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Globala värdet av ekosystemtjänster
Constanza et al, 2014

Aggregerat 
värde

125 * 10e12 $

(Global GDP in 2011:
75 * 10e12 $)



Globala värdet av ekosystemtjänster
Constanza et al, 2014

Biome type Area, 
miljoner
hektar

Värdet av 
ekosystemtjänster, 

$/ha *år

Summa
$ 10e12

2011

Mangrove träsk 128 193 843 24,8

Korallrev 28 352 843 9,9

Gräsmarker/rangelands 4 418 4 416 18,4

Åkermark 1 672 5 567 9,3

..osv totalt 16 biom
värderade

Osv…

Totalt 125

Constanza et al, 2014, Global Environmental Change 26, sid 152-158 
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Aggregerat 
värde

125 * 10e12 $

(Global GDP in 2011:
75 * 10e12 $)



Kulturella

Försörjande

Reglerande

Stödjande

Millenium Ecosystem Assessment 2003



Provisioning - Försörjande
CICES 2013 TEEB 2010 MEA 2003 Costanza 1997 

Nutrition 

Biomass 

Cultivated crops 

• Food • Food 
• Food 

production 

Reared animals and their outputs 

Wild plants, algae and their outputs 

Wild animals and their outputs 
Plants and algae from in-situ 

aquaculture 
Animals from in-situ aquaculture  

Water 
Surface water for drinking 

• Fresh water • Fresh water • Water supply 
Ground water for drinking 

Materials 

Biomass 

Fibres and other materials from 

plants, algae and animals for direct 
use or processing 

• Raw materials 

• Medicinal resources 

• Fibre 
• Biochemicals, natural 

medicines, and 
pharmaceuticals 

• Ornamental resources 

• Raw 

materials 
Materials from plants, algae and 

animals for agricultural use 

Genetic materials from all biota 
• Maintenance of 

genetic diversity 
• Genetic resources 

• Genetic 

resources 

Water 

Surface water for non-drinking 
purposes 

• Fresh water • Fresh water • Water supply 
Ground water for non-drinking 
purposes 

Energy 

Biomass-based 
energy sources 

Plant-based resources 
• Raw materials • Fuel 

• Raw 
materials Animal-based resources 

Mechanical 
energy  

Animal-based energy    

 



Regulating and Supporting/Reglerande o 
stödjande

CICES 2013 TEEB 2010 MEA 2003 Costanza 1997 

Mediation of waste, 
toxics and other 
nuisances 

Mediation by biota 

Bio-remediation by micro-
organisms, algae, plants, and animals 

• Waste-water 
treatment 

• Local climate 
and air quality 

• Water 
purification and 

waste treatment  
• Air quality 

regulation 

• Waste treatment 
• Gas regulation 

Filtration/sequestration/ 
storage/accumulation by micro-
organisms, algae, plants, and animals 

Mediation by 
ecosystems 

Filtration/sequestration/ 
storage/accumulation by ecosystems 

Dilution by atmosphere, freshwater 
and marine ecosystems  

Mediation of smell/noise/visual 
impacts 

   

