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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar identifiering, sammanställning och 
kvalitativ värdering av ekosystemtjänster för detaljplan Kors-
torp i Mariestad kommun där man kartlagt ekosystemtjänster 
utifrån digitalt kartunderlag. Betydelsen av ekosystemtjäns-
terna inom området värderas utifrån ett regionalt samt nat-
ionellt perspektiv. Flera av de identifierade ekosystemtjäns-
terna inom planområdet bedöms ha påtaglig betydelse i ett 
regionalt perspektiv, och viss betydelse i ett nationellt per-
spektiv. Utöver värderingen ges även förslag till kompensat-
ionsåtgärder för förlust av ekosystemtjänsterna vid eventuell 
kommande exploatering. Rapporten redovisar även förslag på 
hur ekosystemtjänster kan nyskapas i samband med planering 
av nytt verksamhetsområde.  
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Figur 1. Översikt över planområdet (preliminär plangräns). 

1 Inledning 
Mariestads kommun planerar för ett nytt industriområde inom planområ-

det Korstorp 2:1 m fl., beläget öster om Mariestads tätort. Det preliminära 

planområdet är 146 hektar stort och består av skogs- och jordbruksmark 

(Figur 1).  

Inför genomförande av detaljplanen har en naturvärdesinventering av plan-

området genomförts 2021. I inventeringen har olika biotoper och naturområ-

den identifierats och beskrivits (ProNatura 2021). Vid exploatering inom plan-

området kommer samtliga biotoper och naturområden påverkas eller för-

svinna.  

1.1 Uppdragsbeskrivning 
EnviroPlanning AB har fått i uppdrag att identifiera, sammanställa och över-

siktligt värdera de ekosystemtjänster som finns inom planområdet utifrån ett 

regionalt och nationellt perspektiv. I uppdraget ingår även att ge förslag till 

kompensationsåtgärder för förlusten av ekosystemtjänster i området. Utgång-

punkten är att hela planområdet ianspråktas vid exploateringen.  
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2 Ekosystemtjänster 
2.1 Definition 

Ett ekosystem utgörs av alla organismer (växter, djur, nedbrytare) och miljö-

faktorer (solljus, pH, temperatur, nederbörd, med flera) inom ett avgränsat 

område. En sjö är ett exempel på ett ekosystem men även strandzonen, djup-

hålan, vassruggen och den enskilda näckrosen inom sjön utgör i sig ekosy-

stem. Vad som klassas som ett ekosystem avgörs nämligen av betraktaren och 

de gränsdragningar som kan göras. 

Ekosystemen har enorm betydelse för människans välbefinnande och överlev-

nad genom de nyttor – ekosystemtjänster – de tillhandahåller (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005; TEEB, 2012). Begreppet ekosystemtjänst myn-

tades 1983 i syfte att påminna om människans beroende av naturen (Ehrlich 

& Mooney, 1983) och definieras som ekosystemens direkta och indirekta bi-

drag till människors välbefinnande (TEEB, 2012). Ekosystemtjänster delas 

vanligen in i kategorierna försörjande, reglerande, kulturella och stödjande 

(Roy Haines-Young & Potschin, 2018; figur 2). 

Även om begreppet utgår från ett antropocentriskt perspektiv över vilka nyt-

tor och tjänster naturen kan leverera till människan, sker det sällan helt utan 

Ekosystemtjänst 

Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande 

 

Figur 2. Beskrivning av stödjande, försörjande, kulturella och reglerande ekosystemtjänster. 
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vår inblandning. Vi lever i samspel med naturen där vi dels nyttjar ekosystem-

tjänster och där vi dels genom våra handlingar påverkar i vilken utsträckning 

försörjningen av ekosystemtjänster är möjlig (Fischer & Eastwood, 2016). Sä-

kerställandet av ekosystemtjänster kräver således genomtänkta aktiva insat-

ser, inte minst inom fysisk planering.  

