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7. Modeller för att  
beräkna ekologisk  
kompensation 

7.1 Inledning
I detta kapitel beskriver och demonstrerar vi hur modeller kan användas för att 
utvärdera konsekvenserna av exploateringsprojekt. I beskrivningen inkluderar vi 
det samhälleliga värdet av flera ekosystemtjänster och konsekvenserna av olika 
kompensationsåtgärder. Vidare belyser vi för- och nackdelar med modellering  
som verktyg.

I kapitlet har vi valt att, i två separata fallstudier, studera bostadsnära grönom-
råden som används för rekreationsändamål samt jordbruksmark. Jordbruksmarken 
kan också ge ekosystemtjänster i form av rekreation och estetiska värden. Studier 
visar emellertid att dessa värden tenderar att vara platsspecifika (Hahn, Heinrup, 
& Lindborg, 2018; Nilsson, 2015; van Zanten et al., 2016). Brander och Koetse (2011) 
finner också stora skillnader i preferenser för grönområden mellan olika länder/
kontinenter och konkluderar att det kan vara svårt att överföra värden mellan olika 
studier/regioner. Eftersom vi inte funnit relevanta studier som behandlar rekrea-
tiva- och estetiska värden kopplade till den svenska jordbruksmarken, har vi valt att 
inte inkludera dessa ekosystemtjänster i våra fallstudier för jordbruksmark. Värdet 
av rekreation studeras istället separat i modellen och fallstudien för bostadsnära 
grönområden. 

Utifrån målsättningen om att uppnå “ingen nettoförlust” av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster uppstår vid exploatering av bostadsnära grönområden och 
jordbruksmark ett behov av kompensationsåtgärder. Vår utgångspunkt i detta kapi-
tel är att kompensationen åläggs exploatören i form av en avgift. Antigen betalas 
denna till en fond eller genom att man betalar för att skapa nya bostadsnära grön-
områden eller för att höja kvaliteten på existerande bostadsnära grönområden. 

7.1.1 Hur modeller kan fungera som verktyg för  
att beräkna ekologisk kompensation

Modeller bör ses som ett verktyg för att stödja en beslutsprocess och inte som den 
fulla sanningen. En modell fråntar aldrig beslutsfattaren dess ansvar för att fatta 
ett beslut, men upplyser om de logiska konsekvenserna av olika handlingsalterna-
tiv. En modell är alltså ett sätt att skapa ett objektivt och transparent underlag som 
utgår ifrån en systematisk sammanställning av data, samband och antaganden. 
Värt att notera är att, även om metoden alltså är stringent och objektiv, kan dessa 
antaganden vara subjektiva.

Med hjälp av en matematisk modell kan man sammanställa all kvantifierbar 
information man har om ett problem och undersöka de logiska konsekvenserna av 
olika handlingsalternativ. En modell kan därför fungera som ett tankeverktyg: vad 
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skulle hända om? Men en modell ger även skarpa svar på vissa frågor, t.ex.hur  
mycket skulle kostnaden för mitt bolån öka om räntan steg med 1%? Beräkningen, 
dvs. modellen ger inte svar på om du bör teckna lånet men informationen är 
väsentligt för att du ska kunna fatta ett klokt beslut, i synnerhet eftersom du lätt 
kan undersöka följderna av olika räntescenarier för din framtida ekonomi. Tanken 
med de modeller vi har utvecklat för utvärdering av ekologisk kompensation är att 
de ska kunna användas för att stödja en beslutsprocess och utvärdera effekterna av 
olika handlingsalternativ eller antaganden (s.k. scenarier). Detta kan handla om 
konsekvenserna av att kompensera på olika rumsliga skalor: lokalt, regionalt eller 
nationellt/globalt. Det kan exempelvis bli aktuellt att genomföra kompensationsåt-
gärder bortom en kommungräns eller att hantera skador på till exempel vattendrag 
som rinner genom flera kommuner.

Eftersom exploatering orsakar förändringar i markanvändning, som i sin tur 
tenderar att ha stor inverkan på ekosystemtjänster, är det viktigt med en rumslig 
modell. Rent principiellt kan man säga att våra modeller, i likhet med geografiska 
informationssystem (GIS), fungerar som rumsligt baserade systematiseringar av en 
kommun eller ett område. I figuren nedan beskrivs den grundläggande strukturen 
för våra modeller.