Mediation of flows 

Mass flows  

Mass stabilization and control of 

erosion rates • Erosion 
prevention 

• Erosion 

regulation 
• Erosion control 

and sediment 
retention  

Buffering and attenuation of mass 

flows 
 

Liquid flows  
Hydrological cycle and water flow 
maintenance 

• Fresh water 
• Water regulation 
• Water cycling 

• Water regulation 

Flood protection • Moderation of 
extreme events 

• Natural hazard 
regulation 

• Disturbance 
regulation 

Gaseous / air flows  
Storm protection 

Ventilation and transpiration    

Maintenance of 

physical, chemical, 
biological conditions 

Lifecycle 
maintenance, habitat 
and gene pool 
protection  

Pollination and seed dispersal • Pollination • Pollination • Pollination 

Maintaining nursery populations and 
habitats 

• Habitats for 
species 

 • Refugia 

Pest and disease 
control  

Pest control 
• Biological 

control 

• Pest regulation 
• Biological 

control 

Disease control 
• Disease 

regulation 
 

Soil formation and 
composition 

Weathering processes • Maintenance of 
soil fertility 

• Soil formation  
• Nutrient cycling 

• Soil formation 
• Nutrient cycling Decomposition and fixing processes 

Water conditions  
Chemical condition of freshwaters • Habitats for 

species 
  

Chemical condition of salt waters   

Atmospheric 

composition and 
climate regulation  

Global climate regulation by 
reduction of greenhouse gas 
concentrations 

• Carbon 
sequestration 
and storage 

• Climate 
regulation 

• Climate 

regulation 
• Gas regulation  Micro and regional climate 

regulation 
• Local climate 

and air quality 

• Air quality 
regulation 

• Climate 
regulation 

 



Cultural / Kulturella (icke-materiella)

CICES 2013 TEEB 2010 MEA 2003 Costanza 1997 

Physical and intellectual 
interactions with biota, 
ecosystems, and land-/seascapes 

[environmental settings] 

Physical and 
experiential 
interactions  

Experiential use of plants, 
animals and land-/seascapes 
in different environmental 

settings 

• Recreation and 
mental and physical 
health 

• Tourism 

• Recreation 
and ecotourism 

• Recreation 

Physical use of land-

/seascapes in different 
environmental settings 

Intellectual and 

representative 
interactions  

Scientific 

• Aesthetic 
appreciation and 
inspiration for 
culture, art and design 

• Knowledge 

systems, 
• Educational 
values 
• Cultural 
diversity 

• Cultural 

Educational 

Heritage, cultural 

• Cultural 
diversity 

• Social 
relations 
• Cultural 
heritage values 

Entertainment  

Aesthetic 
• Aesthetic 
values 

Spiritual, symbolic and other 
interactions with biota, 
ecosystems, and land-/seascapes 

[environmental settings]  

Spiritual and/or 
emblematic  

Symbolic 

• Spiritual experience 
and sense of place 

• Spiritual and 

religious 
values 
• Sense of 
place 

Sacred and/or religious 

Other cultural 
outputs 

Existence 

Bequest 

 



Exempel på ekosystemtjänster 
viktiga på gårdsnivå 

• Jordmånsbildning (S)
• Primär produktion av biomassa (S)
• Markens kretslopp av växtnäring (S)

• Livsmedel (F)
• Bränsle och fiber (F)

• Klimatreglering (kolinlagring) (R)

• Kulturarv (K)



Exempel på ekosystemtjänster 
viktiga på landskapsnivå 

• Vatten (F)

• Vattenflödesreglering (R)
• Vattenrening (R)
• Erosionsreglering (R)
• Pollinering (R)
• Sjukdomsreglering (R)

• Estetiska värden (K)
• Rekreation och turism (K)



Värdering av ekosystemtjänster - syftet styr 
skala och krav på precision 

Användning Syfte Lämplig skala Krav på precision

Medvetandegöra Totala värden, 
aggregera på 
makro nivå

Regional till 
global

Låg

Nationalräkenska
per, välfärd

Totala värden i 
sektorer

Nationell Medium

Policy analys Förändra genom 
policy

Flera beroende 
på policy

Medium till hög

Payment for 
ecosystem service 

(PES)

Få till stånd 
åtgärder som 

kopplar till 
ersättning

Flera beroende
på systemet

Medium till hög

Tabell baserad på 
Constanza et al, 2014, Global Environmental Change 26, sid 152-158 