2.2 Värdering av ekosystemtjänster 
Syftet med en ekosystemtjänstanalys är att identifiera, kartlägga eller värdera 

ekosystemtjänster med syfte att skapa en mer effektiv och hållbar förvaltning 

av ekosystemen. Värdering av ekosystemtjänster kan skapa förståelse över 

människans beroende av dem och för att vi ska se på naturen utifrån olika 

synsätt. Utan, eller med underskattad, värdering riskerar förmedlingen av 

ekosystemtjänster att få låg prioritet i beslutsprocesser, vilket i slutändan 

äventyrar välbefinnandet hos nuvarande och kommande generationer. Kor-

rekt värdering kan å andra sidan vägleda beslutsfattandet genom avvägningar 

av olika alternativ. Värdering av ekosystemtjänster kan således ses som vitalt 

för arbetet mot hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2015, 2017).  

Värdering av ekosystemtjänster kan ske på olika sätt. Det kan vara en ekono-

misk värdering i kronor, men en sådan tenderar att bli godtycklig, situations-

specifik, osäker och mer lämpad för experimentella försök (se Bommarco et 

al., 2016; Klatt et al., 2013). Dessutom förutsätts ett reellt marknadsvärde att 

utgå från, vilket kan fås från försörjande ekosystemtjänster (livsmedel, 

material, etc.) medan det är betydligt svårare att få från de reglerande, kultu-

rella och stödjande. De monetära skattningar som ändå gjorts (Costanza et al., 

1997) kan användas för att öka medvetenheten om tjänsterna, men är mindre 

lämpade till beslutsfattande (Hedlund et al., 2017).  

Naturvårdsverket har utformat en guide för värdering av ekosystemtjänster 

(Naturvårdsverket, 2015). Enlig den kan en värdering ske på olika sätt:   

• Kvalitativ värdering: Värden uttrycks i ord. Exempelvis hur experter 
eller allmänhet tycker i en viss fråga eller hur något (tex. naturom-
råde) upplevs. 

• Semi-kvantitativ värdering: Värden uttrycks i en poängskala eller i 
beskrivande ord, exempelvis från 1–5 eller från lågt till högt.  

• Kvantitativ värdering: Värden uttrycks genom någon fysisk enhet el-
ler indikator, t.ex. mängden råvaror som produceras under en viss pe-
riod eller antalet besök till ett rekreationsområde. Det senare behöver 
dock inte nödvändigtvis vara direkt överförbart till specifik tjänst, 
såsom ekosystemtjänsten (natur)estetik (besöksantalet till ett område 
kan vara konstant trots att estetiken förändras då antalet besökare 
även kan vara kopplat till andra faktorer).  

• Monetär värdering – värden uttrycks monetärt, om möjligt. 

I den här ekosystemtjänstanalysen har en semi-kvantitativ värdering använts, 

där olika parametrar klassats från att ha viss, påtaglig eller stor betydelse för 

respektive ekosystemtjänst (se avsnitt 3.3).  
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2.3 Samhällsplanering och ekosystemtjänster 
En av de många utmaningarna med samhällsplanering är att simultant han-

tera alla funktioner en stad har utan att för den delen påverka funktionen hos 

ekosystem och de tjänster som levereras (Keane et al., 2014). Många eko-

systemtjänster i städerna syns inte, såsom bullerreducering och luftrening, 

men likväl fyller de essentiella roller för människans välfärd. Samhällsplane-

ring bör därför ske utifrån ett socio-ekologiskt synsätt där samhälle och eko-

logi samspelar och skapar förutsättningarna för en hållbar stadsmiljö.  

Eftersom det är mycket komplicerat att värdera ekosystemtjänster monetärt 

är det lätt att en stadsnära grönyta bortprioriteras till fördel för exempelvis 

byggandet av ett kontorskomplex, som får ett mer reellt värde. Ett sätt för stä-

der att maximera värdet på idag lågvärderade grönytor är därför att göra de 

multifunktionella. Med det menas att med rätt planering kan en och samma 

yta ge upphov till flera ekosystemtjänster samtidigt jämfört med vad den an-

nars hade kunnat göra, och blir då således mer värdefull. Stadsnära träd är ett 

tydligt exempel på strukturer som kan generera multipla ekosystemtjänster 

såsom klimatreglering, luftrening och rekreation och hälsa (Tabell 1). 

