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Ekosystemtjänster:  
 

”Ekosystemens direkta och 
indirekta bidrag till människors 

välbefinnande.” 
 

Naturvårdsverket, 2012 



 Ekosystemtjänster – ett mått 
på vår otacksamhet.  

 
Jesper Nyström, Forskning och Framsteg 2011 

Presenter
Presentation Notes
Uppstod I en krets av ekologiska eknomer för att tydliggöra naturens värde 



Den ultimata tjänsten  - FOTOSYNTES 
Inget blir över - NÄRINGSCIRKULERING 

Ta ett djupt andetag - LUFTRENING 

Livets ursprung - JORD 

Fruktsam förening  - POLLINERING 

Planetens städpatrull - AVFALLSHANTERING 

Fiendens fiende en vän - SKADEDJURSREGLERING 

Allt livs källa  - SÖTVATTEN 

Mer än bara träd  - VAROR FRÅN SKOGEN 

Mat på vårt bord  - GRÖDOR o BOSKAP 
Källa: McNeely et al, 2009 



Kulturella Försörjande Reglerande 
Millennium Ecosystem Assessment 

Stödjande - behövs för alla de övriga tjänsterna  

Presenter
Presentation Notes
För vi är fortfarande helt beroende av en rad processer i naturen för att överleva, trots teknologiska landvinningar. Eftersom detta enkla faktum ofta glöms bort, särskilt bland alla de som bor i städer, har begreppet ekosystemtjänster utvecklats. De försörjande tjänsterna ger oss frukt, fisk, timmer. De kulturella tjänsterna ger oss tillexempel rekreation. De reglerande tjänsterna utförs av en myriad av organismer, som tillsammans reglerar vattenflöden och klimat, och pollinerar våra grödor. Bakom dessa tydliga nyttor finns stödjande tjänster, som behövs för att alla de övriga ska fungera. Hit hör tillexempel återbildning av jordmån. Begreppet ekosystemtjänster används nu i politiken både på nationell och internationell nivå, som ett sätt att förstå vad olika funktioner och processer i naturen betyder för människor, och därmed få en bättre bild av konsekvenserna av olika beslut. Ekosystemtjänster används ibland nästan synonymt med prislappar. Jag vill därför också ge en liten mer poetisk beskrvning av ekossytemtjäsnter: 
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Vad är resiliens? 
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga 
att klara av förändring och vidareutvecklas. 
 
Strategier baserade på resiliensperspektivet 
utgår ifrån att vi måste förvänta oss 
överraskningar och stärka systemens förmåga 
att anpassa sig till framtida förändringar.  
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Presentation Notes
Vad är resiliens? 



• Vi förenklar ekosystem för att maximera produktionen av 
några få ekonomiskt värdefulla resurser 

• Ensidighet  färre ekosystemtjänster produceras 

• Ökad sårbarhet i samhälle och ekonomi (mindre resiliens) 
för klimatförändring och andra störningar 

Minskad mångfald  mindre resiliens 



Tröskeleffekter 



Algal dominance  
 
Korallrev 
 
 
 
Betesmarker (gräs) 
 
 
 
 
Tropiska skogar 
 
 
 
 
 
 
 

Ekosystemskiften 
 

Presenter
Presentation Notes
Vi ser dessa ekosystemskiften i många olika system. Det ledde till att en grupp forskare ställde sig frågan kan jorden på globla skala genomgå ett dylikt skifte? 



 

Presenter
Presentation Notes
Svaret på den frågan blev en forskningssyntes som kom 2009. 



Vi befinner oss nu i Holocen: 10 000 år 
av stabilitet för mänskligheten 

Presenter
Presentation Notes
Jorden har givit oss 10 000 välsignade år. Här ser vi hur temperaturen skiftat under de senaste 100 000 åren. Hela denna period var vi jägare och samlare, och människorna var få på planeten. Och så för ungefär 10 000 år sedan stabiliseras klimatet, och strax därefter utvecklas jordbruket och civilisationen så som vi känner den idag. 



Utsläpp av  
växthusgaser 

Biologisk 
mångfald 

Mark-
användning 

Kemiska 
föroreningar 

Färsk- 
vatten 

Luftpartiklar 
Ozonskiktet 

Havsförsurning 

Kväve och 
fosfor 

Mänsklig välfärd inom planetens gränser 

Illustration: Erik Rosin, baserad på Rockström m.fl. Nature, 2009 

Presenter
Presentation Notes
Att ekosystem kan förändras på det här plötsliga sättet, och att mänskligheten idag formar biosfären, betyder att det finns biofysiska gränser som vi inte får passera om vi vill behålla det klimat och den typ av biosfär som våra civilisationer utvecklats i. 2009 skrevs en forsknignssyntes i Nature där man svarade på frågan om det finns risk för sådana här  skiften på global nivå. Vi lever idag i en extremt stabil tempraturregim…Nio kritiska områden har identifierats, och vi har överskridit åtminstone tre av dem. Samtidigt är det fortfarande många människor som inte får sina grundläggande behov tillfredsställda. Vi måste hitta sätt att öka mänsklig välfärd inom planetens gränser. De globala utmaningarna återspeglas också i nationell poltitik. 



