och företag.



Än saknas länken där 
emellan.

Lokal praktik

Nationell Policy
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YTA: FAKTOR: ANTAL AREA: SUMMA:
Delfaktorer grönska

BKS Ej underbyggd markgrönska 2 0 0
BKS Växtbädd (≥800 mm) 1,2 75 90
BKS Växtbädd (200-800) 0,2 675 135
BKS Gröna tak (> 300 mm) 0,4 0 0
BKS Gröna tak (50 - 300 mm) 0,1 500 50
BKS Grönska på väggar 0,4 500 200
BKS Balkonglådor 0,3 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet
B Fjärilsrestauranger 1 100 100
B Naturligt arturval 0,5 50 25
B Diversitet i fältskiktet 0,7 0 0
B Diversitet på tunna Sedum-tak 0,1 0 0
B Integrerade balkonglådor med klätterväxter 0,3 0 0
B Buskar generellt 0,2 300 60
B Bärande buskar 0,4 50 20
B Stora träd (stam >30) 2,4 0
B Mellanstora träd (stam 20-30) 1,5 3 125 188
B Små träd (stam 16-20) 1 5 125 125
B Ek 3 3 75 225
B Bärande träd 0,4 5 125 50
B Baggholkar 2 2 50 100
B Fågelholkar 2 4 100 200
B Faunadepåer 2 50 100

Tilläggsfaktorer grönska/rekreativa & sociala värden
S Gräsyta användbar för bollspel och lek 1,2 75 100
S Odlingsytor på gården 0,5 0
S Balkonger och terrasser förberedda för odling 0,5 0 0
S Gemensamma takterasser 0,2 0 0
S Synliga gröna tak 0,1 500 50
S Blomsterprakt 0,2 200 40
S Buskar upplevelsevärde 0,1 300 30
S Bärande buskar med ätliga frukter m.m. 0,2 50 10
S Träd, upplevelsevärden 0,5 8 200 100
S Fruktträd och blommande träd 0,2 5 125 25
S Pergolor, lövgångar m.m. med grönska. 0,3 160 48
S Fågelholkar, upplevelsevärden 0,2 4 100 20

Tilläggsfaktorer grönska/klimat-heat island
K Träd m lövskugga över lekplats m.m. 0,5 2 50 25
K Pergolor, lövgångar m.m som ger  lövskugga 0,5 160 80
K Gröna tak, flerskiktad markgrönska - temp.utj. 0,1 500 50

Delfaktorer vatten
BKS Vattenytor, permanenta 1 50 50
BKS Öppna hårdgjorda ytor 0,3 25 8
KS Grus och sand 0,2 986 197
KS Betongplattor med fogar 0,05 100 5
- Täta ytor 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/biodiversitet
B Biologiskt tillgängliga permanenta vatten 4 50 200
B Fuktstråk med tillfälligt vatten i vegetationen 2 0 0
B Fördröjning i ytvatten (fuktstråk i park) 0,2 1000 200
B Fördröjning i underjordiskt magasin 0,1 500 50
B Avvattning av täta ytor till vegetation 0,1 0

Tilläggsfaktorer vatten/rekreativa & sociala värden
S Vattenspeglar 1 50 50
S Biologiskt tillgängliga vatten - upplevelsevärden. 1 50 50
S Fontäner, cirkulationsanläggning  o.dyl. 0,3 1 25 8

Tilläggsfaktorer vatten/klimat - heat island
K Vattensamlingar för torrperioder 0,5 50 25
K Uppsam. regnvatten för bevattning - klimateffekt 0,05 500 25
K Fontäner  o.dyl. - klimateffekt 0,3 1 25 8

Total summa (eko-effektiv yta): 3120
Medelfaktor:
Hela tomtens yta: 5200

Uppnådd faktor: 0,60

Balansräkning: Antal faktorer
B = Biologisk mångfald 18
K = Klimatanpassning 14
S = Sociala värden 19

Total area  5.200 m2 
Building area  3.300 m2 
Yard   1.900 m2 
 

Green ground      750 m2 
Pond /wetland       50 m2 
Green roofs     500 m2 
Green walls      500 m2 
3 oaks (medium size) 
5 trees with berries 
6 nesting boxes (birds, bats, 
beetles) 

Deep soils 
grass for playing   
Flowers, bushes 

…… 

Total = 3.120 

3.120/5200=0,6 

   Green Area Factor 0,6 Calculating the  
green area factor 

 

= Ecologically effective surface area 

Total land area 

= 0,6 
 



Ekotjänster i kommunal planering, Nacka kommun

Ant kategorier+upplevelsevärden

� Grönprogrammet (SLU; Grahn m fl)

Antal+skolaktiviteter
� Skolenkät 2009 (N. kommun, Mautner)

Identifierade+områden+fr WS

� Intressentanalys fr WS 130610

Kvalitetspoäng:

Tillgänglighetspoäng:

Fysisk+(aktiv),+antal+respondenter/area

�GIS: Isokroner, enkät

Visuell+(passiv),+antal+hus+med+utsikt+/area
� GIS: Siktanalys

Demografisk+(potentiell),+antal+personer/area/tidavstånd

� GIS: Isokroner, urval fastighetsregister.

�������	����dbA � poängavdrag

�GIS: MapAlgebra

Visuell+störning+(trafikled,+industriomr etc)++� poängavdrag

� GIS:  Siktanalys, MapAlgebra

�����������������
	�����

(1) Anpassning spatiala data, 
förberedande GIS-analyser:

Källa: Magnus Rothman, miljöutredare Nacka kommun (magnus.rothman@nacka.se)

Multikriterie-
analyser (MCE), 
kulturella ES

Lika vikter /neutralt
(Viktning = 1)Lägger 

samman till 
ett  

“värdelager” 
utifrån 
viktade 
lager

mailto:magnus.rothman@nacka.se


1. En runda där alla får (kort) dela med sig 
av metoder/sätt där man ser att ES kommer in 
praktik. (10 min)


2. Diskussion i fyra små-grupper (20 min)
>> identifiera lösningar & metoder?
>> hinder och kunskapsluckor?
- en rapportör utses som punktar ned ovan
(Magnus fotar noter)


3. Samling kl. 14.35, 
redovisning och gemensam diskussion (30 
min)

Magnus Tuvendal, Vattendagarna, November 2014
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Resultat från Diskussion i fyra 
små-grupper (20 min)
>> identifiera lösningar & metoder?
>> hinder och kunskapsluckor?
- en rapportör utses som 

punktar ned ovan

Se tre foton.
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