Tabell 1. Beskrivning av mulifunktionalitet hos träd.  

Ekosystem-
tjänst 

Beskrivning Indikator Källa 

Klimatreglering Träd bidrar till beskugg-
ning och transpiration 
från bladen har kylande 
effekt.  

Bladyta per ytenhet 
alt. krontäckning  

Konarska et al., 
2016; Shashua-
Bar et al., 2009 

Pollinering Blommande träd utgör 
resurs för många polli-
nerande insekter och 
trädet som sådant kan 
utgöra livsmiljö. 

Förekomsten av 
träd med pollen- 
och nektarresurser 

Hausmann et al., 
2016 

Luftrening Luftföroreningar fastnar 
på bladen och hindras 
därmed från att andas 
in av oss människor 

Bladyta per ytenhet 
alt. krontäckning 

Buccolieri et al., 
2009; Janhäll, 
2015 

Bullerdämpning Bladverket har möjlig-
het att absorbera ljud 

Bladyta per ytenhet 
alt. krontäckning 

Bolund & 
Hunhammar, 
1999 

Rekreation & 
hälsa 

Det självupplevda väl-
befinnandet av träd kan 
påverkas positivt, bl.a. 
genom att reducera 
stress  

Trädförekomst, få-
gelsång 

Hedblom et al., 
2017; Ulrich, 1984 
 

Flödesreglering Genom att vatten sugs 
upp av träden och av-
dunstar från bladen kan 
risken för översvämning 
vid långvarigt regn 
minska 

Trädförekomst Konarska et al., 
2016 
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2.4 Kaskadmodellen 
Betydelsen av ekosystemtjänster i samhällsplanering kan illustreras med hjälp 

av kaskadmodellen (Figur 3). Kaskadmodellen visar schematiskt hur ekosy-

stemens komponenter och processer bidrar till mänsklig välfärd genom en 

kedja av händelser. I figur 2 illustreras exempel på hur översvämningsskydd 

kan resultera i ökad trygghet och socioekonomiska värden.  

Ytterligare exempel är pollinering och dess effekt på matproduktion och kvali-

tet (Figur 4). Bland annat har studier på raps och åkerböna visat på 10–40 % 

större skördar med pollinerande insekter närvarande, jämfört med då de ex-

perimentellt har exkluderats (Bartomeus et al., 2014; Bommarco et al., 2012). 

 

Figur 3. Kaskadmodellen. Figur från Naturvårdsverket (2017). 

Figur 4. Pollinerande insekter är viktiga för global och nationell matproduktion.  
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3 Metod 
I samråd med Mariestad kommun identifierades aktuella ekosystemtjänster 

inom planområdet. Kartunderlag bearbetades och ekosystemtjänsterna har 

värderats semikvantitativt mot ett regional och nationellt perspektiv. Värde-

ringen har gjorts översiktligt och kompensationsåtgärder föreslagits.  

3.1 Ingående ekosystemtjänster 
Sex ekosystemtjänster har identifierats inom planområdet. Valet av eko-

systemtjänster baseras på områdets övergripande karaktär och samråd med 

kommunen.  

Biologisk mångfald  
Biologisk mångfald, det vill säga variationsrikedomen bland levande organ-

ismer, är en stödjande ekosystemtjänst som på ett eller annat sätt utgör förut-

sättning för alla andra ekosystemtjänster. Ett exempel är insekter som behövs 

för att pollineringstjänsten ska fungera och således för produktionen av mat. 

Ett annat är träd och buskar som bland annat bidrar till rekreation och hälsa, 

liksom djurlivet som håller till i dessa.  