Planetary Boundaries 
A safe operating space for humanity 

Steffen et al Science 16 January 2015 



På samma gång är mänskligheten fullständigt beroende av 
biosfärens förmåga att upprätthålla mänsklig välfärd och 
utveckling.  

Mänskligheten är en del av biosfären och formar den, från 
lokal till global skala, historiskt och i framtiden.  



Synliggöra värdet av ekosystemtjänster 

Synliggöra värdet av 
ekosystemtjänster 
- Åtgärder för välfärd genom 
biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 

 
 
 

 
Maria Schultz – Utredare 
 
Lars Berg - Huvudsekreterare 
Louise Hård af Segerstad &  
Thomas Hahn - 
Utredningssekreterare 
 

Illustration: J Lokrantz/Azote 
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Presentation Notes
Illustrationen på framsidan: Den vitruvianske mannen, Leonardo da Vinci, beskriver människans förhållande till naturen och dess proportioner, och förenandet av konst och vetenskap.Nätverket av växter och djur i människokroppen illustrerar hur människans existens, samhälle och ekonomi har sin grund i biologisk mångfald och utvecklas i samspel med naturens funktioner.Den vitruvianske mannenIllustrationen är inspirerad av en teckning Den vitruvianske mannen som Leonardo da Vinci gjorde för mer än fem hundra år sedan. Den föreställer en människa, med kroppen i två positioner lagda ovanpå varandra. Tillsammans med tillhörande anteckningar anses verket vara da Vincis sätt att beskriva hur människan förhåller sig till naturen och dess proportioner. Teckningen ses också som ett exempel på förenandet av konst och vetenskap. I utredningens version av da Vincis klassiska bild formas människokroppen av ett samverkande nätverk av växter och djur. Detta illustrerar hur människans existens har sin grund i biologisk mångfald och att  våra samhällen och ekonomier utvecklas i samspel med naturens funktioner.Antropocen dynamikenSocialekologiska inventeirngar



Synliggöra värdet av ekosystemtjänster 

EST 

Jordbruksgröda 

Naturlig skadedjurs- 
bekämpning Timmer 

Vatten - kvalite o flöde Habitat - levnadsplatser  
biologisk mångfald 

Erosionsskydd/ 
bildande av bördig jord Kolsänka 

Pollinering 

Mångfunktionalitet 

Presenter
Presentation Notes
För det behvöer vi förstå ekosystemens mångfunktionalitet, dvs att många olika ekosystemtjänster produceras från ett områden, Det är viktigt förstå hur tjänsterna hänger ihop med varandra, pollinering vatten essentiellt för för jordbruk. Vi kan göra mer medvetna val kring vilka ES vi vill optimera för. Genom att identifiera och kartlägga vilka ekosystemtjäsnter vi är beroende av i olika sammanhang kan vi öka kunskapen för bättre förvaltning av ekosystem för mänsklig välfärd. ….life support system Ett framgångsrikt exempel där man härmat naturens design är så kallat trädjordbruk i Brasilien med samodling av träd, buskar och jordbruksgrödor, vilket binder mer kol, skapar större biologisk mångfald, ger högre inkomster och bättre riskspridning för bönderna. Trädjordbruket ger en större mångfald av ekosystemtjänster än det intensiva jordbruket som tenderar att maximera spannmålsproduktion på bekostnad av de flesta andra ekosystemtjänster. Ett multifunktionellt jordbruk som bidrar med fler nyttigheter än bara livsmedel förespråkas av allt fler. Figuren är modifierad från Foley m.fl. (Science 2005).



Synliggöra värdet av ekosystemtjänster 

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. 

Presenter
Presentation Notes
Denna ska revideras av Thomas



Synliggöra värdet av ekosystemtjänster 

”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. 

