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Sammanfattning 
Ekosystemtjänster kan definieras som de nyttigheter, i vid bemärkelse, som naturens 
ekosystem ger oss människor. Det stora forskningsprojektet Millennium Ecosystem 
Assessment som initierades av FN är en milstolpe som satte begreppet ekosystemtjänster 
på den politiska agendan på tidigt 2000-tal. Det markerar också startpunkten för en snabbt 
expanderande vetenskaplig verksamhet inom området. Syftet med föreliggande rapport är 
att beskriva jordbrukets ekosystemtjänster och undersöka vilka existerande förslag på 
indikatorer för ekosystemtjänster som finns i den vetenskapliga litteraturen och som kan 
vara användbara på gårdsnivå där besluten om produktion och markanvändning tas.  

Denna rapport, som baseras på en litteraturgenomgång genomförd i början av 2015, ger 
en kort introduktion till begreppet ekosystemtjänster med utgångspunkt från definitioner i 
litteraturen och utvecklingen inom området. Den skiftande terminologin inom området tas 
upp liksom olika begrepp och steg som är nödvändiga vid en kvantifiering och värdering 
av ekosystemtjänster. Förståelse om dessa begrepp är viktig vid tolkning av befintliga 
indikatorer såväl som vid utveckling av nya. Rapporten ger exempel från litteraturen  
på indikatorer för ekosystemtjänster och konstaterar att dessa företrädesvis är utvecklade 
för större skalor som t ex landskap, region eller kontinent. Indikatorer som är framtagna 
för ekosystemtjänster på gårdsnivå förekommer mindre ofta i litteraturen.  

Rapporten diskuterar möjligheter och svårigheter kopplade till att utveckla och använda 
indikatorer för ekosystemtjänster på gårdsnivå och konstaterar att tillgången på data är en 
utmaning men att det finns goda möjligheter att ytterligare utveckla indikatorer som kan 
vara meningsfulla på gården. Vissa ekosystemtjänster har dock större relevans för 
landskapsnivån än för gårdsnivån och en utveckling av indikatorer för dessa ekosystem-
tjänster utgör en särskild utmaning eftersom systemgränserna är svårdefinierade.  

Indikatorer för ekosystemtjänster kan dels användas inom gården som underlag för att 
följa upp olika åtgärder, dels för att kommunicera kring gårdens produktion av olika 
ekosystemtjänster till aktörer i produktkedjan eller gentemot myndigheter och 
beslutsfattare. Vid utveckling av indikatorer för ekosystemtjänster i jordbruket behöver 
indikatorernas syfte, användningsområden och intressenternas behov klargöras och 
beaktas. När ekosystemtjänster bedöms är det viktigt att involvera olika intressenter, inte 
minst när man behöver bedöma avvägningar mellan olika typer av ekosystemtjänster 
vilket kan kräva engagemang och beslut på flera olika samhällsnivåer. 

Nyckelord: ekosystemtjänster, indikatorer, jordbruk, agroekosystem 
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Summary 
Ecosystem services can be defined as the benefits that ecosystems provide to humanity. 
The large research project Millennium Ecosystem Assessment, initiated by the United 
Nations, contributed much to putting ecosystem services on the policy agenda. The 
project released its results and conclusions in 2005, and since then, the literature on 
ecosystem services has grown exponentially. The aim of this report is to investigate the 
literature for ecosystem service indicators to be used at farm level where decisions on 
agricultural production, land management and land use take place.  

This report, which is based on a literature review in early 2015, includes a short 
introduction to the concept of ecosystem services based on definitions in literature. The 
diversified nomenclature in the area as well as procedures and challenges when 
quantifying and valuating ecosystem services are addressed due to its importance for 
interpreting existing ecosystem service indicators as well as for developing new ones. The 
report gives examples from the literature on indicators for ecosystem services and 
concludes that these are often developed for larger scales, e.g. landscape, region or even 
continent. Indicators developed for ecosystem services at farm level are found less 
frequently in the literature. 

Possibilities and difficulties related to the development and use of farm level indicators 
are discussed in the report. It is concluded that data accessibility is a challenge but that 
there are good opportunities to develop indicators that are meaningful at the farm level. 
However, some ecosystem services have higher relevance at landscape level rather than at 
farm level and developing meaningful indicators for these services is a challenge of its 
own as system boundaries are not obvious.  

Indicators for ecosystem services can be used at the farm to follow up how measures and 
land management affects the farm´s provision of different ecosystem services. Also, the 
indicators can be used to communicate impacts on ecosystem services to stakeholders in 
the food chain and to other interested parties, e.g. regional land policy managers. When 
developing ecosystem indicators for agriculture, the aim and use of the indicators as well 
as different stakeholders´ varying need for information on the services must be clarified 
and considered. It is important to involve many different stakeholders in ecosystem 
service assessment, not least when considering trade-offs between different ecosystem 
services which often require engagement and decisions at many societal levels.  

 
Key words: ecosystem services, indicators, agriculture, agroecosystem 
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1 Förord 
Denna rapport sammanfattar en litteraturstudie som ingår i SLF-projektet ”Tjänster och 
gentjänster – hur kan ekosystemtjänster inkluderas i jordbruksföretagens hållbarhets-
arbete?”. Syftet med projektet är att utveckla och testa verktyg som kan användas i 
företagens operationella arbete för att bättre kvantifiera ekosystemtjänster och öka 
förståelsen hos jordbruket och livsmedelsindustrin för ekosystemtjänster.  

I rapporten ges en kort introduktion till begreppet ekosystemtjänster samt en generell 
beskrivning av hur de kan kvantifieras och värderas med olika metoder. Vidare beskrivs 
jordbrukets viktigaste ekosystemtjänster och exempel på indikatorer för dessa presenteras 
baserat på en litteraturgenomgång. Slutligen diskuteras hur indikatorer för ekosystem-
tjänster kan utformas och användas för att ge relevant information på olika skalor, särskilt 
på gårdsnivån där de konkreta åtgärderna kan vidtas. Rapporten riktar sig framförallt till 
experter och handläggare i organisationer, företag och myndigheter samt rådgivare inom 
den gröna sektorn. 

Ett stort tack riktas till Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) som finansierat forsknings-
projektet. Vi vill också tacka deltagarna i den referensgrupp som varit en del av projektet, 
lantbrukarna David Andersson, Ugglarp; Lennart Bengtsson, Getinge samt Gun och 
Martin Ragnarsson, Tvååker, de sakkunniga från livsmedelsbranschen Pär Larshans,  
Max Hamburgerrestauranger AB och Inger Pehrson, Palustre HB samt professor  
Jan Bengtsson, SLU, för värdefulla synpunkter. Vi tackar också Maria Nordborg, Fysisk 
resursteori, Chalmers Tekniska Högskola och Anna Ekman, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut för värdefull hjälp med litteratursammanställningen. 
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2 Inledning 
Jordbrukets produktion av biomassa för mat, bioenergi och fibrer är en grundläggande 
samhällsfunktion som blir allt viktigare när visionerna om en biobaserad ekonomi ska 
realiseras. För att säkra en långsiktigt hållbar produktion av biomassa är vi beroende av 
ekosystemtjänster, exempelvis jordmånsbildning, pollinering och biologisk kontroll av 
skadegörare. Dessa ekosystemtjänster är nödvändiga för stabila och goda skördenivåer. 
Produktionen av biomassa påverkar jordbrukslandskap i en vid bemärkelse och 
människans möjlighet till rekreation och friluftsliv, vilket är exempel på andra eko-
systemtjänster.  

Att bevara och utveckla ekosystemtjänster är också viktigt i arbetet med de svenska 
miljömålen. Naturvårdsverket har satt ett etappmål som säger att senast 2018 ska 
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 
integrerade i ekonomiska ställningstagande, politiska avväganden och andra beslut i 
samhället där så är relevant och skäligt. Företags och kommuners arbete med att 
kvantifiera och värdesätta ekosystemtjänster behöver uppmuntras och stödjas och 
medvetenheten om värdet av ekosystemtjänster behöver öka inom alla samhällssektorer, 
särskilt inom näringsliv och på lokal nivå (Miljödepartementet 2012). 

Den enskilde lantbrukaren har en central roll i förvaltningen av jordbrukslandskapets 
ekosystemtjänster. De produktionsmetoder och åtgärder som lantbrukaren väljer och 
genomför har stor betydelse för agroekosystemens struktur och funktion och därmed 
också deras leverans av produkter och tjänster, direkt på gården såväl som i det 
omgivande landskapet. Forskningen kring ekosystemtjänster har ofta ett landskaps-
perspektiv och det finns ett stort behov att öka kunskapen om hur ekosystemtjänster kan 
inkluderas i hållbarhetsarbetet på gården och bland livsmedelsföretag. Fokus i detta 
forskningsprojekt är därför gårdsperspektivet och de åtgärder som den enskilda 
lantbrukaren har rådighet över. Detta undersöks inom projektet med hjälp av fallstudier 
på gårdar med köttproduktion. I projektet ingår en litteraturgenomgång vilken beskrivs i 
föreliggande rapport. Här introduceras även begreppet ekosystemtjänster samt metoder 
för hur de kan kvantifieras och värderas, dessutom beskrivs några i jordbruket viktiga 
ekosystemtjänster med exempel på indikatorer hämtade från litteraturen. 
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3 Ekosystemtjänster – en bakgrund  
"Ekosystemtjänster" som begrepp kan härledas tillbaks till 1970-talet och en artikel i 
Science med titeln ”How much are Nature´s Services worth?” (Westman 1977). Be-
greppet ekosystemtjänster (eng: ecosystem services) myntades några år senare av Paul 
och Anne Ehrlich (Gómez-Baggethun m fl 2010). En av de viktiga poängerna med att 
introducera detta begrepp var att visa på de många olika nyttor som vi människor får från 
ekosystemen och som för det mesta tas för givna. Ett viktigt syfte med begreppet eko-
systemtjänster är att påvisa de samband som finns mellan olika delar och processer i 
ekosystemen för att möjliggöra förhållandevis enkla beskrivningar av naturens 
komplexitet. Ett ytterligare syfte med utvecklandet av begreppet ekosystemtjänster är att 
försöka sätta värden, i vid bemärkelse, på ekosystemen och deras materiella och icke-
materiella tjänster. Tjänsterna som ekosystem tillhandahåller har svårdefinierade värden 
eftersom de inte handlas på en marknad, vilken åtminstone i teorin skulle kunna sätta 
rättvisande priser. Tidigt gjordes försök att göra grova uppskattningar av värdet i 
monetära termer och en viktig milstolpe för det växande intresset för ekosystemtjänster 
var en artikel i tidskriften Nature år 1997 som presenterade den första monetära 
värderingen av de globala ekosystemtjänsterna och naturkapitalet (Costanza m fl 1997).  

Genom det stora forskningsprojektet Millennium Ecosystem Assessment (MA) blev 
begreppet ekosystemtjänster mera välkänt i början av 2000-talet (Millennium Ecosystem 
Assessment 2003). MA utvärderade statusen för världens ekosystem och visade på hur 
förändringar av ekosystemen påverkar mänskligt liv. Resultat och slutsatser från MA blev 
ytterligare en viktig milstolpe som bidrog till att befästa begreppets plats på den politiska 
agendan1. Några år senare lanserades projektet TEEB (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity) av miljöministrar från G8-länderna med syftet att ekonomiskt värdera 
biologisk mångfald och förluster av degraderade ekosystem2 (TEEB 2010), vilket bidrog 
till att begreppet ekosystemtjänster har fått ytterligare genomslag bland beslutsfattare.  
Inom EU har European Environmental Agency (EEA) initierat arbetet med CICES (The 
Common International Classification of Ecosystem Services), som är ett standardiserat 
klassificeringssystem för ekosystemtjänster som skall möjliggöra enhetliga räkenskaper3. 
Den pågående vetenskapliga diskussionen och det stora policy-intresset avspeglas också  
i en sammanfattande EU-finansierad rapport som landar i en positiv slutsats beträffande 
ekosystemtjänstbegreppets användbarhet (Science for Environment Policy 2015).  

Jordbruket spelar en stor roll i samband med ekosystemtjänster. De brukade arealerna 
hänger på olika sätt ihop med varandra och med det omgivande landskapet och bildar vad 
som kan kallas ett agroekosystem. Jordbruket samspelar alltså med omgivningen då det 
både använder sig av och förändrar förutsättningarna för ekosystemens olika funktioner 
och processer. Jordbrukets grundläggande uppgift – att producera mat – är en försörjande 
ekosystemtjänst som är nödvändig för oss människor. Samtidigt är jordbruket beroende 
av andra ekosystemtjänster, som till exempel jordmånsbildning och näringscirkulation, 
vattenreglering och pollinering. Eftersom mer än en tredjedel av planetens landyta utgörs 
av jordbruksmark4 är matproduktionen inte bara den samhällssektor som är mest 
beroende av ekosystemtjänster och utan också den sektor som mest påverkar ekosystem-
tjänster, negativt såväl som positivt. Denna täta dubbelriktade koppling mellan jordbruket 
och ekosystemtjänster gör alltså att jordbruket och dess markanvändning är centrala i 
sammanhanget.  

                                                      
1 www.maweb.org 
2 www.teebweb.org 
3 www.cices.eu 
4 http://faostat3.fao.org/ 
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3.1 Definitioner och klassificering av ekosystem-
tjänster 

De olika delarna i ett agroekosystem kan beskrivas och antalet relationer mellan de olika 
delarna är mycket stort. På en gård finns det ofta många olika fält med skiftande jordarter 
där olika grödor odlas. Fälten gränsar till varandra eller till olika typer av betesmarker, 
skogsområden, vattendrag och våtmarker. Genom dessa olika typer av markanvändning 
och i gränsytorna mellan dem finns förutsättningar för olika ekosystemtjänster. Eftersom 
det är så komplicerade samband måste man göra förenklingar när man beskriver och 
klassificerar dessa ekosystemtjänster och nedan redogörs för några viktiga internationella 
klassificeringssystem.  

MA definierar ekosystemtjänster som ”nyttigheterna (benefits) som människor erhåller 
från ekosystemen”. TEEB beskriver ekosystemtjänster som ”ekosystemens direkta och 
indirekta bidrag till människors välbefinnande”. Vanligtvis inkluderas bara tjänster där 
åtminstone en biologisk komponent ingår. Resurser som inte är förnybara (mineraler och 
fossila bränslen) exkluderas därmed, även om fossila bränslen hypotetiskt kan ses som ett 
resultat av svunna tiders ekosystem. Likaså brukar fysikaliska processer som till exempel 
vattenkraft inte benämnas som en ekosystemtjänst, även om det indirekt finns en 
påverkan från skogbeklädda områden och våtmarker på vattenföringen i vattendrag som 
utnyttjas för vattenkraft.  

Biologisk mångfald i sig är inte en ekosystemtjänst utan ska i stället förstås som en 
förutsättning för ekosystemens funktion och deras leverans av nyttigheter (Brickhill m fl 
2015). En hög biodiversitet förstärker effekten av grundläggande ekologiska processer, 
som till exempel nedbrytningen av organiskt material i marken eller primärproduktionen 
av biomassa. Förmågan att leverera nyttigheter är för många ekosystemtjänster direkt 
beroende av en hög biodiversitet. En stor mångfald av pollinerande insekter, liksom en 
stor genetisk variation hos växt- och djurarter som vi använder i matproduktion, är på kort 
sikt betydelsefullt för livsmedelssystem genom pollinering, och på lång sikt ger 
variationen en större potentiell anpassningsförmåga i händelse av framtida 
klimatförändringar eller sjukdomsangrepp. En stor artrikedom i sig har dessutom ett stort 
värde för de många människor som är intresserade av upplevelser och rekreation i 
naturen, som till exempel fågelskådning. 

MA har utvecklat ett klassificeringssystem som delar in ekosystemtjänster i fyra katego-
rier: försörjande (t ex produktion av livsmedel, fibrer, bioenergi), reglerande  
(t ex biologisk kontroll av skadegörare, pollinering, klimatreglering), stödjande (t ex 
primärproduktion, jordmånsbildning) och kulturella (t ex värden för friluftsliv och 
rekreation), se Figur 1 (Millennium Ecosystem Assessment 2003). Denna klassificering 
är mycket använd, till exempel för kommunikation, kunskapsspridning och opinions-
bildning om ekosystemtjänster. 

Det finns överlappning mellan de fyra kategorierna, vilket anses göra MA:s klassifice-
ringssystem mindre lämpligt för ekonomisk värdering av ekosystemtjänster eftersom det 
kan leda till dubbelräkningar. Enligt Wallace (2007) blandar klassificeringssystemet ofta 
medel (processer) och mål (tjänster) som försvårar vid beslutsfattande. En lösning på 
detta är att dela in ekosystemtjänster i indirekta och direkta tjänster samt nyttigheter 
(Fisher och Turner 2008). Skiljelinjerna mellan dessa kategorier kan variera beroende på 
sammanhang. Till exempel kan en ekosystemtjänst som är direkt i ett sammanhang vara 
indirekt i ett annat.  
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Försörjande tjänster Reglerande tjänster Kulturella tjänster 

Produkter från ekosystemen Nyttor från reglering av 
processer i ekosystemen 

Icke-materiella nyttor 
från ekosystemen 

• Livsmedel 
• Färskvatten (rent) 
• Bränsle 
• Fiber 
• Biokemikalier 
• Genetiska resurser 

• Klimatreglering 
• Sjukdomsreglering 
• Vattenreglering 
• Vattenrening 
• Pollinering 

• Spirituella och religiösa 
värden 

• Rekreation och ekoturism 
• Estetiska värden 
• Inspiration 
• Utbildning/lärande 
• Tillhörighet – hemvist 
• Kulturella arv 

Stödjande tjänster 

Tjänster som är nödvändiga för övriga ekosystemtjänsters funktion 

● Jordmånsbildning ● Markens kretslopp av växtnäring ● Primär produktion av biomassa 

Figur 1. Klassificering av ekosystemtjänster enligt Millennium Ecosystem Assessment (2003). 

TEEB:s klassificeringssystem (som syftar till ekonomisk värdering av ekosystemtjänster) 
bygger bland annat på Costanza m fl (1997), de Groot m fl (2002a) och Millennium 
Ecosystem Assessment (2005) och sorterar in 22 ekosystemtjänster i fyra kategorier: 
försörjande, reglerande, habitat samt kulturella och rekreation. I senare europeiska 
arbeten har CICES förts fram som en lämplig modell som både ökar flexibiliteten och 
graden av specificitet genom en mer tydligt hierarkiserad terminologi (European 
Commission 2014). CICES delar in ekosystemtjänster in i tre kategorier: försörjande, 
reglerande och upprätthållande samt kulturella. I Bilaga 1 redovisas en översikt av de tre 
systemen. 