Figur 7.1. Hypotetisk exploatering av jordbruksmark med ekologisk kompensation. 

I detta exempel beskrivs en hypotetisk exploatering av jordbruksmark. Tätorten 
representeras av de gula rutorna i mitten på varje karta medan de gröna rutorna 
representerar jordbruksmark eller naturområden som omringar tätorten. Dagens 
landskap beskrivs i figur 7.1a. Det totala värdet av ekosystemtjänsterna uppgår till 
16 (en ekosystemtjänst per ruta). Figur 7.1b beskriver effekterna av exploateringen, 
där exploateringen tar en ruta jordbruksmark i anspråk. Till följd av exploateringen 
minskar de totala ekosystemtjänsterna till 15. Figur 7.1c beskriver landskapet efter 
att man vidtagit kompensationsåtgärder. I detta fall består kompensationsåtgär-
den av så kallad “ekologisk intensifiering” som antas öka värdet av ekosystem-
tjänsterna per ruta (till 1,067). Ekologisk intensifiering beskrivs utförligare senare i 
kapitlet. Efter kompensation uppgår de totala ekosystemtjänsterna till 16. Det vill 
säga, efter det att vi kompenserat för exploateringen uppgår det totala värdet av 
ekosystemtjänster till samma nivå som innan exploateringen.

De rekreativa värden vi studerar berör lokalbefolkningen, därför är det rele-
vant att ta hänsyn till befolkningens storlek och struktur. I exemplet som visas i 
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figuren antas befolkningen vara jämnt fördelad i tätorten och ingen hänsyn tas till 
potentiella skillnader i befolkningens struktur, t.ex. med avseende på ålder eller 
utbildning/inkomst. Vidare antas att kompensationsåtgärderna sker lokalt, dvs. 
inom kommungränserna. Det är dock relativt lätt att utveckla modellen så att den 
beaktar skillnader i befolkningens struktur samt relevanta rumsliga parametrar. 
I varje gul ruta som representerar tätort kan man, med hjälp av GIS, t.ex. lagra 
data om befolkningens täthet (hur många som bor där), deras ålder, utbildning 
etc. I våra fallstudier ger vi exempel det. På samma sätt kan ytterligare rutor som 
representerar jordbruksmark läggas till modellen. Dessa kan inkorporera olika 
antaganden om jordbruksmarkens avstånd från tätorten eller kvaliteten på jorden, 
vilket möjliggör analys av kompensation över olika geografiska skalor och för olika 
placeringar.

7.2 Modell för bostadsnära natur och 
rekreationsområden

Grönytor inom tätbebyggda områden är viktiga för rekreation (Boverket, 2007), inte 
minst som en populär miljö för promenader. Sammantaget är nöjes- och motions-
promenader den vanligaste formen av friluftsliv i Sverige (Fredman & Hedblom, 
2015). Tillgång till bostadsnära grönytor är speciellt viktigt för grupper som kan ha 
svårt att ta sig ut eller förflytta sig längre sträckor, så som barn, äldre och funktions-
hindrade. Även i FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, omnämns dessa grup-
per. Till exempel är målsättningen (11.7) att senast 2030 tillhandahålla universell 
tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser. 
Detta gäller i synnerhet för kvinnor, barn, äldre personer och personer med funk-
tionsnedsättning. Mot bakgrund av att olika grupper i samhället har olika behov 
och nytta av bostadsnära grönytor är det viktigt att belysa fördelningsmässiga 
effekter av att bostadsnära natur och grönyta tas i anspråk för andra ändamål. Ser 
vi till den modell som används i Helsingborgs kommun (se kapitel 6.1), skulle t.ex. 
”områdesvärdet” i modellen kunna beakta nyttan för olika grupper av individer och 
den befolkningsmässiga strukturen omkring grönområdet. Även i checklistan som 
används i Halmstads kommun, är det av intresse att beaktade fördelningsmässiga 
effekterna och nyttan av rekreation för olika grupper i samhället. 

