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Alltmer mänskligt dominerade landskap

TEEB 2010

Vad går förlorat?

Vad är värdet av
det som går
förlorat?



Synthesis Reports Board Statement

MA Conceptual 

Framework Technical Assessment Volumes

Millennium Ecosystem Assessment



TEEB 2010



Cooling effect of trees in the urban landscape
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Tree  canopy cover (%) Saatchi et al. 2010



Elmqvist et al 2013



Trade-offs

Elmqvist et al 2010



Ekosystemtjänster - interaktioner



TEEB 2010

Biophysical lens



Capturing 
value

Recognizing value

Demonstrating value

TEEB 2010

Reg. services

Cultural services

Prov. services

Value lens



Cascade model



Nyckelfrågor: 

1) Vad är kopplingen mellan biodiversitet och

ekosystemtjänster?

2) Vilka ekologiska strukturer och processer 

bidrar till ekosystemtjänster?

3) Vilka habitat/områden är betydelsefulla för

ekosystemtjänstproduktion?

Metoder och data:

Kartering, GIS, modeller, analyser av

funktionella egenskaper, mm

Ekologisk dimension

Haiman et al. mansucript



Kartering av ekosystemtjänster

Polasky et al 2008

Fokus på produktion
och tillgång



Nyckelfrågor: 

1) Vad är de monetära och icke-monetära värdena av
ekosystemtjänster?

2) Hur kan olika typer av värden integreras?
3) Hur kan försäkringsvärdet av ekosystem inkluderas i ett

ekonomiskt värde? 

Metoder och data:

1) Direkt monetär värdering: 
ekonomiska indikatorer (e.g. priser, 
BNP) 

2) Indirekt monetär värdering baserat 
på ”revealed or stated preferences, 
avoided cost or replacement cost” 

3) Metoder för icke-monetär värdering
4) Cost-benefit analyser and multi-

kriteria analyser

Ekonomisk dimension

Haiman et al. mansucript
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Ekosystemtjänstvärdering

MA 2005



Fokus på
pluralism
av
värden



Nyckelfrågor: 

1) Hur bidrar ekosystemtjänster till försörjning och
välbefinnande?

2) Vem gynnas och vem missgynnas? Hur jämlik är
tillgången?

3) Vad är relationen mellan ekosystemtjänster och
fattigdom?

Metoder och data:

1) Demografiska och socio-

ekonomiska data 

2) Hushållsundersökningar

3) Institutionella analyser 

Utvecklingsdimension

Haiman et al. mansucript



Distribution of urban ecosystem services case studies 2000-2012 

(Haase et al 2013)



Nyckelfrågor: 

1) Hur interagerar sociala och ekologiska faktorer i en 

samproduktion av ekosystemtjänster? 

2) Vilka är återkopplingarna mellan förvaltning, skötsel

och institutioner och produktion av

ekosystemtjänster?

3) Finns tröskelvärden, vilka långsamma variabler är

viktiga att övervaka?

Metoder och data:

1) Social nätverksanalys, institutionell

analys, analys av socialt lärande

2) Deltagarstyrd kartering av

ekosystemtjänster

3) Resiliensanalyser

Social-ekologisk dimension

Haiman et al. mansucript



Perspektiv	 	 Skala	 Enhet	för	
analys		

Referencer	

Ekologi	 Biofysiska	enheter	(t	ex	
mängd	lagrad	kol,	kg	fångad	

fisk,	avkastning	per	ha)		

lokal	till	
global	

yta		 (Daily,	1997;	Kareiva	et	al.,	
2011;	Millennium	Ecosystem	
Assessment,	2005;	Naidoo	et	
al.,	2008)	

Ekonomi	 Monetära	enheter		(t	ex	US	
$),	försäkringsvärde	(både	

monetära	och	icke-monetära	
värden)		

lokal	till	
global	

hushåll,	
marknader	

policy		

(Costanza	et	al.,	1997;	de	
Groot	et	al.,	2012;	TEEB,	2010)	

Utveckling	 Bidrag	till	försörjning	(t	ex	

inkomst,	storlek	på	
boskapshjord,	indikatorer	på	

ekonomisk	jämlikhet)		

lokal	 hushåll	 (Daw	et	al.,	2011;	ESPA,	2015;	
Shackleton	et	al.,	2007)	

Social-

ekologisk	
systemanalys	

Bidrag	till	resiliens	(t	ex	

adaptiv	kapacitet,	
upprätthålla	diversitet	och	
modularitet	(inkl		i	

institutioner),	analys	av	
långsamma	variabler)		

lokal	till	

regional	

system	 (Andersson	et	al.,	2014;	Biggs	
et	al.,	2012;	Raudsepp-Hearne	
et	al.,	2010),	
www.regimeshifts.org	

	
Haiman et al. mansucript

Sammanfattning: Fyra perspektiv på ekosystemtjänster






