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• Fokus på upplevelser, välbefinnande, 
regional utveckling, turism. En liten del 
habitat och biologisk mångfald.

• Internationellt – dricksvatten, skydda 
skog för att säkra kvantitet och 
kvalitet.

• Ekosystemtjänst – en definitionsfråga 
(från dricksvatten till jaktlicenser).
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Skog – vatten – ekosystemtjänster 

2006 genomfördes studie med syfte att:

• Visa vad som finns dokumenterat i ämnet ”sociala värden i skogliga vattenmiljöer”.

• Översiktligt redogöra för hur skogliga aktörer verksamma i norra och sydöstra Sverige, ser på
skogsvattens sociala värden.

• Ge exempel på regionala möjligheter där skogsvattens sociala värden kan lyftas fram och
utvecklas.

”Med sociala värden i sammanhanget avses sådant som bidrar till människors, 
det stora flertalets eller allmänhetens välfärd eller välbefinnande. Det handlar 
dessutom om en mängd olika värden, både konkreta fysiska sådana och mer 
upplevelsemässiga värden till exempel; sportfiske, kanoting, rafting, bad, 
rekreation, friluftsliv, folkhälsa, naturupplever, levande natur.”

(Ur ”Vid ett skogsvatten – om sociala värden i skogliga vattenmiljöer”. LIFE Forests for water 2003-2007)
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• Skog    vatten (dricksvatten, habitat, 
biologisk mångfald, skuggande, 
stabiliserande, vattenhållande förmåga m.m.)

• Vatten     skog (virke, habitat, biologisk 
mångfald m.m.)
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Forests and water: Valuation and Payments for Forest 
Ecosystem Services

• UNECE/FAO Forestry and Timber
Section planerar en studie om 
värdering av ekosystemtjänster inom 
området skog och vatten.

• 56 länder (Nordamerika, Europa).

• Syfte: att öka medvetenheten om 
ämnesområdet hos allmänhet, 
skogsägare, planerare, experter, 
ideella organisationer, företag, 
beslutsfattare inom skogssektorn.
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Forests and water: Valuation and Payments for Forest 
Ecosystem Services (UNECE/FAO)

Man vill lyfta fram betydelsen av intakta 
skogsekosystem för:

• att ”fånga” regn

• att fylla på och rena vattentillgångar

• reglera sedimentation

• yt- och grundvattenflöden

• filterfunktion

• vattenhållande förmåga

• minska risker för ras och skred, 
översvämning och torka.
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Bruka, 

skydda, 

nyttja!