Barrera, Reyes-Paecke och Banzhaf (2016) har utvecklat ett antal indikatorer 
(så som den totala arean med grönområden i förhållande till populationen samt 
den rumsliga fördelningen av, och tillgängligheten till, grönområden) som kan 
användas för att studera fördelningsmässiga skillnader i tillgången till urbana 
grönområden. Barrera et al. (2016) inkluderar dock inte olika indikatorer för olika 
grupper av individer. Baserat på brittiska studier har Perino et al. (2014) genomfört 
en metaanalys för att beräkna en marginalvärdesfunktion för rekreationsområden 
i staden, med förklaringsvariablerna: distans till grönområdet, arean på grönom-
rådet, inkomsten samt befolkningsstorleken. Marginalvärdesfunktionen används 
för att studera och simulera värdet av rekreationsområden när städer växer och 
påverkar parametrar som antalet bostäder per ytenhet, antal boende i relevanta 
områden och arealen av grönområden. Analysen genomförs på en aggregerad nivå 
och studerar inte effekterna för olika hushållskategorier.
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För rekreationsändamål är parkmark den vanligast förekommande grönytan inom 
tätorter (Naturvårdsverket, 2017). Sett till markanvändningen i svenska tätorter 
utgörs mer än 60 procent av marken av bebyggd eller exploaterad mark, medan 
drygt 20 procent utgörs av parkmark. Till detta kommer medelålders och äldre skog 
samt odlad mark, som vardera har lika stor andel och tillsammans utgör cirka 10 
procent av markanvändningen inom tätorter. Flera faktorer påverkar i vilka grön-
områden invånare väljer att ägna sig åt rekreationsaktiviteter. Avståndet mellan 
bostaden och ett givet grönområde är en viktig faktor för hur ofta boende väljer att 
besöka området. Boverket använder sig av en bortre gräns på 300 meter avseende 
hur långt allmänheten är beredd att gå till ett grönområde, på regelbunden basis. 

Den bostadsnära natur som vi utgår ifrån i vår analys och i den modell som vi 
presenterar i detta avsnitt, är grönytor som används för rekreationsändamål och 
utgörs i huvudsak av bostadsnära parker och skogsområden. Det är också värdet/
nyttan av rekreation som vi inkluderar i vår modell och analys av fördelningsef-
fekter. Det innebär att vi t.ex. bortser från värdet av biologisk mångfald som sådan 
i fallstudien för rekreationsområden. För den bostadsnära natur som exploateras, 
kommer en viss typ av biologisk mångfald att gå förlorad; vi gör antagandet att 
denna kommer att ersättas av en ny mix av biologisk mångfald som ger upphov till 
motsvarande rekreationsvärden. Detta är en medveten förenkling med syftet att 
göra fallstudien hanterbar inom ramen för detta projekt. Som Persson och Smith 
(2014) visar, är dessa samband komplexa. Griffiths et al. (2019) samt Moilanen and 
Kotiaho (2018) föreslår också att biologisk mångfald och ekosystemtjänster hante-
ras med olika modeller. 

En ofta uttalad ambition med ekologisk kompensation är att det i samband  
med exploatering inte ska uppstå någon nettoförlust av biologisk mångfald och eko-
systemtjänster, däribland avseende rekreation och hälsa. Hur denna kompensation 
bör genomföras beror på vilken skala man beräknar eventuella nettoförluster. En 
princip som kan användas vid ekologisk kompensation är närhetsprincipen, som 
innebär att kompensation för förluster av rekreationsmöjligheter förläggs i nära 
anslutning till det område som exploaterats. Därmed kan tillgången till rekreations-
tjänsterna förbli någorlunda oförändrad för dem som bor i närheten av området där 
exploateringen skett. Om man istället vidgar ramarna och utgår från att det inte ska 
vara någon nettoförlust i nyttan av rekreation för individerna i staden, kommunen 
eller landet som helhet, blir kompensationsmekanismen mer flexibel och kan få 
fördelningsmässiga effekter.

