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 Förord  
 
Den biologiska mångfalden och de tjänster som naturen förser människan med,   
ekosystemtjänsterna, är centrala för vårt moderna samhälles existens och 
välfärd. Utan ekosystemens produktion av t.ex. mat och rent vatten kan vi helt   
enkelt inte överleva. Utan en rik natur mår vi sämre.   
 
När människan nu i allt högre takt utrotar och decimerar antalet arter, så 
utarmas den biologiska mångfalden och i förlängningen hotas de   
ekosystemtjänster som naturen ger oss. Den biologiska mångfalden blir också   
allt viktigare i en tid där klimatförändringarna skärper livsförutsättningarna för   
många arter.    
 
Ett sätt att förhindra eller vända denna utveckling är att sätta ett pris på   
ekosystemtjänsterna, vilket med framgång har använts för att tydligöra arbetet   
mot en fortsatt klimatförändring. Detta är viktigt eftersom ekosystemtjänsterna,   
trots deras centrala roll i vårt samhälle, är dolda i räkenskaper från nationell till   
kommunal nivå. Det försämrar vår förmåga att göra hållbara investeringar. Det   
döljer också de miljöskadliga subventionernas effekter på natur och miljö.      
 
I denna rapport presenterar Naturskyddsföreningen en modell för hur politiker   
runt om i landet kan precisera och mäta de viktigaste tillgångarna vi har –   
ekosystemtjänsterna – som är en del av naturkapitalet. Det betyder inte att   
naturen också har höga värden som inte kan mätas i ekonomiska termer, men   
det är ett sätt att synliggöra åtminstone en del förluster som uppstår när naturen 
utarmas.   
 
Rapporten bygger till stor del på den modell som har utvecklats under FN:s   
internationella år för biologisk mångfald och som var ett viktigt inspel till   
förhandlingarna som ägde rum i Japan i slutet av oktober 2010. Bakom modellen,
som ofta beskrivs som den biologiska mångfaldens motsvarighet till Sternrapport-
en om klimatekonomi, står en internationell grupp av ekonomer och ekologer  
som går under namnet TEEB  The Economics of Ecosystem and Biodiversity. Det 
som  vi presenterar och anpassar till svenska förutsättningar i denna rapport är   
TEEB:s verktygslåda för kommunala och regionala beslutsfattare.   
 
Sverige har tagit på sig en av ledartröjorna i det internationella arbetet med att   
skydda naturens mångfald. Nu behöver också arbetet stärkas på hemmaplan.   
Naturskyddsföreningen uppmanar i denna rapport kommunpolitiker att   
tydligare synligöra ekosystemens betydelse för samhället. Vi presenterar tre 
rekommendationer för kommunala politiker att arbeta med under innevarande 
mandatperiod. Det är ett arbete som kommer att gynna både kommunens 
ekonomi och natur. 
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Räkna med ekosystemtjänster 
Underlag för att integrera miljövärden i den kommunala 
beslutsprocessen 
 

1. Inledning 
 
Varje  dag  fattar  vi  beslut  som  innebär  att  vi  byter  värdet  av  marknadsförd 
produktion och konsumtion mot miljövärden utanför marknaden. Det faktum att 
pengavärden  styr  stora delar  av det  samhällsekonomiska beslutsfattandet  idag 
gör  att  det  ömsesidiga  beroende  mellan  naturen  och  människan  i  många 
avseenden  präglas  av  ojämlika  villkor  som  riskerar  att  slå  tillbaka  på  oss  alla. 
Naturen har inte något marknadspris, men bara för att något är utan pris betyder 
det inte att det är utan värde.  
 
År 2008 gjorde The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) ett försök 
att göra en ekonomisk värdering (en så kallad monetär värdering) av de globala 
förlusterna  av  tjänster  som mångfalden  av  arter  i  olika  ekosystem  ger  oss.  De 
kom fram till att om ingenting görs kan enbart de årliga förlusterna av dessa så 
kallade  ekosystemtjänster  på  land  uppgå  till  sju  procent  av  världens  samlade 
bruttonationalprodukt (BNP) till år 2050, och med samma beräkning för marina 
ekosystem  skulle  kostnaderna  bli  ännu mycket  högre.  TEEB  är  på  så  sätt  den 
biologiska mångfaldens motsvarighet till den uppmärksammade Sternrapporten, 
som  2006  förklarade  att  vinsterna  av  att  agera  snabbt  i  klimatfrågan  gjorde 
kostnaderna  för åtgärder minst  fem gånger  lägre än kostnaderna  för att  vänta. 
TEEB‐studien, som FN:s miljöprogram (UNEP) är värd för och som bland andra 
finansieras  av  svenska  Sida,  avslutades  under  2010.  Förhoppningen  är  att 
resultaten ska lyfta frågan om den biologiska mångfaldens värde till en ny nivå. 
Efter  ett  antal  delrapporter  riktade  till  politiska  beslutsfattare  och  näringsliv 
skedde  slutrapporteringen  under  FN‐mötet  i  Nagoya  i  Japan  där  den  fick  stor 
uppmärksamhet när nya globala mål för arbetet med biologisk mångfald sattes.  
 
Den  näst  sista  av  delrapporterna  i  TEEB‐studien  behandlade  betydelsen  av 
arbetet på lokal nivå. I inledningen av TEEB for Local and Regional Policy Makers 
förklarar  projektledaren,  ekonomen  Pavan  Sukhdev,  varför  det  lokala 
perspektivet  är  så  viktigt  i  arbetet  med  att  rädda  jordens  arter  och  ytterst 
människans livsmiljö som vi känner den idag. Utifrån sitt arbete med att studera 
de  asiatiska  så  kallade  tigerekonomierna  som  växte  och  föll  under  1990‐talet 
förargade sig Sukhdev över att dessa ekonomiers utarmning av naturens kapital 
låg helt i skuggan av den ekonomiska utveckling som presenterades i media. Han 
frågade sig vad det är som gör att naturkapitalet är så osynligt i förhållande till 
finansiellt kapital. Varför är det privata kapitalet värt att rapportera om när det 
går förlorat, men inte det gemensamma naturkapitalet? Svaret han kom fram till 
är att de mått vi använder för ekonomisk utveckling inte mäter det vi tror att vi 
styr mot – mänskligt välbefinnande  i  egentlig mening.  Istället  behövs nya mått 
som tar hänsyn till hur vi hanterar våra naturtillgångar eftersom de är basen för 
all annan verksamhet i våra ekonomier. En annan insikt från Sukhdevs arbete är 
att  de  försök  som  gjorts  att  mäta  det  egentliga  och  i  ekonomiska  termer  ofta 
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osynliga värdet av naturen delvis har tagit för stora grepp genom att främst tala i 
globala eller nationella termer – allas problem är ingens problem. Det finns även 
ett stort behov av att närma sig frågan ut ett mer decentraliserat perspektiv och 
vända sig till lokala beslutsfattare. Det är upprinnelsen till TEEB:s arbete med att 
ta fram nämnda delrapport med verktyg för hur man konkret kan gå tillväga för 
att ta till vara värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i kommunalt 
och regionalt beslutsfattande, och det är delvis denna som ligger bakom den här 
rapporten  från Naturskyddsföreningen.  Forskningen  från  TEEB  visar  nämligen 
att  en  hållbar  lokal  förvaltning  av  ekosystem  och  deras  tjänster  är  en  del  av 
lösningen för att upprätthålla och nå både ökad livskvalitet och hållbarhet på alla 
nivåer i ekonomin.  
 
Syftet med  den  här  rapporten  är  att  inspirera  och  underlätta  för  den  som  vill 
börja  med  detta  arbete.  Rapporten  presenterar  innovativa  men  allt  mer 
beprövade metoder för hur man kan gå till väga när man som beslutsfattare på 
kommunal eller regional nivå vill kartlägga hur naturen konkret är värdefull för 
den  kommunen.  Bland  flera  andra metoder  finns  sådana  som  handlar  om  hur 
man kan mäta det monetära värdet av det naturen ger gratis till  lokalsamhället 
så  att  det  blir  lättare  att  uppmärksamma  och  jämföra med  andra  värden  som 
beaktas dagligen  i  kommunen. Förhoppningen är att detta  ska  inspirera  till  ett 
bättre  beslutsfattande  och  en  hållbar  utveckling  i  både  tätorter  och  på 
landsbygden.  
 
 

2. Ekologi + ekonomi = sant? 
 
”Att arbeta för att minska den negativa påverkan på vårt 
naturkapital och börja investera hållbart innan vi blir tvingade 
att göra det är långt mer önskvärt än alternativet eftersom 
kostnaden för oplanerade förändringar är så mycket större.”  

