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Vad är
ekosystemtjänster?
Anna Sofie Persson, Ekologigruppen
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Ekosystem & ekosystemtjänster

FN & Millennium Ecosystem Assessment (2005):

-Förlusten av biologisk mångfald är fortsatt dramatisk
-60% av jordens ekosystem är skadade eller 
utnyttjas på ett ohållbart sätt

Ett heuristiskt/pedagogiskt begrepp

”Ekosystemtjänster är de funktioner 
hos ekosystem som på något sätt 
gynnar människan”

Bild: Anna Persson, www.annapersson.se

Ekosystem

Ekosystemprocesser 

& funktioner

Ekosystemtjänster

Ekosystem & ekosystemtjänster

Figur från Naeem m.fl. (2012), Science 336, 1401-1406.
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Biofysiska
strukturer
& processer Ekosystem-

funktioner

• Skogar
• Gräsmarker
• Sjö & kustområden
• Fotosyntes
• Jordmånsbildning
• Populations-dynamik

Dvs organismer, deras
fysiska omgivning
och interaktioner
dem emellan.

• Produktion av biomassa
• Reglering av vattendrag
• Pollinering
• Predation

Upprätthåller
ekosystemens struktur & 
identitet, “integritet”.

Ekosystem-
tjänster

• Timmer
• Skydd mot 

översvämning och
erorsion

• Pollinering av
grödor

• Hålla skadedjur i
schack

• Miljöer för
rekreation

“Kaskadmodellen”, modifierad efter: Haines-Young & Potschin (2010)

Från habitat till nyttor
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Nytta för
samhället

Värde, ex:
Kvalitativt
Moraliskt
Kvantitativt
Monetärt

Olika aspekter av 
fysiskt och psykiskt 
välmående, 
samt skydd mot 
naturkatastrofer

“Kaskadmodellen”, modifierad efter: Haines-Young & Potschin (2010) Progress in Physical Geography

Från habitat till nyttor
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Från habitat till nyttor
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Stödjande

Ex. näringscykler, jordbildning, habitat, 

biologisk mångfald, 

Försörjande

Mat, timmer, fiber, bioenergi, färskvatten

Reglerande

Pollinering, klimatreglering, fröspridning, 

vattenrening, biologisk kontroll

Kulturella

Rekreation, andlighet, estetik, kunskap 

(Millennium ecosystem assessment (MEA), 2005)

Biodiversitet & ekosystemtjänster
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Fler arter av pollinatörer

Pollinerar fler växt-arter

Bättre skörd

Lägre mellanårs-variation i pollinering

Varför?

Olika form

Olika beteende

Olika säsong

Olika känslighet för sjukdomar,
miljö & klimatförändringar

Biodiversitet & ekosystemtjänster
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Kategorier, MEA

Stödjande många arter av pollinerare 

Reglerande pollinering av fler olika växter

Försörjande god skörd av fler nyttoväxter

Kulturella odling, rekreation, kultur

Biodiversitet & ekosystemtjänster
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Urbana ekosystem















Urbana ekosystem
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Urbana utmaningar

Urbanisering leder till: 

 Förlust av odlingsbar jord

 Förlust av arter och biotoper

 Problem med dagvattenhantering

 Ökad risk för översvämningar

 Förhöjd temperatur (”urban heat islands”)

 Luftföroreningar

 Buller

 Försämrade möjligheter till rekreation (återhämning
och fysisk aktivitet)

Bild: C/O City Ekosystemtjänster i stadsplanering –en vägledning (2014)

Urbana ekosystemtjänster



2016-06-08

8

I urbana miljöer t.ex.:

 Kvarvarande ”naturlig” vegetation

 Naturliga vattendrag

 Anlagda parker

 Anlagda dammar och vattendrag 

 Gatuträd

 ”Rain gardens”, gröna tak och gröna väggar

 (Privata trädgårdar och gårdsmiljöer)

Grönblå infrastruktur
Ett strategiskt planerat nätverk av vegetation och vatten som sköts för att 
bidra med ekosystemtjänster och livsmiljö för biologisk mångfald.
(EU kommissionen 2013, Naturvårdsverket 2015 )

www.cec.lu.se/sv/samverkan-kommunikation/cec-synteser-och-rapporter

Mer info
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