Närhetsprincipen kan vara svår att tillämpa i områden där det är svårt att 
förbättra rekreationsmöjligheterna nära det exploaterade området. Exploatering 
för att skapa infrastruktur kan också påverka tillgängligheten till kompenserade 
områden, t.ex. om det uppstår barriäreffekter så att tillgängligheten till det kom-
penserade området minskar. Det innebär att en större kompensation måste till 
för att nyttan för de boende i området ska vara oförändrad. En flexibel mekanism 
som medger att kompensationen flyttas geografiskt, möjliggör att samhällets nytta 
av rekreation kan bevaras till en lägre kostnad. Samtidigt är det dock viktigt att 
beakta de fördelningsmässiga effekter som uppstår när kompensationen inte sker 
lokalt. En geografisk omfördelning av rekreationsområden kan ha såväl negativa 
som positiva effekter på olika grupper i samhället. Samtidigt som det kan drabba 
grupper lokalt ges en möjlighet att omfördela rekreationsområden för att förbättra 
rekreationsmöjligheterna för grupper som barn, äldre och funktionshindrade.
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För att belysa de fördelningsmässiga effekterna av en exploatering i kombination 
med ekologisk kompensation, presenterar vi en förenklad bild i Figur 7.2, som är en 
vidareutveckling av Figur 7.1. 

Figur 7.2. Exploatering av ett rekreationsområde med kompensation i olika områden

Figur 7.2 visar ett nuvarande landskap där det finns ett industriområde i tätorten 
och rekreationsområden av typ 1 i utkanten av tätorten. I varje ruta med rekrea-
tionsområde typ 1 finns grönstruktur som ger upphov till ekosystemtjänster 
(rekreation) motsvarande värdet ett. Totalt uppgår det totala värdet av ekosystem-
tjänsterna till nio. Till följd av exploatering av en del av rekreationsområdet mins-
kar värdet av ekosystemtjänsterna till åtta. För att kompensera för de minskade 
ekosystemtjänsterna finns olika alternativ. 

• Ett alternativ är att kompensera så nära som möjligt till det exploaterade områ-
det, och höja värdet på det kompenserande området från typ 1 till typ 2. Nyt-
tan av rekreation i typ 2 området är dubbelt så hög som i typ 1 området, så den 
totala nyttan efter kompensation är återigen nio.

• Ett annat alternativ är att flytta kompensationen rumsligt och omvandla 
industriområdet till ett rekreationsområde av samma typ som gått förlorat vid 
exploateringen (typ 1). Den totala nyttan av rekreation efter kompensation är 
även i detta fall nio.

Detta gäller t.ex. under antagandet att avståndet till rekreationsområdet inte har 
någon betydelse för invånarnas nytta av grönområdet. För att ta hänsyn till avstån-
det till grönområdet och de fördelningsmässiga effekterna av kompensationsåt-
gärderna lägger vi till information om tätortens demografi (se Figur 7.3). Detta kan 
t.ex. vara information om individernas ålder, kön, utbildning, inkomst och var de 
bor (avstånd till grönområden/befolkningstäthet).
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Figur 7.3. Exempel där kompensation sker inne i tätorten  
(industriområdet blir rekreations-område typ 1)

Genom att koppla samman antalet individer som bor i ”rutorna” runt om, och på 
olika avstånd från, grönområdet samt deras individegenskaper (ålder, kön, utbild-
ning etc.) med värderingsstudier som beskriver hur individer använder grönområ-
den, kan vi skapa ett index för de närboendes nytta av grönområdet. Nivån på detta 
index kan sedan jämföras mellan olika alternativ. Som utgångspunkt ska kompen-
sationen medföra att det inte sker någon nettoförlust av rekreationstjänster för 
samhället.

Nettoeffekt av rekretionstjänster =  Nyttoindex för det kompenserade området – 
                                                   Nyttoindex för det exploaterade området ≥ 0.

I vår fallstudie begränsar vi oss till att studera värdet av rekreation, men modellen 
kan även utvecklas så att den beaktar andra ekosystemtjänster som reducerat buller 
och luftkvalitet.

