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Vad är Ekosystemtjänster (ES)?
De funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan - upprätthåller 

eller förbättrar människans välmående. Det är tjänster vi får gratis av naturen = 

Antropocentrisk perspektiv.

Naturvårdsverket: Ekosystemtjänster =  Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 

människors välbefinnande.

Citation Definition Principal uses

Daily, 1997 The conditions and processes through which natural 

ecosystems, and the species that make them up, sustain 

and fulfill human life

Awareness

MEA, 2005 The benefits people obtain from ecosystems Awareness

Collins och Larry, 2007 Natural assets that support human health and well-being Awareness

Costanza m.fl., 1997 Ecosystem goods (such as food) and services (such as 

waste assimilation) represent the benefits human 

populations derive, directly or indirectly, from ecosystem 

functions

Awareness, 

valuation (est, of 

replacement costs) 

modeling

US EPA, 2006 Outputs of ecological functions or processes that directly 

or indirectly contribute to social welfare or have the 

potential to do so in the future. Some outputs may be 

bought or sold, but most are not marketed.

Valuation 

(Ecological Benefits 

Assessment)

Boyd och Banzhaf, 2007 The ecological components directly consumed or enjoyed Valuation (Green 

accounting)
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Figur efter Patterson och Coelho (2009) som visar på olika definitioner av  ES. 



Naturvårdsverkets klassificering av Ekosystemtjänster

 Försörjande - själva varorna som mat, 
material som vi kan använda mer 
eller mindre direkt

 Reglerande - är ES som är lite mer 
specifika, som t.ex. styr klimatet och 
vattenflöden, och ger oss 
klimatstabilisering och luft- och 
vattenrening.

 Kulturella - är ES som bidrar till 
människans hälsa och känslomässiga 
välbefinnande, som t.ex. estetiska 
värden och rekreativa värden.

 Stödjande - är de ES som stöder och 
är nödvändiga för att de övriga ES ska 
fungera, t.ex. näringscykler, 
vattencykler och pollinering.



• Sågade trävaror, 
pappersprodukt
er

• Biobränsle
• Dekorativa 

material
• Vilt
• Bete och foder
• Svamp
• Bär
• Dricksvatten
• Slöjdvirke och 

näver 
• Medicinsk och 

näringsmässig 
användning 
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• Klimatreglering

• Förebyggande 
av stormskador

• Förebyggande 
av erosion

• Vattenreglering 

• Kontroll av 
skadedjur och 
sjukdomar
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• Vardagsrekreation 
och 
träningsaktiviteter

• Turism

• Mental och fysisk 
hälsa

• Miljö och estetik

• Kulturella och 
spirituella värden 
– folktro

• Kunskap och 
information
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• Biogeokemiska 
kretslopp

• Markens 
bördighet

• Pollinering

• Fotosyntes

• Habitat och 
livsmiljöer

• Biologisk 
mångfald och 
genetiska 
resurser

• Fröspridning
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Pyramid för att bestämma 
ekosystemtjänster



Indikatorer för ekosystemtjänster i skogen

För att kunna beskriva status och ändringar i olika

ekosystemtjänster (kvantitativt och eventuellt monetärt) behövs

indikatorer som direkt eller indirekt kan visa på hur

ekosystemtjänsterna har ändrat sig som resultat av t.ex. Skogsbruk, 

klimatändringar och luftförorening.

I vår rapport har vi föreslagit möjliga indikatorer för varje

identifierad ekosystemtjänst och vi har sökt efter möjlig statistik för

att få en känsla för vilka data som finns till värdering och vilka som

saknas.



Ramverk för ekosystemtjänster
FN:s Millennium Ecosystem Assessment

rapporten (Mea, 2005). Försörjande, 

Reglerande, Kulturella och Stödjande tjänster

The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB). Försörjande, Reglerande, Kulturella och

habitattjänster.

CICES - The Common International 

Classification of Ecosystem Services  (European 

Environment Agency). Standardiserat ramverk

– särskilt viktigt när vi vill värdera.

– Cascade modellen: visar på flowet av

ekosystemtjänster i kategorier: structures, 

functions, benefits och values.



CICES CASCADE indicators

Class Division Ecosystem service Structure (spatial) Function (temporal) Benefit Value

Provisioning 

services

Nutrition Berries Berry habitats (ha or %) Annual production of berries 

(t/yr)

Harvest of berries (t/yr) Sales and total value of berries (SEK); 

Picking income (SEK); Health value (SEK)

Mushrooms Mushroom habitats (ha 

or %)

Annual production of 

mushrooms (t/yr)

Harvest of mushrooms 

(t/yr)

Sales and total value of mushrooms 

(SEK); Picking income (SEK); Health 

value (SEK)

Game Game habitats (ha) Game population (n/yr);  

Population of predators (bear, 

wolf, wolverine) (n/yr);  

Birthrate (%); Number of 

hunters (n/yr)

Harvested game (t/yr); 

Game meat consumption 

(t/yr)

Market value of game meat (SEK/kg); 

Sales of game meet (SEK);

Reindeer and fodder Reindeer habitats (ha) Reindeer entreprises (n/yr); 

Reindeer population (n/yr); 

Birthrate (%)

Harvested reindeer (n/yr); 

Consumption of reindeer 

meat (t/yr)

Market value of reindeer meat (SEK/kg); 

Sales of reindeer meet (SEK); 

Employment in reindeer production (n)

Drinking water Forest area dedicated 

to preserve drinking 

water (ha)

Total supply of water per forest 

area (m3/ha/yr); State of 

surface water and groundwater

Use of drinking water (m3) The production costs for clean water 

(SEK)

Materials Timber and pulpwood Productive forest area 

(ha); The total biomass 

stock (m3)