3.2 Kvantifiering av ekosystemtjänster 
Indikatorer av olika slag används för att kvantifiera och mäta och har blivit en så allmänt 
förekommande företeelse att vi sällan reflekterar över att de finns, hur de konstrueras och 
beräknas. Vi tar en titt på termometern och får en uppfattning om hur det kan kännas att 
gå ut och klär oss sedan därefter. Oftast tänker vi inte på vilken information indikatorn 
innehåller (eller inte) och vad denna information innebär för beslutsfattande i olika delar 
av samhället. Kortfattat kan man säga att indikatorer förenklar genom att ge oss siffror 
som representerar komplexa fenomen och därmed hjälper oss att förstå verkligheten 
omkring oss.  

Generellt gäller att en indikator är en fungerande representation av en särskild del av ett 
system, till exempel temperaturen i en vattentank (det finns många andra tänkbara sätt att 
indikera något meningsfullt i en vattentank, till exempel vätskevolymen eller tryck), d v s 
indikatorn innehåller information som är meningsfull och användbar (hur varmt är 
vattnet?), ofta vid beslutsfattande (är det dags att ändra termostaten?). En indikator kan ha 
olika värden och dess funktion är att förenkla fenomen och bidra till förståelsen av olika 
skeenden. Det kan ju exempelvis vara enklare att läsa av en mätare än att känna med 
handen på utsidan av vattentanken. När det gäller ekosystemtjänster är det som i de flesta 
andra fall en fråga om att kunna bedöma en viss ekosystemtjänsts aktuella värde, och om 
man har gjort flera mätningar, dess trend. Man kan också göra jämförelser mellan olika 
platser och situationer. En indikator gör det också möjligt göra jämförelser med olika mål, 
att ge varningssignaler och att eventuellt förutse framtida värden och trender (Tunstall 
1992, Gallopín 1996). I praktiken innebär detta att en robust indikator har enkelt mätbara 
värden som är relativt enkla att samla in. Bearbetningen av data och framställningen av 
indikatorvärdena behöver vara transparent och standardiserad. Processen behöver också 
vara kostnadseffektiv och resurser (finansiella, mänskliga och tekniska) för att ta fram 
indikatorvärden måste finnas. Bra indikatorer är dessutom möjliga att använda i många 
olika sammanhang och accepterade av de som skall använda dem (Gallopín 1996). 
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I arbetet med att kvantifiera och mäta ekosystemtjänster är biofysikaliska indikatorer en 
nödvändig förutsättning (TEEB 2010). Biofysikaliska indikatorer beskriver och mäter 
fysikaliska och/eller biologiska förändringar och trender för ekosystem och deras förmåga 
att leverera olika ekosystemtjänster. Under de senaste åren har flera stora internationella 
studier genomförts där man har utvecklat och/eller sammanställt indikatorer för eko-
systemtjänster. Men trots det stora intresse som forskarsamhället har riktat mot 
ekosystemtjänster under det senaste decenniet, återstår ännu arbete med att ta fram 
relevanta och lämpliga biofysikaliska indikatorer för att beskriva ekosystemtjänster och 
tillgången på data är ofta en viktig praktisk begränsning. I en stor genomgång av ”state-
of-the-art” inom området av Crossman m fl (2013) konstateras att bristen på konsistenta 
metoder för att kartlägga och kvantifiera ekosystemtjänster är en stor utmaning i arbetet 
med att värdera dessa tjänster i till exempel nationalräkenskaperna eller i olika 
policybaserade program för skötsel av naturresurser. Nedan redovisas några stora 
internationella litteraturgenomgångar. 

EU-kommissionens forskningscenter har gjort en sammanställning av indikatorer från  
67 vetenskapliga artiklar från perioden 1997–2011 som visar hur indikatorer används för 
att utvärdera eller mäta ekosystemtjänster (JRC 2012). Materialet hade identifierats med 
specifika sökord, och man uteslöt studier av teoretisk och konceptuell karaktär, liksom 
studier i marina miljöer. I denna sammanställning skiljde man mellan primära och 
sekundära indikatorer, där en eller flera sekundära indikatorer används för att konstruera 
en primär indikator. Vidare klassificerades indikatorer med avseende på specifik 
ekosystemtjänst, metod (modell, proxy5- eller primärdata), skala (lokal, nationell, 
kontinental eller global), land samt studiens syfte. Feld m fl (2009) gjorde en stor 
litteraturgenomgång av totalt 531 indikatorer som förekommit i 617 vetenskapliga 
tidskrifter. I denna sammanställning klassades indikatorerna bland annat med avseende på 
studiens syfte, indikatortyp (abiotisk eller biotisk), skala där indikatorn användes och typ 
av ekosystemtjänst (litteraturgenomgång finns sammanställd i en Excelfil vilken kan 
erhållas från författarna). 

Crossman m fl (2013) utvärderade 122 breda kartläggningar av ekosystemtjänster och 
konstaterade att de använda metoderna varierade stort mellan de olika studierna. Det är 
därför svårt att jämföra ekosystemtjänster som presenteras i olika studier. Proxy-
indikatorer6 och sekundära data var vanligt förekommande, trots att användningen av 
dessa kan vara oprecis och i värsta fall kan leda till felaktiga slutsatser. Många kartlägg-
ningar över ekosystemtjänster har en regional eller nationell utgångspunkt (Martínez-
Harms och Balvanera 2012) vilket självklart påverkar val av modellansats. Kartlägg-
ningar som täcker in större geografiska områden måste förlita sig på uppgifter om 
exempelvis markens beskaffenhet och topografiska uppgifter med låg upplösning. Vanligt 
förekommande ekosystemtjänster i kartläggningar är klimatreglering, rekreation och 
turism, livsmedelsproduktion, vattentillgång och reglering av vattenflöden. För att under-
lätta jämförelser mellan olika studier föreslår Crossman m fl (2013) en tydlig beskrivning 
av hur kartläggningen genomförs, en s.k. ”blueprint” eller en slags mall för 
metodbeskrivning och redogörelse för till exempel val av skalor, datatillgång etc. 

Projektet MAES7 (Mapping and Assessment of Ecosystem and their Services) är en del i 
arbetet med EU:s strategi för biologisk mångfald och som en del av denna strategi 
förväntas att medlemsländerna ska kartlägga och värdera tillståndet för ekosystemen och 
dess tjänster till 2020. I olika pilotstudier inom projektet har nyligen data och indikatorer 
för beräkning av ekosystemtjänster testats. Sverige deltog med en studie av skogens 
ekosystemtjänster. MAES projektet visar på en stor potential för att använda redan 

                                                      
5 Proxy (eng) betyder ställföreträdare eller fullmakt. 
6 En proxyindikator är en indikator som baseras på data vilka inte direkt representerar det man egentligen vill 
mäta och indikera, istället används "ställföreträdande" data som ändå kan utgöra en fullgod ersättning. 
7 http://biodiversity.europa.eu/maes 
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existerande data och indikatorer genom att kombinera dessa uppgifter i en enhetlig och 
integrerad bedömning av ekosystemtjänster men också att mera utvecklingsarbete krävs 
för vissa ekosystemtjänster och deras indikatorer (European Commission 2013, 2014, 
Snäll m fl 2014). 

3.3 Värdering av ekosystemtjänster  
Millennium Ecosystem Assessment visade tydligt att många ekosystemtjänster skadas 
idag och att kostnaden för dessa förluster inte är inkluderade i beslutsunderlag, varken på 
samhällsnivå eller på individnivå (Schägner m fl 2013). Det finns redan metoder för att 
uppskatta skador, eller påverkan, på ekosystemen (miljökonsekvensbeskrivning, miljö-
riskanalys). Det saknas emellertid en kompletterande metodik för att kvantifiera de 
positiva värden som ekosystemtjänster direkt bidrar med till mänsklig välfärd.  

När ekosystemtjänster ska värderas behövs i princip två komponenter: en biofysikalisk 
kvantifiering av tjänsten och en socioekonomisk bedömning av värdet per enhet av 
ekosystemtjänsten (Schägner m fl 2013). Den biofysikaliska kvantifieringen är vad man 
försöker fånga med hjälp av olika typer av biofysikaliska indikatorer vilket beskrevs kort 
i förra avsnittet. Exempel på en sådan kvantifiering är mängden skördeprodukter som 
levereras från ett agroekosystem, till exempel från en gård eller jordbruket i en hel region. 
Jordbruksproduktion är en försörjande tjänst (se Figur 1) som framställs med ett tydligt 
syfte och att värdera denna tjänst socioekonomiskt är tämligen okomplicerat eftersom 
jordbruksprodukter har avsättning på en marknad. Det blir då frågan om en direkt 
marknadsvärdering enligt traditionell ekonomisk teori där utbud och efterfrågan sätter ett 
marknadspris (de Groot m fl 2002). 

Många andra ekosystemtjänster uppstår ”av sig självt” (till exempel reglerande tjänster i 
vattnets kretslopp, kulturella tjänster genom estetisk attraktion av varierade jordbruks-
landskap) utan ett tydligt syfte. Denna typ av tjänster, som kan leverera stora nyttor för 
mänsklig välfärd, behöver värderas utifrån andra perspektiv än marknadens. Det finns 
olika sätt att göra sådana värderingar där man kan särskilja två olika typer av värden; dels 
olika typer av ekonomiska värden (förutom de direkt marknadsrelaterade), dels olika 
typer av sociala och kulturella värden. De här olika typerna av värden kan man 
kvantifiera, en del i pengar (mestadels de ekonomiska värdena), andra som en position i 
en rangordning eller på en relativ skala. Enligt de Groot m fl (2002) handlar icke-
marknadsvärdering om att fastställa betalningsviljan för en viss nytta, eller i det fall man 
förlorar tillgången till en nytta, om villigheten att ta emot kompensation för förlusten. 
Denna "villighet" kan antingen vara en uttalad preferens eller ett uttalat val eller en 
avslöjad preferens/val och kan fastställas med hjälp av olika metoder. När det gäller 
uttalad betalningsvilja kan det handla om att besvara en enkät medan avslöjad 
betalningsvilja kan erhållas ur olika indirekta studier av människors beteenden (de Groot 
m fl 2002). Den typ av metod för monetärisering som de Groot och kollegor förespråkar 
är emellertid inte utan invändningar eftersom den utgår från en syn på människors 
rationalitet som senare forskning i gränslandet mellan ekonomi och psykologi ifrågasatt 
(Smith och Moore 2010, Gowdy m fl 2013).  

TEEB har sammanställt en stor databas (med indata från mer än 300 studier) över 
monetära värden av ekosystemtjänster där värdet för olika typer av ekosystemtjänster 
anges per hektar för en rad olika typer av markanvändning och geografiska områden 
(biom) (van der Ploeg och de Groot 2010). Med hjälp av dessa värderingar och data för 
global markanvändning gjorde Costanza m fl (2014) nyligen en uppdatering av en 
tidigare värdering av Jordens ekosystemtjänster. Denna analys visar på att förändrad 
markanvändning mellan 1997 och 2011, framförallt omvandling och förändringar av 
tropiska skogar och våtmarker samt förstörandet av korallrev, har lett till ökade förluster 
av ekosystemtjänster motsvarande 4–20 tusen miljarder dollar per år. 
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4 Jordbrukets ekosystemtjänster  
I detta kapitel beskrivs några av jordbrukets viktiga ekosystemtjänster, tillsammans med 
deras relevans och betydelse. Dessutom ges exempel från litteraturen över vilka indika-
torer som har använts för att kvantifiera dem. Beskrivningen följer MA:s klassificering 
och inleds med de stödjande ekosystemtjänsterna, till exempel jordmånsbildning och 
markens kretslopp av växtnäring, som är nödvändiga för att jordbruket ska kunna förse 
oss människor med de försörjande ekosystemtjänsterna, som är den andra kategorin och 
innefattar jordbrukets "traditionella leveranser", produkter såsom mat, foder och fibrer. 
Därefter tar vi upp de reglerande ekosystemtjänsterna som är avgörande för en långsiktig 
jordbruksproduktion med goda skördar. Slutligen presenteras olika kulturella ekosystem-
tjänster som är förknippade med jordbruket.  

 

 
Bild 1. I jordbrukslandskapet är alla kategorier av ekosystemtjänster representerade; stödjande, 
försörjande, reglerande och kulturella. 

4.1 Stödjande tjänster 
4.1.1 Primärproduktion av biomassa 

Vegetationen i de terrestra ekosystemen producerar stora mängder biomassa genom foto-
syntesen och denna funktion klassificeras som en stödjande ekosystemtjänst enligt MA, 
se Figur 1. Primärproduktion av biomassa kvantifieras ofta som nettoprimärproduktion 
(NPP=Net Primary Production) vilket motsvarar den nettomängd kol som assimileras av 
vegetation under en given tidsperiod, dvs den totala fotosyntesen minus vegetationens 
respiration. NPP anges vanligen i enheten gram kol/m2 och år. Data för potentiell NPP i 
olika regioner beräknas med vegetationsmodeller och åskådliggörs oftast på kartor8. De 
högsta NPP-värden (>1 000 gram kol/m2 och år) återfinns i en del tropiska regnskogs-
områden, de lägsta (<100 gram kol/m2 och år) i ökenområden. Typiska NPP-värden i 
Västeuropa ligger runt 700 gram kol/m2 och år och i södra Sverige något lägre (Kucharik 
m fl 2000).  

                                                      
8 Se till exempel Atlas of the Biosphere på http://www.sage.wisc.edu/atlas 
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Människan beräknas ta i anspråk knappt en fjärdedel av världens totala NPP vilken 
beräknades till totalt ca 65 Pg kol9 för år 2000. Drygt hälften av denna NPP uppskattas 
finnas i den ovanjordiska biomassan. Föga förvånande är det jordbruksproduktionen på 
världens åker- och betesmark som dominerar människans ianspråktagande av NPP 
(Haberl m fl 2007). 

4.1.2 Jordmånsbildning 

Jordmånsbildning (soil formation enl. MA) är beroende av ett flertal faktorer som ges av 
de naturgivna förutsättningarna på platsen och den mångfald av organismer – bakterier, 
svampar, nematoder, daggmaskar, myror och andra djur – som finns i jorden. Jordmåns-
bildning karakteriseras som en stödjande ekosystemtjänst enligt MA, d v s den innebär en 
grundläggande funktion i ekosystemen genom att upprätthålla och understödja andra eko-
systemtjänster. TEEB och CICES benämning på denna fundamentala ekosystemtjänst är 
”upprätthållande av markbördighet” (maintenance of soil fertility) respektive ”jordmåns-
bildning och sammansättning” (soil formation and composition). 

 

 
Bild 2. Jordmånen bildas av processer under lång tid där det till exempel vegetation har stor 
betydelse framför allt på halten av organiskt material och sammansättningen av mikrofloran. 

Jordmånsbildning inkluderar processer som pågår över mycket lång tid. Genom vittring 
utsätts berggrunden för fysikalisk och kemisk nedbrytning. Materialets partikelstorlek 
minskar kontinuerligt och genom syntes bildas nya mineral, till exempel lermineral, som 
är viktiga för en god markbördighet. Modermaterialet, d v s den fasta berggrunden som 
vittrar eller det material som har transporterats till platsen från annat håll, exempelvis 
moräner som inlandsisen flyttade, har en mycket stor betydelse för jordmånsbildning 
vilket också växtligheten har. Perenna odlingar, som vallar och gräsmarker, bidrar till en 
större produktion av biomassa i rötterna jämfört med ettåriga jordbruksgrödor, och 
gräsodling gör att marken bearbetas mera sällan (eller inte alls). Odlingssystem med 
gräsmarker leder därför till högre mullhalt och därmed större kolförråd i marken jämfört 
med odling av till exempel spannmål (Brady och Weil 2008, Naturvårdsverket 2010).  

                                                      
9 Pg kol = 1015 gram kol (miljarder ton) 



18 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

Inom jordbruksvetenskapen har marken studerats och klassificerats framförallt utifrån 
dess fysikaliska och kemiska egenskaper. Ett talande exempel på detta är den provtagning 
och analys av åkermark som görs inom jordbruket (så kallad markkartering, se kapitel 
7.2) där övervägande kemiska analyser utförs. Vår kunskap om jordens biologiska 
mångfald och dess funktioner är långt mindre, vilket enligt Barrios (2007) beror på att 
forskningen inte inriktats mot markorganismernas centrala roll för åkermarkers fysika-
liska och kemiska egenskaper och den långsiktiga produktiviteten. Dessutom är det svårt 
att identifiera den enorma mångfald och mängd av olika markorganismer och att förstå 
deras kopplingar till olika markprocesser. Ett sätt att klassificera markens komplexa 
biologiska samhällen är genom organismernas storlek, där de största (daggmaskar, 
termiter; så kallad makrofauna) är relativt väl bestämda på artnivå medan kunskapen om 
arter, antal och metabolism hos de minsta organismerna (svampar, bakterier; så kallad 
mikofauna) fortfarande är mycket bristfällig (Barrios 2007).  

Exempel på indikatorer 

Markens mullhalt, det vill säga halten organiskt material alternativt halten organiskt kol10, 
är en indikator som många forskare föreslår som ett mått på markens bördighet och lång-
variga produktivitet, till exempel inom arbeten med att följa upp målen för Hållbar 
Utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) (Lobos Alva m fl 2015). Brandao och 
Mila i Canals (2013) ger en översikt över viktiga indikatorer för att beskriva och följa upp 
markens tillstånd och bördighet inom livscykelanalysmetodik och lyfter fram i) jord-
erosion, ii) försaltning, iii) mikrobiell biomassa och biodiversitet samt iv) mullhalt som 
fyra viktiga tillstånd eller processer att ta fram indikatorer för. Eftersom definitionen av 
markens bördighet är så komplex och innehåller så många sammanflätade egenskaper 
föreslår Brandao och Mila i Canals (2013) att markens mullhalt (halt organiskt kol) är den 
mest lämpliga övergripande indikatorn eftersom den direkt eller indirekt påverkar (eller 
påverkas av) ett flertal fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper i en jord, något 
som också har stöd av flera andra forskare (Posthumus m fl 2010, Gascoigne m fl 2011, 
Williams och Hedlund 2013)  

Ett belysande exempel på betydelsen av åkermarkens mullhalt ges av Dänhardt m fl 
(2013), se Figur 2. Produktionsfunktioner för hur olika halter kol i marken påverkar 
höstveteskörden vid olika kvävegödslingsnivåer har konstruerats baserat på skörderesultat 
från fem långtidsförsök i Skåne (de så kallade bördighetsförsöken). Dessa produktions-
funktioner visar två viktiga saker; för det första att en högre halt markkol generellt leder 
till en högre skördenivå och för det andra att det inte går att kompensera ett sämre 
tillstånd vad gäller markkol med ökad kvävegödsling. 