(The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2009) 
 
Begreppet  ekosystemtjänster  är  relativt  nytt.  Det  föddes  som  ett  resultat  av 
samarbetet mellan ekologer och ekonomer i slutet av 1980‐talet och var ämnat 
att  pedagogiskt  beskriva  värdet  av  de  naturtillgångar  som  oftast  förbisågs  i 
konventionella  ekonomiska  balansräkningar  (Costanza  &  Daly,  1992).  Riktigt 
genomslag  fick  termen  genom  det  internationella  forskningsprogrammet 
Millennium Ecosystem Assessment (MA), som pågick mellan åren 2001 och 2005 
och stöddes av bland annat FN, där man delade  in ekosystemtjänsterna  in  fyra 
olika kategorier efter deras funktioner i förhållande till mänskligt välbefinnande: 
 

 Försörjningstjänster  levererar  själva  varorna,  t.ex.  mat  som  kött  och 
fisk, vatten, trä och fibrer  

 Reglerande  tjänster  styr  t.ex.  klimat  och  vattenflöden  och  ger  oss 
klimatstabilisering,  luft‐  och  vattenrening,  erosionshinder, 
skadedjursreglering och pollinering av våra grödor  
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 Kulturella  tjänster  innefattar  skönhet,  inspiration  och  rekreation  som 
bidrar till mänsklig hälsa och känslomässigt välbefinnande 

 Stödtjänster  är  de  grundläggande  funktioner  i  ekosystemen  som  är  en 
förutsättning  för  alla  de  andra  ekosystemtjänsterna,  t.ex. 
jordmånsbildning, fotosyntes och biokemiska kretslopp 

 
Människans  förutsättningar  att  leva  och  utvecklas  är  helt  beroende  av  dessa 
tjänster  och  det  är  ofta  mångfalden  av  arter  –  den  biologiska  mångfalden  –  i 
jordens  skogar,  hav,  sjöar  och  andra  ekosystem  som  levererar  dem.  Den  här 
uppdelningen mellan ekosystem och ekosystemtjänster har en tydlig parallell till 
det  traditionella  sättet  att  se  på  ekonomiska  tillgångar  i  termer  i  form  av  en 
kapitalstock vars avkastning man kan försörja sig på om man förvaltar den väl. 
 
Det  är  ett  förenklat  sätt  att  se  på  naturen,  men  det  räcker  ganska  långt  som 
metafor  för att beskriva hur vi hanterar våra naturtillgångar  idag. Forskningen 
inom  Millennium  Ecosystem  Assessment  fann  redan  år  2005  att  cirka  två 
tredjedelar av jordens ekosystemtjänster var hotade eller på nedgång på grund 
av  ett  för  stort  uttag  av  både  förnybart  och  icke  förnybart  naturkapital.  Inom 
fiskerinäringen, där nästan 80 procent av de marina  fiskevattnen  (det vill  säga 
naturkapitalstocken)  är  överfiskade  eller  helt  och  hållet  exploaterade,  är  det 
tydligt  att  förvaltningen  försämrat  våra  möjligheter  att  försörja  oss  (Global 
Biodiverity Outlook,  2010). Det  faktum  att många  av  ekosystemtjänsterna  inte 
går  att  ersätta  med  andra  resurser  eller  någon  hittills  uppfunnen  teknik  har 
alltså inte hindrat oss från att agera som om det vore möjligt. 
 
Som ekonomen Pahvan Sukhdev påpekade har det här bland annat att göra med 
att  de  verktyg  vi  använder  för  att mäta  effekterna  av  ekonomisk utveckling  är 
dåliga  på  att  registrera  annat  än  förändringar  i  den  rent  marknadsbaserade 
ekonomin. Ekonomisk  forskning kring välfärd och utveckling har  gått ut på att 
analysera hur olika traditionella kapitalformer som arbete, maskiner och teknik 
begränsar  och  påverkar  ekonomiers  möjlighet  att  upprätthålla  och  utveckla 
människans levnadsstandard. Sedan mycket länge har fokus varit helt och hållet 
vänt ifrån naturens gränser. 
 
De  egenskaper  som  präglar  förhållandet  mellan  mänskliga  aktiviteter  och 
ekosystemtjänster  kräver  alltså  delvis  helt  nya  verktyg  för  att  kunna  bedöma 
kostnader och nyttor på mer lika villkor och överbrygga klyftan mellan naturens 
gränser och de signaler vi vant oss att  lyssna på. I nästa kapitel presenteras ett 
urval av sådana verktyg, men kapitlet inleds med en beskrivning av grunden till 
några  typiska  problem  kring  förvaltningen  av  ekosystemtjänster  som  en 
kommun brottas med och som är viktiga för att förstå varför och hur problemen 
kan lösas (TEEB, 2010a). 
 
 
 
Box 1: Bortom BNP 
 
I november 2007 höll Europakommissionen, EU‐parlamentet, Romklubben, WWF och 
OECD en stor konferens i Bryssel kallad Beyond GDP som gästades av 650 beslutsfattare 
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och opinionsbildare från hela världen. Konferensen handlade om det nödvändiga i att 
andra mått än den konventionella bruttonationalprodukten (BNP) börjar användas för 
att kunna mäta det som är mest värdefullt för samhället. En upprinnelse till arbetet var 
det faktum att förödande katastrofer som orkanen Katrina och tsunamin i Sydostasien 
framträdde som BNP‐ökningar trots de mänskliga tragedier och enorma förluster i 
tillgångar de innebar (TEEB, 2008). 
 
 

 
 

3. Lokala beslutsfattares största osynliga tillgång 
 
Privat nytta – kollektiv kostnad, privat kostnad – kollektiv nytta  
Miljöhänsyn  uppfattas  ofta  som  kostsam  och  mindre  akut  jämfört  med  andra 
investeringar  eftersom politiskt  beslutsfattande,  inte minst  på  kommunal  nivå, 
ständigt  handlar  om  att  behöva  göra  prioriteringar.  Medan  nyttan  för  privata 
investerare av att exploatera naturen ofta är  lättare att kalkylera fram, är både 
de  kollektiva  kostnaderna  och  nyttorna  svåra  att  uppskatta  eller  tas  för  givna. 
Den enskildas nytta av att exploatera kollektiva varor och  tjänster är större än 
exploateringskostnaden eftersom kostnaden för  förvaltning och till  slut  för den 
överexploatering som uppstår kan delas med många andra – som man dessutom 
inte  har  någon  personlig  relation  till.  Samtidigt  får  privata  initiativ  inte 
automatiskt ersättning  för  investeringar de gör  i gemensamma nyttigheter. Det 
här  gör  att  incitamenten  minskar  för  att  satsa  på  hållbar  förvaltning  av 
gemensamma  tillgångar  som  till  exempel  ekosystemtjänster  innebär. 
Jordbruksmark är ett exempel. Här är de kortsiktiga vinsterna för den enskilda 
jordbrukaren av  intensiv användning större  jämfört med vinsterna av att  satsa 
på  mer  hållbara  jordbruksmetoder  och  reglerande  ekosystemtjänster  som 
vattenrening  och  översvämningsskydd  som  i  längden  egentligen  skulle  gynna 
både  jordbrukaren  och  det  omgivande  samhället  om  de  prioriterades.  I  valet 
mellan  investeringar  där  privata  och  kollektiva  alternativ  ska  jämföras  vinner 
därför ofta de privata på bekostnad av de kollektiva eftersom deras  förtjänster 
ofta rent kommunikationsmässigt är tydligare. 
 
Lokala  och  regionala  beslutsfattare  behöver  vara  medvetna  om  den  mix  av 
privata  och  gemensamma  nyttor  som  naturen  erbjuder.  Bra  metoder  för 
ekosystemtjänstförvaltning  möjliggör  detta  genom  att  synliggöra  stödjande, 
reglerande och kulturella  ekosystemtjänster  –  som ofta  är  kollektiva  –  och det 
visar  också  vem  som  är  beroende  av  vilka  tjänster,  oberoende  av  om  formella 
rättigheter för att nyttja dem är utfärdade eller inte. 
 
Även  om  en  stor  del  av  miljöarbetet  ligger  i  händerna  på  internationella  och 
nationella  beslutsfattare  genom  införandet  av  internationella 
överenskommelser,  skatter  och  andra  incitament  som  kan  ge  oss  en  ärligare 
verklighetsbild finns en stor potential hos beslutsfattare och andra intressenter 
på andra nivåer i samhället. Många av de värden som behöver uppmärksammas 
kräver  uppbyggandet  av  kunskap  om  helt  nya  metoder  och  rutiner  för  att 
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etablera en hållbar resurshantering. I denna omställning har den lokala nivån en 
mycket viktig roll att spela – från kommunala och regionala politiker och företag 
till  intresseorganisationer  och  medborgare  –  eftersom  hållbara  lösningar  ofta 
måste  bygga  på  lokal  förankring  och  kulturell  acceptens  (Folke  m.fl.,  2004; 
Ostrom, 2009; Norgaard, 2010), samtidigt som de lokala besluten alltid måste ta 
hänsyn till en bredare – ibland till och med global – analys av effekter. Förutom 
att lokala intressenter sitter inne med stora mängder kunskap om ekosystemens 
status  och  funktion  har  de  också  olika  erfarenheter  och  relationer  till  naturen 
som behöver  lyftas  fram och  sammanlänkas.  I  arbetet  för hållbarhet kan dessa 
komma  till  ovärderlig  användning,  inte  bara  lokalt  utan  också  regionalt  och 
nationellt (TEEB, 2010b). 
 
