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Hur gör man en fisk?
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Vem städar i skogen?

Fo
to

: J
ö

re
n

Sc
h

ö
n

/A
zo

te



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



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. 



• Etiska

• Estetiska

• Direkta

• Indirekta = 
ekosystemtjänster



Ekosystemtjänster: 

”Ekosystemens direkta och 
indirekta bidrag till människors

välbefinnande.”

Naturvårdsverket, 2012



KulturellaFörsörjande Reglerande

Millennium Ecosystem Assessment

Stödjande - behövs för alla de övriga tjänsterna 



Toppmötet om biologisk mångfald, 
Nagoya, oktober 2010 Strategisk 
plan:

• 2050 vision: Biodiversity is valued, conserved, restored and 
wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a 
healthy planet and delivering benefits for all people.

• 2020 mission: Take effective and urgent action to halt the 
loss of biodiversity in order to ensure that by 2020 
ecosystems are resilient and continue to provide essential
services.



Nya etappmål

• Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens
innebär att viktiga ekosystemtjänster och faktorer som 
påverkar deras vidmakthållande är identifierade och 
systematiserade senast 2013.

• Etappmålet om betydelsen av den biologiska 
mångfalden och värdet av ekosystemtjänster innebär 
att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet ekosystemtjänster vara allmänt kända och 
integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt.



Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
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• Bevarandet av den biologiska mångfalden är en 
hörnsten i regeringens miljöpolitik. Biologisk 
mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens 
långsiktiga kapacitet att bidra till människors
välbefinnande. Ekosystemtjänsterna är en bas för
samhällsekonomin och välfärden. Både den offentliga 
och privata sektorn är direkt eller indirekt beroende 
av de tjänster som ekosystemen levererar. 

Sveriges strategi för biologisk mångfald



Sveriges strategi för biologisk mångfald

Regeringens vision … är att alla företag har en långsiktig syn pa ̊ 
värdeskapande och bedriver en verksamhet som gynnar en hållbar
utveckling…. 

Det är särskilt önskvärt att företag väger in sitt beroende av och 
påverkan pa ̊ ekosystemtjänster i affärsplaner och strategier samt 
motverkar negativa effekter som skadar miljön och samhället. 

Det behövs en utvecklad praxis…   …att bättre utnyttja 
ekosystemens mångfunktionalitet. 

…att skaffa nya kunskaper baserade pa ̊ medvetenhet om behovet 
av att långsiktigt vidmakthålla ekosystemtjänster. Dessa perspektiv 
kan också medföra nya affärsmöjligheter. 



De fyra 

perspektiven

-exempel på 

tillämpningar av 

EST







Skiss ”Saltå Verktygslåda för en bättre planet”

Planetary

Boundaries

Planetary Boundaries 

och ekosystemtjänster

Åtgärder prioriteras 

med poängsättning

Ex. Biologisk 
mångfald

Åtgärd
fakto

r
Utfal

l

Våtmark 0,90 xxx 

Viltåker 0,60 xxx 

Återställ diken 0,90 xxx 

Lärkrutor 0,10 xxx 

Kantzoner 0,40 xxx 

Åkerholmar 0,85 xxx 

Meandrande
vatten

0,25 xxx 

Saltsten 0,10 xxx 

Rösen 0,40 xxx 

Bikupor 0,85 xxx 

Baggbank 0,25 xxx 

Odlare ersätts 

utifrån 

miljöprestation

Klimatförändring

Åtgärd
fakto

r
Utfa

ll

Biogasproduktion 
gård

0,90 xxx 

Fånggrödor, 
mellangrödor

0,60 xxx 

Högt 
kväveutnyttjande

0,90 xxx 

Låg markpackning 0,10 xxx 

Vallbrott, vår 0,40 xxx 

Näringsbalans gård 0,85 xxx 

Solenergi 0,25 xxx 

Foder, 
sammansättning

0,10 xxx 

Jämn skörd 0,40 xxx 

Plöjningsfri odling 0,85 xxx 



Planeten ska med 



Riksbyggen verktyg för utvärdering av 
ekosystemtjänster vid nybyggnation

 Ger en första indikation på markens  
potential

 Ger komparativa värden – inte absoluta

 I verktyget har vi fokus på:

• Nuvarande tillstånd

• Nyttjande

• Riksbyggens aktivitet – ett kartotek av 
vad vi kan göra för att förstärka eller 
kompensera

 Omfattar 16 olika ekosystemtjänster

19



Vad är målet?



Maon et al, 2010 Int. Jour. Management Rev. 



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. 
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