7.2.1 Värdet av grönområden
Det finns ett stort antal studier som gjorts i syfte att beräkna värdet av olika typer 
av grönområden i städer (Bertram, Meyerhoff, Rehdanz, & Wüstemann, 2017; Bock-
arjova, Botzen, & Koetse, 2020; Jim & Chen, 2006; Lo & Jim, 2010; Morancho, 2003; 
Panduro & Veie, 2013). Däremot finns det endast ett fåtal studier som undersökt 
hur olika grupper av individer värderar grönområden (t.ex. Eriksson, Nordlund, 
Olsson, & Westin, 2012; Jim & Chen, 2006; Lo & Jim, 2010). Dessa studier har bl.a. 
undersökt värdet av grönområden i kinesiska mångmiljonstäder. Eftersom det 
finns stora skillnader mellan mångmiljonstäder i Kina och svenska städer har vi 
valt att inte använda dessa studier för att skapa vårt ”nyttoindex”, då vi inte anser 
att dessa studier uppfyller de krav som gör dem användbara för värdeöverföringar 
(Brouwer, 2000; Plummer, 2009). 
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Eftersom vi inte funnit några relevanta svenska studier, har vi valt att använda 
resultaten från en dansk studie (Schipperijn et al., 2010) som underlag för vårt 
nyttoindex. Resultat i Fredman och Hedblom (2015) och Schipperijn et al. (2010) 
visar att rekreations- och friluftslivsmönstren i Sverige och Danmark stämmer väl 
överens. Resultaten i Ode Sang, Knez, Gunnarsson, and Hedblom (2016) som visar 
hur svenska invånare upplever och använder bostadsnära grönområden överens-
stämmer också väl med resultaten i studien av Schipperijn et al. (2010).

För att möjliggöra en beräkning av ekologisk kompensation, krävs att förluster 
i samband med exploatering och vinster i samband med kompensation uttrycks 
i kvantitativa termer. Dessa kan i princip vara monetära, d.v.s. uttryckas som ett 
ekonomiskt värde. Schipperijn et al. (2010) ger dock inte information om hur indi-
viderna värderar den bostadsnära naturen i monetära termer utan beräknar istället 
olika gruppers användning och nyttjande av bostadsnära grönområden. 

Fördelen med att använda en värdering i monetära termer är att värderingar av 
olika ekosystemtjänster kan läggas samman till ett totalt monetärt värde, t.ex. det 
totala monetära värdet av rekreationstjänster och luftkvalitet. På det viset behöver 
man bara använda en indikator (värdet i kronor) för att sammanfatta värdet av 
alla ekosystemtjänster. Ett sådant monetärt värde skulle behöva skapas genom 
prissättning av olika positiva och negativa aspekter såsom just nyttjande och 
luftföroreningar. Om man istället använder sig av ett så kallat användarvärde som 
utgår ifrån olika gruppers användning av grönområdet (t.ex. hur många besök som 
man gör till grönområdet) samt antalet skadliga partiklar i luften som ett mått på 
luftkvalitet, behövs två index eller variabler istället för ett enskilt monetärt värde. 
Desto fler ekosystemtjänster som inkluderas i analysen desto fler index behöver 
man lägga till, vilket generellt sett gör analysen mer komplex. Fördelen med att 
använda ett användarvärde för rekreationstjänster, är att man kan mäta värdet 
för t.ex. barn direkt genom att observera hur ofta de besöker ett grönområde. I 
monetära värderingsstudier, betalningsviljestudier, värderas barns preferenser för 
grönområden vanligtvis genom deras föräldrars betalningsvilja för grönområden. 

Genom att utgå från nyttjandet av grönområden som vi hämtar ur Schipperijn 
et al. (2010) kan vi beräkna ett nyttoindex. Som vikter i detta index använder vi de 
”oddsförhållanden” som beräknas i studien och som beskriver ett områdes värde i 
relativa termer för olika grupper av individer (Tabell 7.1). Värdet av grönområdet i 
vårt index avspeglar med andra ord hur ofta olika grupper av individer besöker ett 
grönområde, dvs detta är ett användarvärde såsom beskrevs ovan.
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Tabell 7.1. Oddsförhållanden (odds ratios) för att individen besöker ett grönområde minst 
någon gång i veckan. 