Flödesreglering 
Klimatförändringarna förutspås leda till mer och kraftfullare regn i vår del av 

världen (Olsson et al., 2014). Städer är sårbara gentemot större vattenmäng-

der på grund av stor andel hårdgjord yta som orsakar ansamling av vatten och 

således risk för översvämning, erosion och materiella skador. Problemet kan 

reduceras med hjälp av icke-hårdgjorda ytor såsom gräsmattor och skogar där 

vattnet kan infiltrera marken eller sugas upp av träd och andra växter. Tack 

vare det kan skadliga toppar i flödesmängder regleras och kostsam utbyggnad 

av befintliga dagvattensystem undvikas.  Även sjöar och vattendrag fyller vik-

tig reglerande funktion i detta avseende.  

Pollinering 
Pollinerande insekter är avgörande för stor del av vår matproduktion. Det gäl-

ler inte enbart på landsbygden utan även i urbana trädgårdar och kolonilotter. 

Även det vilda växtlivet är i stor omfattning beroende av insektspollinering, 

som i sin tur bidrar med blomsterprakt och andra nyttor för oss människor.   

Rekreation och hälsa 
Naturmiljöer med sin variationsrikedom av former, färger, dofter, ljud och 

upplevelser bidrar positivt till människans rekreation och hälsa på flera plan. 

Bland annat sporrar det till motion och sociala samspel såsom promenader 

och svampplockning. Även ljud från naturen såsom fågelsång har betydelse för 

människors välmående, inte minst för stadsbor då forskning påvisat tydligt 

avstressande effekt av detta. Stadsnära skogar, grönska och biologisk mång-

fald samspelar därför i denna kulturella ekosystemtjänst.   
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Matproduktion 
Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter till odling, djurhållning, fiske och 

jakt. De utgör samhällets resursbas och är avgörande för människans matför-

sörjning. Olika ekosystem och biotoper ger olika förutsättningar för eko-

systemtjänsten, bördiga marker möjliggör spannmålsodling, i skogsland-

skapet finns ätliga bär och svampar och jakt på vilt kan förekomma i många 

olika miljöer. Jordbruksmark tas ofta i anspråk när städer växer, både till för-

mån för bostadsförsörjning och växande industrier. Det ligger i människans 

intresse att lyfta fram värdet som ekosystemen ger i form av grundförutsätt-

ning för matproduktion i olika former.  

Virkesproduktion 
Växter och djur ger oss råvaror och material som virke, läder, biokemikalier 

och gödsel. Med virkesproduktion från skogen avses allt nyttjande från det 

storskaliga kommersiella skogsbruket till den småskaliga plockhuggningen för 

rekreationseldning i kaminer och vedeldade bastur. Utöver värdet i råvarorna 

från träden ger även de skogliga ekosystemen andra värden som gynnar män-

niskan och utgör en viktig del i många andra ekosystemtjänster.  

3.2 Kartunderlag 
Kartunderlag från naturvärdesinventeringen över identifierade naturvärdes-

objekt (ProNatura 2021 och 2022), planområdets preliminära gräns som till-

handhållits av Mariestads kommun samt flygfoto över planområdet har bear-

betats i Qgis 3.28.1. Kartunderlaget med tillhörande attributdata har legat till 

grund för värderingen av ekosystemtjänsterna.  

Nya kartlager har skapats som sorterar in all mark i respektive ekosystem-

tjänst. I tillhörande attributtabeller redovisas värderingen för respektive eko-

systemtjänst och område.  

3.3 Semi-kvantitativ värdering av ekosystem-
tjänster 

Varje område har värderats semikvantitativt i en skala från viss betydelse, till 

påtaglig och stor betydelse för respektive ekosystemtjänst. Området värderas 

utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv med stöd av matrisen i Tabell 2. 

Matrisen baseras  på litteratur (ex. Keane et al., 2014.; Naturvårdsverket, 

2015) samt rapportförfattarnas expertkunskaper inom ekologi och eko-

systemtjänster. Flygfoton över markstruktur och topografi, samt biotopbe-

skrivningar och motivering för naturvärdesklassningen (ProNatura 2021) av 

respektive område utgör grunddata för värdering av ekosystemtjänsterna.  