  
Figur 2. Produktionsfunktioner baserade på resultat från de skånska bördighetsförsöken som visar 
hur både markens kolhalt och kvävegödselnivå påverkar höstveteskördar (Dänhardt m fl 2013). 

                                                      
10 I jordprover är det halten organiskt kol som bestäms och den räknas om till halt organiskt material 
(mullhalt) genom faktorn 0,58 (58 procent kol i markens organiska material) (Naturvårdsverket 2010) 
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I den svenska miljöövervakningen följs tillståndet i åkermark och gröda upp och 
exempelvis är medianvärdet för halten kol i den skånska åkermarken 1,87 procent 
(Naturvårdsverket 2010). Jämför man detta medianvärde med de produktionsfunktioner 
som redovisas i Figur 2 kan man dra slutsatsen att en förbättrad mullhalt i många skånska 
åkerjordar skulle leda till högre veteskördar och mindre behov av kvävegödsel per enhet 
skördad spannmål. 

Markens katjonsbyteskapacitet och pH är andra indikatorer som har nämnts för att 
beskriva jordmånsbildning och även det interna kretsloppet av växtnäring, en annan 
viktig ekosystemtjänst kopplad till marken (se avsnitt 4.1.3). Katjonsbyteskapacitet 
(CEC) anger jordens totala förmåga att binda katjoner. Hög andel lermineral och mull 
ökar jordens CEC och därmed dess förmåga att hålla växtnäring och även vatten (Brady 
och Weil 2008). Bördigheten i sandjordar som är fattiga på lermineraler kan därför 
förbättras avsevärt om de upprätthåller en god mullhalt eftersom markens förmåga att 
binda växtnäring och vatten är större vid högre mullhalt (högre CEC). Andra exempel i 
litteraturen på hur ekosystemtjänsterna jordmånsbildning/bibehållen markbördighet kan 
beskrivas är Sandhu m fl (2008) som föreslår indikatorn ”antal daggmaskar” och 
Williams och Hedlund (2013) som använder ett set av indikatorer för tillstånd/processer i 
marken såsom totalkväve, vattenhållande kapacitet, växttillgänglig fosfor, 
nettokvävemineralisering, mikrobiell sammansättning samt skörd av grödan. Den senare 
referensen är en svensk studie som anger indikatorvärden för dessa parametrar för 
markbördighet med mätdata från konventionella och ekologiska fält i Skåne.  

Det är viktigt med relevanta och tillförlitliga indikatorer över hur markbördigheten för-
ändras, eftersom det kan vara svårt att förbättra en dålig status. Barrios (2007) menar att 
en viktig konsekvens av vår begränsade kunskap om markorganismernas biodiversitet 
och funktioner är svårigheten i att utveckla ett biologiskt övervakningssystem som ger 
adekvata beskrivningar, mätmetoder och tolkningsunderlag om markens biologiska 
komponenter. 

4.1.3 Markens kretslopp av växtnäring  

Markorganismerna och deras samspel med de abiotiska delarna av marken utgör ett 
komplext ekosystem vars aktiviteter levererar tjänster som bidrar till markens bördighet 
och till markens kretslopp av växtnäringsämnen (se t ex Mulder m fl 2011). Nedbryt-
ningen av växtmaterial sker genom att olika typer av insekter och maskar först fragmen-
terar växtmaterial, medan svampar, amöbor, bakterier och annan mikroflora står för 
senare delar av de nedbrytningsprocesser som slutligen leder till bildningen av humus 
(eller mull) som består av stabila kolföreningar, och till att växtnäringsämnen görs till-
gängliga för växterna. I de olika nedbrytningsprocesserna får de olika markorganismerna 
energi och näring från växtmaterialet och det skapas en näringsväv i markprofilen där 
olika organismer lever i interaktion med varandra. 

Kvävets kretslopp i marken är mycket komplicerat, med en mängd olika biologiska 
processer, och helt beroende av mikroorganismer (Jetten 2008). Biologisk kvävefixering 
via jordbakterier (till exempel Rhizobium) har stor betydelse för skördenivåer och mark-
produktivitet i många jordbrukssystem och olika former av kvävefixerande organismer 
(symbiotiska, associerade och frilevande) omvandlar atmosfärens stabila kvävgas till 
ammoniak som byggs in i växtproteiner. Samverkan mellan olika organismer i jorden 
spelar en viktig roll i de flerstegsprocesser som omvandlar markens organiskt bundna 
kväve till växttillgängliga former som ammonium och nitrat (Jetten 2008). Förlust av 
kväve från marken tillbaka till atmosfären sker genom en naturlig mikrobiologisk 
process, denitrifikation, som kan äga rum när syrehalten är låg i marken, vid hög 
vattenmättnad. Denitrifikation är också en viktig process i våtmarker och bidrar till 
kväverening i vattendrag. 

Fosforns kretslopp i marken består också av en rad processer. Den växttillgängliga 
fosforn i markvätskan tillförs genom nedbrytningsprocesser av organiskt material och 
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från olika icke-biologiska processer som vittring av fosforinnehållande mineral, tillförsel 
av fosfor från olika mineralers ytor eller från organiskt material i marken. Fosfor kan 
bindas hårt genom olika, mestadels kemiska, processer i marken, och blir därmed otill-
gängligt för växter. En god förekomst av svampar som samverkar med växter (arbuskulär 
mykorrhiza), kan bidra till bättre fosfortillgänglighet (Eriksson m fl 2005).  

Exempel på indikatorer 

Indikatorer för ekosystemtjänster som specifikt fokuserar på markens kretslopp av växt-
näring är ofta kopplade till kväveförluster och de processer som ligger bakom dem, oftast 
på en ganska övergripande nivå, och det är då fråga om till exempel växtnäringsretention 
i våtmarker (Guo m fl 2001, Posthumus m fl 2010, Simonit och Perrings 2011). När det 
gäller kretsloppet av växtnäring på platsen, vilket är av betydelse för markbördigheten, 
kan det snarare bli fråga om att finna indikatorer som härrör sig till processer i marken 
eller till de olika typer av organismer som finns i marken och till deras samspel med 
varandra och de abiotiska delarna av markekosystemet. 

Barrios (2007) behandlar därför olika funktionella markorganismers kopplingar till växt-
näringsflöden. De organismer som han anser vara viktiga för näringsämnesflödena är 
fragmenterare (olika typer av makro- och mesofauna, exempelvis maskar), nedbrytare 
(svampar, bakterier), omvandlare (mikrobiella de/nitrifierare) och omblandare (makro-
fauna, exempelvis maskar). Barrios anser också att det är möjligt att indikera förhållanden 
under markytan genom att identifiera/studera växter ovan jord. I en annan studie presen-
teras en procedur som strävar mot att skapa enkla och effektiva indikatorer på jordkvalitet 
med direkt relevans för växtodling (Barrios m fl 2006). 

Cardoso m fl (2013) har gjort en omfattande genomgång av olika kemiska, fysikaliska 
och biologiska indikatorer för "soil health" där författarna anser att de biologiska indika-
torernas förmåga att integrera kemisk/fysikaliska processer gör dem överlägsna som 
indikatorer. Exempel på biologiska indikatorer utgörs av strukturella (till exempel mikro-
biell biomassa, mätt som mikrobiellt kol och kväve, biodiversitet, samt makro- och meso-
fauna) och funktionella (till exempel markenzymaktivitet och markandning).  

Sammanfattningsvis kan sägas att markekosystemets funktioner är många och tillhanda-
håller både stödjande och reglerande tjänster, ofta av samma typ av organismer, och att 
det finns förslag på indikatorer i litteraturen men att deras länkning till ekosystemtjänster 
återstår att utveckla.  

4.2 Försörjande tjänster 
4.2.1 Livsmedel 

Produktionen av livsmedel från grödor och husdjur definieras som försörjande eko-
systemtjänster. Odling av grödor är beroende av en mängd stödjande och reglerande 
ekosystemtjänster för att fungera, som exempelvis jordmånsbildning (god markbördig-
het), markens kretslopp av växtnäring samt erosionsreglering. Dagens intensiva 
odlingsmetoder har ofta negativa effekter på dessa ekosystemtjänster på grund av till 
exempel jordbearbetning, markpackning och odling i monokultur av ettåriga grödor. 
Livsmedelsproduktionen i sig är därför inte ett bra mått på ekosystemens tillstånd 
eftersom väldigt hög avkastning under kort tid kan ske på bekostnad av andra 
ekosystemtjänster. 

Odling av grödor för livsmedelsförsörjning upptar cirka sju procent av Sveriges landyta.  
I Västeuropa och Nordamerika används en dominerande del av åkerarealen för att 
producera djurfoder (Foley m fl 2011). Djuren producerar gödsel vilken bidrar till 
recirkulation av näringsämnen när den sprids på åkermarken. På grund av specialise-
ringen i dagens moderna jordbruk med intensiv djurhållning i vissa regioner är det dock 
risk för att det blir en obalans mellan tillgång och behov av växtnäring i växtodlingen 
med negativa miljöeffekter som följd. Genom bete, särskilt på extensiva gräsmarker, 
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bidrar djur till viktiga ekosystemtjänster som till exempel bibehållande av habitat för 
pollinatörer och kulturupplevelser i form av rekreation och turism. När ekosystemtjänsten 
livsmedel från djurhållning diskuteras måste man därför göra skillnad på om man avser 
djur som föds upp i stallar på odlat foder eller djur som betar fritt utomhus. Förr i tiden 
var idisslarna viktiga för jordbrukets näringskretslopp då de under sommarhalvåret betade 
på ängsmarker där även vinterfodret skördades. Djurens gödsel var nödvändig i odlingen 
av de grödor som blev livsmedel till människor. Detta samband bröts då mineralgödsel 
blev tillgänglig och jordbruket blev mer intensivt och specialiserat, vilket har bidragit till 
större skördar men också till ökad övergödning och att betesmark har lagts ned, som i sin 
tur haft en negativ påverkan på exempelvis biologisk mångfald (Dänhardt m fl 2013). 
Idag importeras också en del proteinfoder, vilket gör att djurproduktionen i Sverige är 
beroende av ekosystemtjänster i andra länder, samtidigt som detta också kan ge negativ 
påverkan på ekosystemtjänsterna i länderna där odlingen sker. 

 

 
Bild 3. De försörjande ekosystemtjänsterna är kanske de vi tänker på först i ett jordbrukslandskap. 

Det har hävdats att produktionen i modernt jordbruk i hög grad är en effekt av olika 
(mänskliga) odlingsinsatser och användning av framförallt mineralgödsel, bekämpnings-
medel och bevattning, och att effekterna av dessa tillskott egentligen borde avräknas när 
man identifierar ekosystemens bidrag till livsmedelsproduktionen. Det finns emellertid 
inte någon vedertagen metodik för hur en sådan avräkning skulle kunna göras och därför 
anges produktion av livsmedel som en proxy-indikator för en försörjande ekosystemtjänst 
(European Commission 2014).  

Exempel på indikatorer  

Indikatorer för att kvantifiera den försörjande ekosystemtjänsten ”produktion av livs-
medel” har människan tagit fram länge och idag finns ofta bra dataunderlag för detta 
genom skördestatistik på olika nivåer (t ex gård, region, nation eller globalt) även om 
säkerheten varierar mellan gårdar (en del gårdar väger och registrerar sina spannmåls-
skördar på fältnivå, andra gör endast egna uppskattningar), mellan olika grödor (syste-
matisk vägning av grässkördar görs mera sällan än för spannmål, skördeuppskattning av 
djurens bete har stora osäkerheter) och mellan nationer. Sverige har exempelvis en lång 
tradition av skördestatistik i jordbruket i jämförelse med många utvecklingsländer som 
kan ha bristfälliga dataunderlag.  

När man i forskningen studerar ekosystemtjänster görs detta ofta på landskapsnivå. En 
holländsk studie visar på metoder för att kartlägga och kvantifiera åtta olika funktioner 
(varav en var produktiv åkermark) hos landskapet i en region samt att modellera detta 
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matematiskt. Funktionerna från ekosystemen i landskapet kopplades till en indikator 
relaterad till den nytta människor kan få av dessa. Här användes skördeutbyte i ton/ha 
som indikator för produktion från åkermark. I studien kategoriserades åkermark som en 
funktion som bara delvis kunde indikeras eftersom åkermarkens faktiska användning kan 
variera mellan olika år och enbart studier på landskapsnivå är otillräckliga för att mäta det 
faktiska skördeutbytet från en specifik åker (Willemen m fl 2008). I en annan studie från 
Quebec i Kanada studerades hur tolv ekosystemtjänster interagerade i landskap och i 
regionen. På denna nivå kvantifierades produktion av grödor genom indikatorn ”andel av 
landytan som odlas”. Statistiska metoder användes för att undersöka hur de olika eko-
systemtjänsterna korrelerade med varandra och man såg tydligt att stor produktion av 
grödor (stor andel av landytan odlad) hade negativ påverkan på flera andra ekosystem-
tjänster, framförallt reglerande (Raudsepp-Hearne m fl 2010). 

Då odling av grödor studeras görs sällan skillnad på om de används direkt till livsmedel 
eller till djurfoder. Detta beror dels på att data och frågor kring odlingen är desamma 
oavsett om det är foder eller mat, dels för att det ofta kan vara praktiskt omöjligt att skilja 
dem åt. I många länder ses foder från betesmark som en ekosystemtjänst i sig, i synnerhet 
då fodret kommer från marker som inte underhålls på annat sätt (se t ex Egoh m fl 2010). 
Detta kräver dock att marken inte överbetas eftersom markresursen då degraderas så att 
man förlorar både ekosystemtjänsten foder och flera andra ekosystemtjänster. I studien  
av Egoh m fl (2010) konstruerades en indikator för detta genom att lägga samman en 
karta över markens kapacitet att föda boskap och en vegetationskarta för de specifika 
områden som ingick i studien. På detta sätt kunde man beräkna hur många djur som 
kunde förses med foder inom ett visst område på ett hållbart sätt. Om detta antal över-
skrids skulle vegetationen degraderas inom ett antal år. En liknande metod användes även 
av Naidoo m fl (2008).  

 

 
Bild 4. Produktion av livsmedel som även gynnar kulturella och reglerande tjänster, till exempel 
pollinering. 

I en europeisk studie av Lamarque m fl (2011) studerades funktioner hos grässluttningar i 
Alperna och de ekosystemtjänster som dessa ger, bland annat bete för djur. I denna studie 
utvärderades inte ekosystemtjänsten för sin egen skull utan som ett exempel på 
skillnaderna i service, funktion och nyttor som fås av ekosystemen. Djurfoder räknades 
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både som en service genom själva produktionen av gräs i naturen och som en nytta vid 
själva betet eller om foder skördas. Även kött och mjölk från djuren räknades som nyttor 
från ekosystemet. I den kanadensiska studien om ekosystemtjänster i provinsen Quebec 
användes antal grisar/km2 som indikator för djurhållning. Korrelationen mellan fläsk-
köttsproduktion och livsmedel från grödor var positiv men precis som för odling av 
grödor var korrelationen mellan grisproduktion och stödjande och reglerande ekosystem-
tjänster negativ (Raudsepp-Hearne m fl 2010).  

Skördestatistiken anger endast produkten (till exempel ton spannmål eller ton potatis) 
men det kan också vara av intresse att få en uppfattning om storleksordningen på den 
totala biomassaproduktionen i jordbruket (d v s NPP, se avsnitt 4.1.1). Med hjälp av 
uppgifter om skördenivå och typ av gröda kan detta göras ungefärligt med allometriska 
relationer. Skördeindex för spannmål (torrsubstansskörd av spannmål i förhållande till 
total ovanjordisk biomassa) ligger normalt kring 0,45 för spannmål (varierar mellan arter) 
och kvoten skott-rot (S/R-kvot, ovanjordisk biomassa jämfört med underjordisk) ligger på 
runt 7 för spannmål och 1,5 för perenna gräs och baljväxter, dock med stora variationer 
och osäkerheter (Bolinder m fl 2007). Det är värt att notera att en mycket större del av 
NPP allokeras till rotsystemet i perenna gräs än i ettåriga spannmålsgrödor. 

4.2.2 Bränsle och fiber  

Förutom livsmedel och foder kan jordbrukets produkter även användas till bioenergi och 
fiber. Bioenergi utgörs antingen av odling av en energigröda, till exempel spannmål till 
etanol eller energipil (Salix) till värmeproduktion, eller indirekt när restprodukter som 
halm eller stallgödsel används till energi- eller biogasproduktion. Enligt en enkätunder-
sökning 2011 odlades energigrödor på cirka 7 procent av totala arealen, varav merparten 
utgjordes av spannmål (Jordbruksverket 2013). Denna siffra ska dock tolkas med 
försiktighet, då urvalet av tillfrågade lantbrukare var begränsat. Energiskog, främst salix, 
odlades på knappt 13 000 ha. 2007 utnyttjades dessutom halm till eldning från cirka 
30 000 hektar (SOU 2007). 

2012 motsvarade användningen av bioenergi producerad i jordbruket cirka två procent av 
den totala bioenergianvändningen i Sverige, vilket i sin tur motsvarar 20 procent av totala 
energianvändningen11. I jordbrukets energiproduktion ingår biogasproduktion från gårds-
anläggningar, som till största del använder stallgödsel som råvara, och från samrötnings-
anläggningar som dessutom använder rester från livsmedelsindustri och annat matavfall 
som substrat.  

Odlingen av fibergrödor i Sverige är mycket marginell om någon alls. 

Exempel på indikatorer 

Exempel på indikatorer för produktionen av biomassa för energi och fiber är ton TS/ha 
eller MJ/ha, alternativt odlad areal med energigrödor (European Commission 2014). 
Även energi från biogasproduktion från stallgödsel anges som en möjlig indikator.  