Variabel Odds-förhållande 95% konfidensintervall Vikt i nyttoindex
Man
16-24 år 0,43 0,32-0,58 0,43
25-44 år 0,52 0,44-0,60 0,52
45-64 år 0,79 0,68-0,92 0,79
65-79 år 1,03 0,84-1,26 1
80+ år 0,53 0,37-0,77 1
Kvinna
16-24 år 0,80 0,62-1,04 1
25-44 år 0,66 0,57-0,78 0,66
45-64 år 1 1
65-79 år 0,92 0,75-1,13 1
80+ år 0,40 0,28-0,55 1
Högsta utbildning 
Grundskola 0,81 0,70-0,95 0,81
Gymnasieskola 0,85 0,76-0,95 0,85
Universitet 1 1
Familjetyp
Gifta 1 Ingår ej i index
Sammanboende 0,97 0,84-1,11 Ingår ej i index
Ensamstående (skild, 
änka)

0,80 0,69-0,94 Ingår ej i index

Ensamstående (ej gift) 0,92 0,79-1,08 Ingår ej i index
Avstånd till grönområde
Mindre än 300 m 3,26 2,96-3,60
300 m – 1 km 1
Mer än 1 km 0,41 0,34-0,49

Källa:Schipperijn et al. (2010) , Factors influencing the use of green space: Results from a Danish national representative survey, 
Landscape and Urban Planning. 

Tabell 7.1 visar att många av de grupper för vilka man vill säkra en god tillgång till 
grönområden i Agenda 2030 målen, även har höga oddsförhållanden (värdet 1). Till 
exempel kvinnor och äldre personer. I nyttoindexet använder vi som utgångspunkt 
värdet 1 eftersom äldre män 65-79 år och kvinnor i åldern 45-79 år har ett odds-
förhållande på detta värde. Är däremot oddsförhållandet signifikant skilt från 1 
används detta tal i indexet. Barns användning av grönområden ingår inte i studien 
av Schipperijn et al. (2010), men ges värdet 1 i indexet eftersom barn, tillsammans 
med äldre och funktionshindrade, ingår i gruppen av individer som bör säkras en 
god tillgång till grönområden enligt Agenda 2030-målen. Personer äldre än 80 år 
ges också vikten 1 i nyttoindexet med samma motivering. I det registerdatamate-
rial som vi har tillgång till finns inte information om andelen individer med funk-
tionsnedsättning, således finns inget index för dessa som skulle kunna justeras i 
praktiken inom ramen för denna analys.

Tidigare studier visar att nyttan för boende av ett park- eller grönområde avtar 
starkt med avståndet till dessa (se t.ex. Ekkel & de Vries, 2017; Jim & Chen, 2010; 
Miller, 2001; Panduro & Veie, 2013). Baserat på resultat i Panduro och Veie (2013), 
som undersöker grönområdens påverkan på fastighetspriser i Danmark, får vi  
mer detaljerad information om avståndets betydelse för individernas värdering 
(nyttjande) av grönområden. Justerar vi oddsförhållandet med denna information 
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får vi följande oddsförhållanden/vikter för avståndet från bostaden till grönom-
rådet: 3 för 0-250 m, 1 för 250-500 m och 0,21 för 500-750 m. 

Intervallen baseras på data som vi har tillgång till för att göra vår fallstudie. 
Boende längre bort än 750 m beaktas inte i indexet, då dessa inte antas utnyttja  
parken i någon nämnvärd utsträckning i enlighet med resultaten i studierna ovan. 
Baserat på vikterna i Tabell 7.1 och information om hur många män, kvinnor och 
barn i olika åldrar som bor i närheten av parkområdet 0-750 meter får vi följande 
index:

Nyttoindex för ett grönområde =                 (1)
3*(0,43*antal män 16-24 år + 0,52*antal män 25-44 år + 0,79*antal män 45-64 år +  
1*antal män 65+ år + 1*antal kvinnor 16-24 år + 0,66*antal kvinnor 25-44 år + 
0,79*antal kvinnor 45+ år + 1*antal barn) [dessa invånare bor 0-250 m från grön-
området]

+ 1*(0,43*antal män 16-24 år + 0,52*antal män 25-44 år + 0,79*antal män 45-64år + 
1*antal män 65+ år + 1*antal kvinnor 16-24år + 0,66*antal kvinnor 25-44 år +  
0,79*antal kvinnor 45+ år + 1*antal barn) [dessa invånare bor 250-500 m från grön-
området]

+ 0,21*(0,43*antal män 16-24år + 0,52*antal män 25-44 år + 0,79*antal män 45-64 
år + 1*antal män 65+ år + 1*antal kvinnor 16-24år + 0,66*antal kvinnor 25-44 år + 
0,79*antal kvinnor 45+ år + 1*antal barn) [dessa invånare bor 500-750 m från grön-
området]