Monetär värdering

• Olika metoder
• Marknadsbaserade

• Nuvarande marknadspriser

• Beteendebaserade
• Tar hänsyn till mänskligt beteende 

• Scenariovärderingsmetoder
• Baserad på undersökningar/enkäter

• Val av bio-fysikaliska indikatorer

2017-06-09 13



Exempel Monetär värdering försörjande tjänster

Försörjande ES Monetär 
värderings metod

Ekonomiskt värde

Odlade grödor Marknadsbaserad Marknadspriset av 
grödor

Djur och deras 
produktion

Marknadsbaserad Marknadspriset av 
mjölk och nötkött

Energiproduktion, 
biomassa

Marknadsbaserad Marknadspriset av 
elektricitet

2017-06-09 14



Exempel Monetär värdering reglerande och stödjande tjänster

Reglerande och 
stödjande ES

Monetär värderings 
metod

Ekonomiskt värde

Mass-stabilisering och
erosionskontroll

Ersättnings- och/eller 
förhindrad kostnad

Avkastningsförluster pga erosion

Bevarande av pollinering, 
livsmiljö och genpoolen

Ersättnings- och/eller 
förhindrad kostnad

1) Avkastningsförluster pga
”pollineringens del av 
skörden”

2) Ersättningskostnader för 
bisamhällen

Global klimatreglering genom
minskning av växthusgaser i
atmosfär

Ersättnings- och/eller 
förhindrad kostnad

1) Avkastningsförlust av organiskt
kol i jorden

2) Marknadspriset av CO2

2017-06-09 15



Värdering av ekosystemtjänster –
exempel på indikatorer kulturell tjänst

1
6

Kulturella Indikator Enhet

Fritidsaktiviteter

Antal besökare 
per år

personer/år

Gårdsturism antal besökare, antal gårdar

Vandringsleder km

Fågelskådning antal fågelarter, antal 
fågelskådare

Jakt antal skjutna djur

Viljan att utföra 
aktiviteter i 
området



Värdering av ekosystemtjänster - metoder

• Beteendebaserade

• Resekostnad
• Hedonisk

prissättning

1
7Källa: Rodríguez-Ortega et al (2014)



Värdering av ekosystemtjänster - metoder

• Scenariovärderings-
metoder

• Betingad kostnad
• Val-baserad kostnad

1
8Källa: Rodríguez-Ortega et al (2014)

Bild A

Bild C

Bild B

Bild D



Några exempel på värderingar av 
ekosystemtjänster och vilka utmaningar 

man stöter på

• Vattenrening – säkra vattenkvalitet

• Markens stödjande ekosystemtjänster 

• Värdering av naturbetesmarker



Payment for ecosystem services – PES
”Ersättning för ekosystem(miljö)tjänster”

Ökande intresse för PES-program runt om världen 
och PES får mycket uppmärksamhet inom 

forskningen

Ett PES-program kan beskrivas som en 

frivillig transaktion där en väldefinierad
ekosystem(miljö)tjänst (eller en markanvändning som 

tillgodoser tjänsten) köps från en leverantör (eller flera 
leverantörer) av tjänsten, med villkoret att tjänsten 

kan säkras



Säkra vattenkvalitet – Vittel Frankrike 
– exempel på vattenrelaterat PES

• Vittel i nord-östra
Frankrike

• Hög kvalitet på 
grundvatten

• Vittel mineralvatten

• Köptes av Nestlé i slutet 
av 1980-talet

• Hur skulle man 
långsiktigt säkra 
vattenkvalitén?



Säkra vattenkvalitet – Vittel Frankrike 
– exempel på vattenrelaterat PES

• Lantbrukare inom vattenområdet har åtagit sig att: byta ut 
majs mot vallar och bete, ha max ett djur/ha, sluta använda 
pesticider och mineralgödsel, använda komposterad gödsel 
(dvs en mer extensiv djurhållning än tidigare)

• Nestle Water har skrivit långa avtal med lantbrukarna (18-30 
år) och betalar stöd per areal, investeringsstöd för ny teknik 
samt ger kompensation för ytterligare areal utanför 
vattenområdet.