4.2.3 Genetiska resurser 

Livsmedelsproduktionen är beroende av de genetiska resurserna hos växter och djur. Det 
uppskattas att världens mat kommer från runt 100 växtarter men att endast fyra grödor 
(majs, vete, ris och socker) står för nästan 60 procent av kaloriintaget i människans diet 
(Place och Meybeck 2013). Variationen av sorter i praktisk odling minskar som en följd 
av en inriktning mot få högavkastande sorter vilket ökar risken för minskad genetisk bas i 
jordbrukets grödor. Samma trend finns inom djurhållningen, i FAO:s databas över 
världens husdjursraser finns det information om mer än 7 500 husdjursraser varav 20 
procent bedöms vara utrotningshotade (FAO 2007). En förlorad genetisk diversitet i 
växtmaterial och husdjur innebär en risk inför framtiden när jordbruket måste anpassas 
till klimatförändringar. Detta kan till exempel innebära behov av andra genetiska 
                                                      
11 https://www.energimyndigheten.se/Global/Ny%20statistik/Energibalans/databars7.pdf  
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egenskaper för att bättre tåla värmestress eller resistens/tolerans mot olika sjukdomar 
jämfört med dagens behov (Hoffmann 2013). 

Exempel på indikatorer 

Mycket lite information om möjliga indikatorer som visar på utvecklingen för den 
försörjande ekosystemtjänsten ”genetiska resurser” finns i litteraturen.  

4.2.4 Vatten 

Det finns flera olika vattenrelaterade försörjande ekosystemtjänster, och såväl mängd 
vatten som dess kvalitet och förekomst i tid och rum är avgörande för hur vattnet 
värderas. Vatten som dricksvatten, eller för annan direkt användning i hushåll och 
industrier, är exempel på vatten som en försörjande ekosystemtjänst, där dess kvalitet 
spelar roll. Vattendrag kan också vara viktiga transportleder eller användas för energi-
försörjning i vatten- och strömkraftverk. Vattendrag har också viktiga funktioner för 
rekreation, till exempel som fiskevatten, eller kan vara av stort värde för bebyggelsens 
lokalisering - utsikt över vatten ökar värdet på fastigheter.  

Exempel på indikatorer 

För vatten som en försörjande ekosystemtjänst finns ett stort antal exempel på indikatorer 
inom hydrologin för vattentillgång som fokuserar olika typer av vattenflöden och deras 
storlek (Wallin och Molander 2006) vilka kan användas på olika geografiska skalor, ofta i 
kombination med hydrologiska modeller. När det gäller vattentillgång kan den till 
exempel indikeras som nederbörd/tidsenhet (mm/år, m3/år). Flöden i olika vattendrag 
eller i grundvattenmagasin eller i brunnar och källor kan anges som volym/tidsenhet.  

4.3 Reglerande tjänster 
4.3.1 Pollinering 

Insektspollinering (biotisk pollinering) har stor betydelse för flera viktiga grödor och 
kulturer, som oljeväxter, åkerböna, klöverfröodling samt frukt- och bärodlingar (till 
exempel äpple, jordgubbar, hallon). Klöverfröodlingen är helt beroende av insekter för 
sin pollinering, medan raps, åkerböna och jordgubbar är delvis beroende (Dänhardt m fl 
2013). Insektspollinering ökar inte bara skörden, utan kan i vissa fall även förbättra 
kvaliteten. I raps och ryps kan insektspollinering öka oljehalten och ge jämnare mognad. 
Även den naturliga vegetationen gynnas av pollinering, vilket bidrar till att bevara den 
biologiska mångfalden.  

Pollinering utförs både av honungsbin och vilda pollinatörer som humlor, blomflugor och 
solitära bin. I Sverige är tambiet den viktigaste pollinatören av oljeväxter (Naturvårds-
verket 2012). Genom att gynna flera olika arter av pollinatörer minskar dock sårbarheten 
om en enskild art minskar (Dänhardt m fl 2013). Massdöden av honungsbi på grund av 
varroakvalster, virus och pesticider är exempel på hur en enskild art snabbt kan minska i 
antal i Sverige (Jordbruksverket 2009) såväl som utomlands (Sánchez-Bayo 2014). 
Honungsbin kan inte heller pollinera alla växter, vilket förstärker betydelsen av att både 
gynna vilda pollinatörer och tambin. För klöverfröodlingen är humlor särskilt viktiga. En 
studie som jämförde förekomsten av olika humlearter under 70 år visade att långtungade 
humlor, vilka är särskilt viktiga för en hög och jämn frösättning i klövern, har minskat 
kraftigt (Bommarco m fl 2012). Klöverfröskörden uppvisar numera en allt högre variation 
mellan år och den utarmade och förändrade artsammansättningen av humlor är en tänkbar 
anledning till detta. 

Pollineringen hotas av jordbrukets intensifiering och fragmentisering som leder till att 
viktiga habitat för pollinatörer går förlorade (Zulian m fl 2013). Vilda pollinatörer 
behöver födo- och boplatser som naturbetesmarker och småbiotoper, till exempel örtrika 
väg- och åkerrenar. Intensivt odlade områden i slättbygder saknar ofta dessa viktiga 
biotoper samtidigt som en betydande del av de grödor som är beroende av pollinerare 
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odlas i slättbygderna. Det är därför särskilt angeläget att belysa och föreslå åtgärder för att 
gynna förutsättningarna för pollinerande insekter i slättbygder.  

Ekologiska gårdar där kemisk bekämpning inte används har en högre artrikedom och 
täthet av pollinatörer än konventionella gårdar (Rundlöf 2007). Detta beror bland annat på 
frånvaron av kemisk ogräsbekämpning vilket ger mer ogräs och variation av blommande 
växter. Insektsmedel av typen neonikotinoider utgör också ett hot mot pollinerare 
(Sánchez-Bayo 2014, Dänhardt m fl 2013). I en nyligen publicerad studie studerades hur 
betning av utsäde med neonikotinoider som görs för att skydda rapsen mot jordloppor 
påverkar vilda och tama bin (Rundlöf m fl 2015). Neonikotinoiderna minskade antalet 
vilda bin i behandlade rapsfält och hade en negativ påverkan på humlornas tillväxt och 
reproduktion. Däremot noterades ingen negativ påverkan på honungsbinas samhälls-
tillväxt (Eriksson och Rundlöf 2013). 

Pollinatörerna behöver tillgång till föda under hela sin livstid, och eftersom olika arter har 
olika livscykler, och förekommer under olika delar av växtsäsongen så krävs det att 
blommande växter finns tillgängliga under alla dessa perioder. Tidigt blommande 
höstraps kan kompletteras med växter som blommar senare för att öka födotillgången 
under säsongen, till exempel genom att etablera blomremsor på åkermarken (Eriksson 
och Rundlöf 2013). Dessa blomremsor kan vara en särskilt viktig kompletterande 
födoresurs om örtrika väg- och åkerrenar saknas och kan förläggas som kantzoner eller i 
svårbrukade hörn för att optimera markanvändningen. Täta skördeintervall av 
klöver/gräsensilage ger ett foder med hög kvalitet men innebär också att klöver sällan får 
blomma, vilket minskar pollinerarnas födotillgång. Genom att senarelägga slåttern eller 
putsningen på en mindre del av fältet och låta klövern gå i blom ökar födotillgången. Det 
är även viktigt att tillgodose behovet av föda tidigt på våren, till exempel genom att spara 
och plantera sälg, främst hanindivider. 

Olika studier har visat att pollinatörer gynnas av små fält, variation av grödor inom och 
mellan fält och förekomst av biotoper i jordbrukslandskapet med annat än grödor, till 
exempel buskar, trädad mark, ängar, betesmarker och skogspartier (Kremen m fl 2007). 
Dänhardt m fl (2013) pekar på tre viktiga aspekter för att gynna insektspollineringen 
under svenska förhållanden: naturbetesmarker och småbiotoper, ekologisk odling samt 
blomremsor. Åtgärder för att gynna pollinatörer på en enskild gård kan även gynna 
närliggande gårdar eftersom vilda pollinatörer rör sig över större områden än bara den 
egna gården.  

 

 
Bild 5. Pollinatörer kan gynnas av olika odlingsåtgärder, till exempel insådd av en remsa 
blommande örter längs en eller flera åkerkanter. 
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Exempel på indikatorer 

På fältnivå används inventering av förekommande pollinatörer i forskningssyfte, men 
detta är alltför tidsödande och därmed kostsamt för att ligga till grund för en bredare 
kartläggning av pollineringspotentialen över stora arealer. Istället har indikatorer och 
metoder utvecklats som bygger på kartläggning av förekommande markanvändning, 
habitat lämpliga för pollinatörer och skördenivåer (Crossman m fl 2013).  

I sammanställningen av indikatorer för ekosystemtjänster som gjordes av JRC (2012) 
ingick 10 indikatorer som rörde pollinering. Ett brett spektrum av indikatorer redovisades, 
som till exempel det ekonomiska värdet av pollinering (till exempel kostnaden för att 
hyra in bikupor), antal bin per ytenhet och olika typer av poängsättning av förutsättningar 
för gynnsam pollinering (till exempel tillgång till lämpliga habitat) för att kunna bedöma 
pollineringspotentialen. I det sistnämnda ingår bland annat modellverktyget InVEST som 
beräknar ett samlat index vilket inkluderar bland annat födoresurser, tillgång till boplatser 
och binas räckvidd (Sharp m fl 2014). I MAES-projektet (European Commission 2014) 
som syftade till att ta fram indikatorer för ekosystemtjänster föreslogs följande 
pollineringsindikatorer: pollineringspotential med hjälp av modellering, distribution av 
pollinatörer, artrikedom bland pollinatörer, antal bikupor samt areal av vegetation som 
gynnar pollinering (buskage, åkerrenar, blomremsor, mark med höga naturvärden etc). 

4.3.2 Sjukdomsreglering 

Skadedjur som exempelvis bladlöss, rapsbaggar och jordloppor kan orsaka stora skörde-
bortfall och kräver ofta kemisk bekämpning. Bladlöss kan också vara värdar för skadliga 
virus som till exempel rödsotvirus. Genom naturlig biologisk kontroll används naturliga 
fiender (till exempel steklar, spindlar, nyckelpigor och jordlöpare) för att hålla tillbaka 
skadegörare. En väl fungerande biologisk kontroll gör att användningen av bekämpnings-
medel kan hållas nere. Fröätande djur kan också hjälpa till att hålla nere ogrästrycket 
genom att äta ogräsfrön (Westerman m fl 2003, Jonason m fl 2013). För att upprätthålla 
skördenivåerna i ekologisk produktion är det särskilt angeläget att bevara och gynna 
naturligt existerande fiender till skadegörare och därmed skapa gynnsamma förutsätt-
ningar för en fungerade biologisk kontroll. 

Med en varierad växtföljd och inslag av fleråriga grödor i växtföljden gynnas kontrollen 
av skadegörare. Även en ökad förekomst av gräsmarker och fältkanter i jordbruks-
landskapet som kan utgöra födoresurser och övervintringsplatser, ökar tillgången på 
naturliga fiender, men kan också gynna de skadegörare som man vill hålla tillbaka 
(Dänhardt m fl 2013). Det finns i dagsläget få beräkningsmodeller som kan förutse hur 
olika markanvändning påverkar den biologiska kontrollen av skadegörare men närhet till 
gräsmarker anses vara en aspekt som gynnar den biologiska kontrollpotentialen (Jonsson 
m fl 2014). En väl fungerande biologisk kontroll kan avsevärt reducera angreppen på 
grödan. Jonsson m fl (2014) modellerade den biologiska kontrollen av bladlöss i 
uppländska kornfält med hjälp av en landskapsmodell och drog slutsatsen att den 
biologiska kontrollen reducerade skadorna på grödan med 45–70 procent. Den största 
effekten uppnåddes i mer komplexa landskap.  
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Bild 6. Småbiotoper längs fältkanter är ett sätt att gynna pollinatörer i jordbrukslandskapet. 

Tre åtgärder som föreslagits för att gynna naturlig biologisk kontroll är att anlägga eller 
underhålla småbiotoper (till exempel kantzoner), ha en varierad växtföljd samt föra in 
mer permanenta grödor på slättbygder (Dänhardt m fl 2013). Den biologiska kontrollen 
av skadegörare påverkas – liksom pollineringen – inte bara av åtgärder på den enskilda 
gården, utan även av landskapets utformning i stort. Metoder för att översiktligt identi-
fiera potentialen för biologisk kontroll kan bygga på kartläggning av markanvändning och 
förekomst av olika marktyper (Crossman m fl 2013). 

Exempel på indikatorer 

Det finns få föreslagna indikatorer för naturlig biologisk bekämpning i litteraturen. 
MAES-projektet föreslog tätheten av häckar och buskage i landskapet som en tänkbar 
indikator. I sammanställningen av JRC (2012) inkluderades två exempel på indikatorer. I 
en studie av Sandhu m fl (2008) uppskattades de sluppna kostnader för kemisk bekämp-
ning tack vare naturlig predation som undersöktes i fält. I en studie av Brenner m fl 
(2010) användes en monetär indikator av den biologiska kontrollen som utgick från 
markanvändningen. 

4.3.3 Klimatreglering 

Mark och skog blir en kolsänka när det sker en kolinlagring (kolförrådet ökar), förutsatt 
att kolet binds in för en lång tid. Kolinlagring (d v s nettofotosyntes) i växande biomassa 
på åkermark är endast en tillfällig bindning av koldioxid eftersom det mesta av kolet 
återgår till atmosfären när biomassan bryts ned, vilket sker när grödorna konsumeras av 
människor och djur och när skörderesterna bryts ned av markens mikroorganismer.  

Jordens terrestra system, framförallt skogarna, gör på global nivå en mycket viktig 
ekosystemtjänst genom sin klimatreglering. Av de årliga globala utsläppen av koldioxid 
om drygt 36 Gton (beräknat som ett medeltal för perioden 2005–2014) ackumulerades 
cirka 45 procent (drygt 16 Gton per år) i atmosfären och bidrog till den ökade koldioxid-
koncentrationen och därmed till den förstärkta växthuseffekten. Planetens oceaner och 
marker (framförallt skogarna) lagrade in runt 25 procent respektive 30 procent vardera av 
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de årliga totala koldioxidutsläppen under denna tioårsperiod. Denna kolbindning tar alltså 
hand om en betydande del av människans utsläpp.12  

I Sverige är den produktiva skogsmarken (ca 23 miljoner hektar) en stor kolsänka. Detta 
beror framförallt på att tillväxten är större än avverkningen, och till mindre del på en 
ökande areal. Enligt Naturvårdsverkets rapportering av växthusgasutsläpp motsvarade 
2012 års kolsänka i skogen 42,5 miljoner ton koldioxid av vilket 86 procent var ökning av 
kolförråd i levande och död biomassa (dvs tillväxt i skog) och 14 procent ökning av 
skogsmarkens kolförråd. Denna betydande kolsänka på nationell nivå kan jämföras med 
utsläppen av fossil koldioxid vilka 2012 motsvarade 46 miljoner ton koldioxid eller de 
totala växthusgasutsläppen som var knappt 58 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
(Naturvårdsverket 2014). 

Den svenska jordbruksmarken om cirka 3,2 miljoner hektar bedöms totalt vara källa till 
ett kolutsläpp om ca 2 miljoner ton koldioxid årligen (Naturvårdsverket 2014). Detta 
förklaras nästan uteslutande av mulljordarnas kolutsläpp som är höga per ytenhet, och 
trots att de endast omfattar sju procent av jordbruksmarken (Berglund och Berglund 
2009) bidrar de därför med förhållandevis stora totala utsläpp. Naturvårdsverkets över-
vakning av åkermarkens tillstånd visar inte på några förändringar i åkermarkens 
(mineraljordarnas) kolinnehåll mellan första och andra provtagningsomgången (15–20 års 
mellanrum) (Naturvårdsverket 2010). 

Exempel på indikatorer 

Förändringar i markens kolförråd är en mycket viktig indikator för att beskriva  
jordbrukets potential för klimatreglering. Som vi har sett tidigare är denna indikator  
också viktig för att få på ett mått på markbördighet och förändringar i markbördighet  
(se avsnitt 4.1.2).  

4.3.4 Vattenflödesreglering  

I jordbruket är både för lite vatten och för mycket vatten problematiskt. Särskilt intressant 
är ekosystemens (o)förmåga att hantera extrema flöden – antingen översvämningar eller 
torka. På grund av ökande frekvens och omfattning av översvämningar har vattenflödes-
reglering fått uppmärksamhet som en viktig vattenrelaterad reglerande ekosystemtjänst 
eftersom översvämningar kan vara förbundna med stora skadekostnader. Denna tjänst är 
beroende av ett flertal både abiotiska (icke-levande) och biotiska faktorer. Lutning och 
jordartsegenskaper spelar en mycket viktig roll (Beven och Wood 1983) tillsammans med 
biotiska faktorer som olika typer av vegetation, och dess utvecklingsstadium (vilken beror 
av årstiden) och hur vegetationen är fördelad över landskapet (Fohrer m fl 2001).  

Förmågan hos ekosystemen på landskapsnivå, eller på ännu större skala, att förse sam-
hället med översvämningsreglering handlar om förmågan att begränsa den del av neder-
börden som blir avrinning, och följaktligen direkt orsakar en översvämning. Detta är i sin 
tur till stor del beroende av andelen skogsområden och extensivt jordbruk inom ett 
avrinningsområde (Stürck m fl 2014). Det finns många olika storlekar på avrinnings-
områden men eftersom översvämningar av större betydelse uppstår nedströms i större 
avrinningsområden blir de vattenflödesreglerande egenskaperna hos agroekosystemen en 
fråga om hur flera olika, ganska stora, områden tillsammans påverkar vattenflödet. För en 
gård blir det frågan om i vilken utsträckning markanvändningen bidrar till en sådant 
större områdes vattenflödesreglering. På en mindre skala är förekomsten av vegetation 
och dess sammansättning av betydelse för mindre vattendrags och öppna dikens förmåga 
att inverka på vattenflödet (Herzon och Helenius 2008). 

 

                                                      
12 http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm 
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Bild 7. Öppna diken kan gynna både vattenreglering och pollinering. 

Våtmarker spelar en viktig roll i den naturliga vattenreningen och i näringsämnes-
transporten (se nedan 4.3.5), och för att utjämna variationer i vattenflödet (Liquete m fl 
2011). Förekomsten av våtmarker inom ett avrinningsområde är alltså av stor betydelse 
för områdets förmåga att buffra extrema flöden (Ramsar 2010a). 