För att hålla beskrivningen enkel, har vi i exemplet inte inkluderat vikterna för 
utbildning. Indexet mäter nivån på samhällets nytta av grönområdet (i form av 
rekreation) och kan användas som ett verktyg för att studera skillnaden i nytta 
mellan två grönområden. Eftersom samhällets nytta av rekreation inte ska vara 
lägre efter det att man kompenserat individerna (nettoeffekten av rekreations-
tjänster ≥ 0), kan kompensationen beräknas som kostnaden för att skapa ett nytt 
grönområde. Denna kostnad motsvarar den avgift som exploatören ska betala.

Det är viktigt att notera att nyttoindexet även kan utvidgas så att det har hänsyn 
till andra grönområden i närheten av det exploaterade/kompenserande grönområ-
det, storleken på grönområdena samt dess egenskaper. Det enklaste sättet att lägga 
till nyttjandevärdet av ytterligare ett bostadsnära grönområde är att göra motsva-
rande beräkningar som ovan för det grönområdet, och sedan lägga samman nytt-
jandevärdena (nyttoindexen) för de två områdena. Det är emellertid rimligt att anta 
att rekreationsvärdet av ytterligare ett bostadsnära grönområde är avtagande, så 
att nyttjandevärdet av det andra området är lägre än för det första området för den 
enskilda individen. Att värdet för det andra bostadsnära grönområdet är mindre än 
värdet för det första grönområdet kan hanteras genom att multiplicera nyttoindexet 
för det andra bostadsnära grönområdet med en vikt som antar ett värde mellan 0 
och 1, (t.ex. 0,7). På liknade vis kan man lägga till ytterligare bostadsnära grönom-
råden till nyttoindexet. För att beakta olika storlekar på grönområden kan man 
göra på motsvarande vis och multiplicera nyttoindexet för det enskilda grönområ-
det med en vikt. Studier visar att marginalnyttan av ett grönområde är avtagande 
(Perino et al., 2014) i en variabel som motsvarar storleken av grönområdet. Baserat 
på resultaten i t.ex. Peroni et al. (2014) skulle man således kunna räkna ut nyttan för 
bostadsnära grönområden med olika storlek, och justera nyttoindexet med detta 
värde. För ett exempel på hur det kan göras se Nordström och Hammarlund (2021). 
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Resultaten i Peroni et al. (2014) avser emellertid den genomsnittliga värderingen för 
alla individer och inte för olika grupper av individer. 

Om man anlägger ett nytt grönområde eller höjer kvaliteten på ett existerande 
grönområde kan det ta viss tid innan det reflekterar en förhöjd kvalitet i olika 
ekosystemtjänster. I modellen kan man ta hänsyn till detta genom att diskontera 
den nytta som det kompenserande respektive det exploaterade grönområdet ger. 
Analysen bör också kompletteras med en känslighetsanalys för att studera hur 
robusta resultaten är för såväl förändringar i parametervärden som mätosäkerhet. 
På så vis kan man även erhålla ett intervall för nettoeffekten av rekreationstjänster. 
En svaghet med de värden som vi använder i vår tillämpning är att de baseras på 
en enskild undersökning. 

7.2.2 Fallstudieområde
För att omsätta ovanstående ansats till en tillämpbar modell har vi gjort en fall-
studie där ett område med stadsmässig struktur med tydliga inslag av grönska har 
exploaterats och där kompensationen sker genom att förbättra rekreationsmöj-
ligheterna inne i staden. Förbättringarna uppnås genom att ett industriområde 
omvandlas till ett område med högre rekreationsvärde. Vi har valt att studera två 
områden i Lund. 

Det första området, Vipeholm (Figur 7.4), var ett parkliknande område i den 
östra delen av staden där byggandet av ett nytt bostadsområde påbörjades 2015. Vi 
använder detta område som ett exempel på när invånare i närheten av ett parkom-
råde förlorar rekreationsmöjligheter. Det andra området, Västerbro (Figur 7.5), är 
del av den planerade utbyggnaden av Lunds västra stadsdelar och förväntas få upp 
till 3 900 bostäder. För närvarande (sommaren 2021) är området ett industriområde 
under avveckling och planen är att bygga ett bostadsområde där även nya park-
områden anläggs. 

