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1

inledning

bakgrund

läsanvisning

sammanfattning

Kristianstads kommun har gjort en kartläggning av ekosystemtjänster. Kartläggningen är översiktlig och kommuntäckande och är bland annat ett underlag till
Grönplanen.

I kortversionen beskriver vi i korthet vad
ekosystemtjänster är, hur de når oss människor och hur de hänger ihop med varandra. Vi visar exempel på viktiga platser för
tillkomsten av ekosystemtjänster och hur
de kan värderas. Denna del ska kunna läsas utan några förkunskaper. I Ordboken
förklaras olika begrepp

Kartläggningen visar att nutida och historisk mark- och vattenanvändning har lett
till en förlust av livsmiljöer för de växter och
djur som producerar ekosystemtjänster.

I kommunens strategiska färdplan finns
mål om att bevara och förstärka ekosystemtjänsterna. Syftet med kartläggningen
är att göra ekosystem-tjänsterna synliga
och lära känna dem och deras värde. På
så vis vet vi bättre hur vi ska stärka dem.
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I rapportdelen finner du mer fakta om
ekosystemtjänster i Kristianstads kommun, och beskrivningar av hur vi har gjort
kartläggning och analyser. Där finns också
enkla checklistor, källförteckning och tips
på vad vi kan göra för att ekosystemtjänsterna ska synas.

I vissa områden i kommunen är uttagen
av ekosystemtjänster större än vad ekosystemen kan leverera, och vi kan se ett
underskott, medan andra områden visar
på ett överskott av ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster är grunden för vår existens och vår välfärd. För Kristianstads
kommun gäller det att inte bara investera för att få behålla de ekosystemtjänstersom vi har, utan att se till att ha en

buffert av ekosystem för framtida behov
och samhällsutveckling.

"I Kristianstads kommun
ska vi bevara och förstärka
ekosystemtjänsterna"

om Kristianstad
•

Total yta 1346 km2 varav land 1245 km2

•

Befolkning 82 500 varav 37 000 i centralorten
Kristianstad

•

Skånes till ytan största kommun

•

Ivösjön är Skånes största sjö och Immeln Skånes tredje största sjö

•

Helge å är Skånes största å

•

I havet finns Skånes enda skärgård

•

Mitt i staden finns naturum Kristianstads
vattenrike
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vad är
ekosystemtjänster?

2
Hälsoträdgården. Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén 2016

ekosystemtjänster från grunden
Naturen formar våra liv och ökar vårt väl-

Tanken med begreppet ekosystemtjäns-

olika underleverantörer, råvaror och för-

andning. Det är bättre att låta naturen göra

befinnande. Den nytta vi människor har
av naturen kan vi kalla ekosystemtjänster.
De har alltid varit grunden för vår civilisation och vår välfärd. Vi tar dem ofta för
självklara.

ter* är att förklara kopplingen mellan oss
människor och naturen. Vi behöver naturen och ekosystemtjänsterna, och vi kan
påverka tillgången på tjänster i positiv och
negativ riktning. Behovet är dock inte ömsesidigt - naturen skulle klara sig bättre
utan oss. Det finns därför kritik mot att
tala om ekosystemtjänster, som om naturen bara finns till för vår nytta, och inte har
ett eget existensvärde.

ädlingsprocesser har del i produktionen.
Rent vatten, mat och skogspromenader är
resultat av kretslopp och kedjereaktioner
i naturen, som vi inte helt kan förstå och
uppskatta. Vi bör vara försiktiga och ödmjuka. Vi rubbar så lätt en balans och flyttar problem när vi ingriper i naturen.

tjänsten!

Ekosystemtjänster produceras i naturens
ekosystem. För att enklare kunna förstå
och studera levande organismer och deras livsmiljö har vi delat upp naturen i små
och stora enheter, som kallas för ekosystem. Ett hav eller en damm är exempel
på olika stora ekosystem. Båda levererar
ekosystemtjänster.
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Naturens ekosystem och ekosystemtjänster samspelar. En ekosystemtjänst kan
jämföras med en vara som vi köper. Flera

Vår förmåga att lära oss av naturen och
finna kunskap och lösningar på problem är
i sig en ekosystemtjänst. Men vi kan inte
ersätta hela planeten och den mångfald
av liv och material som finns i naturen. Till
sist återstår endast kopior och konstgjord

*Ekosystemtjänster kan också kallas Naturens nyttor
eller Gröna tjänster.

"Naturen skulle klara sig
bättre utan oss"

Stödjande
biologisk mångfald, livsmiljöer för växter och djur, primärproduktion, fotosyntes, jordmånsbildning,
biologiska, geologiska och kemiska kretslopp, resiliens, näringsvävar

Reglerande

Försörjande

Kulturella

mat, dricksvatten, processvatten, fiber, timmer, foder, gödning,
läkemedel, bioteknik,
genetiska resurser,
bioenergi, utsmyckning

hälsa, rekreation, friluftsliv, kunskap, undervisning, inspiration, historia, kulturarv, naturarv,
platskänsla, skönhet,
sociala interaktioner

Naturum i vintertid. Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén 2010

indelning
Ekosystemtjänster delas ofta in i stödjande,
reglerande, försörjande och kulturella, där de

rening av luft, mark
och vatten, skydd mot
extremt väder, erosion, översvämning
och buller, sedimentering, klimatreglering,
bekämpning av skadegörare och sjukdom,
pollinering, fröspridning, fortplantning

stödjande tjänsterna är en förutsättning för alla
övriga. Uppdelningen ska vara en hjälp när vi vill
förklara och värdera, men är meningslös om vi
inte förstår hur tjänsterna hör ihop och påverkar varandra. I ett ekosystem gäller verkligen en
för alla och alla för en. Bakom varje ekosystemtjänst finns ofattbart många andra. Tjänsterna
kan också beskrivas som direkta och indirekta.
Försörjande och kulturella tjänster når oss direkt,
till exempel mat och rekreation. Stödjande och
reglerande tjänster når oss indirekt, genom andra tjänster, till exempel jordmånsbildning och
fotosyntes.
7

ekosystemtjänster i vårt landskap
mjuk mark &
vegetation
dämpar buller

stödjande reglerande

vegetation
renar vatten

naturen ger oss
möjligheter till
sociala aktiviteter

försörjande

rik natur ger oss
möjligheter till vetenskap och
pedagogik

grönområden
reglerar temperatur
och skyddar mot
UV-strålning
C
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kulturella

Illustration: Kristianstads kommun/Juho Riikonen

biomassa
binder koldioxid
och reglerar vårt
klimat

naturliga processer
håller vår mark bördig

tätortsnära natur ger
oss möjligheter till
rekreation och
gynnar vår hälsa

vegetation skyddar
oss från erosion och
översvämningar

ekosystemen
ger oss mat
och råvaror
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var finns
ekosystemtjänster?
Kristianstads kommun har en stor variation av landskaper med olika ekosystemtjänster.
Foton: Kristianstads kommun/Per Blomberg

3
tjänsterna finns överallt
Ekosystem och ekosystemtjänster finns
överallt. Vissa platser är särskilt viktiga för
produktionen av ekosystemtjänster och de
sammanfaller ofta med biologisk mångfald, alltså områden med många växter
och djur. Vi kan också ha personliga favoritplatser där vi drar nytta av naturen, där
vi till exempel blir inspirerade eller lugna.
Det är viktigt att komma ihåg att vi antagligen skulle behöva visa en karta över hela
världen när det gäller de stödjande ekosystemtjänsterna. Naturens olika kretslopp är
globala, genom rörelser i vatten, vind och
berg.
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Vilka ekosystemtjänster kommer du i kontakt med under en vanlig dag och var?
Jämför med vår dagbok, En dag i livet. Fler
kartor finner du i rapportdelen.