 
 
 
 
Box 2: Ekosystemtjänster och regional utveckling i Sverige 
 
I en miljöekonomisk studie publicerad 2009 i den vetenskapliga tidskriften Ecological 
Economics försökte man beräkna det monetära värdet av ekosystemtjänster och 
ekosystemförvaltning i Sverige på regional nivå (Gren & Isacs, 2009). Genom att 
korrigera konventionella BNP‐siffror med hjälp av värden för utsläppsminskningar och 
rekreation som sker i svenska skogar, våtmarker och jordbrukslandskap kunde man få 
ett mått på naturkapitalets relativa betydelse i olika delar av landet. Resultatet från 
studien ger stora skillnader mellan konventionella och ”miljöjusterade” BNP, trots att 
man alltså bara tagit hänsyn tas till en liten del av det naturkapital som ligger utanför 
marknadens prissättning. När värdet av ekosystemtjänsterna adderades till vanliga 
BNP‐värden för Norra och Södra Norrland, Svealand och Götaland ändrades de inbördes 
förhållandena mellan "rika och fattiga" regioner betydligt. De skogs‐ och våtmarksrika 
regionerna i norr som i konventionella mått mätt är relativt fattigare blev nu rikare än 
övriga regioner, Norra Norrland fick exempelvis mer än dubbelt så höga värden 
för ekosystemtjänsterna från skog och våtmarker som andra delar av landet. Man kunde 
också få ett mått på hur hållbar förvaltningen av naturkapitalet varit och såg att 
Norrlands utveckling då var mer hållbar till följd av hårdare exploatering av bland annat 
våtmarker i söder. Dessutom framgick att effekterna av förslitning och överexploatering 
av naturkapital slog väldigt olika i olika regioner. 
 
I termer av förmögenhet ligger alltså stora värden idag dolda i naturresursrika regioner, 
främst deras utsläppsnetto i form inlagring av kol och kväve, vilka var de 
ekosystemtjänster som var mest framträdande i studien. Att kolinlagringen är något 
som kommer hela nationen (ja, i förlängningen hela världen) till del, utan att idag 
uppmärksammas i traditionella mått på välfärd och utveckling, talar för behovet av helt 
nya angreppssätt och uppmärksamhet kring regional förvaltning och 
utvecklingspotential. 
 
 
 

4. Processer för kommunal ekosystemförvaltning 
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”Appreciating other people's knowledge requires recognizing 
other worldviews.” 

(The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010b) 
 
Men  hur  gör  man?  Hur  kan  betydelsen  av  välmående  och  välfungerande 
ekosystem  tas  hänsyn  till  i  den  kommunala  beslutsprocessen?  Vilka  verktyg 
finns och hur kan de användas? Givet de faktorer som lyfts fram som förklaring 
till  varför  problemen uppstår  finns  främst  tre  saker  som  är mycket  viktiga  att 
lyfta fram och som bör fungera som en viktig inramning till arbetet. De handlar 
framför allt om de organisatoriska, sociala och kommunikativa aspekterna av att 
börja  tillämpa  en  helhetssyn  där  naturens  tjänster  får  en  större  plats  i  den 
samhällsekonomiska analysen. 
 

1. Involvera  samtliga  intressenter.  Tillgången  till  naturen  och  dess 
tjänster är, precis som i andra resursfrågor, ofta ojämnt  fördelad mellan 
olika  aktörer  i  ett  samhälle  och  politiska  åtgärder  kring 
ekosystemtjänster  påverkar  därför  aktörer  i  olika  grad  och  omfattning. 
Det  råder  dessutom  ofta  konkurrerande  intressen  om  naturtillgångar. 
Vissa  grupper  kan  tjäna  på  att  avsätta  mark  för  naturreservat,  medan 
andra förlorar inkomster från exempelvis skog till följd av samma beslut. 
Dessa  fördelningseffekter måste  beaktas  genom hela  beslutsprocessen 
för att arbetet ska bli hållbart. Det som kostar  inledningsvis kommer att 
betala sig flerfaldigt i längden. 

2. Verktygen  för  att  inventera  ekosystemtjänster  erbjuder  ett gemensamt 
språk  för  hur  kunskap  och  erfarenheter  från  tillgänglig  vetenskap  och 
expertis  inom  skilda  områden  kan  användas  samlat.  I  det  arbetet  är 
överbryggning  mellan  skilda  vetenskapsområden  som  ekonomi  och 
ekologi lika viktiga som behovet att kunna kommunicera över gränserna 
mellan  vetenskap,  politik  och  förvaltning.  Arbetet  med  kommunikation 
kan inte underskattas. 

3. Politiska  åtgärders  legitimitet  stärks  ofta  om  processen  som  leder  fram 
till dem präglas av öppenhet och deltagande. Genom att skapa ett klimat 
där  deltagarnas  behov  kommer  upp  till  ytan  kan  olika  erfarenheter 
utnyttjas till att höja kunskapsnivån kring lokala ekosystem. Att lyssna på 
lokal kunskap och skapa dialog mellan olika berörda aktörer är  i många 
fall  väsentligt  för  att  förebygga  konflikter.  Får  deltagarna  verkligen  ge 
uttryck  för  sin  syn  på  olika  åtgärder  eller  blir  de  bara  informerade?  Är 
syftet med projektet förankrat? Oavsett om det reella inflytande som olika 
intressenter  kan  ha  är  beroende  av  varje  enskild  situation  är  öppenhet 
om vad deltagarna kan vänta sig en nyckel till en lyckad process. 

 
Nedan följer en översikt av verktyg hämtad från TEEB‐rapporten som tagits fram 
speciellt  för  lokala  och  regionala  beslutsfattare  och  som  kan  användas  för  att 
dels  inventera  och  uppskatta  värdet  av  ekosystemtjänster,  dels  ta  hänsyn  till 
dessa värden i kommunalt beslutsfattande. Den ska användas som komplement 
till  andra  typer  av  underlag  som  kommunen  använder  i  beslutsprocesser  och 
förvaltningsarbeten, men  där  ekosystemtjänsternas  betydelse  normalt  förbises 
eller  underskattas.  Arbetsgången  som  föreslås  är  bland  annat  baserad  på 
metodologin  Ecosystem  Services  Review  som  tagits  fram  av  World  Resource 
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Institute och som har sin grund i forskningen under FN‐programmet Millennium 
Ecosystem Assessment.  Både  arbetsgången med  en  stegvis  analys  och de  olika 
metoderna för inventering och värdering används idag i allt fler delar av världen 
och  i  olika  former  av  både  beslutsfattare  och  företag  på  olika  nivåer.  För  en 
fördjupning hänvisas  till  rapporten TEEB  för Local  and Regional Policymakers, 
samt TEEB:s interimrapport från 2008 (TEEB, 2010a och 2008).  
 
 
TEEB:s förslag till arbetsgång 
TEEB:s förslag till arbetsgång är tänkt att underlätta processen och fungera som 
stöd i valet mellan existerande metoder och ramverk som är möjliga att använda 
när värdet av naturen ska inkluderas i den lokala ekonomin. Den är inte ett 
färdigt recept på det enda sättet att gå till väga. Utifrån det kan beslutsfattare 
skapa sina egna rutiner och ramverk där ett eller flera steg kan prioriteras mer 
eller mindre, upprepas eller hoppas över beroende på vad som passar i det 
enskilda fallet. Ett effektivt redskap är att kunna demonstrera det ekonomiska 
värdet med hjälp av monetära beräkningar, men i många fall kan det räcka med 
att arbetet riktar uppmärksamheten mot betydelsen av ekosystemtjänster för att 
det ska stimulera till politiska handlingar och beslut (TEEB, 2010a). Fördelen 
med en stegvis ansats är att den möjliggör val av rätt ambitionsnivå och riktning 
i varje moment så att det lättare går att skapa utrymme för arbetet med 
integreringen av ekosystemtjänster i både existerande planering och i 
budgetprocesser. 
 
De sex stegen kan sammanfattas med några centrala frågor: 
 

 Vad ger naturen vår kommun och vilka ekosystemtjänster är centrala? 
 Hur värdefulla är dessa? 
 Kan man mäta detta värde i pengar? 
 Vilka ekosystemtjänster är hotade eller riskerar att hotas? 
 Vem är beroende av de tjänster som är hotade? 
 Hur kommer ett politiskt beslut påverka tjänsterna och i sin tur 

människorna som är beroende av dem, direkt eller indirekt? 
 
 
STEG 1: 
Specificera tillsammans med samtliga berörda aktörer vilket problem som 
ska lösas.  Vilka samhällsvärden och ekosystemtjänster verkar stå på spel och 
vilka orsaker kan ligga bakom? Alla intressenter kanske inte ser på frågan på 
samma sätt eller har olika mycket information för att kunna bilda sig en 
uppfattning. Samarbeta och hjälp varandra för att enas om en 
problembeskrivning. Detta är viktigt för att undvika missförstånd under både 
besluts‐ och införandefasen. 
 
Exempel på metoder: Någon form av intressentanalys, som fokusgrupper eller 
andra metoder för så kallad Participatory appraisal (se TEEB [2010a] för vidare 
introduktion), hjälper till att lyfta fram olika intressenters perspektiv och åsikter 
i förhållande till socioekonomiska och ekologiska faktorer. En ecoBudget (se 
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vidare nedan) hjälper till att påvisa ekosystemtjänsternas värde för olika delar i 
kommunal förvaltning. 
 
Koordinator: Förslagsvis en ansvarig beslutsfattare eller ansvarig tjänsteman, 
med assistans av andra aktörer som exempelvis en miljöorganisation. 
 
STEG 2: 
Identifiera vilka ekosystemtjänster som är mest relevanta i det aktuella 
sammanhanget. Som ett första steg kan man börja med en bred diskussion 
tillsammans med ansvariga i projektet.  
 
Frågor att utgå ifrån:  

 Vad ger naturen vår kommun och vilka ekosystemtjänster är centrala? 
 Vem är mest beroende av dessa tjänster? 
 Vilka ekosystemtjänster är hotade eller riskerar att hotas? 
 Hur kommer ett politiskt beslut påverka tjänsterna och i sin tur 

människorna som är beroende av dem, direkt eller indirekt? 
 