Observera att biologisk mångfald som ekosystemtjänst inte hanteras vidare i 

den här rapporten. För utvärdering av biologisk mångfald inom planområdet 

hänvisas till naturvärdesinventering (ProNatura, 2021) och artskyddsutred-

ningen (Berg & Esplund 2022). 
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Tabell 2. Matris för värdering av ekosystemtjänster 

 

Ekosystemtjänst 

 

Stor betydelse  

– klass 1 

Påtaglig betydelse  

–    klass 2 

Viss betydelse 

– klass 3 

Pollinering Stor förekomst av blomrika 

strukturer (ej invasiva arter) 

Och/eller 

Flera småbiotoper för över-

vintring och boplatser 

(ex stenrösen, stenmurar, 

sand/grusmarker, torr-

ängar/slänter, hålträd) 

Flera förekomster av blom-

rika strukturer 

och/eller 

Övervintringsområden eller 

boplatser för pollinerare 

Viss förekomst av blomrika 

strukturer  

och/eller 

Viss förekomst av övervint-

ringsområden eller boplatser 

Rekreation och hälsa Minst fyra kvalitéer: 

Öppet vatten (2p) 

Större/flera förekomster av 

blomrika strukturer (ej inva-

siva arter 

Naturskog 

Rikligt med bärris 

Öppen mark (gräsmarker, 

gårdsmiljö) 

Kulturmiljöer (odlingsrösen, 

stenmurar, torpargrunder, 

allé) 

God tillgänglighet 

Varierad topografi 

Artvärde 

 

Minst tre kvalitéer: 

Öppet vatten (2p) 

Större/flera förekomster av 

blomrika strukturer (ej inva-

siva arter 

Naturskog 

Rikligt med bärris 

Öppen mark (gräsmarker, 

gårdsmiljö) 

Kulturmiljöer (odlingsrösen, 

stenmurar, torpargrunde, 

allé) 

God tillgänglighet 

Varierad topografi 

Artvärde 

 

Minst två kvalitéer: 

Öppet vatten (2p) 

Större/flera förekomster av 

blomrika strukturer (ej inva-

siva arter 

Naturskog 

Rikligt med bärris 

Öppen mark (gräsmarker, 

gårdsmiljö) 

Kulturmiljöer (odlingsrösen, 

stenmurar, torpargrunder, 

allé) 

God tillgänglighet 

Varierad topografi 

Artvärde 

 Matproduktion Aktiv jordbruksmark 

(odlingsytor, hävdade betes-

marker) 

Insjö (med aktivt kommersi-

ellt fiske)/hav 

Vilande jordbruksmark (trä-

dor, nyligen igenväxt betes-

mark) 

 

Skogsmark (jakt, bär, svamp) 

Kolonilotter 

Flödesreglering Sjö, vattendrag, större våt-

mark (> 1ha) 

Skogar på mjuk mark 

Mindre våtmarker  

(<1ha) 

Områden med flera stora träd 

Gräsytor  

Områden med yngre träd 

Enstaka äldre träd 

Småvatten 

Virkesproduktion Frisk/fast skogsmark med 

tydligt produktionspräglad 

skog. 

Skogsplantage. 

Avverkningsmogen skog. 

 

Unga plantage.  

Eftersatt gallringsskog.  

 

Sumpskogsmark med sen-

vuxna träd. 

Nya kalhyggen.  

Branta steniga skogsslänter. 

Trädklädd gräsmark 
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Figur 5. Kartöversikt som illustrerar områdets kapacitet att buffra vatten vid höga flöden. 

EST=Ekosystemtjänst. Plangränsen på kartan är preliminär.  

4 Resultat 
Värdering av ekosystemtjänsterna och förslag till kompensationsåtgärder för 

förlust av ekosystemtjänsterna redovisas i text nedan.  

4.1 Flödesreglering 
Värdering 

Områdets förmåga till flödesreglering bedöms vara av påtaglig betydelse ur 

ett regionalt perspektiv och ha viss betydelse ur ett nationellt perspektiv.  