"Vi skulle behöva visa en karta
över hela världen när det gäller de stödjande ekosytemtjänsterna."

ekosystemtjänster i balans

1:360 000

Kartan visar var det finns överskott och underskott av ekosystemtjänster i Kristianstads
kommun. Där det finns ett underskott är våra
uttag av ekosystemtjänster inte i balans med
vad ekosystemen kan leverera.
I analysen har vi använt oss av kriterier som
naturvärde, variation och påverkan på ekosystemen och förekomst av ekosystemtjänster.
Kartan visar alltså inte var de mest värdefulla
ekosystemen finns, utan var vår användning
av mark- och vatten inte är hållbar för de organismer som producerar ekosystemtjänster.
Nutida och historisk mark- och vattenanvändning, både lokalt och globalt, har lett till en
förlust av deras livsmiljöer.
Kartan visar både var det krävs stora insatser
för att balansera ett underskott av ekosystemtjänster, och var det är viktigt att bevara och
utveckla ett överskott.
För kommunen som helhet gäller det att inte
bara investera i livsmiljöer för de arter som ger
flest ekosystemtjänster, utan att se till att ha
en buffert i förhållande till framtida behov och
samhällsutveckling.

Överskott och underskott av ekosystemtjänster i Kristianstads kommun.

11

en dag i livet

i staden
”Jag vaknar i mina nya ekologiska lakan. Tar på mig
ullstrumpor och regnkläder och går ut med hunden.
Det blåser, så vi håller oss längs raden med gamla
träd och buskar. Hunden luktar intresserat på en
kompost, där man lagt ut gårdagens matrester, och
ett övergivet fågelbo.
Hemma igen blir det toa, snabb dusch och frukost
på stående fot. När jag cyklar till stationen väller
stressen upp i mitt bröst. Jag har dessutom glömt
min medicin. Men när jag cyklar förbi den lilla parken, får jag syn på en ekorre som samlar mat, och
jag känner plötsligt hur jag är en del av något större,
och mina problem är som en droppe i havet, på väg
runt ekvatorn. Jag känner mig riktigt poetisk och
skrattar åt mig själv och pulsen går ned.
Min kollega fyller år, vi brukar inte ge varandra presenter, men jag såg ett halsband av snäckor
i en liten butik vid havet, och det verkade helt rätt
för henne. Vi har en liten picknick på lunchen, nere
vid vattnet. Hon blir överlycklig och jag är nöjd.
På torget köper jag jordgubbar till mamma,
som just flyttat till en lägenhet i ett nybyggt hus. Där
kan hon sitta på balkongen och njuta av utsikten
utan att bli störd av buller, eftersom det finns en
träddunge och en kulle mellan husen och vägen.
Kommunen sanerar skolan intill, så där ligger högar
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med byggmaterial. På tiden att man byter ut alla gamla
gifter. Mammas balkong är redan fylld med kryddväxter,
och insekter! Gatans namn påminner om att platsen en
gång var en röjning i skogen, har hon hört. Mamma har
varit på tipspromenad och de skulle räkna upp namnen
på alla fåglar som fanns i just den skogen, och det var
många fler än någon hade gissat. Vi fikar inomhus, eftersom det börjar regna på balkongen. Så slipper jag
vattna idag! De gamla möblerna passar bra i köket.
När jag cyklar hem kör bussen förbi, och himlen
speglar sig i de stora rutorna. Jag önskar att jag kunde
spå vädret, för molnen ser så dramatiska ut och rusar
fram, som en målning jag sett någon gång, eller var det
i en film?
Kör en tvätt innan jag lägger mig, och vi diskar
efter helgens långkok. En fläck på trasmattan i hallen
går bort med såpa, den misstänkte sover djupt i sin korg.
Det blir en nattmacka innan vi lägger oss. En av oss
dricker te på citronmeliss och den andra hembryggt öl,
jag säger inte vem!”

"Jag är en del av något större och
mina problem är som en droppe i havet."

på landet
”Väcks av tuppen, han har rymt till kökslandet, och
jag blir jättearg. Går upp och flaskmatar lammet.
Korna som mor och far har lånat ska få komma ut
i hagen. Den håller på att växa igen och de där nya
korna är inte så kräsna som de andra, säger grannen. I hagen finns en källa, så de klarar sig med
vatten. Min kusin mockar i stallet och hjälper till
att fodra djuren. Jag leker med lagårdskatten, äter
frukost och hinner levla min karaktär. Mor läser
tidningen. Hon har skickat in en ny annons om att
Bo på lantgård, nu när vi har byggt en ny gäststuga.
Idag ska vi ha friluftsdag i skolan, vi ska
håva insekter i bäcken, träna orientering och baka
pinnbröd. På sommarlovet hjälpte jag morfar med
hans bikupor, det ska jag berätta för klassen om.
Jag tycker bäst om humlor annars, de är häftiga och
jag hjälper dem när de fallit ner på marken. Och
nyckelpigor, de äter bladlössen på mormors rosor,
fast det är rätt läskigt...
Grannen har börjat med höstsådden. Det
blir vete söder om vägen, där marken är bördig. Det
har den varit i alla tider, sa han. Det säger han jämt:
”så har det varit i alla tider” eller så tittar han upp på
himlen och säger att ”det är mycket som ska ner”.
Vi brukar härma honom, men han är snäll och visar
oss hur man täljer trägubbar. Längre ned i sänkan,

där det är lite blött på våren, ska vi ha vall, tror jag.
Det kommer en massa folk hem till gården. Vi deltar i ett
forskningsprojekt om biogas, säger far, jag tycker det
låter äckligt. Jag cyklar till bussen så fort jag kan. Uppe
på höjden har ett jakttorn fallit i blåsten, det var en
korkad plats att bygga det på från början, säger farfar.
Ja, för där har det väl blåst ”i alla tider”? ”

" Jag leker med lagårdskatten, äter
frukost och hinner levla min karaktär.."
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ekosystemtjänster i stan och på landet:
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I staden:

På landet:

Sängkläder, kläder, lä, kompost, fågelbo, toa, dusch, tvål, schampo, parfym,
kosmetika, frukost, medicin, park, ekorre, vattnets kretslopp, poesi, pulsen
går ned, snäckhalsband, butik vid havet, picknick vid vattnet, lunch, jordgubbar, utsikt från balkongen, bullerskydd, byggmaterial, nedbrytning av gifter,
kryddväxter, insekter, pollinering, platsnamn, tipspromenad, fågelnamn,
fika, regn, bevattning, möbelmaterial, atmosfär, molnbildning, inspiration,
konst, tvätt, disk, matlagning, fläckborttagning, korgmaterial, nattmacka,
citronmelisste, öl

Vakna med tuppen, grönsaksodling, tamdjur, lantras med genetiska resurser,
bete, öppna landskap, källa, naturgödsel, foder, lek, skadedjursbekämpning,
frukost, spel, appar, tidningspapper, besöksnäring, undervisning, naturpedagogik, friluftsliv, motion, idrott, pinnbröd, bin, honung, humlor, pollinering, nyckelpigor, bladlöss, näringsvävar, biologisk kontroll, trädgårdsodling,
spannmålsproduktion, bördighet och jordmånsbildning, jordart, klimat, leksaksmaterial, våtmark, kvävefixering, forskning, biobränsle, jakt, väderskydd

ekosystemtjänster i Kristianstad centrum
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hur fungerar
ekosystemtjänster?