Förenklat kan sägas att ekosystemtjänsterna kan påverka politiken på två sätt 
som ofta är sinsemellan beroende; antingen är de politiska åtgärderna beroende 
av tjänsterna, som att till exempel satsningar på turism, etablering av annan 
näring eller förändring av markanvändning från jord‐ till annat naturbruk är 
beroende av vattentillgång och vattenkvalitet. Omvänt kan åtgärderna påverka 
ekosystemtjänsterna, som att ökad turism kan kräva ökad vattenanvändning 
eller utsläpp som får effekter på just ekosystemets förmåga att upprätthålla 
vattentillförsel och kvalitet. 
 
Här är det viktigt att fastställa ramar i tid och rum. Vissa ekotjänster som inte är 
relevanta idag kan komma att få betydelse imorgon och tvärtom, och när det 
gäller geografiskt omfång kan områden utanför den egna kommunen vara 
inblandade både uppströms och nedströms och längs olika varukedjor. 
 
Exempel på metoder: Ett tips är att börja med Millennium Ecosystem 
Assessments lista som ger uppslag till olika ekosystemtjänster som kan vara 
aktuella (se exempelvis Tabell 2.1 i WRI [2008, s.23]). För att avgränsa och 
fokusera analysen bör de ekosystemtjänster som är mest relevanta i det aktuella 
fallet identifieras. Utgå sedan ifrån om fokus är främst ekologiskt, ekonomiskt 
och/eller socialt och vilken annan typ av metod som skulle komplettera analysen 
bäst med avseende på resultatet i listan och ert ändamål. 
 
Koordinator: Tekniskt sakkunniga inom förvaltningen eller konsulter med 
expertkunskap. 
 
STEG 3: 
Definiera hur ert informationsbehov ser ut och bestäm passande metoder 
(exempel på metoder presenteras i Tabell 1 och 2 nedan). Olika åtgärder och 
metodval kräver olika typer av information beroende på till exempel typen 
ekosystemtjänst, val av fördjupningsnivå, tidshorisont, geografisk omfattning 
och ändamål och ibland väljs olika typer av metoder i olika moment under 
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processen: 
 

 Kvalitativa verktyg kan ge en bra beskrivning av sambandet mellan 
ekosystemtjänster och mänskligt välbefinnande och fånga viktiga delar av 
beskrivningen av naturvärden som är svåra att fånga i siffror. De kan till 
exempel användas för att bedöma vikten av reglerande eller kulturella 
ekosystemtjänster där ett ändamål är att öka medvetenheten om frågan. 

 Kvantitativa/biofysiska verktyg uppskattar storleken på och 
intensiteten i ekosystemtjänsterna och deras betydelse för kommunal 
ekonomi.  De kan till exempel användas för att analysera trender och göra 
prognoser i ekosystemtjänsternas förändring vid olika scenarios där ett 
ändamål är att kunna jämföra ekosystemtjänsternas bidrag till kommunal 
välfärd med den framtida avkastningen i andra investeringar. 

 Monetära verktyg sätter ett pengavärde på både existerande 
ekosystemtjänster och förslitningen eller förlusten av dem (se vidare 
nedan). De kan till exempel användas för att mäta värdet av 
försörjningstjänster som vatten, fisk eller skogsråvaror och fungera som 
underlag för att bestämma avgifter eller detaljer i andra 
betalningssystem. 

 
Här bestäms alltså om en monetarisering ska göras av värdet av 
ekosystemtjänsterna (som alltså inte utförs förrän i steg 4), men oavsett om så 
ska ske eller ej måste det bli möjligt att väga olika alternativ och konsekvenser 
mot varandra där värdet av ekosystemtjänsterna inkluderas i en eller annan 
form, det vill säga kvalitativt, kvantitativ eller monetärt. Att använda monetära 
värden är ett sätt men inte det enda. 
 
Koordinator/ledare: Ansvarig beslutsfattare bestämmer förslagsvis 
informationsbehovet. Om en värdering ska göras kommer det ofta att krävas 
tekniskt kunnig personal i form av exempelvis en miljöekonom. 
 
 
Box 3: Stormen Gudrun och enfaldens patologi – en saga om brist på 
naturlig kapitalförsäkring 
 
Grunden för ekosystemtjänsternas funktion är den biologiska mångfalden. En stor 
mångfald av arter, sorter, naturtyper, ekosystem och gener som kompletterar varandra 
är viktigt för att minska sårbarheten i det globala systemet eftersom en variation av 
arter och sorter som ställer olika krav på sina livsmiljöer men fyller samma funktion – 
det vill säga utför samma ekosystemtjänster – fungerar som en kapitalförsäkring, ja rent 
av livförsäkring, när riskerna sprids. Ett systems förmåga att hantera påfrestningar och 
störningar och möjligheten att återskapa och leverera de funktioner det haft innan 
störningen kallas för resiliens. Resiliens handlar både om motståndskraft och förmåga 
till anpassning och förnyelse och kan appliceras på alla typer av system, inte bara 
ekologiska, som hur samhällen kan hantera politiska oroligheter och naturkatastrofer 
eller hur en skog kan klara av stormar, bränder och föroreningar. Givet människans 
beroende av naturkapitalet är det inte så svårt att lista ut att ekosystemens tillstånd och 
förlusten av biologisk mångfald ger en lägre resiliens även i den mänskliga sfären. 
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I januari 2005 svepte stormen Gudrun över Sverige och blåste ner 70 miljoner 
kubikmeter virke, motsvarande omkring ett års avverkning i landet. Skadorna på svensk 
skog var med andra ord rekordstora, men även Lettland, Danmark, Estland och Litauen 
drabbades av betydande skogsförluster. Årtionden av skogspolitik med fokus på 
monokulturer av gran medförde till slut en så stor förlust av resiliens mot stormar att 
resultatet blev katastrofalt. Den utlösande faktorn var en storm med orkanstyrka i 
byarna av den typen som bedöms bli vanligare i takt med klimatförändringarna och den 
inträffade under varma och fuktiga förhållanden. De påverkade skogarna var främst 
monokulturbestånd av gran, Sveriges mest sårbara trädslag för stormfällning, med en 
stor och tät krona och ett vekt och förhållandevis grunt rotsystem. Dessutom hade det 
milda vädret och regnen i december och januari försvagat rötternas fäste. Förutom den 
låga mångfalden av träd och de varma och fuktiga förhållandena bidrog även andra 
faktorer till omfattningen av Gudruns negativa effekter (t.ex. rådande gallrings‐ och 
avverkningsmönster). Källa: Haanpää m.fl., 2006.  
 
Texten är delvis hämtad från rapporten Vårt gröna guld (Naturskyddsföreningen, 2010). 
 
 
 
STEG 4: 
Inventera, uppskatta och värdera tillstånd och förväntade förändringar i 
ekosystemtjänsterna med hjälp av de metoder som valts i steg 3. Här används 
dels ramverk för att beskriva värdet av ekosystemtjänsterna, dels metoder för 
att mäta förändringar i dem. Om en monetär värdering valts görs denna.  
 
Här är ”tvåvägskommunikationen” mellan åtgärd och ekosystem relevant. Frågor 
som är relevanta är; 
 

 I vilken grad är en åtgärd eller ett beslut beroende av 
ekosystemtjänsterna?  

 Finns alternativ som kan ersätta en ekosystemtjänst om den försvinner 
och hur säkert är i så fall detta alternativ? 

 I vilken utsträckning påverkas ekosystemtjänsterna av åtgärden och 
vilken effekt har detta för dem som är beroende av den (påverkas till 
exempel produktiviteten för ett företag eller avkastningen på någons 
tillgångar)? 
 

Svaret på den senare frågan ha alltså att göra med eventuella förändringar i 
tillgänglighet för kommuninvånare (och även utanför) exempelvis geografiskt 
och ”flödesmässigt”. Vid ett dammbygge påverkas till exempel 
vattenanvändningen nedströms vilket i sin tur kan påverka produktiviteten för 
olika användare.  
 
Viktigt att notera är att ekosystem svarar ojämnt på förändringar, så kallat icke‐
linjärt, vilket betyder att man behöver beakta om en åtgärd kan medföra att 
ekosystemet ändrar karaktär så att dess tidigare funktion försvinner (en så 
kallad ”flipp”, en term som används inom ekosystemforskningen). En relativt 
liten ökning av mängden bekämpningsmedel kan exempelvis leda till en plötslig 
och kraftig förändring av vattenkvalitén om det triggar en algblomning. 
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Exempel på metoder: Se Tabell 1 och 2 nedan. 
 
Koordinator/utförare: Analytiker från antingen kommunen, konsultföretag 
eller från en intresseorganisation kan genomföra arbetet genom att konsultera 
olika intressenter – inklusive beslutsfattare. Vid värdering krävs tekniskt kunnig 
personal i form av exempelvis en miljöekonom. 
 
STEG 5: 
Identifiera och uppskatta de olika politiska åtgärder eller verktyg som står 
till buds baserat på er inventering och värdering av ekosystemtjänster. I detta 
steg vägs olika politiska åtgärder emot varandra. Om en monetarisering av 
värdet av ekosystemtjänsterna gjorts ska dessa värden användas här. Här görs 
också risk‐ och känslighetsanalyser för varje alternativ, exempelvis en 
konventionell SWOT‐analys, för att bland annat ta ställning till hur känsliga 
uppgifterna är för om någon information som använts i analysen ändras (se 
TEEB [2010a] för en vidare introduktion). 
 