Hela området bidrar med flödesreglering men odlingsmarken i norra delen 

har lägre kapacitet att buffra vid höga flöden i jämförelse med skogsmarken i 

områdets södra halva (Figur 5). Det förekommer mindre sumpområden och 

dammar i skogsmarken, främst i planområdets södra halva, som bidrar till att 

öka förmågan att buffra vid höga flöden lokalt. Avsaknad av större våtmarks-

områden och mer utbredd naturskog gör dock att områdets betydelse för eko-

systemtjänsten inte bedöms vara högre ur ett nationellt perspektiv.  
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Föreslagna kompensationsåtgärder flödesreglering 

För att kompensera för förlusten av ekosystemtjänsten flödesreglering förslås 

att åtgärder vidtas som gör att förmågan till flödesreglering fortsatt finns 

inom det färdiga industriområdet. Dagvattenhantering i området behöver ske 

på ett miljömässigt sätt och kan dimensioneras för att också kunna hantera 

plötsliga höga flöden. Utanför planområdet kan våtmarker anläggas på lämp-

liga platser för att behålla eller till och med öka kapaciteten till flödesreglering 

i närområdet. En sådan kompensationsåtgärd bidrar även till andra eko-

systemtjänster så som biologisk mångfald och rekreation och hälsa. 

4.2 Pollinering 
Värdering 

Områdets kapacitet att bidra till pollinering och god status för pollinerande in-

sekter bedöms vara påtaglig ur ett regionalt perspektiv (Figur 6) och vara av 

viss betydelse ur ett nationellt perspektiv.  

Figur 6. Kartöversikt som visar ytor inom planområdet som har påtaglig betydelse för polliner-

ande insekter. Observera dock att förekomst av bärris i skogsmarken bidrar med nektarkällor för 

pollinerande insekter. EST=Ekosystemtjänst. Plangränsen på kartan är preliminär.  
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Det finns ett sammanhängande lövskogsområde med artrikare markflora, 

samt ett antal åkerholmar och enstaka gårdsmiljöer med varierad hävdgynnad 

flora som gynnar pollinerande insekter (Figur 6). Betesmarker och slåtte-

rängar förekommer dock inte och skogslandskapet i övrigt har en mindre öp-

pen struktur än lövskogen. Bärris förekommer dock i olika grad vilket bidrar 

med nektarkällor i skogsmark.  

Föreslagna kompensationsåtgärder pollinering 

För att kompensera för förlusten av ekosystemtjänsten förslås att åtgärder 

vidtas som gör att viss pollinering kan förekomma inom det färdiga industri-

området. Det kan handla om ängsskötsel av eventuella grönytor eller anlägg-

ning av så kallade ”gröna tak” med blommade växtlighet i samband med ny-

byggnation i området. Gröna tak är en åtgärd som kan bidra med multifunkt-

ionalitet eftersom de även bromsar avrinning, sänker temperaturen lokalt, bi-

drar till luftrening och har en bullerdämpande effekt (PBL Kunskapsbanken, 

2019). Utanför planområdet kan en kompensationsåtgärd vara att återuppta 

hävd på närliggande gamla slåttermarker genom upprätta en långsiktig sköt-

selplan.  

4.3 Rekreation och hälsa 
Värdering 

Områdets betydelse för rekreation och hälsa bedöms vara påtaglig både ur ett 

regionalt och nationellt perspektiv.   

Korsande grusvägar och gårdsmiljöer med gamla träd och öppna vyer bidrar 

till lättillgängliga motionsmöjligheter och sociala samspel i relativt tyst miljö  

bortom från stadens brus (Figur 7). Den öppna lövskogen med sitt fågelliv och 

Figur 7. Gårdsmiljön kring Korstorp gård med sina vyer och lönnallé längs med grusvägen inbjuder 

till lättillgängliga natur- och kulturupplevelser i området. 
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Figur 8. Kartöversikt över odlingsmark inom planområdet med olika produktivitetsnivåer. 

EST=Ekosystemtjänst. Plangränsen på kartan är preliminär.  

artrika småvatten bidrar till ekosystemtjänstens värde i området, så även  

förekomst av bärris i mer eller mindre hela skogsmarken.  