4

samband och mångfald
Hur fungerar ekosystemtjänster och hur

För många av oss är alla ekosystemtjänster

hänger de ihop med varandra? Genom att
följa olika exempel på ekosystemtjänster
som är viktiga i Kristianstads kommun kan
vi få en inblick i hur komplicerade sambanden i naturens ekosystem är.

osynliga, eftersom vi aldrig har hört talas
om dem eller funderat på vilka de är. Men
de försörjande ekosystemtjänsterna kan vi
se och ta på - vatten, mat och material. Vi
vet att det för produktionen av dessa synliga och direkta ekosystemtjänster också
krävs många osynliga och indirekta ekosystemtjänster. Stödjande och reglerande
ekosystemtjänster räknas som indirekta.

Vi tänker oss att mat, material, rent vatten,
tryggt boende, hälsa, rekreation, inspiration, historia och kunskap är varor som vi
vill ha. Naturen är producent och vi är konsument. Vad behövs för att vi ska kunna få
dem? Vad händer om vi påverkar en länk i
kedjan från producent till konsument?
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Ekosystemtjänsterna och sambanden
mellan dem presenteras genom olika tema:
Vatten, Mat och material, Ett tryggt bo och
Ett gott liv. I varje avsnitt ger vi exempel

på några ekosystemtjänster och förklarar
hur de fungerar. Ännu fler finns i en lista
för varje tema. Vissa är stödjande och
reglerande tjänster, andra är försörjande
och kulturella.
Vi skulle gärna vilja berätta om alla ekosystemtjänster, särskilt som vi inte alltid vet
vilka som är viktigast. Vi hoppas att vi kan
visa på mångfalden i naturen och att allt
hör ihop. Från djuphaven till atmosfären
och från mackan till masken.

"Allt hör ihop. Från djuphaven till atmosfären och från
mackan till masken"

komplicerade kedjor
Vad händer om vi påverkar en länk
i kedjan från producent till konsument? Hur hänger ekosystemtjänsterna ihop egentligen?

Friskt ekosystem som ger oss t.ex. äpple

Bakom varje ekosystemtjänst finns
ofattbart många andra och vi ser bara
dem som når oss direkt.

Pollinatörer försvinner

Ekosystemtjänsten kollapsar

N

Illustration: Kristianstads kommun/Juho Riikonen
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vatten

1: 1 200 000

N

Kommunens våtmarker (mörkblå)
och vattenytor (ljusblå)
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Både yt- och grundvatten ger oss också
Dryck, rening, råvara, utspädning,
bevattning, släckning, utsmyckning, rekreation, kyla, värme, bad,
medicinsk behandling, skönhet,
lek, motion, dop

ekosystemtjänster som rekreation, friluftsliv, hälsa, inspiration och historia. Vi
använder det för undervisning och forskning och i ritualer. Tillgång till rent vatten
ingår i värderingen av en fastighet.

Vatten är en viktig ekosystemtjänst för
Kristianstads kommun. Vatten behövs för
allt liv på jorden.

Det räcker inte att ha tillgång till mycket
vatten. För det mesta vill vi att det ska
vara rent. När naturen producerar rent
vatten ingår många ekosystemtjänster,
som till exempel sedimentering, filtrering,
nedbrytning av föroreningar, omvandling
av kväve och fosfor och reglering av syre,
pH, temperatur och sjukdomar.

Vatten finns som ytvatten och grundvatten,
synligt och osynligt. I Kristianstads kommun använder vi framförallt grundvatten
till att dricka, laga mat, diska, duscha,
bada, spola toaletten, kyla, värma, lösa,
bevattna, rengöra, försköna och tillverka
med – hemma, på jobbet, i jordbruk och
industri. Grundvattnet är också till nytta
när det finns kvar i marken, till exempel
som skydd mot sättningar och saltvatteninträngning och för vattenbalansen i
sjöar, vattendrag och våtmarker.

För att reningen ska fungera krävs att
de organismer som deltar är tillräckligt
många och varierade, och att de är i balans med varandra och har goda livsmiljöer. Biologiska, geologiska och kemiska
kretslopp behöver tid och rum.

I Kristianstads kommun har vi gott om
grundvatten, och vi är vana vid att kunna
ta upp så mycket vi behöver och att det är
naturligt rent. Men grundvatten syns inte.
Det är svårt att förstå hur sårbart det dolda vattnet är eftersom vi inte kan se när
det bildas. Det är en känslig balans mellan nybildning och uttag och mellan rening och förorening. På samma sätt som
med grundvattnet har vi svårt att ta till
oss kunskap om och reagera på vad som
händer i havets djup och på bottnarna i
sjöar och vattendrag.
Rent vatten är en gratis tjänst från naturen, som kräver en liten insats från oss.
Den är långtifrån självklar för alla. Vi måste låta naturen ta den tid och plats som
krävs för att producera det rena vatten
som vi behöver.

N

viktiga ekosystemtjänster:

rent vatten

kvävets kretslopp

växters upptag och

sedimentering

fotosyntes

vattnets kretslopp

nedbrytning

vattnets kretslopp
Vattnets kretslopp drivs av solen, som
värmer vattnet på jorden så att det stiger till atmosfären, där det kyls och faller
tillbaka som regn och snö. En del vatten
tas upp av växter, eller rinner till sjöar och
vattendrag. En del blir till grundvatten, och
renas på väg ned genom marken. Mängden vatten är konstant, och vi delar det
med alla jordens ekosystem. Varje droppe
förorenat vatten innebär en droppe mindre för oss alla att dela på.

Andra viktiga ekosystemtjänster
för rening av vatten:
sedimentering, filtrering, upptag
och nedbrytning av näring, gifter,

sedimentering

färg och föroreningar, reglering av
sjukdomar, temperatur och syre,

Där vattnet är lugnt sjunker partiklar till
botten. Fosfor, och andra ämnen som är
bundna till partiklarna, förs därmed bort
från kretsloppet och kan avskiljas. Mycket
små partiklar kan filtreras genom växter.

nybildning av grundvatten, biologisk mångfald, näringsvävarnas
dynamik, biogeokemiska
kretslopp, primärproduktion,
fotosyntes,livsmiljöer för växter
och djur, resiliens
Foto: Kristianstads kommun/Johan Hammar 2016
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I Kristianstads kommun finns
det ca 45 hektar våtmark som
ligger inom 20 meter från jordbruksmark. Beroende på koncentrationen av näringsämnen
som kommer till våtmarken,
hur länge vattnet stannar och
hur mycket växter där finns kan
dessa våtmarker rena upp till
4 500 kg kväve per år. En genomsnittlig kostnad för att rena
motsvarande mängd kväve i ett
kommunalt avloppsreningsverk
är ca en halv miljon

Strand, J. A. & Weisner, S. E. B. (2013)
och Kristianstads kommun, (2016).

miljarder kronor per
år i Sverige.”
Konferensen

kemikalierna

folkhälsan - Jenny von Bahr (2013)
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och