 
Exempel på metoder: Samhällsekonomisk konsekvensanalys, 
kostnadseffektivitetsanalys eller multikriterieanalys (se nedan). 
 
Utförare: Beslutsfattare med kunskap i sakfrågan eller en teknisk expert i 
samarbete med beslutsfattare. 
 
STEG 6: 
Uppskatta effekterna för berörda aktörer av de åtgärder som övervägs. 
Förutom vad som står på spel är frågan om vem som påverkas viktig för 
hållbarheten i de lösningar man bestämmer sig för. Genom att kartlägga 
fördelningseffekter kan man överväga kompensationer eller alternativa åtgärder 
om någon grupp kommer i kläm. Det kan vara värt att påpeka att sårbarheten 
hos mindre inflytelserika grupper i samhället bör beaktas oavsett om dessa har 
reellt inflytande eller ej över beslutet i fråga. 
 
Exempel på metoder: Samhällsekonomisk konsekvensanalys eller 
multikriterieanalys (se nedan). 
 
Utförare: Analytiker med kunskap i sakfrågan i samarbete med beslutsfattare. 
 
 

5. Verktyg för att kartlägga och inventera ekosystemtjänster 
och biodiversitet 
 
Det finns alltså flera olika ramverk att arbeta utifrån när man ska kartlägga vilka 
ekosystemtjänster som ett samhälle påverkar och påverkas av. Utgångspunkten 
kan vara socioekologisk, ekonomisk eller ekologisk eller vara en kombination av 
flera  och  de  värden  som  tas  fram  kan  uttryckas  helt  eller  delvis  i  monetära 
termer.  Utgångspunkten  i  ett  socioekologiskt  ramverk  är  att  koppla 
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ekosystemtjänsternas  funktion  till  mänskligt  välbefinnande.  Millennium 
Ecosystem Assessment (MA) är ett sådant. 
 
Ett angreppssätt som utgår helt och hållet  från monetära värden är att  försöka 
beräkna  Total  Economic  Value  (TEV).  Som  namnet  antyder  försöker  man  här 
beräkna det  totala  ekonomiska  värdet  av  olika  typer  av nyttor  från  ekosystem 
genom  att  kartlägga  både marknadsbaserade  värden  och  värden  inte  som  har 
något marknadspris (se Tabell 2). Exempelvis adderas direkta användarvärden, 
som  värdet  av  skogsprodukter  mätt  i  marknadspriser,  till  både  indirekta 
användarvärden  (i  form  av  till  exempel  uppskattningar  av  värdet  av  skogens 
koldioxidupptag)  och  rena  existensvärden.  Existensvärden  är  värden  som  är 
oberoende  av människans  användning,  som det  värde människor  sätter  på  att 
skogen förtjänar att finnas och bevaras. Fördelen med att beräkna TEV är att det 
kan användas  i  standardiserade ekonomiska analyser och ge ett enhetligt mått 
på  ekosystemtjänsterna  som  går  att  jämföra med  andra  kapitalvärden  och  lätt 
kan  kommuniceras.  Att  utgår  ifrån  TEV  kan  dock  kritiseras  på  grundval  av 
argument  som  generellt  gäller  för miljövärdering  och  prissättning  av  naturen. 
Egenskaper  eller  tjänster  som  inte  kan  monetariseras,  eller  där 
monetariseringen  blir  mycket  osäker,  riskerar  exempelvis  att  komma  i 
skymundan  och  undervärderas  i  förhållande  till  dem  som  får  ett  bestämt 
monetärt pris (se mer nedan). 
 
Andra ramverk utgår  från enbart ekologiska och biofysiska mått, genom att  till 
exempel  sätta upp ekologiska kriterier  för att hitta  skyddsvärda områden eller 
kritiska  nivåer  för  arters  eller  hela  ekosystems  status  (Key  Biodiversity  Areas 
och  Critical  Natural  Capital,  se  nedan).  Eftersom  det  sällan  går  eller  ens  är 
önskvärt att uppskatta monetära värden för alla nyttor som ekosystem ger kan 
analysen ofta innehålla en kombination av monetära och icke monetära värden. 
Det är då viktigt att påpeka att värden som  inte är mätta  i pengar eller  fysiska 
termer förtjänar ett lika omsorgsfullt arbete som de kvantitativa. 
 
Förutom  vad  som  står  på  spel  är  frågan  om  vem  som  påverkas  viktig  för 
hållbarheten i de lösningar man till sist bestämmer sig för. I nästa avsnitt nämns 
några  flera  sådana  metoder,  men  det  arbetet  måste  börja  redan  tidigt  i 
processen. 
 
ecoBUDGET  är  ett  verktyg  där  ett  viktigt  inslag  är  att  systematiskt  involvera 
olika  aktörer  i  kommunen  genom deltagandeprocesser.  Verktyget  är  framtaget 
för  att  specifikt  föra  in  betydelsen  av  ekosystemtjänster  i  lokala  politiska 
beslutsprocesser.  Den  bygger  på  ett  system  kallat  Integrated  management 
system  (IMS)  där  involvering  av  olika  aktörer  i  samhället  står  i  centrum  i 
beslutsfattandet och har utvecklats med  inspiration av bland annat Agenda 21, 
European  Environmental  Management  and  Audit  Scheme  (EMAS)  och  den 
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001. I en ecoBUDGET 
kan  man  använda  traditionella  rapporteringssystem  som  kommunala 
beslutfattare  är  vana  vid  genom  att  komplettera  det  cykliska  budgetårets 
finansiella  redovisning  med  en  miljöbudget  där  ekosystemtjänster  och 
naturkapital adderas men mäts i fysiska termer istället för monetära. Idén är att 
årliga  satsningar  på  miljön  ska  leva  upp  till  de  kvantitativa  mål  som  en 
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ecoBUDGET slår fast och som efter politiska beslut är (helst) bindande. På så sätt 
kan man mäta, planera och kontrollera konsumtionen av vissa naturresurser (till 
exempel  land,  vatten  och  material),  inklusive  ekosystemtjänster  (till  exempel 
klimatstabilitet,  luftkvalitet  och  biodiversitet).  I  Växjö  har  en  ecoBUDGET 
använts för att arbeta mot kommunens mål om att bli fossilfri till år 2030. Genom 
att bland annat använda skogsrester från lokalt skogsbruk är idag 90 procent av 
kommunens  värme  producerad  med  förnybara  bränslen  (TEEB,  2010;  Växjö 
Kommun, 2010). 
 
Beroende på  sammanhang kan man alltså  välja det  ramverk  som passar bäst  i 
just det aktuella fall man jobbar med. Valet av metod kan till exempel skilja sig åt 
beroende  på  om  det  handlar  om  analyser  av  etablering  av  naturreservat, 
stadsplanering,  markanvändning  i  städer  eller  på  landsbygden,  eller  om  ett 
styrmedel  ska  utformas.  Andra  faktorer  som  kan  avgöra  valet  av  ramverk  är 
tillgången på resurser och data och hur långt man kommit i planeringsprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Olika ramverk för att kartlägga och inventera ekosystemtjänster och 
biodiversitet.  

Fokus  Ramverk  Värdemått  Syfte och ändamål 
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Socioekologiskt  Millennium 
Ecosystem 
Assessment 
(MA) 

Kombination av 
monetära och 
icke monetära 
värden 

Generell metod som kopplar 
ekosystemtjänster till mänskligt 
välbefinnande med hjälp av en 
klassificering i kategorier (t.ex. 
reglerande eller kulturella tjänster) där 
vissa kan värderas monetärt och andra 
inte. 
Möjliggör analys av systemeffekter som 
t.ex. förändrad resiliens. 

Ekonomiskt  Totalt 
ekonomiskt 
värde/ Total 
Economic 
Value (TEV) 

Monetära 
värden 

Konventionell miljövärdering baserad på 
ekonomisk analys av t.ex. direkta och 
indirekta användarvärden, 
optionsvärden eller existensvärden. 
Inkluderar i regel inte effekter på 
systemnivå och värden som inte kan 
monetariseras riskerar att komma i 
skymundan. Enhetligheten underlättar 
dock jämförelser och talar ett tydligt 
språk och måtten kan kombineras med 
andra mått i kvalitativa och kvantitativa 
termer. 

Ekologiskt  Key 
Biodiversity 
Areas (KBA) 

Icke monetära 
värden 

Identifierar skyddsvärda områden med 
hjälp av ekologiska kriterier inklusive 
t.ex. arters status. Kan användas 
tillsammans med ekonomisk analys. 

Critical Natural 
Capital (CNC) 

Icke monetära 
värden 

System för att prioritera graden av tryck 
på kritiskt naturkapital, dvs. 
ekosystemtjänster som inte kan ersättas 
med någon annan resurs eller teknik. 
Baseras på ekologiska värden och hur de 
påverkas av mänsklig aktivitet. 

Källa: Delvis baserad på Tabell 2.1 i TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010a). 