Föreslagna kompensationsåtgärder rekreation och hälsa 

För att kompensera för förlusten av ekosystemtjänsten rekreation och hälsa 

förslås att åtgärder vidtas som gör att människor kan få vissa platser/vistelse-

ytor inom industriområdet som ger förutsättningar för återhämtning och re-

kreation för personal och besökare i området. Utanför planområdet kan in-

formationskampanjer och tillgänglighetsskapande åtgärder öka möjligheter 

för människor att upptäcka och besöka platser i närområdet. Exempelvis kan 

nya möjliga stigar och vandringsstråk markeras och, om behov finns, röjas och 

grusas för framkomlighet.  

4.4 Matproduktion 
Värdering 

Områdets betydelse för matproduktion bedöms vara påtaglig både ur ett reg-

ionalt och nationellt perspektiv.  
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Jordbruksmark tas ofta i anspråk när städer växer, både till förmån för bo-

stadsförsörjning och växande industrier. Inom planområdet finns relativt 

stora odlingsytor med högproduktiv odlingsmark som sedan lång tid ingått i 

aktiv växtföljd. Små odlingsytor som utgörs av gamla vallar med mindre pro-

duktiv odlingsmark finns också i området (Figur 8).  

Föreslagna kompensationsåtgärder matproduktion 

För att kompensera för förlusten av ekosystemtjänsten matproduktion förslås 

att kommunen bidrar till återupptaget bruk av tidigare nedlagd jordbruks-

mark antingen i egen regi eller i samarbete med lokala intresseorganisationer 

eller enskilda jordbrukare. En annan kompensation kan handla om att stötta 

utveckling av produktionshöjande åtgärder på närliggande jordbruksmark el-

ler att återanvända matjorden i återställning av jordbruksmark.  

4.5 Virkesproduktion 
Värdering 

Områdets betydelse för virkesproduktion bedöms ha ett visst värde både ur ett 

regionalt och nationellt perspektiv. 

Skogsmarken inom planområdet utgörs av kommersiell skog i form av bland-

barrskog och granskog olika stadier av från nyligen avverkade hyggen till av-

verkningsanmäld skog. Stora delar av skogen är ur ett produktionsperspektiv 

av sämre kvalitet såsom lucker lövskog och sumpmark. Den arealen som kan 

antas vara högproduktiv är relativt liten varför ekosystemtjänstens betydelse i 

området endast bedöms ha ett visst värde ur ett regionalt och nationellt per-

spektiv.  

Föreslagna kompensationsåtgärder virkesproduktion 

För att kompensera för förlusten av ekosystemtjänsten virkesproduktion 

inom planområdet förslås att kommunen ser över och uppdaterar sin skogs-

bruksplan för att långsiktigt säkra virkesproduktion i det egna skogsbruket. 

En sådan justering till exempelvis vara att sätta upp mål för att utveckla det 

egna skogsinnehavet till ekologiskt hållbara skogar genom hyggesfria metoder 

så som blädning, plockhuggning, luckhuggning och överhållen skärm. Sådana 

åtgärder säkrar tillgången på virke över tid och ger även mer resilienta skogs-

ekosystem avseende torka, skadeinsekter och stormar. 
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5 Tillämpning av ekosystem-
tjänstanalysen 

Ekosystemtjänstens primära syfte är att utgöra vägledande redskap vid kom-

munala planprocesser för att exempelvis kunna prioritera vissa områden 

framför andra vid exploatering för bostäder, industri, skolor, etc. Redan idag 

tas hänsyn till faktorer såsom fornminnen, bullernivåer och naturvärden och 

ekosystemtjänstanalysen utgör här ett ytterligare verktyg med informations-

underlag för att förfina urvalsprocessen.  

I det här fallet är utgångspunkten att hela planområdet kommer ianspråktas 

vid etableringen, vilket innebär att ekosystemtjänstanalysen visar vad som 

kommer ”byggas bort”. Detta är avgörande kunskaper för att rätt typ och om-

fattning av kompensationsåtgärder ska kunna föreslås och genomföras.  