Övergödning

Hg Pb

N

P

Kvicksilver

Kväve

Fosfor

Bly

Försurning

kronor

“Vid beräkning av totala
vårdkostnader och kvalitetsjusterade levnadsår fann man att
kostnaderna för EN typ av effekt
av ETT enda kemiskt ämne
(tungmetallen kadmium) är 4

Miljögifter

Cd U

SO2 NOX

Kadmium

Svaveldiooxid

Uran

Kväveoxider

kvävets kretslopp

växters upptag och nedbrytning

Kväve behövs för alla processer och i alla byggstenar av liv på
jorden. Den kvävgas som finns i luften förvandlas av bakterier
till en form som kan tas upp av växter och sedan av oss. När
organismer dör och blir till mull transporterar svampar och
bakterier kväve till luften igen. Därmed sluts kvävets krets-

Vi får tillgång till livsnödvändiga ämnen genom att äta och använda växter. Växterna deltar i mineralernas och andra grundämnens kretslopp genom att ta upp ämnen när de växer och
lämna dem vidare när de äts upp, vissnar och förmultnar.
Växter, svampar och alger som tar upp och bryter ned näring,
gifter och föroreningar kan användas vid rening av vatten och
mark.

lopp. Kretsloppet är inte längre i balans, eftersom vi tillför mer
kväve till jorden än vad växterna kan binda, och överskottet
läcker och orsakar övergödning i våra vatten.

Tungmetaller

Vatten förorenas och övergöds av vårt
sätt att leva och använda marken.
Många organismer behövs i reningen.

Näringsämne

Växter, svampar och alger tar upp och
bryter ned näring, gifter och föroreningar i vattnet.

N

Bakterier driver kretsloppet av kväve
och fosfor mellan luft växter och
vatten.

Där vattnet är lugnt sjunker partiklar
till botten.

Illustration: Kristianstads kommun/Juho Riikonen
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mat & material

1: 1 200 000

N

Mat och material består av ekosystemtjänster som kan kombineras med en insats från människan. Mat är inte bara viktigt för att ätas i Kristianstads kommun.
Mat innebär arbete och studier för många,
och tillhör kommunens profil, kultur och
historia. Vårt landskap är präglat av matoch materialproduktion.

Ytor för matproduktion
(Jordbruk, Bete, Koloniområden)
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Säd, rotfrukter, frukt, bär, grönsaker, kött, mjölk, ägg, oljeväxter,
fisk, svamp, alger, skaldjur, timmer,
fiber, foder, gödsel, bekämpningsmedel, läkemedel, impregneringsmedel, bioteknik, genetiska resurser, biobränsle, utsmyckningar

Mat och material finns i olika former i
kommunen. Mat som spannmål, mjölk,

ägg, vild och odlad fisk, frukt, bär,
rotfrukter, grönsaker, oljeväxter, svamp,
kött från uppfödning och jakt. Material som
timmer, foder, naturgödsel, utsmyckningar,
blommor, bekämpningsmedel, fiber,
bioenergi, genetiska och medicinska
resurser.

produktionen. En yta med många funktioner är värdefull, men även storlek och kvalitet spelar roll.

Produktionen av mat och material är kopplad till variationen i landskapet och till biologisk mångfald. En storskalig och intensiv
produktion i jordbruk, skog och hav kan stå
i konflikt med biologisk mångfald och de
stödjande och reglerande ekosystemtjänsterna. Pollinerare, fröspridare, nyttodjur
och primärproducenter i naturen behöver
utgå ifrån många olika ekosystem och
livsmiljöer. Ett säkert sätt att öka produktionen av mat och material, och samtidigt
öka motståndskraften mot förändringar,
är att tänka på variation i naturen och i
Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén 2016

material

mat

biologisk kontroll

fröspridning

pollinering

livsmiljöer

fotosyntes

markens bördighet

vattnets kretslopp

viktiga ekosystemtjänster:
fotosyntes
Fotosyntesen driver livet i Kristianstads
kommun vidare! Fotosyntesen är en komplicerad process i många steg där växter
omvandlar solens energi, koldioxid och
vatten till syre och näring. Fotosyntesen är
också första steget i naturens primärproduktion. Gröna växter, svampar, bakterier

Andra viktiga ekosystemtjänster för
mat & material:

och plankton omvandlar oorganiska ämnen till organiska, som vi andra kan äta
och få energi från. På så vis styr fotosyntesen och primärproduktionen tillgången
på syre och föda, och därmed tillväxten för
alla andra organismer i både vatten och
på land.

biologisk mångfald, näringsvävarnas
dynamik, biogeokemiska kretslopp,
primärproduktion, fotosyntes,
livsmiljöer för växter och djur,
resiliens, rening av mark och vatten,
pollinering, fröspridning, bördighet
och jordmånsbildning, upptag och

markens bördighet/jordmånsbildning

nedbrytning av näring, reglering
av sjukdomar, biologisk kontroll av

Den bördiga jorden i Kristianstads kommun har flera orsaker, som jordart, klimat

skadegörare
Foto: Kristianstads kommun/Cecilia Paulstrup 2009
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"Pollinatörerna behöver
blommor där de kan finna
föda under hela sitt liv."

Illustration: Kristianstads kommun/Juho Riikonen

och inte minst ett universum av bakterier,
svampar och djur i marken. Markens organismer bearbetar och bereder jorden så
att den får en porös struktur, och gör det
möjligt för växternas rötter att nå vatten,
syre och näring. De bryter ned material, frigör energi och binder kol och näring. Kort
sagt – de gör allt som behövs för en god
skörd, och på samma gång reglerar de klimatet, minskar erosionen och håller fast
näringen.
pollinering
I Kristianstads kommun är äpplen, jordgubbar och raps exempel på växter som
pollineras av insekter. Många blommande
växtarter är beroende av insektspollinering, och insekterna är därmed grunden
för en mycket stor del av kommunens
matproduktion.
24

Pollinering är en del av den sexuella fortplantningen hos växter. Pollinering utförs
av vind, vatten och djur som bin, humlor,
blomflugor, skalbaggar och fjärilar. När
insekterna söker föda i blommorna, till
exempel nektar, för de över pollen mellan
blommornas hanliga ståndare till de hon-

utnyttjar vinden med hjälpmedel som
vingar, fallskärmar och propellrar och genom vattnets kraft kan frön spridas över
sjöar, oceaner och nedströms vattendrag.
Utrustade med hullingar och taggar eller
genom att klibba fast följer fröna med
ett djur eller en människa som passerar.

liga pistillerna och därmed befruktas blomman. Pollinatörerna behöver blommor där
de kan finna föda under hela sitt liv. De
behöver också goda miljöer att leva och bo
i, och områdena där boplatsen och födan
finns får inte vara för långt ifrån varandra.
Genom att gynna så många olika arter av
pollinatörer och livsmiljöer som möjligt, blir
vi mindre känsliga mot förändringar.