Exempel på indikatorer 

Att hitta en enkel indikator på vattenflödesregleringstjänsten är svårt eftersom ett relativt 
stort antal delfaktorer samspelar. Crossman m fl (2013) föreslår användningen av så 
kallade proxy-indikatorer för att visa vattenretentionsförmåga. En enkel indikator baseras 
på enbart vegetationstäcke (procent av yta täckt av ursprunglig vegetation (Liu m fl 
2013), medan något mer avancerade indikatorer skapar indikatorvärden på grundval  
av vegetationstäcke i kombination med till exempel jordart och förekomsten av 
vattendrag och öppna diken samt storleken av vegetationsbeklädda zoner längs dessa 
(Chan m fl 2006). 

Den modell som konstruerats av Stürck m fl (2014) opererar på största tänkbara skala – 
den kontinentala – varför indata till modellen ofta gäller en skala större än 1 km2. Nedkov 
och Burkhard (2012) har visat att man på väsentligt mindre skala – en kommun – kan 
basera en flödesregleringsmodell på en digital höjdmodell med relativt grov upplösning, 
vegetationsdata, jordartsdata, samt nederbörds- och klimatdata. Ingen av dessa modeller 
är emellertid direkt tillämpliga på en mindre skala som till exempel för en gård. Man kan 
emellertid tänka sig att utveckla en modell som opererar på denna finmaskigare skala och 
som baseras på likartad indata som Stürck m fl (2014) Nedkov och Burkhard (2012), eller 
Schulp m fl (2012) använder sig av men som härrör sig till den aktuella gården. 

4.3.5 Vattenrening, retention och transport av näringsämnen  

Vid tillförsel av organiskt material till rinnande vatten sker en naturlig nedbrytning av 
materialet under transporten. Under nedbrytningsprocessen konsumeras också syre och 
under vissa förhållanden (vanligtvis under ökad tillförsel av organiskt material, låga 
vattenflöden och hög temperatur) kan lokal syrebrist uppstå. Längre nedströms återställs 
syrehalten medan växtnäringsämnen frisätts vilka kan tas upp av vegetation i eller längs 
vattendraget/diket, eller transporteras till kustnära havsområden. Dessa processer, som 
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kopplar näringsämnenas kretslopp med det hydrologiska kretsloppet, kan ses som 
ekosystemtjänster och har ibland kallats "vattnets självrenande förmåga" (Benoit 1971). 

Transporten av såväl lösta växtnäringsämnen (oftast olika kväveföreningar) som 
partikulärt bundna (oftast fosforföreningar) sker med vattenflödet och när det gäller de 
näringsämnen som är lösta i vattnet kan det ske såväl genom jordprofilen som genom 
transport med ytavrinningen, medan partikulärt bundna näringsämnen oftast transporteras 
med ytavrinningen. Markprofilens sammansättning i termer av kornstorleksfördelning 
och humusinnehåll inverkar också på vattenflödet, och näringsämnesretentionen (Beven 
och Wood 1983). Förekomsten av bevuxna zoner längs öppna diken och vattendrag spelar 
en viktig roll för att bromsa transporten av näringsämnen med ytavrinningen och 
därigenom minska bidragen till eutrofiering nedströms (Herzon och Helenius 2008). 
Förekomsten av våtmarker, och deras struktur, spelar också en stor roll när det gäller 
transport av sediment och näringsämnen med vattendrag och floder (Ramsar 2010b, 
Zedler och Kercher 2005, Laterra m fl 2012). 

Exempel på indikatorer 

Vattenkvalitet med avseende på växtnäringsämnen har sedan länge varit föremål för stort 
intresse på grund av övergödningsproblematiken. Följaktligen finns det sedan länge en 
stor mängd indikatorer för vattenkvalitet (olika specifika näringsämnen, innehåll av 
organiskt material etc.) och statistiska modeller för att beskriva vattendrags status  
(se t ex Shrestha och Kazama 2007, Gonzalez m fl 2014).  

I en studie av Jenkins m fl (2010) modellerades värdet av en omläggning av vissa 
lämpliga jordbruksmarker i Mississippis dalgång till våtmarker för att minska på nitrat-
transporten som orsakar eutrofiering i Mexikanska golfen. I modellen kvantifierades 
kväveretentionen i våtmarker och den jämfördes med kväveläckage från åkermarken. 
Studien kunde visa på en ekonomisk lönsamhet för en omläggning till våtmarker. 
Studiens underliggande data har en hög geografisk upplösning vilket pekar på en möjlig 
användning av konceptet på gårdsnivå. 

Simonit och Perrings (2011) genomförde beräkningar av det monetära värdet av närings-
ämnesretentionen i ett våtmarksområde i anslutning till Lake Viktoria. Den använda 
modellen använder sig av ett stort antal komponenter, som innehåller olika möjliga 
indikatorer, bland annat för kväveretention. 

Beträffande våtmarkers olika funktioner studerade Laterra m fl (2012) ett relativt stort 
område i Argentina. Författarna studerade avvägningen mellan olika typer av 
ekosystemtjänster med utgångspunkt från ett antal definierade ekosystemfunktioner 
(bland annat markens erosionskontroll och vatteninfiltration, samt våtmarkers vatten-
hållande förmåga och deras vattenfiltrering). De indikatorer som användes beror av såväl 
vattenflödets storlek och dess spatiotemporala variation, som på flödets kvalitet med 
avseende på till exempel näringsämnesinnehåll. 

Även Rankinen m fl (2014) har studerat ekosystemtjänsten kväveretention, men i detta 
fall dess indikering på avrinningsområdesnivå. Författarna använde sig av en modell 
(INCA-N) som integrerar hydrologiska data med processer för kvävets omsättning i 
vatten och mark, där markanvändningen ges av en markanvändningsklassificering och en 
databas (Corine 2006)13.  

Ingen av dessa studier har tagit steget till gårdsnivå, men de olika angreppssätt – oftast 
med olika modeller – som används kan eventuellt användas på gårdsnivå. Det är emeller-
tid väl känt att denitrifikationshastigheten i våtmarker kan variera avsevärt vilket leder till 
relativt stora osäkerheter vid användningen av modellberäkningar (se t ex Jenkins m fl 
2010 och referenser däri).  

                                                      
13 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster-3 
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4.3.6 Erosionsreglering 

Jorderosion innebär bortförsel av jord med vind eller vatten, och dessa negativa effekter 
för jordbruksproduktion uppmärksammades redan under Antiken. Viktiga faktorer som 
påverkar erosion är markegenskaper (till exempel jordart), lutning, vegetation och neder-
börd (totalt och intensitet) (Montgomery 2007). De negativa effekterna på ekosystemen 
av jorderosion finns både på platsen (ett fält som har stor jorderosion förlorar bördighet 
(stödjande tjänst), avkastningspotential (försörjande och stödjande tjänst) och organiskt 
material (reglerande tjänst, kolsänka) liksom utanför fältet i framförallt vattenekosystem 
(förorening och sediment som uppdämning, reglerande tjänster). 

Baserat på en europeisk sammanställning av uppmätta mängder jordförluster (81 platser i 
19 länder, ingen mätplats i Sverige) har medianförluster för olika typer av markanvänd-
ning i Europa uppskattats vilka uppgår till (ton jord per hektar och år): vinodlingar ca  
17 ton, åkermark 3,6 ton, fruktodlingar ca 3 ton, gräsmarker 0,4 ton och skog 0,2 ton 
(Cerdan m fl 2010). Variationerna är stora mellan olika platser, och hög marklutning 
liksom hög nederbördsintensitet kan leda till stor jorderosion i kombination med en 
markanvändning som innebär arealer med liten eller ingen vegetation. 

Indikatorer 

Erosionsreglering är en ekosystemtjänst som har behandlats mycket i litteraturen. Forsk-
ning i USA har under lång tid intresserat sig för jorderosion och utvecklat modellen 
Universal Soil Loss Equation (USLE) för att kvantifiera jorderosion som senare uppdate-
rats till RUSLE, Revised USLE (Cerdan m fl 2010). I en översikt av Crossman m fl 
(2013) framgår att indikatorer på jorderosion (reglering/prevention) ofta förekommer i 
kartläggningar av ekosystemtjänster och att USLE är den mest använda kvantifierings-
modellen. I en del studier förekommer också proxyindikatorer som markanvändning och 
vegetation i stället för direkta modellberäkningar av jorderosion, till exempel använder 
sig Guo m fl (2001) av skillnaden i erosion mellan beskogade och icke-beskogade 
områden som utgångspunkt för att hitta ett värde för erosionsminskande effekter av 
beskogning. 

4.4 Kulturella ekosystemtjänster 
4.4.1 Estetiska värden 

Estetiska värden räknas till de kulturella ekosystemtjänsterna. Det är exempelvis den 
glädje och det välbefinnande som människan får av att betrakta eller befinna sig i ett 
vackert landskap (TEEB 2010). Ett odlingslandskap som upplevs som estetiskt kan ge 
upphov till positiva värden av flera olika slag, till exempel inspiration, avkoppling och 
njutning. Vårt intresse för att vistas i naturen med friluftsliv och naturturism är aktiviteter 
som uppskattas allt mer (Naturvårdsverket 2012). Vi dekorerar med blommor och andra 
växter som vi samlar in från naturen och på turistkartor visas vackra vägar (Millennium 
Ecosystem Assessment 2005). De estetiska värdena behöver inte alltid upplevas på plats, 
till exempel väljer många vackra landskapsfoton som skärmsläckare på sin dator och det 
publiceras många böcker med vackra naturfotografier.  

En viktig aspekt är att upplevelsen av estetiska värden är subjektiv. Det finns exempelvis 
undersökningar som visar att lantbrukare föredrar ett rikt odlingslandskap med ett stort 
inslag av mänsklig påverkan, medan stadsbor föredrar vilda naturtyper med en liten 
mänsklig påverkan (Kaplan och Kaplan 1989). 

Att olika personer värderar olika landskapstyper olika bekräftades för svenska förhållan-
den i en undersökning utförd av SLU (Kumm, K-I. pers med 2014) där 1000 personer 
fick rangordna fyra olika landskapstyper som omgav ett hus från bäst till sämst; åker utan 
betesdjur, åker med betesdjur, björkplantering där kreatur betar gräset mellan träden samt 
naturlig igenväxning av åkern till tät skog. Nästan 70 procent föredrog ett landskap med 
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betesdjur (49 procent valde björkplantering med betesdjur medan 19 procent föredrog 
åker med betesdjur). Endast 10 procent valde åker utan betesdjur som det bästa alterna-
tivet medan 23 procent tyckte att naturlig igenväxning var bäst. Åker utan betesdjur upp-
levdes som sämst av 42 procent, medan 37 procent ansåg att naturlig igenväxning till tät 
skog var sämst.  

 
Bild 8. Vilken landskapstyp föredrar du? Dessa fyra landskapstyper fick de intervjuade välja 
mellan i Kumms undersökning (Kumm, K-I, pers med 2014). 

En annan aspekt är att de estetiska värdena till en del inte är möjliga att påverka. Hur ett 
odlingslandskap är utformat beror dels på grundförutsättningarna, till exempel geologi 
och jordarter och dels på hur människan genom odling och bebyggelse under årtusenden 
har påverkat landskapet (Dänhardt m fl 2013). En bördig slätt där all mark brukas med 
lantbruksgrödor kan upplevas som enformig och ensidig medan det i en mellanbygd kan 
finnas svårbrukade eller magra skiften som används till bete eller skog vilket ger en större 
variation. Ett landskap där det finns naturliga nivåskillnader i form av åsar och dalar eller 
där det finns sjöar och vattendrag har också en större variation.  

Exempel på indikatorer  

I litteraturen går det inte att hitta många indikatorer som beskriver eller definierar 
estetiska ekosystemtjänster (Layke m fl 2012). Enligt författarna beror detta på att det 
som dessa ekosystemtjänster levererar är subjektiva upplevelser som värderas olika 
mellan individer. De indikatorer som ändå finns bygger på beskrivande information 
snarare än kvantitativ data, och data samlas in genom till exempel intervjuer eller 
frågeformulär (Layke m fl 2012). Kvantitativa data som nämns är exempelvis antalet 
turistattraktioner, antal och längd av promenad- eller cykelstråk, d v s indikatorer som 
även gäller för ekosystemtjänsten rekreation (se avsnitt 4.4.3). Andra indikatorer som 
nämns är längd av siktlinjer och horisontlinjens ostördhet.  

I det svenska miljömålssystemet finns beskrivningar som indikerar hur vi vill att 
landskapet ska upplevas, även om det inte uttalat är indikatorer för estetiska värden. 
Exempelvis är en av preciseringarna av miljömålet "Ett rikt odlingslandskap" att 
”odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade 
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naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer”. Utifrån detta skulle 
lämpliga indikatorer kunna vara inslag av småbiotoper, gärdsgårdar, sjöar, kullar med 
mera.  

4.4.2 Kulturarv 

Kulturarvet i ett landskap är det som människan har påverkat genom bosättningar och 
brukande av jorden. Landskapets karaktär är mycket beroende av kulturarvet. Exempel på 
kulturarv är markanvändning, arrondering, vägar, byggnation och även fornlämningar, 
stenrösen, gränsmarkeringar som gärdsgårdar och alléer. Att avgränsa kulturarvet till 
enbart gården är inte beskrivet i något system, men har valts ut som en viktig och relevant 
ekosystemtjänst för lantbruket i vårt projekt.  

Strukturrationaliseringen inom jordbruket har inneburit att många byggnader och gårdar 
på landsbygden har styckats av då marken sålts. De kan fyllas av nya verksamheter, 
inflyttade nya landsbygdsbor eller, i värsta fall, förfalla. Det är ett viktigt ansvar för 
aktiva lantbrukare att vårda och underhålla värdefulla och historiska byggnader, som även 
har stor betydelse för andra ekosystemtjänster som estetiska värden och rekreation. 
Rationaliseringen har också inneburit att många av kulturarven som listats ovan har 
försvunnit eftersom de utgör ett odlingshinder för ett effektivt storskaligt jordbruk, och de 
som finns kvar hotas av både ytterligare rationalisering eller av igenväxning och förfall.  

I det svenska miljömålsarbetet förekommer skrivningar som visar på betydelsen av 
kulturarvet. För miljömålet "Ett rikt odlingslandskap" finns preciseringar dels för 
"Bevarade natur- och kulturmiljövärden" samt för "Kultur- och bebyggelsemiljöer". 
Preciseringarna lyder som följande: ”Biologiska värden och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade 
eller förbättrade” samt ”Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade 
och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena”. Under 
perioden 2001–2013 fanns stödsystem i form av miljöersättningar för bevarande av 
värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Fornlämningar, odlingsrösen, 
stenmurar och alléer är exempel på sådana kulturspår. En viss skötsel av kulturelement 
finns även utanför stödet, men enligt den utvärdering som Riksantikvarieämbetet gjorde 
2006 har miljöstödet stor betydelse för synliggörandet och bevarandet av kulturelement. 
Stödet har tagits bort i det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020. 

Exempel på indikatorer  

I det svenska miljömålssystemet är en av indikatorerna "Kulturspår i åkermark" och för 
uppföljning har statistik från miljöersättningarna som nämnts ovan använts. Som underlag 
till indikator har man använt detaljerande uppgifter från varje enskild lantbrukare som 
deltagit i stödet, lantbrukaren måste lista alla sina natur- och kulturelement i sin ansökan 
och åläggs att sköta och underhålla dem, till exempel rensa bort sly och hålla stenmurar 
intakta. Indikatorn mäter antalet landskapselement anslutna till miljöersättning per år 
uppdelat på punktelement och linjeelement. Enligt senaste utvärderingen minskade 
antalet kulturspår i åkermark som var anslutna till stödsystemet, vilket innebär en risk att 
de inte sköts och underhålls på ett korrekt sätt för att leverera ekosystemtjänster. 
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Bild 9. En stenmur är inte bara vacker utan positiv även för skalbaggar och annat djurliv. 

4.4.3 Rekreation och turism 

Möjlighet till rekreationsaktiveter och turism är en viktig, icke-materiell ekosystemtjänst 
och kan utgöras av exempelvis kommersiella boendeanläggningar, bussresor, badanlägg-
ningar, jakt och fiske (Naturvårdsverket 2012). Rekreation kan utgöras av ren avkoppling 
och tillfredställelse då man befinner sig i ett vackert landskap. Naturvårdsverket tar i sin 
sammanställning inte upp rekreation som en ekosystemtjänst som är relevant för odlings-
landskapet, men det har värderats som en viktig aspekt i detta projekt. 

För miljömålet "Ett rikt odlingslandskap" i det svenska miljömålssystemet finns en preci-
sering som berör friluftsliv som lyder ”Odlingslandskapets värden för friluftslivet är 
värnade och bibehållna samt tillgängliga för människor”. Det finns dock ingen definition 
av hur detta mäts.  

Posthumus m fl (2010) utvecklade ett bedömningssystem för olika scenarier för ett 
specifikt naturområde. Ekosystemtjänsten rekreation mättes genom att tillgången till 
promenadvägar, områdets värde som kulturarv samt närhet till liknande områden 
bedömdes. Detta resultat multiplicerades sedan med antalet innevånare inom tre kilo-
meter. Slutsatsen från denna studie var att det finns metoder att mäta andra ekosystem-
tjänster men för just kulturella och landskapsanknutna kvarstår utmaningar eftersom 
förståelsen för hur vi värderar dessa tjänster är begränsad samt att det saknas data.  
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Bild 10. En spång över en bäck underlättar för besökare som vill besöka naturmarker. 

Exempel på indikatorer  

Exempel på indikatorer för rekreation och turism som Layke m fl (2012) fann i sin 
litteraturgenomgång var antalet besökare till naturområden, inkomst från naturbaserad 
turism och antalet anställda inom turism. Dessa indikatorer är inte användbara för en 
enskild gård, de är uppbyggda kring ett större landskapsperspektiv och i vilken region en 
gård ligger. Däremot finns det andra som kan vara användbara, till exempel antalet 
skjutna vilda djur eller fångad fisk, antalet flanörer och cyklister eller längd på 
promenadstråk och cykelvägar. 