 

6. Verktyg för att värdera och inkludera ekosystemtjänster i 
den kommunala beslutsprocessen 
 
Varje  dag  fattar  vi  beslut  som  innebär  att  vi  byter  värdet  av  marknadsförd 
produktion  och  konsumtion mot miljövärden  utanför marknaden. Naturen  har 
som påpekats  i många  fall  inte  något marknadspris, men  bara  för  att  något  är 
utan pris betyder det inte att det är utan värde. Monetär värdering av miljön är 
till för att göra naturen synlig så att den kan tas hänsyn till på samma villkor som 
många  andra  faktorer  i  det  dagliga  beslutsfattandet.  Värderingen  förtydligar 
effekterna på samhället av  förändringar  i  ekosystemtjänsterna som uppstår  till 
följd  av  planer  och  åtgärder.  Som underlag  för  beslutsfattande  kan  de  fungera 
som kraftfulla kommunikationsmedel i förhandlingar om för‐ och nackdelar med 
olika  projekt  och  för  att  visa  på  fördelningen  av  både  nutida  och  framtida 
kostnader och nyttor. 
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Det  finns  många  olika  metoder  för  att  uppskatta  värden  bortom  rena 
marknadsvärden. Metoderna brukar ofta delas upp i grupperna användarvärden 
och existensvärden efter om värdet  som  tas  fram beskriver en direkt nytta  för 
människan eller värdet av naturen i sig. De kan också kategoriseras efter hur de 
tas  fram;  på  indirekta  sätt,  som att  använda  priset  på  fiskekort  för  att  ta  fram 
värdet  av  ett  fiskevatten,  eller  på  mer  direkta  sätt  med  hjälp  av  frågor  om 
människors  betalningsvilja  för  att  till  exempel  bevara  en  hotad  art.  Tabell  2 
presenterar  ett  urval  av  värderingsmetoder  som  används  idag  när 
ekosystemtjänster kvantifieras och får monetära värden. Metoderna passar olika 
bra  i olika situationer och för olika typer av ekosystemtjänster. Somliga är mer 
komplicerade än andra och många kräver expertkunskap för att kunna tillämpas. 
Tabellen ger en enkel överblick av hur några av de vanligaste sätten att värdera 
miljön monetärt fungerar och vilka ekosystemtjänster de skulle kunna passa till. 
 
Tabell 2. Metoder för monetär miljövärdering. 

Metod  Beskrivning  Exempel på ekosystemtjänst 
som kan värderas 

Marknadsvärden  Priser på ekosystemvaror och ‐
tjänster som handlas med på 
existerande marknader och som kan 
överföras till samma typ av varor och 
‐tjänster i andra sammanhang utan 
pris 

Försörjningstjänster; mat, 
vatten, trä och fibrer men 
också koldioxidupptag (mha 
t.ex. priser på kolmarknaden) 
 

Ersättnings‐
kostnader 

Kostnader för att ersätta 
ekosystemtjänster med artificiell 
teknik 

Reglerande tjänster; 
pollinering, luft‐ och 
vattenrening 

Undvikna 
skadekostnader 

Hur stora kostnader kan/kunde 
undvikas tack vare 
ekosystemtjänstens existens? 

Reglerande tjänster; 
översvämningsskydd, 
kolupptag 
 

Fastighetsvärde‐
metoden/ Hedonisk 
prissättning 

Utgår från skillnader i fastighetspriser 
(hus och mark) och den extra summa 
som man antar betalas för omgivande 
miljö 

Kulturella eller reglerande 
tjänster; Endast för 
användarvärden som 
rekreation eller luftkvalitet 

Resekostnad‐
smetoden 

Kostnaden för att besöka en plats i 
form av resekostnader eller inträde 
till t.ex. parker men också värdet av 
förbrukad fritid 

Kulturella tjänster; Endast för 
användarvärden som 
rekreation 

Scenariovärderings‐
metoden/ Contingent 
Valuation Method 
(CVM) 

Enkätundersökning; hur mycket är 
den svarande beredd att betala för att 
få mer, eller slippa förlust, av en viss 
ekosystemtjänst? 

Alla. Kan fånga upp alla typer 
av värden.  

”Participatory 
environmental 
method” 

Deltagare i fokusgrupper får t.ex. 
ange vilken relativ betydelse en 
ekosystemtjänst utan pris har för dem 
i förhållande till en existerande vara 

Alla 
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eller tjänst som har ett marknadspris 

Källa: Delvis baserad på Tabell 3.1 i TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010a). 

 
Få  värden  är  direkt  överförbara  till  andra  sammanhang  och  helst  krävs  så 
kallade  primärstudier  (studier  som  bygger  på  nyframtagna  data  för 
ekosystemtjänsten kopplade  till den aktuella platsen).  Ju  fler värderingsstudier 
som görs desto mer ökar visserligen möjligheten att använda miljövärden  från 
tidigare studier som en schablon  för miljövärden  i en annan  liknande situation 
med  motsvarande  förutsättningar  (förutom  liknande  miljöfaktorer  krävs  till 
exempel att inkomster och kulturella och institutionella faktorer är jämförbara), 
men  överföringar  är  fortfarande mycket  osäkra,  även  om  de  kan  säga mer  än 
inga studier alls. Ju fler värden som adderas desto osäkrare blir också resultaten. 
Ur  det  perspektivet  har  därför  lokala  studier  med  överförda  värden  fördelar 
framför till exempel nationella eftersom man slipper stora aggregeringar (TEEB, 
2010b). 
 
Det  finns  sammanställningar  över  miljövärden  som  tagits  fram  i 
miljöekonomiska  studier  av  ekosystemtjänster  i  Sverige.  Databasen 
ValueBaseSWE innehåller till exempel uppgifter från cirka 170 värderingsstudier 
från runt om  i  landet och Naturvårdsverket genomförde nyligen ett  arbete där 
några  schablonvärden över  ekosystemtjänster  och miljöförändringar  togs  fram 
med tillhörande riktlinjer för hur värdena ska tillämpas (Naturvårdsverket, 2010 
och 2009). 
 
Det  finns  även  ett  antal  metoder  som  kan  användas  för  att  underlätta 
inkluderandet  av  de  färdiga  miljövärderingarna  i  själva  beslutsprocessen.  En 
kostnadsnyttoanalys  (CostBenefit  Analysis,  CBA)  eller 
samhällsekonomiska  konsekvensanalyser  är  vanliga  i  olika 
beslutssammanhang  där  ekonomiska  avvägningar  ska  göras.  De  följer 
standardiserade mallar och är till  för att bedöma de för‐ och nackdelar som ett 
politiskt  förslag  för  med  sig  ur  ett  samhällsperspektiv  där  så många  aspekter 
som möjligt ska tas med. Även framtida kostnader och nyttor ska vägas  in, och 
när  det  gäller  förvaltning  av  naturkapital  är  detta  centralt.  Varken  nyttan  av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster eller utarmningen av dessa har en lika 
direkt  effekt  på  samhället  som  många  andra  omedelbara  behov.  Eftersom 
kostnader  för åtgärder som uppstår  idag ofta upplevs som mer kostsamma om 
nyttan  av  åtgärderna  inte  blir  uppenbar  förrän  långt  fram  i  tiden  får 
miljöåtgärder  ofta  stå  tillbaka  –  trots  att  den  totala  nyttan  av  dem  kan  vara 
enormt stor och i pengar räknat vida överstiga de omedelbara utgifterna. Många 
av  de  nyttor  naturen  ger  syns  inte  för  övrigt  inte  även  om  de  är  omedelbara. 
Investeringar  som  att  bevara  och  förvalta  skogar  är  exempelvis  utöver  en 
klimatåtgärd – som kanske först märks långt fram i tiden – också en åtgärd som 
främjar  vatten‐  och  luftkvalitet,  rekreation,  biologisk  mångfald  och 
matförsörjning. Värderingar som gjorts visar också att  tjänsterna vi  får  från ett 
ekosystem ofta är mer värdefulla än varorna (MA, 2005). Även om kalhuggning 
av ett  visst  skogsområde kan vara  lönsamt  för ett  enskilt  skogsföretag kan det 
alltså  innebära  stora  kostnader  för  samhället  i  övrigt  på  grund  av  förlorade 
ekosystemtjänster  som  uteblivna  rekreations‐  och  försörjningsmöjligheter. 
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Ekosystemtjänster  från  våtmarker  är  ett  annat  bra  exempel.  I  deras  ställe 
anläggs  ofta  dammar  eller  bevattningsanläggningar  som  framstår  som  mer 
lönsamma,  eftersom  kunskapen  om  våtmarkers  motsvarande  funktion  som 
effektiva vattenrenare eller vattenreservoarer är bristfällig (TEEB, 2010a).  
 
 
 
 
Box 4: Globalt klimat och lokal politik 
 
I klimatfrågan är behovet av att ta ekosystemens ekonomiska värde på allvar otroligt 
tydligt. Ekosystem lagrar enorma mängder kol. Atmosfären själv, till att börja med, bär 
på 800 gigaton kol, växter lagrar 550 gigaton, jordlagret upp till 2 300 eller närmare tre 
gånger så mycket som atmosfären, men allra mest lagrar haven – 38 000 gigaton ryms 
där, vilket motsvarar cirka 20 000 gånger (mer än) det atmosfäriska kolet. Det lagrade 
kolet i jordens ekosystem släpps ut i atmosfären när vi förändrar och förstör dem 
genom exempelvis avskogning eller utdikning av våtmarker för omvandling till 
jordbruksmark, eller vid torvbrytning för omvandling till trädgårdsprodukter. 
Bevarandet av naturliga ekosystem bidrar därför till att hindra klimatförändringar, 
såvida inte exempelvis användning av varor från ekotjänster på ett hållbart och effektivt 
kan ersätta andra varor med större miljöpåverkan (hållbara biobränslen kan illustrera 
detta). 
 