Frukter och bär har kärnor som äts upp på
en plats och kommer ut som spillning någon annanstans. Vissa växter kan spruta
eller slunga ut sina frön. Fröspridning är
till exempel viktigt vid självföryngring av
skog.

fröspridning
Växter sprider sina frön med vind, vatten, djur och människor. Små lätta frön

livsmiljöer
I Kristianstads kommun finns många platser som är särskilt viktiga för fortplantningen av djur. För fiskar är det områden
i hav, sjö och vattendrag där de kan leka
och växa till och där miljön fungerar som

Vi kan försörja åtta gånger Kristianstads kommuns befolkning
med potatis.
Kristianstads kommun (2016)

“...en potentiell massdöd av bara
40 % av svenska honungsbisamhällen skulle kunna resultera i
kostnaderna av cirka 200-300
miljoner kronor under tre år.
“
Jordbruksverket (2009) Massdöd av bin

optimering av ekosystemtjänster (utnyttjande av potential)

intensiv odling

Foto: Kristianstads kommun/Cecilia Sandén 2015

barnkammare och kuvös för ägg och yngel. Fisken behöver till exempel våtmarker med översvämmad vegetation
i anslutning till vattendrag och sjöar, eller grunda kustmiljöer med ålgräsängar och tång i havet. I dessa områden
finns många andra djur och växter som hjälper till att hålla
balansen i fisksamhället. Fiskens barnkammare är inte
bara viktiga för att producera fisk som vi kan fånga, utan
även för sedimentering, biogeokemiska och fysiologiska
kretslopp i vattnet, dynamik i näringsvävarna, biologisk
mångfald och resiliens.

jordbruksproduktion

rekreationsmiljö

vattenkvalitet

"Fotosyntesen driver livet i
Kristianstads kommun vidare!"

naturlig skadedjurs- &
sjukdomsbekämpning

framtida avkastning
(jordmånsbildning)

jordbruksproduktion

träda

rekreationsmiljö

vattenkvalitet

naturlig skadedjurs- &
sjukdomsbekämpning

framtida avkastning
(jordmånsbildning)

biologisk kontroll
Vi har alla fiender, och om du är en växt eller insekt så
kan fienden vara ogräs, andra insekter och sjukdomar.
I naturens olika ekosystem finns en komplicerad balans
mellan värdorganismer och parasiter, byten och rovdjur
och naturliga fiender som är mer eller mindre specialiserade på varandra. För att undvika skadedjur, skadeväxter
och sjukdomar i mat- och materialproduktionen så ska vi
gynna och variera livsmiljön för deras naturliga fiender.

ekosystemtjänster
i balans

vattenkvalitet

jordbruksproduktion

rekreationsmiljö

Detta diagram visar sambandet
mellan olika ekosystemtjänster.
När vi påverkar en viss tjänst kan
det få oerhört stora konsekven-

naturlig skadedjurs- &
sjukdomsbekämpning

framtida avkastning
(jordmånsbildning)

ser någon annanstans.
Illustrationer: Juho Riikonen
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ett tryggt bo

skydd, värme, svalka, skugga, lugn,
vila, trivsel, skönhet, trygghet,
utsikt, tystnad, hälsa, rekreation,
inspiration, trädgård, grönska,
blommor, minnen, dofter
1:1 200 000
N

Bebyggda ytor
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Människor, djur och växter behöver alla en
trygg och trivsam plats att bo på. I Kristianstads kommun finns ett stort utbud av
boende och livsmiljöer. Alla arter har olika
krav på boplatsen. En del bygger nytt, andra flyttar in i något gammalt. Omgivningen
är viktig: sol eller skugga, lä eller vind, grannar eller ensligt. Vi måste alla kunna fixa
mat, rent vatten och bomaterial på rimligt
avstånd. När människan flyttar in måste
ofta djur och växter flytta ut.

Om vi istället bygger våra hem på samma
sätt som naturen bygger ett ekosystem,
så får vi många ekosystemtjänster på
köpet. Det är bra både för våra byggnader, vårt välbefinnande och för omgivningen. När vi besöker gamla gårdar och
historiska boplatser kan man se att våra
förfäder hade denna kunskap, och visste
att läsa av och utnyttja platsens naturliga
förutsättningar.
När vi bygger med naturen kan vi få skydd
mot värme, kyla, vind, strålning, översvämning, föroreningar, buller, ras och
erosion.
Vi kan få skönhet, hälsa, lek, möjligheter,
rekreation, variation, inspiration och historia. Vi kan få många vägar mellan varandra,

och ut i landskapet.
Skydd mot extremt väder och reglering
av klimatet är viktiga ekosystemtjänster i
Kristianstads kommun, liksom närhet till
grönområden för friluftsliv och vila. Om vi
ska kunna bo i trygghet och ha ett gott liv
även i framtiden krävs att vi lever i stabila

"Vi mår bra av träd, grönska
och vatten. Det ligger i generna."

C
material

hälsa

erosionsskydd

bullerdämpning

klimatreglering

översvämningsskydd

vindskydd

resiliens

vattnets kretslopp

fotosyntes

viktiga ekosystemtjänster:

klimatreglering
Kolets kretslopp mellan mark, vatten, luft
och celler gör det möjligt för oss att leva
här på jorden. Kol ingår nämligen i de
växthusgaser som behövs för ett varmt
och behagligt klimat. Vi tar upp och förbränner fossilt kol som lagrats i jorden
under mycket lång tid. Då blir det snabbt
ett större tillskott av kol till atmosfären
än vad ekosystemen kan binda. Uppvärmningen på jorden ökar och vi får en
klimateffekt.

Andra viktiga ekosystemtjänster för
ett tryggt bo:
Väderskydd, skydd för liv, hälsa
och egendom, klimatreglering,
bullerskydd, rening av luft, mark
och vatten, sociala interaktioner,
mötesplatser, skönhet, rekreation,
friluftsliv, historia, platskänsla, kul-

Kolet i luften kan bindas i oceanerna och
i växter. Då dämpas klimateffekten. Alltför
stor koldioxidlagring i havet medför dock
försurning av vattnet. Det kan få allvarliga följder för många andra kretslopp och

turarv, naturarv, livsmiljö, resiliens,
biologisk mångfald, biogeokemiska
kretslopp, fotosyntes, näringsvävar,
biologisk kontroll

Foto: Kristianstads kommun/Cecilia Sandén 2016
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Foto: Kristianstads kommun/Åsa Pearce 2011

"11 cm höjning av havsnivån i
Köpenhamn fram till 2050 skulle
orsaka skador på knappt 10
miljarder kronor."
Potsdam Institute for Climate Impact Research
(2016)

organismer. Vi kan alltså få mer av en ekosystemtjänst men samtidigt mindre av andra, om det inte finns en balans i grunden.
Träd, växter och grönområden ger ett behagligt lokalklimat där vi bor och vistas,
genom att jämna ut temperatur och luftfuktighet och skydda för vind och strålning.
erosionsskydd
Stranderosion och översvämning är egentligen naturliga processer som skapar nya
livsmiljöer och gynnar många växt- och
djurarter. Naturens eget skydd mot erosion består av växter som gräs och träd i
strandkanten, kanske i kombination med
sten och död ved i vattnet. Växternas rötter
binder sediment på land. Växter, stockar
och stenar minskar vattnets hastighet eller
28

dämpar vågor. Växter tar även upp vatten
och minskar avrinning från land. Ett naturligt erosionsskydd är bra för djur och växter
i vattnet och på stranden, till skillnad från
konstgjorda hårda skydd som ofta utarmar
miljön.

våta ytor till att ta hand om vatten. I staden och tätorten är det viktigt att reservera gröna ytor för klimatanpassning och
översvämning på både kort och lång sikt.

översvämningsskydd

Ett resilient ekosystem är stabilt och klarar av förändringar. Efter en störning kan
ekosystemet börja om och bygga upp på
nytt. Resiliens hör ihop med mångfald, variation och diversitet. Ju fler gener, arter
och landskapstyper som finns i naturen
och i ekosystemen desto större chanser
har vi att överleva och utvecklas, trots en
osäker framtid. Resilienta ekosystem är en
förutsättning för alla ekosystemtjänster.