Growing stock increment 

(m3/yr); Annual increment 

(m3/yr)

Annual fellings (m3/yr) Gross value of timber (SEK); 

Employment hours in industry (n)

Decorative materials Christmas tree habitats 

(ha)

Production of Christmas trees 

(n/yr); Collected lichens (t/yr)

Sold Christmas trees (n/yr) Market value of Christmas trees (SEK); 

Market value of lichens (SEK);

Genetic resources Area of gene reserve 

habitats (ha)

Amount of red-listed species 

(n/yr); Variety in species (n/yr)

Genetic variance; 

Breeding

Value of genetic variance (SEK)

Energy Bioenergy Area with bioenergy 

production (ha)

Growth available for bioenergy 

(m3/yr); Pellets production 

(t/yr)

Bioenergy production 

from forest biomass 

(TWh/yr)

Market value for forest fuels and pellets 

(SEK/liter); Wood fuel consumption 

(m3/inhabitant); Total value of the 

annual outtake  from forests (SEK)

Regulating and 

maintenance 

services

Mediation of flows Prevention of erosion Area eroded forest soil 

(ha)

Amounts of lost soil (t); 

Sediments transported and 

settling in streams and lakes (t); 

Sediment retention rate

Avoided erosion; 

Improved water quality

Avoided costs for quality in surface 

waters (SEK)

Prevention of storm 

damage

Area storm damaged 

forest (ha)

Fellings by storm (m3/yr); Dead 

and hurt persons (n/yr)

Avoided storm damage Avoided cost of storm damaged forest 

(SEK/yr)

Prevention of floods Undrained forest area 

(ha)

Number of floods(n) Flood control through 

higher detention time

Avoided costs for flooding (SEK); 

Damaged production in the forest (ha 

and SEK).



Ecosystem service Structure (spatial) Function (temporal) Benefit Value

Berries Berry habitats (ha or %) Annual production of berries 

(t/yr)

Harvest of berries (t/yr) Sales and total value of berries (SEK); 

Picking income (SEK); Health value (SEK)

17 % skogsmark är 
blåbärsmark och 5 % 
är lingonmark

299 000 ton blåbär per år
Okänt antal ton lingon per år

Mellan 10-20000 ton 
plockas kommersiellt 
och 14000 ton privat

Sverige har inte värderat totala 
marknadspriset. I Finland värderas 
marknadspriset för bär till 690 
miljoner SEK. 

Climate regulation and 

carbon sequestration

Forest habitats which 

stores carbon (ha)

Net uptake of carbon (t 

CO2/yr); Carbon stored in 

aboveground biomass (t/ha) 

and in the soil (t/ha)

A stable climate Value of carbon stored in Swedish 

forests (SEK); Avoided costs of negative 

climate impacts (SEK)

All skogsmark i 
Sverige

Netto upptag: 38 milj. ton 
CO2 per år. 45 ton C finns i 
trädbiomassan per ha och ca 
85 ton C per ha i marken.

Det beräknade årliga lagrade kol i 
svenska skogar värderas till 5 
miljarder SEK.

Ecosystem service Structure (spatial) Function (temporal) Benefit Value

Mental and physical 

health

Areas of interest (ha) Meningitis from tick bites (n/yr); 

Dead and retired because of 

sedantary life style (n/yr)

Pulse and blood pressure 

decrease; Stress hormone 

decrease in blood; disease

Health value - avoided costs (SEK/yr) as 

well as increased costs (SEK/yr) because 

of ticks, snakes and little exercise

Ecosystem service Structure (spatial) Function (temporal) Benefit Value

All skogsmark i 
Sverige

287 människor utvecklade 
meningitis efter fästingbett. 
Stillasittande bedöms orsaka 
6700 att dö och 1500 att 
pensionera sig i förtid per år.

Medicin och läkarhjälp till 
människor som sitter still bedöms 
uppgå i 6 miljarder SEK per år.



Slutsatser

Stor utmaning att göra en komplett analys av ekosystemtjänster inkl. en 

ekonomisk värdering för skogen – kanske inte heller nödvändigt

Försörjande tjänster från skog är bättre beskrivna via statistik än 

reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänsterna. 

– Från ett ekonomiskt perspektiv är sågade trävaror och pappersprodukter, 

biobränsle, vilt, klimatreglering och vardagsrekreation skogens mest centrala 

ekosystemtjänster.

– Bär, bete och foder, svamp, turism har mindre ekonomisk betydelse men är 

fortfarande lokalt väldigt viktiga ekosystemtjänster.

Alla tjänster behöver inte värderas ekonomiskt: Den största fördelen 

med ekosystemtjänster som begrepp och metod är att den illustrerar 

att alla ekosystemtjänster bidrar till de som skapar ekonomisk välfärd .

Alla ekosystemtjänster bör övervakas och bevaras.



Rekommendationer/förslag

Ekosystemtjänster som begrepp och koncept har potential att bli ett 

användbart verktyg i svensk förvaltning av natur och naturresurser. För detta 

krävs:

Ökad kunskap, samverkan och lärandeprocesser:  utvecklad statistik, 

indikatorer, geografisk kartläggning, GIS, modeller och multikriterieanalyser. 

Internationellt samarbete – börja med att samarbeta med de andra nordiska 

länderna som har något så när samma sorts skogsbruk. 

Dialog med myndigheter, markägare, intressenter som påverkas av 

”naturförvaltning” – acceptans och förståelse 

Nationellt kompetenscentrum med inriktning på insamling, syntes och 

kommunikation av kunskap och metoder, med inriktning på praktisk 

tillämpning i naturförvaltning – i samverkan mellan forskning, näring, 

myndigheter, intressenter.
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