Att arbeta proaktivt med ekosystemförvaltning i klimatarbetet har en enorm potential 
att minska kostnaderna för både dämpning och anpassning till klimatförändringarna, 
som den uppmärksammade Sternrapporten visade (Stern, 2006). Med 
klimatförändringar kommer ekosystemen ytterligare att påverkas och ju mindre vi 
underminerar dem desto bättre kommer de att klara detta tryck. Att agera idag betyder 
alltså att vi slipper betala för att försöka återställa deras funktion imorgon. Utöver 
undvikna skadekostnader ger det förebyggande arbetet fördelar redan idag – en win‐
win‐situation – eftersom investeringarna främjar tillhandahållandet av andra typer av 
reglerande och kulturella ekosystemtjänster.  
 
I New York har exempelvis staden säkrat sin tillförsel av vatten genom att investera i 
den naturliga vattentäkten Catskill, till en kostnad av två miljarder dollar. Ett 
motsvarande tekniskt system för rening och förbehandling av vatten skulle enligt de 
analyser som gjordes innan investeringen ha kostat sju miljarder dollar. I australiska 
Canberra har ett projekt för trädplantering beräknats ge värden motsvarande 20‐67 
miljoner US‐dollar under en fyraårsperiod tack vare trädens förmåga att förutom att 
skapa en grönare stad reglera lokalt mikroklimat, minska föroreningar och därmed 
förbättra stadsluft och sänka kostnaderna för luftkonditionering och koldioxidupptag. 
Genom en studie från Burkina Faso, där satsningar traditionellt gjorts på främst 
jordbruk, uppmärksammades det faktum att värdet av att omvandla våtmarker till 
jordbruksmark motsvarade endast tre procent av det totala värdet förknippat med 
marken i dess ursprungliga form. Med ekosysteminventeringar kan nu istället planeras 
investeringar för att ta till vara övriga tjänster från våtmarkerna, som till exempel 
leverans av alltifrån skogsprodukter till foder och fiske, vilka tillsammans stod för över 
80 procent av värdet från våtmarkerna.  
 
Källa: TEEB (2010a). 
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Förutom miljökonsekvenserna av en åtgärd ska helst sociala konsekvenser (till 
exempel hälsa, konsumentintressen eller utbildning), ekonomiska konsekvenser 
som kan röra sysselsättning, teknisk utveckling (innovationer) och konsekvenser 
för svensk import och export utredas.  I det sista steget görs också en analys av 
fördelningseffekterna för de aktörer som berörs av åtgärden. 
 
I  teorin  är  detta  enkelt;  alla  kostnader  och  nyttor  som  ett  förslag  för med  sig 
värderas monetärt, adderas och  jämförs, och om nyttan överväger kostnaderna 
anses  förslaget  vara  ekonomiskt  effektivt  att  genomföra. Verkligheten är något 
mer komplicerad, speciellt som fler miljönyttor än åtgärdskostnader ofta saknar 
monetära  värden  och  miljökostnader,  på  motsvarande  sätt,  ofta  är  mer 
svårberäknade än åtgärdsnyttan.  I praktiken används ofta en mix av monetära, 
kvantitativa och kvalitativa värden även här – vilket också kan vara att föredra i 
många  fall  där  komplicerade  samband  mellan  olika  processer  och 
ekosystemtjänster är omöjliga att kvantifiera. 
 
Ofta  görs  istället  kostnadseffektivitetsanalyser  där  åtgärdskostnaderna 
uppskattas och sorteras mot ett kvantitativt mål  så att de billigaste åtgärderna 
genomförs först och de dyraste sist. Poängen med detta är att kostnaderna för att 
nå målet totalt ska kunna bli så låga som möjligt eftersom de pengar man sparar 
då  kan  användas  till  andra  angelägna  åtgärder.  Genom  att  uppskatta  och  väga 
olika  alternativa  åtgärder  mot  varandra  försöker  man  alltså  se  vilka  åtgärder 
som ger mest nytta i form av måluppfyllelse för en så liten del som möjligt av, till 
exempel,  den  pott  av  kommunens  pengar  som  en miljöbudget  utgör.  Även  här 
kan  givetvis  mätproblem  uppstå,  men  att  uppskatta  värdet  av  själva  nyttan  i 
monetära  termer  blir  alltså  underordnat  i  kostnadseffektivitetsanalyser, 
eftersom  det  värdet  antas  speglat  i  att  nå  ett  givet  mål  som  exempelvis  har 
beslutats demokratiskt.  
 
Multikriterieanalys  är  ett  annat  väletablerat  beslutsverktyg  där  många  olika 
alternativ och konsekvenser  jämförs. Den är anpassad  för att  ta hänsyn till när 
många aktörer har konkurrerande och motstridiga  intressen och målsättningar 
och den strukturerar upp beslutsprocessen  i  tre  faser  från problembeskrivning 
till  analys  och  viktning.  Förutom de  effekter  som  kan mätas  i  pengar  tas  även 
hänsyn till andra kriterier som rättvise‐ och omfördelningsaspekter. 
 
Även om  flera  av metoderna  för  att  värdera och  inkludera  ekosystemtjänster  i 
det  kommunala  beslutsarbetet  kan  vara  komplexa  och  inte  alltid  kan 
genomgöras  fullt  ut,  kan  själva  processen  i  sig  vara  viktig.  Metoderna  är  inte 
heller  okontroversiella  och  miljövärdering  har  flera  risker  som  är  värda  att 
nämna. 
 
 
Miljövärdering är komplex och kan kritiseras på många grunder 
Att  sätta  pengavärden  på  förhållanden  och  förändringar  i  naturen  väcker  ofta 
oroliga frågor: hur kan man ens tro att värdet av vår vackra och komplexa natur 
går att översätta i en siffra? Är det inte oetiskt? Hur vet man att värdet inte är för 
lågt  och  riskerar  man  inte  att  reducera  naturen  till  en  handelsvara? 
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Undersökningar  visar  att  frågorna  är minst  sagt  relevanta  –  i  utredningar  där 
miljövärden  systematiskt  inkluderas utan  att  ta  hänsyn  till  de  osäkerheter  och 
kontroverser  som  kan  uppstå  riskerar  resultaten  att  hamna  snett  eller  till  och 
med bli kontraproduktiva eftersom de kan ge sken av att ge en rättvisande bild 
som – om de visar på underskattade värden av miljön – felaktivt motiverar och 
legitimerar  exploateringar  (Ackerman  &  Heinzerling,  2004).  Monetär 
aggregering  kan  också  dölja  konflikter  och  mångfacetterade  aspekter  på 
resursutnyttjande  av  olika  slag.  Behovet  av  att  som  ansvarig  iaktta  öppenhet, 
försiktighet och inkludera olika typer av värden måste alltså tas på allvar. 
 
Ett  annat  problem  som  är  värt  att  nämna  är  att  de  ramverk  för 
ekosystemtjänstförvaltning  som  omnämnts  kritiseras  för  att  hittills  främst  ha 
förespråkats  och  tillämpats  i  utvecklingsländer  där  de  genom  så  kallade 
kompensationsåtgärder  kan  fungera  som ursäkt  för  rika  länder  att  slippa  göra 
något  på  hemmaplan.  Kritiken  är  högst  relevant, men  det  borde  inte  göra  det 
mindre  angeläget  att  påskynda möjligheten  till  ett  större  ansvarstagande med 
hjälp av de här metoderna  i den rika delen av världen. Det är  troligtvis också  i 
rikare  länder  som  potentialen  att  lyckas med  de  här metoderna  är  som  störst 
eftersom här oftast finns mer forskningsmaterial i form av till exempel miljödata 
och fler fungerande institutioner av de slag som är avgörande för att understödja 
dem (Norgaard, 2010). 
 
Ett  ramverk  för ekonomisk värdering av ekosystemtjänster betyder därför  inte 
att naturen ska göras möjlig att handla med som vilken vara som helst eller att 
det med hjälp  av  prissättning  på marknaden  ska  gå  att  nå  kunskap  om  socialt 
optimala nyttjandenivåer av naturen, som ekonomisk traditionell välfärdsanalys 
teoretiskt  går  ut  på.  Inte  heller  ska  värderingen  tolkas  som  förespråkande  av 
privatisering av gemensamma värden för att låta marknaden sätta dessa priser. 
Vad  det  handlar  om  är  snarare  att  återupprätta  ordet  ekonomisk  i  dess  rätta 
bemärkelse, och förmedla verktyg som kan hjälpa oss att agera ansvarsfullt. 
 
Ett av de starkaste argumenten för att sätta prislappar på miljön är att man inte 
bara  talar  samma  språk  som  det  som  råder  i  det  dominerande  ramverket  för 
ekonomisk och politisk analys, utan också samma språk som företagen. Nyligen 
presenterades  en  siffra  över  kostnaden  för  den  globala  miljöförstöringen 
orsakad  av  jordens  företag.  I  en  rapport  gjord  i  samarbete  mellan  FN‐stödda 
Principles  for Responsible Investment (PRI) och FN:s miljöprograms finansiella 
initiativ  (UNEP  FI)  kom  man  fram  till  att  denna  kostnad  uppgår  till  6  600 
miljarder  dollar,  vilket  motsvarar  11  procent  av  den  globala 
bruttonationalprodukten  och  är  cirka  20  gånger  högre  än  värdeförlusten  i 
västvärldens  samlade  pensionsfonder  under  den  globala  finanskrisen 
2007/2008  (PRI, 2010).  Störst påverkan kom  från konsumentföretag, olje‐ och 
gasproducenter samt metall‐ och gruvindustrin. I rapporten omnämns också det 
faktum att  företag numera  inte bara tvingas  lyssna på konsumenter utan också 
på  investerare  som  sneglar  på  sådana  här  beräkningar  och  prognoser  över 
kommande finansiella konsekvenser av brister i näringslivets miljöansvar. 
 