Översvämningar inträffar naturligt och vissa markytor har anpassats till att dränkas
då och då. I naturen fördelas vatten i hela
landskapet. Vissa områden fungerar som
magasin och tvättsvampar för vatten och
håller omgivningen torr. När vi på konstgjord väg torrlägger våta marker, leder
bort vatten och gör ytor hårda får vi svårt
att kontrollera situationen. Översvämningar inträffar – men var, när och hur?
En god idé är att alltid utnyttja naturligt

resiliens

hälsa
Vi mår bra av träd, grönska och vatten. Det
ligger i generna. Träd dämpar stress och
högt blodtryck. De flesta blir glada av att
ha utsikt över ett grönområde, höra fågelsång och se en ekorre från fönstret. Om vi
dessutom vill ha naturligt skydd mot vind
och strålning är träd och växter en säker
investering. Andra hälsotjänster från grönska och vatten är jämn temperatur, dränering, luftrening, syreproduktion, upptag av
koldioxid och bullerskydd. Det är bra att
satsa på en god variation när det gäller arter och ålder på träd och växter. Ett varierat
ekosystem kan klara störningar. Om vi lätt
kan ta oss ut i naturen eller till parker och
grönområden från vår bostad, så får vi ekosystemtjänsterna friluftsliv, avkoppling och
mötesplatser.

"Våra förfäder visste att
läsa av och utnyttja platsens
potential."

Översvämningskarta – Helge ås och Skräbeåns avrinningsområden (potentiell havsnivå - höjning +2,32m)

Kartan visar utbredning av vatten och risken
för översvämning vid högsta beräknade flöde
inom Helge ås avrinningsområde.
Det är bra att utnyttja naturliga översvämningsytor och våtmarker i landskapet för
vattenreglering. Dessutom är regelbundet
översvämmade växter i närhet av vattendrag
och sjöar viktiga för fortplantning och föda
för många djur och växter.

Vattenyta vid högsta
beräknade flöde

Normalvattenstånd

Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén 2015
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ett gott liv

1:1 200 000
N
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Parkmarker, tätortsnära natur
& rekreationsområden

Lugn, vila, bättre hälsa, minskad
stress, mening med livet, andlighet,
skönhet, samhörighet med något
större, historia, kulturarv, naturarv,
platskänsla, hemkänsla, undervisning, forskning, spänning, besöksnäring, friluftsliv, motion, rekreation, inspiration, social interaktion,
mötesplatser, tystnad, bildkonst,
litteratur, musik, film, spel, applikationer, religion, symboler
Det finns ekosystemtjänster, som är svåra
att ta på och mäta, men som träffar oss
direkt. Hälsa, rekreation, inspiration, historia och kunskap. Naturen som ett arv att ta
emot och lämna vidare. Tjänster som ofta
är kopplade till en känsla eller en upplevelse kallas kulturella ekosystemtjänster.

Mosaiklandskap med stor variation av natur, kulturmiljö, markanvändning och vatten brukar vara viktiga för att leverera kulturella ekosystemtjänster. Variationen ger
förutsättningar för mer stabila ekosystem.
Spår av historisk markanvändning kan
stärka vår identitet och känsla för platsen
vi befinner oss på. I staden kan ett enda
träd ersätta en skog på landsbygden, när
det gäller livskvalitet. Eftersom smaken är
delad vill vi helst ha ett stort utbud av natur
och grönområden, så att alla kan finna sin
favoritplats och favorittjänst. Men det räcker inte att ha mycket natur. Den ska också
vara tillgänglig och öppen för allmänheten.
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike
och Hälsoträdgården i Tivoliparken har fokus på undervisning och naturpedagogik
och är olika exempel på hur vi kan utnyttja

ekosystemtjänster och sprida kunskap om
dem på samma gång. Andra viktiga områden för kulturella ekosystemtjänster kan
vara tätortsnära natur- och kulturmiljöreservat, friluftsområden och grönytor i staden och kommunens basorter.

"I staden kan ett enda träd
ersätta en skog på landsbygden när det gäller livskvalitet"

"54% tycker att närhet till natur
avgör val av bostad ."
SBAB (2014)

friluftsliv

inspiration

symbolisk värde/historia

kunskap

sociala
interaktioner

hälsa

vattnets kretslopp

fotosyntes

viktiga ekosystemtjänster:
Andra viktiga ekosystemtjänster
för vårt välbefinnande:

Hälsa
biologisk mångfald, livsmiljöer,

God hälsa innebär så mycket mer än att
vara fri från sjukdom. Närhet till natur kan
ge en balans i själen och en väg ut ur sorg
och nedstämdhet. Parker och grönområden är naturliga rum för möten och sociala aktiviteter. För den som är ensam kan
växter och djur vara någon att tala med.
Att endast höra naturens ljud är en lyx för
de flesta i Skåne. Även relativ tystnad kan
därför betyda mycket för vårt lugn och
välbefinnande.

näringsvävar, pollination, fröspridning, fotosyntes, primärproduktion,
biogeokemiska kretslopp,
jordmånsbildning, resiliens, rening
av miljön, väderskydd, klimatreglering, bullerskydd, biologisk
kontroll

Historia
Kultur- och naturmiljöer är viktiga för vår
förståelse av både människans och naturens historia, och ett arv från en generation till en annan. En tidlös plats i naturen
Foto: Kristianstads kommun/Johan Hammar 2016
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Avkoppling är en underskattad ekosystemtjänst . Foto: Kristianstads kommun/Cecilia Sandén 2012

är också viktig för att stärka vår identitet
och få oss att känna oss hemma eller som
en del av något större. Vi människor har
påverkat i stort sett hela jordens yta och
atmosfär. Trots det finns det fortfarande
organismer runt oss, som varit med från
början.
Kunskap
Vi har möjlighet att använda ekosystemen
för undervisning, forskning, vetenskap och
ett livslångt lärande. Att vi har så lätt för att
ta efter naturen och finna lösningar på tekniska och medicinska utmaningar är i sig
en ekosystemtjänst. Ändå finns det ständigt nya möjligheter, arter och resurser att
upptäcka i naturen.
Inspiration
Naturen inspirerar till konstnärliga, själsliga och andliga uttryck. Hur och var vi blir
inspirerade skiljer sig åt mellan människor
och tidsåldrar, och endast naturen har den
variation som krävs. Även om vår upplevelse inte kommer till något synligt uttryck
så verkar vi människor ofta kunna komma
överens, och kommunicera med eller utan
ord med varandra, när det gäller skönhet
och upplevelser i naturen.
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exempel på områden med kulturella
ekosystemtjänster i Kristianstads kommun:
Nässelslingan – en natur- och kulturvand-

Tivoliparken – en snart 200 år gammal
stadspark i Kristianstad, där syftet redan
från början var att ge stadsborna rekreation och hälsa. Parken har många olika
ytor för ekosystemtjänster, till exempel
inspiration till konst, känsla av skönhet,
mötesplatser, kulturarv och natur. Parken
är också stadens gröna rum och lungor,
och erbjuder rening av luft och svalka vid
värmeböljor.
Bockeboda – strövområde på Nävlingeåsen med rika biologiska värden, gamla träd
och spår av odling och mänsklig bosättning
sedan bronsåldern. De många stigarna och
slingorna ger möjlighet till både motion och
känsla för historia.
Vattenriket – biosfärområdet Kristianstads
Vattenrike, som omfattar större delen av
kommunen, har ett tjugotal besöksplatser
och flera vandringsleder. Vattenriket är bra
för både natur och människa och mycket
fokus finns på att förklara naturen och att
aktivera oss genom alla våra sinnen.