4.4.4 Lärande och läkande 

Naturen ger oss många möjligheter till utbildning, lärande och forskning. Det gäller även 
för det agrara landskapet, där exempelvis skoljordbruk, gårdsbutiker och aktiviteter som 
”betessläpp” utgör resurser för lärande om matens ursprung och framställning för den del 
av befolkningen som inte har nära kontakt med lantbruket. Det agrara systemet ger även 
upphov till en stor mängd forskningsfrågor, allt från utveckling av bästa odlingsteknik till 
framtidens matförsörjning. Grön rehabilitering, då man använder trädgårdar och natur-
miljöer för både förebyggande och läkande behandling av personer med stressrelaterad 
psykisk ohälsa, är det yttersta exemplet på hur vi människor drar nytta av ekosystemens 
förmåga att ge oss rekreation. 
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5 Tjänster och otjänster 
Agroekosystemen levererar ett antal helt livsnödvändiga ekosystemtjänster, där en stor 
produktion av biomassa för vidare förädling till för människan användbara vegetabilier, 
animalier, biobränslen och fiber under långa tider har varit samhällets primära mål för 
jordbruket. Men konsekvenserna av en allt längre driven och intensifierad jordbruks-
produktion är att den inte är uthållig utan orsakar skador på många ekosystem. Närings-
läckage till vattendrag eller omvandling av naturliga gräsmarker till ny åkermark är 
exempel på skador (otjänster) som jordbruksproduktionen orsakar andra ekosystem. 
Agroekosystemen drabbas också av otjänster vilka leder till lägre produktivitet och ökade 
produktionskostnader (Zhang m fl 2007). I Figur 3 har vi vidareutvecklat författarnas 
tankar kring den komplexa situation som jordbruket (och primärt den enskilde lant-
brukaren) befinner sig i, genom att vara mer eller mindre beroende av ett antal stödjande 
och reglerande ekosystemtjänster samtidigt som man måste hantera de otjänster (till 
exempel angrepp av skadegörare) som påverkar gården och försöka minimera påverkan 
genom att minska "leveransen" av otjänster från jordbruket till andra ekosystem, och 
samtidigt leverera försörjande tjänster. 

 
Figur 3. Exempel på ekosystemtjänster och otjänster till och från gården. Heldragna pilar indikerar 
tjänster, medan streckade pilar visar otjänster (modifierad från Zhang m fl 2007). 
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Samhällets krav på billiga livsmedel, och marknadskonkurrensen, har lett till en 
utveckling i jordbruket där dagens höga skördenivåer ofta produceras med hjälp av 
insatsmedel som i det korta perspektivet kan maskera jordbrukets beroende av stödjande 
och reglerande ekosystemtjänster. Sjunkande mullhalter och därmed lägre kvävelevere-
rande förmåga i marken kan delvis kompenseras med ökad tillförsel av mineralgödsel. 
Kemiska bekämpningsmedel reglerar förekomsten av såväl ogräs som skadegörare vilka 
annars leder till sänkt produktivitet och lägre produktkvalitet. Bekämpning av skade-
görare är en delikat balans mellan å ena sidan åtgärder för att skydda sig mot dessa 
otjänster på kort sikt och å andra sidan gynna positiva ekosystemtjänster på längre sikt. 
Ett exempel är när insektsmedel av gruppen neonikotinoider används för att beta 
rapsutsäde mot jordloppor vilket samtidigt ger en negativ bieffekt på vilda pollinatörer 
(Rundlöf m fl 2015). Kunskapen om hur pollinatörer påverkas av andra vanligt före-
kommande svenska insekticider, som till exempel pyretroider, är mycket bristfällig 
(Jordbruksverket 2009). 

Åtgärder för att gynna naturlig biologisk kontroll är ett exempel på hur man på längre sikt 
kan få positiva återkopplingar på flera ekosystemtjänster. Naturlig biologisk kontroll av 
skadegörare (insekter och svamp) på jordbruksgrödor tillhandahålls av en mängd vilda 
arter, till exempel nyttoinsekter. Denna viktiga ekosystemtjänst hotas av det moderna 
jordbruket genom dess ökade användning av bekämpningsmedel, till exempel 
insekticider, och att naturliga habitat (livsmiljöer) för insekterna försvinner. Nyttoinsekter 
är beroende av ett antal försörjande och reglerande ekosystemtjänster, från växtsamhällen 
som ger pollen, växtsafter och fröer som föda, och från naturliga habitat där reproduktion 
och övervintring sker. Jordbrukslandskap som innehåller flera olika habitat är mera gynn-
samma för nyttoinsekter vilket inte endast innebär bättre biologisk kontroll av skade-
görare utan också större tillgång på pollinerare (Zhang m fl 2007). Olika typer av 
insatsmedel och brukningsmetoder som det moderna lantbruket har tillgång till för att 
kunna upprätthålla en hög avkastning till låga kostnader riskerar alltså inte endast till att 
dölja beroendet av stödjande och reglerande ekosystemtjänster utan kan även bidra till 
ekosystem-otjänster som på längre sikt riskerar produktiviteten.  

I ett längre perspektiv kommer det sannolikt bli nödvändigt att förlita sig mer på 
stödjande och reglerande ekosystemtjänster i stället för att med insatsvaror och energi öka 
produktionen. Genom olika aktiva åtgärder på gårdsnivå kan lantbrukaren ”investera” i 
ekosystemtjänster vilket kan generera olika nyttigheter utöver det som var den primära 
avsikten – att producera livsmedel. Det finns fler exempel på hur man genom att stärka en 
ekosystemtjänst kan få en kaskad av nyttigheter tillbaka. Åtgärder som leder till en 
ökning i mullhalt i marken innebär att koldioxid binds in och innebär att den globala 
uppvärmningen motverkas. För lantbrukaren leder en ökad mullhalt till en ökad 
vattenhållande förmåga och växtnäringsleverans, och en förbättrad rotutveckling. Detta 
leder i sin tur till högre skördar. 

Eftersom det finns återkopplingar mellan olika ekosystemtjänster och mellan ekosystem-
tjänster och otjänster i agroekosystemet blir det nödvändigt att göra ett antal svåra 
avvägningar mellan produktion av olika tjänster vilka kräver olika åtgärder. Jordbrukets 
industrialisering har lett till en ökad specialisering och en ökad produktivitet av 
försörjande ekosystemtjänster med hjälp av insatsvaror. Detta har skett på bekostnad av 
andra ekosystemtjänster, främst reglerande och stödjande. Det finns forskning som 
hävdar att ett högspecialiserat jordbruk med stora insatser av näringsämnen och energi 
inte är långsiktigt hållbart (Tilman m fl 2002, Foley m fl 2005, Lichtfouse m fl 2009, 
Tittonell 2014). Det är i ett sådant sammanhang verktyg som kan tydliggöra avvägningar 
mellan olika typer av ekosystemtjänster skulle kunna vara vägledande för jordbrukaren, 
och kanske leda till en bättre balans mellan produktionen av olika tjänster.  
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6 Landskaps- och gårdsperspektiv – olika 
skalor 

Ekosystemens struktur och funktion sträcker sig på en kontinuerlig skala från det mycket 
lilla – samspelet mellan jordens partiklar, mikroorganismer och olika små insekter – till 
det mycket stora – som när klimatförändringar påverkar utbredningen av vissa arter på 
kontinentala skalor. Samspelet mellan arter, av olika typer och storlekar, och mellan dem 
och deras abiotiska (icke-levande) omgivning innebär att det finns orsakssammanhang 
såväl i den lilla, och snabba skalan, som i den stora och långsamma skalan, och mellan 
olika skalor. Kopplingarna mellan olika skalor ger i sig upphov till oväntade effekter – 
som när förekomst av mul- och klövsjuka (en liten organism – ett virus) i vissa 
brasilianska områden påverkar kreaturshållningen och -marknaden, vilket i sin tur 
påverkar avskogning och internationell handel (Cederberg m fl 2011, Bowman 2016). 
Dessa kopplingar leder alltså till att ekosystemtjänster förekommer, och påverkas av ett 
flertal faktorer, på olika tids- och rumsskalor. Det är också väl känt från ekologin att det 
finns kopplingar mellan olika platser och tidpunkter, så kallad konnektivitet (Fahrig och 
Merriam 1985, Kindlmann och Burel 2008, Mitchell m fl 2013).  

Ett exempel på en ekosystemtjänst som uppstår på en relativt stor skala är hur olika typer 
av vegetation (exempelvis åkrar, betesmarker, skog) genom sina olika förmågor att 
påverka vattnets kretslopp i samspel med andra naturgivna faktorer som jordart, topografi 
m m också påverkar den samlade avrinningen från ett område. Fördelningen mellan olika 
vegetationstyper inom ett geografiskt område och samspelet med faktorer som jordarter 
och topografi i ett landskap inverkar alltså på vattenflödet i vattendrag och påverkar hur 
översvämningar uppstår, och hur de kan motverkas vid kraftig nederbörd. Vattenreglering 
är ett exempel på hur en ekosystemtjänst kan vara relaterad till flera ekologiska processer 
på landskapsnivå. Det är den samlade fördelningen av olika vegetationstyper och andra 
faktorer inom ett avrinningsområde som ger upphov till ekosystemtjänsten "vatten-
reglering" – inte bara vilken vegetation som finns inom en mindre del, till exempel på en 
gård, av avrinningsområdet/landskapet. 

 

 
Bild 11. En gård utgör en del i ett landskap. 
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Arters utbredning förändras, ofta relativt långsamt, genom att ett antal olika faktorer som 
påverkar en arts förmåga att växa och fortplanta sig samverkar. Det kan handla om före-
komsten av vissa resurser – föda för djur, näringsämnen och vatten för växter – eller att 
det finns för en art gynnsamma platser att leva på. För en arts långsiktiga fortlevnad är det 
också avgörande att gynnsamma habitat hänger ihop över större områden (jfr ovan 
konnektivitet). Hackspettar behöver till exempel ha tillgång till träd av rätt dimension för 
att göra sina bon. Grävlingar behöver hitta ett gryt att dra sig tillbaka i. Vissa växter 
behöver ha en viss kombination av surhet, näringsämnen och ljusförhållanden för att 
trivas, eller att det finns vissa svampar i marken som de kan samarbeta med för att ta upp 
näringsämnen. Flyttfåglar behöver ha lämpliga rastplatser som erbjuder föda och skydd 
längs flyttvägarna. Det finns många exempel på mer eller mindre specifika samspel 
mellan arter och mellan dem och deras omgivning som påverkas över relativt stora 
avstånd i tid och rum. Pollen, fröer och insekter kan spridas med vinden över långa 
avstånd. Djur kan bära med sig spridningskroppar långa sträckor. Träd kan leva  
hundratals år. För att möjliggöra ett uttag av framtida ekosystemtjänster av olika slag – 
exempelvis virke – krävs ibland åtgärder idag, som till exempel plantering. På 
motsvarande sätt finns det en koppling mellan tidigare generationers markanvändning – 
eller förvaltning av ekosystemtjänster – och våra möjligheter att dra nytta av 
agroekosystemens olika tjänster i dag.  

 

 
Bild 12. Den enskilda lantbrukaren har möjlighet att påverka sin del av det större landskap som 
gården befinner sig i genom att till exempel behålla stenmurar eller solitära träd. 

Förståelse av skala är viktig för förståelsen av ekosystemens leverans av tjänster (och 
otjänster) till jordbruket och för att kopplingar mellan ekologiska processer och åtgärder 
skall vara ändamålsenliga (Pelosi m fl 2010). Många nyckelarter/organismer som står för 
tjänster och otjänster finns inte inom fältgränserna eller ens inom gårdsgränsen för ett 
enskilt lantbruk utan har sin livsmiljö i det omgivande landskapet och rör sig mellan 
naturliga habitat, och olika av lantbruket skapade habitat som häckar, kantzoner, öppna 
diken och fält. Mer varierade och komplexa jordbrukslandskap som har olika habitat, kan 
passa bättre för nyttoinsekter och leder i många fall till bättre kontroll av skadegörare och 
fler pollinerare. En "gårdsskala" kan däremot ha betydelse för vilka incitament den 
enskilda lantbrukaren har för att "optimera sin leverans" av ekosystemtjänster. Det som 
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har direkt ekonomisk betydelse är till exempel jordmånsbildning (markbördighet), 
markens cirkulation av växtnäring och pollinering, ekosystemtjänster som direkt kan läsas 
av i skörden, medan en gårds bidrag till ett mera omväxlande landskap kan vara svårare 
att motivera utifrån det enskilda jordbruksföretagets horisont. Ekosystemtjänster som 
berör vatten – försörjning, rening och reglering – blir ofta meningsfulla först på en 
landskapsnivå, medan fält- eller gårdsskala för sådana ekosystemtjänster är mera 
svårgripbar. 

Litteraturöversikten i denna rapport visar att det för olika ekosystemtjänster finns mer 
eller mindre väl utvecklade indikatorer, men att dessa företrädesvis är utvecklade för 
skalor större än på den enskilda gården. Det finns dock olika exempel på indikatorer som 
använts i små skalor, framförallt fältnivå, och det finns möjligheter att ytterligare utveckla 
indikatorer som kan fungera på gårdsnivå. 

För att hantera olika typer av ekosystemtjänster och deras kopplingar till skala och till 
deras inverkan över tid och rum kan man klassificera ekosystemtjänster med avseende på 
plats och/eller tid. I Tabell 1 presenteras ett förslag, enligt Costanza (2008a) och Fisher m 
fl (2009), för att klassificera ekosystemtjänster utifrån platsspecifika kopplingar. 

Tabell 1. Ekosystemtjänster klassificerade utifrån plats-karakteristik (modifierat från Costanza 
(2008b). Observera att gränsdragningsproblem inte är helt lösta med klassificeringen "närhets-
beroende lokala ekosystemtjänster" respektive ekosystemtjänster som används "på platsen" 

Globala ekosystemtjänster som inte är beroende av närhet i 
rummet:  
Klimatreglerande tjänster som kolupptag och kolinlagring 
Kulturella existensvärden 
Lokala ekosystemtjänster beroende av närhet i rummet t ex  
Störningsreglering/stormskydd 
Nedbrytning av organiskt material 
Pollinering 
Biologisk kontroll 
Förekomst av habitat/refuger 
Ekosystemtjänster relaterade till riktning och flöden från 
produktionsplatsen till användningsplatsen t ex  
Vattenflödesreglering, översvämningsskydd 
Vattenförsörjning 
Sedimentering och erosionskontroll 
Näringsämnesreglering 
Ekosystemtjänster som används på platsen (in situ) t ex  
Jordartsbildning, bördighet 
Matproduktion 
Råmaterial 
Ekosystemtjänster beroende av användarnas rörlighet till platser 
med unika naturegenskaper t ex  
Rekreationsrelaterade ekosystemtjänster  
Kulturella eller estetiska ekosystemtjänster  
Genetiska resurser 

 

Grundtanken i denna klassificering är att olika ekosystemtjänster förekommer på olika 
specifika platser och vid olika tillfällen i tiden, medan den nytta som erhålls kan finnas på 
samma plats i tid och rum, eller på någon närbelägen plats eller på platser helt utan något 
sådant tids- och/eller rumssamband. Ett exempel på en ekosystemtjänst som förekommer 
och som nyttjas på den plats där den finns är jordartsbildning, där en ökad mullhalt är 
gynnsamt för skördepotentialen på just den ytan. Ett exempel på en ekosystemtjänst som 
saknar denna direkta koppling är klimatreglering, som sker om markens kolförråd ökas i 
samband med att koldioxid binds i växtbiomassa och sedan omvandlas till stabilt kol i 
markens humus. Nyttan för klimatet är global eftersom den bidrar till att minska halten 
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koldioxid i atmosfären. Mellan dessa två exempel på lokala och globala nyttor från 
ekosystemtjänster återfinns exempel som har att göra med vattenflödesreglering och 
näringsämnesretention i våtmarker, där nyttorna uppkommer på landskaps- och/eller 
regionala nivåer. Att ekosystemtjänster inte är enkelt kopplade till mycket specifika 
markområden, till exempel till en gård, leder oss till insikten att beskrivningen av eko-
systemtjänster kan vara en omfattande och komplicerad process där gränsdragningar i tid 
och rum förefaller kunna bli både svåra och diskutabla, åtminstone för vissa väsentliga 
ekosystemtjänster. Detta leder i sin tur till svårigheter att på ett entydigt sätt fastställa vem 
som är "producent" och "konsument" (van Zanten m fl 2013). Flödet av 
ekosystemtjänster är inte vilken handelsvara som helst.  

Kvantifiering av olika ekosystemtjänster med biofysikaliska indikatorer behöver göras på 
olika skalor – från fält, över gårdsnivån och vidare upp till landskaps- och avrinningsnivå. 
Det innebär att olika aktörer, med olika intressen och roller i samhället, sannolikt kommer 
ha olika behov av indikatorer. För en länsstyrelse, som har ansvar för ett större geogra-
fiskt område med en mångfald av olika miljömålsersättningar, kanske landskapsnivån är 
mest intressant. En lantbrukare, som vill kunna påverka sin gård, eller ett livsmedels-
företag som vill kommunicera i produktkedjan, är troligen mer betjänt av att beskriva 
ekosystemtjänster som härrör sig till en gårdsnivå eller t o m fältnivå. För nationella 
beslutsfattare kan vissa typer av indikatorer vara aktuella, medan det för en lantbrukare 
kan vara helt andra. I framtiden kan myndigheter komma att använda indikatorer för 
ekosystemtjänster för gårdsnivån som styrmedel. Baserat på olika metoder för att 
kategorisera ekosystemtjänster och de indikatorer som presenteras i litteraturen kan man 
konstatera att det är långt kvar till ett enhetligt, balanserat och vältäckande indikator-
system. Utvecklingen av indikatorer som lämpar sig för såväl landskaps- som gårdsskala 
är i det sammanhanget komplementära eftersom de möter olika syften. 