• PES-programmet tog 10 år (inkl forskning) att sätta på plats 
men omfattar nu också annan markanvändning (t ex kem-
användning på golfbanor, järnvägsbanor, parkeringsplatser 
etc



Markens organiska kolhalt är en ofta använd 
indikator för stödjande ekosystemtjänster i marken och 

markens biologiska mångfald

http://www.jespersblogg.se/2013_07_01_archive.html

”Gropen” i Borgeby, 2013

Organiskt material är 
energikälla för en majoritet 
av markorganismer och 
därmed kopplat till flera 
funktioner

Markens kolhalt är en viktig 
faktor för att bedöma mark-
kvalitet och jordbruks-
produktion



Exempel: Värdera 
markekosystemtjänster på gården

• Internetbaserat verktyg 
C-bank från LU - visar på 
hur olika åtgärder 
långsiktigt kan öka 
markens naturkapital 
genom att öka mullhalten 
och därmed 
markorganismernas 
arbete

• Testversion för södra 
Skåne och grödorna 
hvete, hraps, s-betor, 
korn

• www.c-bank.lu.seProduktionsfunktion för höstvete baserat 
på N-giva och markens kolhalt (data från skånska 
bördighetsförsöken) (Dänhart m fl, 2012, 
Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet)

http://www.c-bank.lu.se/


Några tankar kring värdering av 
förändrat markkol

• Dagens brukningsmetoder i 
Skåne innebär minskande 
kolhalter som kostar cirka 
40 kg/ha*år i veteskörd

• Mellanårsvariation i 
veteskörd (1970-2000) cirka 
100 kg/ha*år

• Hur långsiktigt perspektiv 
har lantbrukarna på 
markens naturkapital?

• Är det ett långsiktigt 
samhällsintresse att skydda 
markens naturkapital?

• Åtgärder som ökar markkol
innebär kolinlagring och 
mindre användning av 
kvävegödsel

• Vilket pris på CO2? –
antagande som har stor 
betydelse!
• Hög värdering kan vara 

svensk bensinskatten 
1100 kr/ton CO2 (2016)

• Låg värdering kan vara EU-
ETS handelssystem 58 
kr/ton CO2 (2016)

Data från forskningssatsningen ”Värdet av ekosystemtjänster”. Naturvårdverkets rapport 6753 (feb 2017), 
Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för ett effektivt beslutsfattande



http://www.cec.lu.se/sv/forskning/multifunktionella-landskap

Sveriges jordbruksmark är drygt 3 miljoner hektar

Åkermark 2,6 milj ha

varav 1,1 milj hektar vall 

eller gräsmarker

Naturbetesmark

0,45 milj ha



http://mytrips.se/juni-i-
sardal/

Betesmarkerna viktiga för pollinerande insekter 

och många kulturella ekosystemtjänster



https://www.bastad.com/sv/naturr
eservat-pa-bjarehalvon

Betesmarkerna viktigt kulturarv



http://mytrips.se/juni-i-
sardal/

Betesmarkerna viktiga (?) för produktion från 

nötkreatur och får



Sifo-undersökning i Västra Götalands regionen om hur 
invånarna värdesätter naturbetesmarken
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Fråga: Hur viktigt är det att bevara naturbetesmarkerna? 1=inte viktigt 

alls; 5=mycket viktigt

Källa: Naturbetesmarkernas värden och bevarande. Rapport 2017:21. Länsstyrelsen i Västra Götalands



Sifo-undersökning i Västra Götalands regionen om 
hur invånarna värdesätter naturbetesmarken
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Fråga: Hur mycket är du villig att betala i inkomstskatt per år för att hälften 

av nuvarande naturbetesmarker i Västra Götaland är kvar om 20 år?

Källa: Naturbetesmarkernas värden och bevarande. Rapport 2017:21. Länsstyrelsen i Västra Götaland



Naturvårdsverket har som mål i miljömålsarbetet att senast 2018 
ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 

ekosystemtjänster vara allmänt kända och integrerade i 
ekonomiska ställningstagande, politiska avväganden och andra 

beslut i samhället där så är relevant och skäligt. 



Tack för att ni lyssnade!