Det är viktigt att inte bara utgå från hur en ekosystemtjänst kan komma att 

påverkas, utan det bör ske med alla ekosystemtjänster simultant för att en hel-

hetsbild ska kunna ges. Detta för att ett område kan sakna betydelse för för-

medlingen av en ekosystemtjänst men ha mycket hög betydelse för en annan, 

exempelvis skogsmarken som lokalt har betydelse för flödesreglering men är 

av mindre betydelse för pollinering.  

Hänsynstagande av ekosystemtjänster bidrar vidare till uppfyllelse av Sveri-

ges etappmål och miljömål rörande exempelvis levande städer och hållbar 

stadsutveckling: 

• Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer: 
Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för 
att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i ur-
bana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tä-
torter. 

• Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana mil-
jöer: En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid pla-
nering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

5.1 Skapa nya ekosystemtjänster 
Ordet industriområde är inte i första hand förknippat med utrymmen för eko-

systemtjänster och befintliga industriområden hyser ofta sparsamt med na-

turbaserade lösningar och ekosystemtjänster. Framtidens företags- och indu-

striområden kommer med större sannolikhet att bli mer integrerade med den 

övriga stadsbilden i och med bland annat nya produktionsmetoder och energi-

lösningar samt en ökad medvetenhet och vilja att integrera ekosystemtjänster.  
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I samband med planering och utveckling av ett nytt verksamhetsområde eller 

industriområde bör man i tidigt planeringsstadium beakta möjligheter att in-

tegrera ekosystemtjänster. Integrering av vissa ekosystemtjänster kan ske ge-

nom att man bygger in gröna väggar och tak på byggnader. Detta kan dock 

kräva extra bärighet i exempelvis takkonstruktioner samt anpassade lös-

ningar för bevattning. Ekosystemtjänster kan även integreras senare i proces-

sen när det blir tydligare vilka ytor som blir ”biytor” och där anpassad skötsel 

kan gynna olika ekosystemtjänster.  

Inom ett industriområde kan flera ekosystemtjänster integreras, än om i olika 

omfattningar. Exempel på ekosystemtjänster att integrerar är pollinering, flö-

desreglering, ljuddämpning, rekreation (vistelseplatser för återhämtning), re-

ducering av smog och marknära ozon samt reglering av temperatur.   

Figur 9-10 visar bilder med exempel från Malmö stad där ekosystemtjänster 

byggs in i stadsmiljön. Figur 9 visar mjuk mark med buskar och träd intill hög-

hus med omgivande hårdgjorda ytor. Området reducerar buller, sänker den 

lokala temperaturen, reglerar dagvatten och erbjuder livsmiljöer och nektar-

resurser åt insekter och fåglar. 

Figur 10 visar exempel på hänsyn vid plantering av träd inom områden med 

hårdgjorda ytor. Viktigt att beakta för att trädet ska överleva och växa och 

med tiden bidra än mer till ekosystemtjänster är att säkerställa plats för trä-

dets rotsystem. Detta kan exempelvis göras genom så kallade skelettbäddar 

Figur 9. Mjuk mark med buskar och träd intill höghus med omgivande hårdgjorda ytor. Området 

reducerar buller, sänker den lokala temperaturen, reglerar dagvatten och erbjuder livsmiljöer 

och nektarresurser åt insekter och fåglar. 
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med bevattningssystem samt en korrekt uppbindning av trädet. Om mar-

ken/jorden runt trädet blir för kompakt kommer rotsystemet inte få plats och 

tränga upp på ytan (se Figur 10).  

Figur 11 visar exempel på grönt tak på höghus kombinerat med solceller. 

Gröna tak gynnar främst pollinerande insekter men fungerar även som buller-

dämpande och fördröjning av dagvatten.  

 

Figur 10. Överst till vänster visas nyplantering av träd på skelettbädd. Här säkerställs utrymme 

med lucker jord för trädens rötter. Nederst till vänster visas ett träd som växer i kompakt jord där 

dess rotsystem inte får plats och tränger upp på ytan. Bilden till höger visar nyplanterat träd med 

uppbindning och bevattning. 

Figur 11. Gröna tak på höghus med solcellsanläggning. 
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