Användningen av begreppet ekosystemtjänster och indikatorer för dessa behöver alltså 
kopplas till vilka aktörer som skall förväntas vara aktiva i hanteringen av olika specifika 
ekosystemtjänster. Genom att ställa frågor kring användningen av indikatorer kan 
sannolikt utvecklingen av indikatorer förbättras. 
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7 Utformning och användning av gårds-
baserade indikatorer för ekosystemtjänster 

Det är den enskilda lantbrukarens beslut om hur marken används som är den mest 
avgörande faktorn för ekosystemtjänsterna på gården. I jordbrukslandskapet är det 
däremot summan av flera lantbrukares beslut och deras interaktion med varandra som har 
stor betydelse för leveransen av ekosystemtjänster. På den enskilda gården påverkar till 
exempel val av grödor, bearbetningsmetoder, tillgång till stallgödsel och skördenivåer 
markens mullhalt och därmed den långsiktiga bördigheten. På landskapsnivå påverkas 
pollinatörer och estetiska värden negativt och variationen minskar om naturbetesmarker 
växer igen på grund av brist på betesdjur och/eller småbiotoper försvinner. Lantbrukarnas 
beslut om hur marken ska brukas styrs av egna intressen, marknadens efterfrågan på mat 
och bioenergi, och ekonomiska styrmedel, till exempel i form av miljöersättningar. Ett 
hållbart jordbruk förutsätter att stödjande och reglerande ekosystemtjänster tryggas lång-
siktigt. Dessutom kan samhällets efterfrågan på icke-materiella ekosystemtjänster (till 
exempel rekreation och turism) förväntas öka (Naturvårdsverket 2012). Det kommer 
därför bli allt mer viktigt för lantbrukare, livsmedelsföretag och samhälle att väga in olika 
icke-försörjande ekosystemtjänster vid bedömningar och beslut som påverkar mark-
användningen på gårdsnivå. 

7.1 Ekosystemtjänster som underlag för beslut 
Idag finns det få exempel på livsmedelsföretag som uttryckligen premierar och 
kommunicerar mervärdet av ekosystemtjänster direkt till sina konsumenter. De företag 
som använder denna typ av information gör det istället indirekt via olika certifierings-
system. Det mest långtgående vad gäller åtgärder för ekosystemtjänster är KRAV som har 
regler om att skyddsvärda ängs- och betesmarker ska hävdas väl, vilda fruktträd ska 
bevaras samt att småbiotoper inte ska skadas. Vidare innebär KRAV-reglerna om ett 
generellt förbud mot kemiska bekämpningsmedel och en stor förekomst av klövergräs-
vallar att pollinatörer gynnas14. I Sigills certifieringssystem ska permanenta gräsbevuxna 
skyddszoner anläggas utmed öppna vatten i känsliga områden och man uppmanar 
anslutna företag att införa sprutfria zoner samt busk- och trädplanteringar i slättbygd15. 

Ett exempel på ett företag som använder ekosystemtjänster mera direkt i kedjan mellan 
lantbrukare och konsument är Saltå Kvarn, som valt att ge ett tillägg på spannmålspriset 
till leverantörer av ekologisk spannmål som genom sin odling bidrar till att säkra viktiga 
ekosystemtjänster och som vidtar extra miljöåtgärder på gården. Bonussystemet bygger 
på en utvärderingsmodell som grundas på åtgärder som lantbrukaren själv väljer utifrån 
ett stort antal alternativ som anses gynna olika ekosystemtjänster; till exempel att etablera 
fånggrödor, variera växtföljden, spara blommor på åkerkanter, anlägga dammar och 
våtmarker och säkerställa att det finns föda för bin och humlor. Mest poäng ges till de 
gårdar som har balans mellan antalet djur och spannmålsareal. Ett annat exempel är 
Lantmännens nya koncept ”Klimat & Natur”16 vilket framförallt fokuserar på att minska 
klimatavtrycket för spannmål som odlas enligt konceptet. Här ingår även omsorg om 
biologisk mångfald genom att det ställs krav på ett visst antal lärkrutor (osådda områden i 
spannmålsfält) per ytenhet spannmål. Dessa privata initiativ är nyligen lanserade och 
generellt kan sägas att användningen av begreppet ekosystemtjänster som besluts- 
underlag för hur jordbruksproduktionen ska utformas på gårdsnivå och/eller som medel 
för att kommunicera mervärden till konsumenten om hur maten är producerad ännu är i 
sin linda. 

                                                      
14 http://www.krav.se/regel/kravs-regler-2015  
15 http://sigill.se/ip-standard/certifiering-enligt-ip/certifiering-enligt-ip/regler/ 
16 www.lantmannenlantbruk.se/Documents/Affärsvillkor/Inköpsvillkor/Lantmännens%20inköpsvillkor%20 
för%20Klimat%20och%20Natur%202015.pdf 
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Genom Landsbygdsprogrammets miljöersättningar ger samhället idag stöd till åtgärder i 
jordbruket som gynnar en del reglerande och icke-materiella ekosystemtjänster som inte 
har någon marknad. Hittills har inga heltäckande analyser av miljöersättningarnas på-
verkan på ekosystemtjänster utförts och någon form av konsekvensanalys för påverkan på 
ekosystemtjänster har inte gjorts när program och åtgärder har planerats och utformats. 
Detta kan förklaras av att det är först under senare år som begreppet ekosystemtjänster på 
allvar har börjat realiseras och användas utanför forskarvärlden. Därtill är kunskapen om 
olika åtgärders effekter på olika ekosystemtjänster ännu i många fall otillräcklig, 
samtidigt som det bör understrykas att forskningen nu flyttas framåt inom området.  

Även om det är svårt, eller ibland omöjligt, att kvantifiera åtgärders effekter kan man ha 
god hjälp av en kvalitativ analys och/eller bedömning för att öka förståelsen för hur en 
åtgärd påverkar olika ekosystemtjänster. Vi ger här en illustration på hur en sådan analys 
skulle kunna göras och exemplifierar den med att undersöka effekten av tre åtgärder i 
Landsbygdsprogrammet 2007–2013 på några utvalda ekosystemtjänster enligt den 
klassificering som MA (Millennium Ecosystem Assessment 2003) har föreslagit. 
Analysen beskrivs i Tabell 2 och här har vi markerat med X när vi anser att en åtgärd har 
bidragit till att stärka en ekosystemtjänst.  

Tabell 2. Kvalitativ analys av hur tre olika miljöersättningar bidrar till leverans av olika eko-
systemtjänster. X innebär att åtgärden har bidragit till att stärka ekosystemtjänsten jämfört med 
den markanvändning som bedöms vara trolig om åtgärden inte hade ersatts i Landsbygds-
programmet. 

 Miljöersättningar 
Skötsel av 

betesmarker och 
slåtterängar 

Bevarande av 
kulturmiljöer i 

odlingslandskapa 
Extensiv vallodling 

Referenssituation 
Igenväxning, ingen 
aktiv användning, 

plantering 

Småbiotoper 
underhålls inte, 

förfaller, växer igen, 
försvinner 

Mellanbygd: 
Igenväxning, 

skogsplantering 
Slättbygd: Ökad 
spannmålsodling 

     Ekosystemtjänster    

S
tö

d
ja

n
d

e 

Primär produktion av 
biomassa 

   

Jordmånsbildning   X 

Markens kretslopp av 
växtnäring 

X   

F
ör

sö
rj

-
an

d
e 

Livsmedel X  X 

Bränsle & Fiber    

Genetiska resurser X   

R
eg

le
ra

n
d

e 

Pollinering X X X 

Biologisk kontroll X X  

Klimat   X? 

Vatten (reglering)   X? 

Erosion   X 

K
u

lt
u

re
ll

a Estetiska X X X 

Kulturella & Utbildning X X  

Rekreation & Turism x x  
a Ersättning för att bevara och sköta bland annat alléer, gärdsgårdar, stenmurar, brukningsvägar, hamlade träd, jordvallar, 
små och svårbrukade åkrar, odlingsrösen, åkersholmar, öppna diken och andra småbiotoper. 
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En central och nödvändig fråga i analysen är vilken den alternativa markanvändningen 
hade kunnat vara – det vill säga om ersättningen inte hade funnits, hur hade då marken 
använts? Analysen innehåller alltså en referenssituation, det vill säga en jämförelse med 
vilken leverans av ekosystemtjänsten vi hade haft i en hypotetisk situation utan åtgärden. 

Skötsel av betesmarker och slåtterängar är en av de stora åtgärderna i Landsbygds-
programmet. Om ersättningen inte hade funnits bedömer vi att många av dessa arealer 
hade vuxit igen eller beskogats. Den alternativa markanvändningen vi antagit är "ingen 
aktiv användning" eller "plantering". Denna miljöersättning bidrar till alla kategorier 
ekosystemtjänster – försörjande (livsmedel i form av köttproduktion), stödjande 
(näringskretslopp eftersom djurens gödsel ingår i ett kretslopp med betesproduktionen), 
reglerande (pollinering och biologisk kontroll eftersom markerna är viktiga habitat för 
pollinatörer och nyttoinsekter) samt kulturella (på grund av stor artrikedom samt 
rekreation genom tillgängligheten). 

Bevarande av kulturmiljöer i odlingslandskapet är en miljöersättning som lantbrukare 
fick för att bevara och sköta olika landskapselement som gärdsgårdar, stenmurar, öppna 
diken, åkerholmar och andra småbiotoper. Stödet har tagits bort i innevarande lands-
bygdsprogram och utan denna ersättning bedömer vi att risken ökar för att småbiotoper i 
jordbrukslandskap inte underhålls, växer igen och förstörs och kanske till sist försvinner. 
Dessutom har en lagändring 2014 gjort det lättare att få dispens för att ta bort småbiotoper 
(Sandström m fl 2015). Åtgärderna inom detta program bidrog till reglerande ekosystem-
tjänster (pollinering och biologisk kontroll) eftersom dessa element är habitat för pollina-
törer och nyttoinsekter i landskapet samt till kulturella ekosystemtjänster (estetiska, 
kulturella, rekreation) eftersom de bidrar till ett mer mångfasetterat landskap med 
bevarande av småbiotoper som delvis är kulturarv av gamla tiders brukningsmetoder. 

Extensiv vallodling är ett annat exempel på en åtgärd som har fått relativt mycket pengar i 
landsbygdsprogrammet. Den alternativa användningen av marken, om inte ersättningen 
till extensiv vallodling hade funnits, bedömer vi som beroende av var i Sverige marken 
finns. I mellanbygd är det troliga alternativet en ökad igenväxning eller skogsplantering 
medan det på slättbygderna i syd istället är ökad spannmålsodling som är det sannolika 
alternativet. Åtgärden bidrar till försörjande (livsmedel i form av nötkött och mjölk från 
vallfodret), stödjande (jordmånsbildning som ökar mullhalten), och reglerande (minskar 
erosionen, gynnar pollinering och fungerar som kolsänka) ekosystemtjänster.  

Resonemanget ovan och Tabell 2 ska ses som ett förenklat försök att åskådliggöra 
kopplingar mellan miljöersättningar i det tidigare landsbygdsprogrammet och leveransen 
av ekosystemtjänster. Några livsmedelsföretag har direkt eller indirekt via certifierings-
system börjat berätta för konsumenterna hur deras lantbrukare odlar och brukar sin mark 
för att gynna gårdens ekosystemtjänster. Vi kan konstatera att begreppet ekosystem-
tjänster är föga operationaliserat på gårdsnivå men att samhället i en vid bemärkelse har 
ett ökat intresse för jordbrukets roll som leverantör av ekosystemtjänster. Nästa steg i 
utvecklingen är att utveckla robusta system för att följa upp och kvantifiera effekterna av 
olika åtgärder på gårdens ekosystemtjänster. För detta krävs ett antal biofysikaliska 
indikatorer som beskriver vad som händer med gårdens ekosystemtjänster. Denna littera-
turstudie har visat exempel på forskning som tar fram och utvecklar ett stort antal sådana 
indikatorer, även om många är framtagna för skalor större än gårdsnivån. Genomgången 
visar också att det ofta är tillgången till data som begränsar hur gårdens ekosystemtjänster 
verkligen kan följas upp i praktiken. 
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7.2 Gårdsdata för att beskriva ekosystemtjänster 
En förutsättning för att ta fram indikatorer för ekosystemtjänster på gårdsnivå är att det 
finns tillgång till uppgifter och data som kan användas relativt enkelt och snabbt och  
som kan verifieras av en extern part. Det underlättar om informationen baseras på 
uppgifter som redan finns tillgängliga och sammanställda på gården, i sammanställd 
statistik eller i olika databaser. I det följande beskrivs vilken information som ofta finns 
tillgänglig på gårdsnivå och som kan vara användbar när gårdens leverans av 
ekosystemtjänster ska beskrivas.  

Marken  

En rad olika uppgifter om gårdens markanvändning är central för att kunna ta fram indi-
katorer för ekosystemtjänster. Detaljerade uppgifter om jordbruksmarkens användning 
och grödor finns i SAM-ansökan där även kartmaterial ingår. Övrig markanvändning 
redovisas översiktligt i fastighetstaxeringen. För gårdar som har skog görs i de flesta fall 
en skogsbruksplan med syftet att göra en plan för framtida skötsel. Planen består av en 
karta över skogsfastigheten kompletterad med en beskrivning av skogen uppdelad i 
bestånd. Fastighetens beskaffenhet beskrivs i ord, liksom specifika naturvärden och forn- 
och kulturminnen.  

Åkermarkens kvalitet undersöks vid markkartering som omfattar jordprovtagning samt 
kemisk analys av pH och näringsämnen (framförallt fosfor och kalium) för att ge ett 
underlag för en balanserad gödsling. Inom karteringen görs också analyser för att 
bestämma ler- och mullhalt eftersom förbättrad kunskap om dessa anses leda till mer 
precis dosering av bekämpningsmedel, bättre underlag för att beräkna kalkbehov och 
potential för kvävemineralisering. Jordprovtagningen sker normalt genom punktmarke-
ring där provpunkten märks ut med GPS-positionering. Normal provtagningstäthet är ett 
prov per hektar. Tätare provtagning rekommenderas på fält som har varierande jordarts-
förhållanden, grönsaksodling och/eller precisionsodling. Mullhalt bestäms normalt i 
vartannat prov vid nykartering (Wijkmark, L pers medd 2015) och rekommenderas vid 
varannan omkartering, d v s cirka var 20:e år med undantag att tätare intervall kan 
förekomma om mycket stallgödsel tillförs eller vall ofta odlas i växtföljden.17  

Det är varje lantbrukare som bestämmer om, när och hur markkartering ska göras, det 
finns idag inga krav i lagstiftning men vissa miljöstöd och certifieringar kräver 
markkartering. Jordbruksverket rekommenderar markkartering cirka vart 10e år men 
något kortare intervaller rekommenderas om man exempelvis tillför stora mängder 
stallgödsel, odlar specialgrödor eller förväntar stora kalkbehov (Jordbruksverket 2010). 
Många gårdar har dock gamla och därmed inaktuella markkarteringar vilket gör det svårt 
att följa trender och utvärdera hur driften påverkar olika markparametrar. Utveckling av 
nya metoder i markkarteringen pågår, en sådan är NIR (nära infraröd reflektans) som kan 
användas för att skatta markens ler- och mullhalt (Stenberg m fl 2010). 

Som litteraturgenomgången visar är markens mullhalt (eller kolhalt) en indikator som 
många forskare lyfter fram som ett mycket relevant uppföljningsmått på markens lång-
siktiga bördighet och produktionsförmåga (stödjande tjänst) och marken som kolsänka 
(reglerande tjänst). Inom rådgivningsprojektet Greppa Näringen erbjuds rådgivnings-
besöket ”Växtföljd och bördighet” där ett enklare beräkningsverktyg används för att 
beräkna växtföljdens kolbalans i marken.18 För dessa beräkningar behövs exempelvis 
indata om grödor, skördenivåer, användning av skörderester etc. Inom forskningen 
används processmodeller där förändringar i markens kolförråd simuleras baserat på data 
som till exempel skördenivåer, gröda och stallgödseltillförsel. ICBM19 är en sådan 

                                                      
17 http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/utan_serietitel_slu/UST01-13/UST01-13K.HTM 
18 http://www.greppa.nu/vara-tjanster/radgivning/radgivningsbesok/bordighet/mullhalt-och-bordighet.html 
och http://www.greengard.se/odlingsanal.html 
19 http://www-vaxten.slu.se/marken/kolmodeller.htm 
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markkolsmodell som idag används på riksnivå för att beräkna förändringar i kolförråd i 
åkermarken (mineraljorden) i den svenska klimatrapporteringen (Naturvårdsverket 2014). 

Kväveinnehållet i marken eller markens kvävemineralisering mäts inte eftersom man inte 
kunnat utveckla metoder som tillräckligt väl speglar dessa mätetal kopplat till gödslings-
behov. Kornstorleken mäts i samband med markkarteringen, men markens struktur som 
är viktig för bördigheten mäts inte. Det görs inte heller några mätningar av markens 
biologiska aktivitet eller innehåll av till exempel mikroorganismer och daggmaskar med 
undantag för vissa undersökningar av växtsjukdomar i specialgrödor, till exempel 
nematoder i potatis och sockerbetor.  

Användningen av olika former av fjärranalys i jordbruket har ökat starkt under de senaste 
årtiondena. Idag finns till exempel möjligheten att använda N-sensorer20 under pågående 
körning för att mäta beståndet och styra gödslingen därefter. Det nyligen introducerade 
CropSAT är ett annat exempel, där lantbrukaren via sin dator kan ladda hem en satellit-
bild som mäter beståndet och utifrån fotot skapar en gödslingskarta21. För att kartlägga 
riskområden för fosforförluster från åkermark har man testat att med hjälp av obemanna-
de flygplan, så kallade drönare, skapa digitala ytmodeller (Rydberg m fl 2014) för att ge 
möjlighet till bättre indata i fosformodeller.  

Produktion av biomassa 

Biomassaproduktionen finns det delvis mycket bra data om eftersom uppgifter om 
mängden skördade grödor som säljs finns i gårdens bokföring. För de grödor som 
används till foder på den egna gården kan däremot skördad mängd vara mer osäker. 
Särskilt stor osäkerhet råder ofta om storleken av den egna produktionen av slåtter-  
och betesvall.  

En viktig del av jordbrukets totala produktion av biomassa är skörderester ovan och under 
mark – halm, blast, stubb och rötter. I de fall halmen bärgas och används kan mängden 
uppskattas. Övriga skörderester kan beräknas indirekt med schabloner från litteraturen  
(se till exempel Bolinder m fl 2007).  

Övrig mark och småbiotoper 

Normalt finns inte sammanställd data på den enskilda gården om förekomsten av linje-
element och småbiotoper. Undantag är dock lantbrukare som har deltagit i programmet 
om ”Miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet” vilka har data över 
de linjeelement och småbiotoper som omfattats av ansökan, exempelvis stenmurar, alléer, 
öppna diken och brukningsvägar. Ett krav är att de huvudsakligen ska ha tillkommit före 
1940. Denna ersättning har tagits bort i det nya landsbygdsprogrammet, och dessa 
uppgifter kommer därför inte att uppdateras. Data från detta program har ingått som en 
indikator i det svenska miljömålsprogrammet, men denna kommer att utgå eftersom 
stödsystemet utgår22.  