ring i författaren och nobelpristagaren
Harry Martinssons fotspår. Vandringsleden
norr om Arkelstorp går genom natur- och
kulturmiljöer som inspirerar till både eftertanke och handling.
Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge – vandringsleden går genom vacker natur förbi
kyrkorna i Maglehem, Åhus, Rinkaby,
Nymö, Kiaby, Ivön och Vånga. Naturen
skänker lugn och ro, och en ram till våra
tankar och vandringen in mot vårt inre.
Degeberga hembygdspark – en park med
historiska byggnader, museum, marknader, midsommarfirande och spelmansmässor. Parken ligger i anslutning till friluftsområden med elljusspår och motionsslingor.
I närheten finns Forsakars vattenfall. Den
vackra och kuperade miljön ger både avkoppling och äventyr.
Ålakusten – kusten mellan Åhus och Kivik
har sedan länge präglats av ålfisket och havets kretslopp. Sandstränderna och Östersjön erbjuder många ekosystemtjänster till
både besökare, boende och hantverkare,
konstnärer och företagare.
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vad är
ekosystemtjänster värda?

5

vårt ekosystemtjänstkapital
Tänk dig att alla ekosystem och ekosystemtjänster försvinner, vad händer då?
Vad förlorar vi? Tänk dig att vi får behålla
ekosystemtjänsterna och de blir fler. Vad
vinner vi?

Vinsten kan värderas genom ökade intäkter i näringsliv och produktion, och minskade kostnader för tekniska lösningar,
välbefinnande, hälsa och trygghet. Vi låter
naturen fortsätta ge oss nyttigheter gratis.

Förlusten kan värderas när vi måste ersätta naturen på konstgjord väg eller har
förlorat något som aldrig går att ersätta,
och som vi skulle ha behövt i framtiden.
Förlusten kan uttryckas i pengar, kvalitet,
yta, mängd eller tid – för hela samhället
eller för en individ.

Vi kan dessutom räkna på vilken potential
ett ekosystem har att öka levereransen av
ekosystemtjänster och därmed vinsten för
oss i framtiden.
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Vi investerar i eller lånar av vårt ekosystemkapital, beroende på om vi bygger med eller
mot naturen. I längden är det inte hållbart

att enbart öka ekosystemtjänstskulden.
Om vi investerar kan vi däremot plocka ut
ränta – genom ekosystemtjänster!
Ekosystemtjänsterna är alltså väl värda att
bevara, men hur mycket?
Många ekosystemtjänster tas inte med
i beräkningen när vi går till beslut. Vi vet
inte hur vi ska mäta och värdera dem. Vi
har kanske inte ens tänkt på att de finns.
Det är svårt att uppskatta något som vi
tar för givet. Det finns till exempel en risk
att vi hellre värderar mat och timmer, som

det redan finns ett pris på, än biologisk
mångfald och fotosyntes, som inte finns
på marknaden.

"Om vi investerar kan vi
plocka ut ränta – genom
ekosystemtjänster."

Ord som kan användas vid värdering:
Kvalitativ, kvantitativ, monetär värdering
I kvalitet, kvantitet eller pengar
Användarvärden
Får vi när vi använder det, nu eller senare
Icke användarvärden
Även om vi inte själva kan använda det
Optionsvärde
Reserv som kan utnyttjas senare
Arvsvärde
Avstå till framtida generationer
Existensvärde
Bara för att det finns

Utvinningsvärde
När det utvinns
In situ-värde
När det inte exploateras
Privata varor
Det är mitt eget
Kollektiva nyttigheter
Det tillhör alla gemensamt
Ekosystemtjänstkapital
Ekosystemens samlade ekonomiska värden
Ekosystemtjänstskuld
Samhällets samlade skuld till ekosystemen

Grönt kapital
Stödjande ekosystemtjänster
Grön ränta
Försörjande och kulturella tjänster

När vi värderar ekosystemtjänster kan det vara en hjälp att skapa värdekedjor, till exempel:
Primärproduktion i havet > fisk > mat
Våtmark som livsmiljö > kvävets kretslopp > rent vatten
Biogeokemiska kretslopp > väderskydd > trygga bostäder
Biologisk mångfald > estetiska värden > besöksnäring
På så vis kan vi göra mindre marknadsmässiga tjänster synliga. Vi kan sedan
välja att sätta ett värde för olika steg i värdekedjan, eller bara för användaren i slutet
av den. Värdet kan vara i kvantitet, kvalitet
eller pengar. Det beror på vad vi ska använda värderingen till. Det behöver inte alltid
Hur mycket är en kulturlandskap som Vånga värt?
Foto: Kristianstads kommun/Per Blomberg 2016

finnas en direkt användare av ekosystemtjänsten, till exempel kan vi tycka att det är
värdefullt att Östersjön mår bra och kan leverera många ekosystemtjänster, även om
vi inte bor där eller äter fisk. Vi kan värdera
möjligheten att framtida generationer kan
ha samma nytta av naturen som vi.

Vi ska komma ihåg, att hur vi än gör värderingen finns det en risk att vi missar något
väsentligt. I de flesta fall är det dock bättre
att göra någon slags värdering, än ingen
alls.
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vad kan
du göra?

6

du påverkar ekosystemen
Allt som är bra för naturen är bra för oss. Vi
har ett livslångt förhållande med naturens
ekosystem, och i alla sunda förhållanden
måste vi både ge och ta. Ingen vill känna
sig utnyttjad varje dag.
Markägare, kommuner, stater och verksamhetsutövare är både skyldiga och har
möjlighet att investera i ekosystemtjänster.
De ska se till att ekosystemen är friska och
hållbara genom sin förvaltning av mark och
vatten.
Men även om du inte äger ett ekosystem
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så påverkar du tillgången på ekosystemtjänster genom ditt sätt att leva. Du tar
emot ekosystemtjänster varje dag. Du kan
minska din egen ekosystemskuld, genom
att inte lägga så många bördor på miljön
och fundera på vad du kan göra som skulle
vara bra för naturen.

Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
www.slu.se
Jordbruksverket
www.jordbruksverket.se

Bara du själv vet vad som är möjligt för dig.
Vill du få fler tips om vad du kan göra, och
hur dina val påverkar ekosystemtjänster
kan du till exempel läsa mer här:

Världsnaturfonden
www.wwf.se
Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se

"I alla sunda förhållanden
måste vi både ge och ta."

Enkla åtgärder kan göra en stor skillnad för ekosystemtjänster.
Foto: Kristianstads kommun/Per Blomberg 2016
Illustration: Kristianstads kommun/Juho Riikonen
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att tänka på producenterna
Vi behöver ekosystemtjänster. Om du har en yta med mark eller vatten, hur
ska du få plats med så många ekosystemtjänster som möjligt? Tipset är att
göra en bra miljö för producenterna!