  
 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Marknadspriserna hjälper inte till att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ens för ekosystemtjänster  som varor från tex jordbruk, skogsbruk och fiske. Vi ersätter endast det mänskliga arbetet plus kapital som lagts ned. Än mindre betalar vi för sk reglerande och stödjande ekosystemtjänster.  Den globaliserade marknaden gör även att vi maskerar t ex utfiskning, dvs om vi fiskar ut på en plats ger det inte ökade priser för fisk utan vi importerar fisk från någon annan plats i världen, så långt det går. Därmed syns inte den sinande tillgången i marknadspriset. ------Vissa ekosystemtjänster har tydliga prislappar. Det gäller förstås särskilt deförsörjande tjänster, varor, som köps och säljs på marknaden. Men är prislappen i affären (marknadspriset) på potatisen,köttbullarna och morötterna samma sak som värdet? När ekosystemtjänstenpotatis värderas i monetära termer dras kostnader för arbete och maskiner av.Ekosystemtjänstens värde blir med denna beräkningsmetod en bråkdel av vad vi betalar för potatisen iaffären. Priset säger dock mycket litet om betydelsen av potatisproduktion för vårt välbefinnande.  Även om prisetpå mat eller vatten skulle gå upp med flera hundra procent, på grund av till exempelen global livsmedelskris, skulle vi fortfarande vara beredda att betala – vi måste juha mat för att överleva. Vi värderar med andra ord dessa ekosystemtjänster högre än dagensmarknadspris, de har ett stort konsumentöverskott. Om vi jämför med till exempelhemelektronik är betalningsviljan i regel inte alls lika stor. Dessa varor har relativtsett ett mindre konsumentöverskott. När vi i BNP lägger samman marknadsvärdenaså ser det därför ut som att jordbruk, skogsbruk och fiske bara står för cirka 2 % avvälfärden i Sverige. I själva verket visar det sig att vi värderar ekosystemtjänsternamycket högre, särskilt i en bristsituation. Varken marknadspriser eller bidraget till BNP utgörmed andra ord en tillförlitlig uppskattning av värdet på en ekosystemtjänst.



Synliggöra värdet av ekosystemtjänster 

Tre kategorier av åtgärdsförslag 
 

Integrering i beslutsprocesser 
 
 
 
 

Bättre kunskapsunderlag  
 
 
Lärandeprocesser 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Integrering i underlag för finanspolitiska beslut, reglering av mark- och vattenanvändning, ekonomiska styrmedel (regler, incitament, information) inkl ekologisk kompensation, och i samverkansprocesser mellan myndigheter och icke-statliga aktörer med fokus på regional utveckling och näringslivsutveckling.Bättre kunskapsunderlag på nationell nivå genom ekosystemtjänstbedömningar i samband med integrering i beslutsprocesser i myndighetsutövningen – dessutom genom miljömålsuppföljningen och genom nationell statistik. Effektivare kunskapsarbete genom kopplingar mellan integreringsåtgärder, miljömålsuppföljningen och indikatorer för hållbar utveckling / miljöräkenskaper.Lärandeprocesser på olika nivåer genom forskning/utvärdering, medverkan av aktörer och olika kunskapsbärare i beslutsprocesser, och genom nationella synteser och analyser av policyalternativ.Kunskapsbärare, läskunniga i landskapet, jorbbrukare som kan sin jord
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Strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 

• Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att genomföra en 
kommunikationssatsning om ekosystemtjänster. … samarbeta 
med HaV, SGU, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Vinnova, 
Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens 
Jordbruksverk, Boverket, Tillväxtverket, länsstyrelserna och 
andra regionala aktörer...  

 
• Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att tillsammans 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 
vatten.   

 
 



….och….. 

– Ekotjänster i Nacka utifrån TEEB 
– Detaljplan – Norrköping 
– Översiktsplan - Järfälla 
– Resiliensanalys – Eskilstuna  
– Länsstyrelser 
– Riksbyggen 
– Saltå Kvarn 
– Skolmaterial från Skolverket, WWF, 

Naturskyddsföreningen 
 
 



Skolmaterial 

WWF – Naturens tjänster 

Swedesd – The Parts and the Whole 

Skolverket  –  

Presenter
Presentation Notes
Det är ett strategiskt verktyg, inte i första hand för att hantera miljöaspekter. 
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Förundran – WOW- -AWE --- Tacksamhet – Nätverken…. 









Shrimp farming,  
Honduras 



Year of Peak Fish Harvest 
Harvest peak 

Pre-peak 

Post-peak 

Source:  Millennium Ecosystem Assessment and Sea Around Us project 

Presenter
Presentation Notes
Adapted from MA State and Trends Figure 18.6. Year of Maximum Catch.  Geographic shifts in global fisheries catches through time reflect increasing depletion closer to shore. Solid lines indicate areas with maximum catches during 1965 and 1995; shaded areas represent places where the maximum catch has already been reached and is falling.



Source: Deutsch et al. 2007. Feeding aquaculture growth through globalization. Global Environmental Change.  

Fish meal for Norweigan salmon 



Fish meal for shrimp farming in Thailand 

Source: Deutsch et al. 2007. Feeding aquaculture growth through globalization. Global Environmental Change.  







Hur många insekter behövs för att göra en hamburgare? 





 
  
  

 



Hur får man 200 liter vatten i en flaska öl?  



Tack! 
 

louise@albaeco.com 
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