Både användarvärden och  icke användarvärden är  alltså ofta osäkra och  ingen 
monetär värdering av kan givetvis uppskatta naturens fulla värde. Å andra sidan 
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är etablerade mått  inte heller exakta. Vanliga marknadspriser eller BNP är som 
sagt  inte  alls  särskilt  upplysande  som  värdemätare  och måttstock  på  vad  som 
egentligen är dyrt och billigt. Att vi vant oss vid dem som mått på välfärd och till 
och med välbefinnande är kanske mer en fråga om social acceptens, och om vad 
som  varit  praktiskt.  Ett  annat  argument  för  att  försöka  sätta  pris  på miljön  är 
därför att naturen och dess ekosystemtjänster annars är gratis, vilket kan tyckas 
vara ännu sämre i en värld där det som ofta räknas är pengar.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 5: Om ekosystemtjänster och ekosystemtjänstförvaltning i olika 
kommunala miljöer 
 
Natural Resources Management på landsbygden 
Ekosystem som ofta ligger under landsbygdspolitikers ansvar är våtmarker. Våtmarker 
är ofta gravt underskattade resurser och har länge exploaterats mot bättre vetande. Ett 
exempel på effekten av sådan underskattning är att förstörelsen av sumpmarker längs 
den sydkusten i USA, som annars skulle fungerat som stormskydd och barriärer mot 
vattenmassorna, var en av de främsta orsakerna bakom förödelsen som orkanen Katrina 
orsakade och som beräknas ha kostat upp till 75 miljarder dollar i skadekostnader. 
Andra beräkningar visar att våtmarkerna i Florida absorberar upp till 98 procent av 
kvävet och 97 procent av fosforn från avloppsvatten som passerar dem. Våtmarker 
håller också stora mängder kol och fungerar på så vis som viktiga stabilisatorer av 
klimatet. Tillsammans är dessa tre ekosystemtjänster exempel på några av flera som 
våtmarker tillhandahåller och som Millennium Ecosystem Assessment år 2005 
uppskattade till ett samlat värde av 15 biljoner dollar världen över (TEEB, 2010a). En 
ekosystemansats erbjuder också stora möjligheter att ta hänsyn till våtmarkers 
potential som kostnadseffektivt verktyg inom exempelvis kommunal vatten‐ och 
avloppsförvaltning. 
 
Stad och tätort 
Investeringar i grön infrastruktur som parker, skog och våtmarker nära städer kan 
stärka olika ekosystemtjänster som är viktiga för skydd mot effekterna av 
klimatförändringar i tätbefolkade områden. Att skydda stadsnära skogsområden 
innebär till exempel investeringar i skydd mot erosion och vattenförsörjningsproblem 
som kan uppstå till följd av extrema väderförhållanden. Ett exempel kommer från 
Kalifornien i USA. Efter att ha använt ett ramverk för stadsplanering med fokus på 
ekosystemtjänster väntas Napa i Kalifornien spara motsvarande 1,6 miljarder dollar i 
undvikna skadekostnader genom investeringar i mark och restaurering av 3 500 hektar 
våtmarker runt staden som nu fungerar som skydd mot översvämningar. 
Investeringarna har inte bara lett till ökat katastrofskydd för stadens invånare utan även 
skapat en turistattraktion och bidragit till höjda markvärden i centrala delar av Napa. 
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Grönområden i städer hjälper också till att reglera det lokala klimatet och skydda mot 
värmeböljor. Dessutom fungerar gröna ytor som ventiler och brunnar i stadsmiljöns ofta 
asfalterade och ogenomträngliga underlag eftersom dagvatten lättare kan absorberas på 
öppen mark. Att bevara gröna ytor istället för att investera i tekniska lösningar för 
dagvattenhantering kan vara en kostnadseffektiv lösning som har flera positiva 
bieffekter. 
 
Vid naturskydd 
Naturskyddade områden hotas ibland av exploatering eftersom möjligheterna att göra 
direkta ekonomiska förtjänster på dessa områden är så mycket tydligare i förhållande 
till långsiktiga och mer kollektiva nyttor av naturskydd. Ekonomiska beräkningar visar 
att det globala värdet av ekosystemtjänster och ‐varor från just skyddade områden kan 
uppgå till mellan 4 400 och 5 200 miljarder dollar per år (Balmford m.fl., 2002). 
 
Att  kunna  dela  det  skyddade  områdets  värde  med  intilliggande  samhällen  utan  att 
äventyra  deras  förmåga  att  upprätthålla  till  exempel  biologisk  mångfald  är  en 
nyckelfråga i det här sammanhanget. 
 
Källa: TEEB (2010a). 
 

7. En sammanfattande diskussion 
 
Det naturkapital i form av ekosystem och ekosystemtjänster som den biologiska 
mångfalden är del av är hotat. Eftersom detta utgör grunden för vår mänskliga 
välfärd ökar risken för allvarliga konsekvenser för människan. Allt tyder på att 
det är hög tid att öka temport i miljöarbetet idag eftersom kostnaderna imorgon 
kan komma att bli ofantligt mycket högre. 
 
Ekosystemtjänster med höga marknadsvärden, som produktionen av timmer 
eller jordbruksvaror, tenderar att främjas på bekostnad av mindre uppenbara 
tjänster som är minst lika viktiga och dyrbara. Några grundläggande förklaringar 
till varför det blir så är att nyttan av ekosystemförvaltning ofta är ojämnt 
fördelad i tid och rum och bland olika intressenter med skilda intressen. Bra 
policys måste därför kunna distribuera kostnader och nyttor med 
ekosystemförvaltning jämnt med hänsyn till vem som betalar och drar fördel av 
dem, och åtgärderna måste vara väl förankrade bland dem som berörs. Även om 
det yttersta ramverket för denna hantering ofta ligger på nationell nivå genom 
lagstiftning och andra regleringar kan några av de mest innovativa lösningarna 
finnas på lokal nivå. Ett ekosystemperspektiv kan hjälpa till att belysa reella 
orsaker bakom olika nyttor och kostnader och motivera satsningar och stöd till 
aktörer som inte annars har tillräckligt starka incitament att agera hållbart. 
 
Hänsyn till ekosystemtjänster i åtgärdsanalyser där naturen synliggörs 
förtydligar alltså reella kostnader och nyttor och ger mer välgrundade beslut. På 
så sätt kan kommunala beslutsfattare få stöd i och bidra till att utveckla bättre 
och mer träffsäkra regleringar, marknadsbaserade verktyg och andra incitament 
för hållbar lokal utveckling både i städer och på landsbygden. Det här 
underlättar för miljöanpassning av företag och nya gröna jobb och kan skapa 
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viktiga konkurrensfördelar. Kommunal förvaltning har också möjlighet inspirera 
andra genom att gå före. 
 
Klassificeringen av ekosystemtjänster utifrån den nytta vi får från naturen, det 
vill säga genom kategorier som försörjningstjänster eller kulturella tjänster, och 
värderingar av miljön kan gå på tvärs med människors erfarenheter eller 
världsbild. Kanske tycker man att naturliga system inte går att separera och 
värdera på detta sätt. De ramverk som presenterats här kan dock fungera som 
stöd för att underlätta en konstruktiv dialog mellan olika intressenter som 
oavsett skillnader i synen på naturen behöver komma till en hållbar lösning. 
Ramverket är inte statiskt utan kan anpassas efter lokala förhållanden i 
respektive kommun. Det upplyser om metoder att välja bland för att inspirera 
och underlätta beslutsförfarandet. 
 
Det behövs alltså ett skifte i fokus. Medan många av de viktigaste orsakerna 
bakom förlusterna av biologisk mångfald och hotet mot ekosystemtjänster ligger 
bortom den enskilda kommunens möjlighet att påverka får lokala aktörer ofta ta 
konsekvenserna av dem. Ekonomisk analys visar att en medveten 
ekosystemförvaltning och friska ekosystem är det mest lönsamma för 
samhällsekonomin ända ned till kommunal nivå. Ekosystemförvaltning som 
bygger på ökat lokalt deltagande kan även stärka social hållbarhet och 
kommuninvånarnas förmåga att hantera de förändringar de kan komma att stå 
inför. Det är dags att hjälpa varandra att förstå. 
 
 



  25

8. Naturskyddsföreningens rekommendationer 
 
Naturskyddsföreningen menar att läget för den biologiska mångfalden kräver 
lokalt agerande och engagemang. Här är förslag på tre enkla steg som 
kommunernas genast kan ta för att inleda arbetet med att värdera 
naturkapitalet. 
 
1. Gör minst en pilotutredning för att värdera lokala ekosystemtjänster.  
 
2. Bjud in den lokala miljöorganisationen och näringslivet för att inleda en dialog 
om hur natur och miljö påverkar lokalsamhället (som steg 1 i modellen, använd 
gärna denna rapport som underlag).  
 
3.  Beakta både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i den fysiska 
planeringen. Väg in de samhällsekonomiska fördelarna av skogens sociala 
värden, såsom folkhälsa, turism och människors välbefinnande.    
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