Står du på land kan du till exempel tänka
på:

Både på land och i vatten behöver du tän-

Du behöver alltså tänka åt alla håll:

ka på:
•

•

•

Hur ser det ut under marken, vad är
det för typ av jordmån, berggrund och
grundvatten
Vad behöver finnas på marken och i
luften

Om du står i vatten kan du tänka på:
•
•
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Hur ser det ut under botten och på
botten
Hur ska det fria vattnet vara för att alla
kretslopp i och mellan luft och vatten
ska fungera

•
•
•
•

•

Hur

mycket

plats

behöver

alla

producenter?
Vad behövs för att deras samhällen
ska vara starka och varierade?
Hur påverkas producenterna av omgivningen, och tvärtom?
Har producenterna möjlighet till att
etablera kontakt med andra samhällen och röra sig fritt?
Vad har hänt och kommer att hända
på din yta?

•
•
•

nedåt (jord, botten, berg, grundvatten, vattenpelare)
uppåt (luften och atmosfären)
i sidled (omgivningen)
i tidsled (historia och framtid)

Om du börjar tänka på allt detta, så är du
åtminstone på god väg att göra rum för ett
fungerande ekosystem. Du lär dig efterhand. Sedan gör ekosy-stemet resten, det
vill säga producerar ekosystemtjänster.

Foto: Kristianstads kommun/Per Blomberg 2016
Illustration: Kristianstads kommun/Juho Riikonen
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ordbok
Här förklarar vi ord och begrepp som används i rapporten om ekosystemtjänster
i Kristianstads kommun (2016). Orden är
förtecknade i alfabetisk ordning.
Biogeokemiska kretslopp
Rörelsen av ett grundämne eller annan
substans inom ett eller flera ekosystem, till
följd av biologiska, geologiska eller kemiska
processer. Förser organismerna med nödvändiga byggstenar för deras fortlevnad.
Exempel vattencykeln, syrecykeln, kolcykeln, kvävecykeln, fosforcykeln, saltcykeln.
Biomassa
Totala mängden materia i levande organismer. Kan även omfatta död materia
och rester från jord- och skogsbruk som
används som energikälla.
40

7
Biotop
Naturtyp med enhetlig struktur, där vissa
växter och djur hör hemma. Exempel sjö,
mosse, strandäng, lövskog.
Blå infrastruktur
Vattenmiljöer där växter och djur kan sprida
sig. Utgör även leder och mål i land-skapet
för människor. Exempel hav, sjöar, vattendrag, våtmarker, grundvatten. Brukar ingå
i grön infrastruktur.
Bruttolista
I det här fallet en lista med alla ekosystemtjänster som kan förekomma i kommunen, innan några urval har gjorts. Se även
nettolista.

Denitrifikation
Den process då bakterier i syrefattiga miljöer omvandlar nitrat till kvävgas.
Ekosystem
Mindre enheter av naturen, alla med levande organismer i en livsmiljö och i en
näringsväv. Exempel ett hav eller en damm.
Ekosystemtjänster
Den nytta vi människor har av naturen.
Ekosystemansats
Internationell strategi för bevarande av naturvärden, hållbart utnyttjande och rättvis
fördelning av naturresurser.
Ekologiska samband
Ekologiska nätverk i landskapet, kallas
även landskapsekologiska samband.

Erosionsskydd
Fasthållande av sediment, ofta viktigt i
kantzonen mellan vatten och land och i
lösa jordarter.
Fotosyntes
En process i många steg där gröna växter
omvandlar solens energi, koldioxid och vatten till syre och näring.
Grundvatten
Det vatten som finns i den mättade zonen
i marken, där vattnet helt fyller hålrummen. Ovanför den mättade zonen finns
en omättad zon, där hålrummen delvis är
fyllda med vatten. Gränsen mellan zonerna
utgör grundvattenytan. Se även ytvatten.

Grön infrastruktur
Naturtyper och strukturer i landskapet
som är fördelade på ett sätt som garanterar arters och naturtypers långsiktiga
överlevnad och ekosystemens förmåga att
leverera ekosystemtjänster (SOU 2014:50)
Strukturer där växter och djur kan sprida
sig, ofta gemensamt med människor. Kan
vara trädgårdar, parker, kyrkogårdar, stränder, skog och ”natur”. Odlingsmark ingår
vanligtvis inte.
Grönt kapital
Biologisk mångfald, inklusive alla levande
organismer och deras livsmiljö. Används
även som begrepp för ekosystemens stödjande tjänster.
Grönplan
En plan för markanvändning med betoning
på gröna värden. Ofta en del av en kommuns översiktsplan.
Grön ränta
I den här rapporten menas försörjande och
kulturella ekosystemtjänster.
Habitat
Den miljö där en specifik växt- eller djurart
skulle kunna leva.

Jordmånsbildning
Summan av påverkan av klimat, jordart
och markens organismer som bearbetar
jorden och transporterar näring. De många
skikten i en jordmån kan byggas upp över
tusentals år.
Kolbindning
Lagring av kol och växthusgaser i hav och
mark. Viktigt för klimatreglering.
Konnektivitet
Möjligheten till spridning och fria passager
mellan ytor för alla organismer.
Kontinuitet
Mark- och vattenanvändning, eller livsmiljöer för olika organismer, som under lång
tid varit densamma på en yta, eller strukturer och händelser som är återkommande
över tid.
Kulturarv
Kunskap om vår mänskliga historia och de
materiella värden som vi för vidare mellan
generationer.
Landskapstyper
Beskriver landskapet utifrån hur det används, disponeras och ser ut. (The Country
side Agency and Scottish Natural Heritage
2002)

Livsmiljö
Naturligt förekommande livsmiljöer för
vilda växter och djur. En naturlig livsmiljö
har en naturlig utbredning, struktur och
funktion och typiska arter som är knutna
dit. En livsmiljö formas av både naturliga
processer och människans verksamhet.
Naturarv
Den natur som har lämnats åt oss från
tidigare generationer och som vi lämnar
vidare. Natur som är av särskilt stort universellt värde (Naturvårdsverket, 2008,
och Unesco, 2005).
Nettolista
I detta fall en lista med ekosystemtjänster
i urval från bruttolistan (se ovan) och som
ska studeras närmare.
Nyttodjur
Nyttodjuren gör nytta genom att äta upp eller parasitera på skadegörare i våra odlingar och skogar. Viktiga i biologisk kontroll.
Näringsväv
Organismers samverkan i ett ekosystem.
Organismerna brukar delas in i grupper av
producenter, konsumenter och nedbrytare.

Pollinering
En del av den sexuella fortplantningen hos
växter. Pollen förs över från hanliga ståndare till honliga pistiller och växten kan ge
frukt.
Pollinatörer
De djur, oftast insekter, som utför pollinering. Pollen kan även överföras med vind
och vatten.
Primärproduktion
Gröna växter, alger och bakterier som omvandlar oorganiska ämnen till organiska,
som alla andra organismer kan ta till sig
genom födan. Primärproducenterna är första inslaget i näringsväven. Fotosyntesen
ingår processen.
Resiliens
Kraft att uthärda förändringar och förmåga
att börja om. Ökar med variation och diversitet hos arter och miljö.
Sedimentering
I en vätska med ingen eller liten rörelse
kan partiklar sjunka till botten. En vanlig
reningsform för vatten, då föroreningar kan
tas bort från vattnet genom sediment.
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Vegetationskarta
Karta som visar vegetationens fördelning i
olika växttyper och växtsamhällen.
Värdekedjor
I det här fallet samband mellan olika ekosystemtjänster och de värden som de genererar för oss människor och samhället.
Ytvatten
Vatten som finns på jordens yta och som
syns. Exempel hav, sjöar, vattendrag och
våtmarker. Jämför med grundvatten.
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Foto: Kristianstads kommun/Johan Hammar 2016
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