Dokumentation om gårdens belägenhet i förhållande till större vattendrag och åar finns 
normalt inte för den enskilda gården även om det går att utläsa manuellt från blockkartan.  

Inom ramen för NILS23 genomförs stickprovsvisa fältinventeringar och flygbildstolk-
ningar av landskapet i Sverige med syftet att undersöka hur förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden förändras. Även linjära landskapselement och skogskanter 
inventeras. I vissa län/regioner sker också en regional övervakning av småbiotoper vid 
åkermark, så kallade lillNILS24. Man försöker också utveckla metoder och indikatorer för 
att med hjälp av flygfoton mäta åkermarkens arrondering (mängd åkerkanter per hektar 
åkermark), landskapselementens mängd och skötsel (mängd linjära landskapselement 
                                                      
20 http://www.yara.se/crop-nutrition/Tools-and-Services/n-sensor 
21 http://vegetationsindex.datavaxt.se 
22 www.miljömålsportalen.se 
23 www.slu.se/nils 
24 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/lillnils/Sv/Pages/default.aspx 



47 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

som inte är helt igenväxta) samt åkerlandskapets biologiskt värdefulla strukturer (mängd 
bärande träd och buskar i åkerkanten). Dessa indikatorer är avsedda att användas för att 
följa förändringar i landskapet över tiden, och skulle kunna användas även för kommuni-
kation av ekosystemtjänster om de mäts på gårdsnivå. 

 

 
Bild 13. Åkerholmar spelar stor roll för flora och fauna. 

7.3 Indikatorer för ekosystemtjänster – möjligheter 
och utmaningar 

Insikten om människans fullständiga beroende av processer och kretslopp i naturen samt 
en rik biologisk mångfald växer sig allt starkare. Ekosystemtjänster behöver inkluderas i 
beslutsprocesser som rör matproduktion och markanvändning i jordbruket. Ett viktigt 
exempel på denna strävan är de etappmål inom miljömålsarbetet som anger att senast 
2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt 
kända och integrerade i beslutsunderlag hos olika samhällsaktörer – kommuner, enskilda 
företag och näringsliv på lokal nivå (Miljödepartementet 2012). Denna litteraturgenom-
gång visar på en rad utmaningar men också möjligheter när det gäller att inkludera eko-
systemtjänster för att bättre beskriva jordbruket och dess utveckling mot ökad hållbarhet.  

Indikatorer är ett viktigt verktyg för att följa upp och kommunicera värdet av ekosystem-
tjänster i jordbruket. För att ta fram lämpliga indikatorer behövs relevanta data och 
sammanfattningsvis kan sägas att på gårdsnivå finns det framförallt produktionsinriktade 
data eller data som tagits fram med syftet att delta i något miljöersättningsprogram. En 
del av utmaningen när man skall konstruera och beräkna indikatorer för ekosystemtjänster 
på gårdsnivå är just att vi har ett mycket omfattande och noggrant system för att beskriva, 
kvantifiera och värdera vissa delar av agroekosystemen – de försörjande tjänsterna – 
medan kvantifieringen av andra ekosystemtjänster är mer bristfällig. Vissa ekosystem-
tjänster kan beskrivas i kvalitativa termer men är svåra att kvantifiera. Därmed är det en 
stor risk att dessa ekosystemtjänster osynliggörs eller åtminstone inte ges lika stor tyngd 
som de som enkelt kan kvantifieras i en indikator.  

Många ekosystemtjänster uppvisar ett stort beroende av skalan. Ett exempel är kolsänkor 
i mark som utvecklas över längre tid. Analyser behövs av tidsaspekten för olika indika-
torer och ekosystemtjänster och vilken uthållighet som krävs när det gäller att samla in 
och sammanställa data om dessa indikatorer. Vattenreglering i ett landskap är beroende 
av många gårdars markanvändning liksom naturgivna förutsättningar och här behövs 
analyser av hur dessa faktorer samverkar för att kunna ta fram information som är 
användbar på såväl gårdsnivå som på landskapsnivå. En viktig aspekt när indikatorer för 
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olika ekosystemtjänster tas fram är därför att beskriva hur de fungerar på olika skalor och 
i vilka fall det är viktigt att indikatorerna ger korrekt information för olika skalor.  

För att en indikator skall vara användbar behöver en siffra kunna jämföras med någon 
annan, och i det sammanhanget är det nödvändigt att vara klar över vilka siffror som skall 
jämföras. På gårdsnivå ser vi framförallt indikatorer som ett verktyg för att följa upp hur 
förutsättningarna för ekosystemtjänster förändras över tid inom gården. Att göra direkta 
jämförelser mellan gårdar är knappast möjligt eftersom skillnader i topografi, jordmån, 
lokalklimat, historisk brukning med flera faktorer kraftigt påverkar de ekosystemtjänster 
som finns och kan utvecklas på en specifik gård. Att jämföra en gård med kreatursskötsel 
i ett kulligt mellanbygdslandskap med en spannmålsgård i en slättbygd kommer sannolikt 
oftast att utfalla till mellanbygdsgårdens fördel eftersom förutsättningarna för en varierad 
brukning är mycket större i mellanbygden på grund av skillnader i topografin som från 
början ger större variationer i habitat. Men om ett antal relevanta indikatorer kan ge 
information om vilka åtgärder som förstärker den specifika gårdens ekosystemtjänster 
över tid bör detta vara en jämförelse och information som är viktig för den enskilde 
lantbrukaren.  

En slutsats från litteraturgenomgången är att information om ekosystemtjänster via 
indikatorer hittills mest har tagits fram med syftet att utgöra beslutsunderlag på en större 
skala än den enskilda gården, d v s på regional, nationell eller t o m global nivå, och oftast 
i olika forskningsprojekt och samhällsprocesser. Vi har funnit få, om knappt några, 
exempel på hur information om ekosystemtjänster har används i kommunikationen med 
slutanvändare av jordbrukets produkter – det vill säga konsumenterna – och det finns ett 
fåtal exempel på kommunikation inom lantbrukets produktkedjor. Om en enskild gård 
eller en grupp av gårdar säljer sina produkter under eget varumärke och vill lyfta fram 
värdet av ekosystemtjänster i sina kundrelationer kan indikatorerna vara specifika för 
produktionen och gården. Om däremot en uppköpare som hanterar stora volymer av en 
produkt från många lantbruksföretag vill använda indikatorer för att beskriva samma 
ekosystemtjänster behövs enhetliga indikatorer som är enkla att ta fram för den enskilda 
gården och möjliga att vid behov verifiera/kontrollera samtidigt som de ska göra det 
möjligt att på något sätt kunna jämföra och premiera gårdar som stöd för inköpsbeslut. 
Som påpekats ovan är emellertid direkta jämförelser mellan gårdar svåra att göra då 
leveransen av många ekosystemtjänster i hög grad styrs av naturgivna förutsättningar som 
den enskilde lantbrukaren knappast kan påverka i det korta perspektivet. 

Sammanfattningsvis behöver indikatorer utvecklas med specifika användningsområden i 
åtanke. Det gäller att klargöra vilka användarna av indikatorerna är. Eftersom åtgärder i 
jordbruket styrs av lantbrukarna på gårdsnivå utgör deras behov och möjligheter att 
hantera informationen och omsätta den i direkta åtgärder en viktig startpunkt. Därnäst 
behöver behov och åtgärdsmöjligheter hos myndigheter och olika aktörer i produkt-
kedjorna, inklusive slutkonsumenter, tas med vid utformningen av indikatorer. 
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8 Slutsatser 
Begreppet ekosystemtjänster är användbart för att synliggöra de nyttigheter som agro-
ekosystemen levererar. Jordbruksföretagens verksamhet omfattar många olika typer av 
ekosystemtjänster, där de försörjande (mat, foder, fiber, energigrödor m m) är de 
traditionellt mest framträdande eftersom de handlas på en marknad, och därmed ger 
inkomster till lantbrukarna. Åtgärderna på den enskilda gården ger emellertid också flera 
andra ekosystemtjänster som vanligtvis inte kopplar direkt till en marknad, exempelvis 
jordmånsbildning, klimatreglering (kolinlagring), erosions- och vattenflödesreglering 
samt kulturarv. Ett jordbruk är dessutom beroende av ekosystemtjänster från den egna 
gården såväl som från det landskap som omger den. Exempel på sådana tjänster är 
pollinering, biologisk reglering av skadedjur och vattenrening.  

Ekosystemtjänster som ofta kvantifieras och indikeras i den internationella litteraturen  
är klimatreglering (kolsänkor i skog och mark), rekreation och turism, vattenförsörjning 
och vattenreglering. Litteraturgenomgången i denna rapport visar att det finns mer eller 
mindre väl utvecklade indikatorer för olika ekosystemtjänster, men att de ofta är fram-
tagna för större skalor än för gårdsnivå, som t ex landskap, region, nation, kontinent,  
eller globalt.  

Litteraturgenomgången visar att det saknas indikatorer för att kvantifiera ett flertal 
ekosystemtjänster (andra än försörjande) på gårdsnivå trots att den enskilde lantbrukarens 
beslut är viktiga för gårdens leverans av ekosystemtjänster. Det finns emellertid olika 
exempel på indikatorer som kan användas i små skalor, framförallt på fältnivå och vi 
bedömer att det finns goda möjligheter att ytterligare utveckla indikatorer som kan vara 
meningsfulla på gårdsnivå. Även indikatorer som har utvecklats för andra ändamål  
(som t ex miljöstöd inom jordbruket) kan vara relevanta för att följa upp ekosystem-
tjänster i jordbruket.  

Brist på indikatorer för gårdsnivån försvårar avvägningar mellan olika brukningsåtgärder 
och olika ekosystemtjänster, och mellan kortsiktig produktion av vissa ekosystemtjänster, 
framförallt försörjande, och andra ekosystemtjänster som är av mer långsiktig karaktär. 
Ett exempel är val av grödor i växtföljden. Med en mycket stor andel ettåriga grödor 
såsom spannmål för avsalu kan en god ekonomi uppnås på kort sikt, vilket dock kan ske 
på bekostnad av den långsiktiga uppbyggnaden av mullhalten i jorden som i sin tur 
påverkar markbördigheten i ett längre perspektiv. Ett annat exempel gäller naturbetes-
marker och småbiotoper, d v s gårdens areal som inte definieras som åkermark, men som 
har en viktig roll för leveransen av många ekosystemtjänster, t ex pollinering, reglering av 
skadeinsekter och många kulturella tjänster. Dessa marker har länge varit på tillbakagång 
och deras mångfunktionella värde för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktig 
att kunna visa på. 

De ekosystemtjänster som är kopplade till den långsiktiga bördigheten i åkermarken är 
helt avgörande för den framtida produktionen av de försörjande ekosystemtjänsterna. 
Långsiktig markbördighet är beroende av ett stort antal faktorer som påverkas av 
brukningsmetoder och produktionsinriktning, men som i ringa grad behandlats mer 
specifikt i litteraturen om ekosystemtjänster. Det gäller bland annat indikering av de 
ekosystemtjänster som är kopplade till markens innehåll av organiskt material och till de 
storskaliga kretsloppen av kol och näringsämnen. Indikatorer för olika ekosystemtjänster i 
relation till markprocesser förefaller vara särskilt viktiga. Metoder behöver utvecklas för 
att indikera bland annat kolinlagring och biologisk aktivitet så att den enskilda lant-
brukaren ges möjlighet att följa och påverka markbördigheten på lång sikt. 

Det finns också ett behov av att utveckla indikatorer för de ekosystemtjänster som har 
mer relevans för landskapsnivån än för den enskilda gården, t ex vattenflödesreglering 
och estetiska värden. Summan av alla gårdars åtgärder i en bygd kan ha stor betydelse för 
ekosystemtjänsterna som levereras och den enskilda gårdens åtgärder är en del i detta. Att 
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en gårds produktion av ekosystemtjänster både påverkar och är beroende av andra eko-
systemtjänster i det kringliggande landskapet utgör en särskild utmaning för utveckling av 
indikatorer för dessa ekosystemtjänster eftersom systemgränserna blir svårdefinierade.  

De av landskapet naturgivna förutsättningarna är ibland helt avgörande för möjligheterna 
att producera en viss ekosystemtjänst från en viss gård. Detta påverkar naturligtvis 
handlingsutrymmet för den som idag brukar marken och försvårar direkta jämförelser 
mellan gårdar med olika förutsättningar. Om indikatorer utformas i syfte att bibehålla och 
förstärka viktiga ekosystemtjänster måste man beakta skillnader i de naturgivna förutsätt-
ningarna. Den detaljerade utformningen av indikatorn och valet av referens kommer 
därmed att spela en stor roll för indikatorvärdena.  

Användningen av indikatorer för ekosystemtjänster på gårdsnivå skiljer sig från 
användning i produktkedjan, vid konsumentkommunikation eller gentemot myndigheter 
och beslutsfattare. En förutsättning för en framgångsrik utveckling och införande av 
indikatorer för ekosystemtjänster är att användningsområdet, syftet och behovet med 
indikatorerna klargörs. Det är också viktigt att involvera intressenter när man gör 
bedömningar av ekosystemtjänster, inte minst när man behöver göra avvägningar mellan 
olika typer av ekosystemtjänster vilket kan kräva engagemang och beslut på flera olika 
samhällsnivåer.  
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Bilaga 1 Terminologi för kategorisering av ekosystem-
tjänster 
Som nämnt i avsnitt 3.1 finns det flera olika relativt lika terminologiska ramverk. Det 
senaste av dem (Common International Classification of Ecosystem Services, CICES 
v4.3) utgör grunden för det arbete som utförts i EU med att pröva användningen av 
ekosystemtjänstkonceptet (European Commission 2013, 2014). Nedan återges de 
engelska versionerna direkt från källorna. Det finns också möjligheter att översätta mellan 
de olika ramverken (http://openness.hugin.com/example/cices). 
 

Tabell B1. Jämförelse mellan de olika terminologier (ramverk) som skapats inom 
Millennium Assessment (MA), The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 
och Common International Classification of Ecosystem Services (CICES v4.3) 
Förklarande information från CICES divisionsnivå finns [mellan hakparenteser] och från 
CICES klassnivå (mellan parenteser) (European Commission 2013). 
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Tabell B2 Terminologi enligt Common International Classification of Ecosystem 
Services (CICES v4.3), observera att kategorin "class type" är öppen för en hög grad av 
ytterligare specificering och följaktligen för konstruktion av indikatorer till dessa 
klasstyper. (Källa: http//cices.eu, layout något förändrad) 

 

forts. 

    CICES    V4.3    for    ecosystem    service    mapping    and    assessment

Section Division Group Class Class    type

Cultivated crops Crops by amount, type

Reared animals and their outputs Animals, products by 

amount, type

Wild plants, algae and their outputs Plants, algae by 

amount, type

Wild animals and their outputs Animals by amount, 

type

Plants and algae from in-situ 

aquaculture

Plants, algae by 

amount, type

Animals from in-situ aquaculture Animals by amount, 

type

Surface water for drinking By amount, type

Ground water for drinking

Materials Biomass Fibres and other materials from 

plants, algae and animals for direct 

use or processing

Material by amount, 

type, use, media (land, 

soil, freshwater, 

marine)

Materials from plants, algae and 

animals for agricultural use

Genetic materials from all biota

Water Surface water for non-drinking 

purposes

By amount, type and 

use

Ground water for non-drinking 

purposes

Plant-based resources By amount, type, 

Animal-based resources

Mechanical energy Animal-based energy By amount, type, 

source

Regulation    &    

Maintenance

Mediation of waste, 

toxics and other 

nuisances

Mediation by biota Bio-remediation by micro-

organisms, algae, plants, and 

animals

By amount, type, use, 

media (land, soil, 

freshwater, marine)

Filtration/sequestration/storage/ac

cumulation by micro-organisms, 

algae, plants, and animals

By amount, type, use, 

media (land, soil, 

freshwater, marine)

Mediation by 

ecosystems

Filtration/sequestration/storage/ac

cumulation by ecosystems

By amount, type, use, 

media (land, soil, 

freshwater, marine)

Dilution by atmosphere, freshwater 

and marine ecosystems 

Mediation of smell/noise/visual 

impacts

Mediation of flows Mass flows Mass stabilisation and control of 

erosion rates

By reduction in risk, 

area protected

Buffering and attenuation of mass 

flows

Liquid flows Hydrological cycle and water flow 

maintenance

By depth/volumes

Flood protection By reduction in risk, 

area protected

Gaseous / air flows Storm protection By reduction in risk, 

area protected

Ventilation and transpiration By change in 

temperature/humidity

Nutrition Biomass

Water

Provisioning

Energy Biomass-based 

energy sources
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forts. 

 

 

 

 

Section Division Group Class Class    type

Maintenance of 

physical, chemical, 

biological 

conditions

Lifecycle 

maintenance, 

habitat and gene 

pool protection

Pollination and seed dispersal By amount and source

Maintaining nursery populations 

and habitats

By amount and source

Pest and disease 

control

Pest control By reduction in 

incidence, risk, area 

protected

Disease control

Soil formation and 

composition

Weathering processes By 

amount/concentration 

and source

Decomposition and fixing processes

Water conditions Chemical condition of freshwaters

Chemical condition of salt waters

Global climate regulation by 

reduction of greenhouse gas 

concentrations

Micro and regional climate 

regulation

Cultural Experiential use of plants, animals 

and land-/seascapes in different 

environmental settings

Physical use of land-/seascapes in 

different environmental settings

Scientific

Educational

Heritage, cultural

Entertainment

Aesthetic

Spiritual and/or 

emblematic

Symbolic By use, plants, animals, 

ecosystem type

Sacred and/or religious

Existence

Bequest

By plants, animals, 

feature/ecosystem 

type or component

Atmospheric 

composition and 

climate regulation

Physical and 

experiential 

interactions

Intellectual and 

representative 

interactions

Spiritual, symbolic 

and other 

interactions with 

biota, ecosystems, 

and land-/seascapes 

[environmental 

settings]

Physical and 

intellectual 

interactions with 

biota, ecosystems, 

and land-/seascapes 

[environmental 

settings]

Other cultural 

outputs

By amount, 

concentration or 

climatic parameter

By use/citation, plants, 

animals, ecosystem 

type

By visits/use data, 

plants, animals, 

ecosystem type

By 

amount/concentration 

and source
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