Figur 7.4. Karta över Vipeholm. Källa: Lunds kommun
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Figur 7.5. Karta över Västerbro. Källa: Lunds kommun

Eftersom våra områden ligger långt från varandra är det inte särskilt sannolikt att 
individer på Vipeholmsområdet påverkas av byggandet av parker på Västerbro 
eller individer som flyttar in på Västerbro påverkas av förlusten av parkmiljön på 
Vipeholm. Den ekologiska kompensationen sker alltså inte på individnivå i detta 
exempel utan ska ses som ett exempel där man kompenserar förlust av parkmiljöer 
i ett område med utbyggnad av parkområden i ett annat område.

7.2.3 Modellen baseras på data från SCB 
För analysen använder vi data från tre av SCBs register: Registret över totalbefolk-
ningen (RTB), LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och 
arbetsmarknadsstudier) och Geografidatabasen. Vi använder data för år 2017 för 
individer som var 15 år eller äldre. För dessa individer har vi uppgifter om ålder, 
kön, civilstånd, disponibel inkomst, arbetsinkomst, familjetyp och antal utbild-
ningsår. I dessa data framgår också antal barn i olika åldrar, kopplat till sina för-
äldrar, således täcks ålderskohorten under 15 år in. Vi har också uppgifter om var 
varje given individ bor, förenklat till en upplösning av ett rutnät i kommunen med 
rutstorlek 250*250 meter.

OMRÅDET SOM FÖRLORAR PARKYTA
Vi utgår från detaljplanen för att identifiera de individer som berörs av omvand-
lingen av Vipeholmsområdet. Eftersom avståndet till grönområden är av central 
betydelse för hur ofta man besöker dem, delar vi in individerna baserat på i vilken 
250*250 metersruta de bor. Vi delar upp rutorna i tre olika grupper beroende på 
avståndet från grönområdets gräns till rutans mitt. Den första gruppen består av 
rutor vars mittpunkt ligger 0-250 meter från grönområdet, den andra gruppen 
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består av rutor som ligger mellan 250-500 meter från grönområdet, den tredje 
gruppen består av rutor som ligger 500-750 meter från grönområdet.

Totalt sett har vi 8 108 individer som ingår i de tre grupper som bor närmast 
grönområdet (mindre än 750 meter från parken till rutans mitt).

Tabell 7.2. Beskrivande statistik för bostadsområdet som förlorar parkyta

Avstånd till 
parken, 
0-250 m

Avstånd till 
parken,
250-500 m 

Avstånd till 
parken,
500-750 m

Antal individer 1 725 1 973 4 510
Andel barn 0-15 år 16 % 19 % 18 %
Ålder (genomsnittlig)* 47 54 43
Disponibel inkomst kr (genomsnittlig)* 317 800 342 500 245 500
Utbildning (antal år)* 14,0 14,4 14,2
Gifta (andel)* 39 % 46% 31 %
Kvinnor (andel)* 49 % 54 % 52 %
Antal rutor (250*250 m) 10 16 20

* Variabeln är baserad på data för individer som är 15 år och äldre. 

Som framgår av Tabell 7.2 skiljer sig gruppen som bor 250-500 meter från parken 
något från de två andra grupperna. Både medelåldern och disponibel inkomst är 
högre. Även andelen gifta och antal barn per hushåll är högre i detta område. Grup-
pen som bor 500-750 meter från parken är yngre och har lägre inkomst än dem 
som bor närmare parken. Tabell 7.3 ger en mer detaljerad beskrivning av åldersför-
delningen och antalet barn i de tre grupperna.

Tabell 7.3. Åldersfördelning och antal barn i områden omkring grönområdet

Ålder och  
antal barn

Avstånd till parken 
0-250 m

Avstånd till parken 
250-500 m

Avstånd till parken
500-750 m

Antal % Antal % Antal %

16-24 år 238 14 % 207 10 % 1 126 25 %

25-44 år 415 24 % 350 18 % 1 148 25 %

45-64 år 470 27 % 454 23 % 807 18 %

65-79 år 245 14 % 328 17 % 467 10 %

80 år och äldre 80 5 % 254 13 % 349 8 %

Barn 0-15 år) 277 16 % 380 19 % 613 14 %

Vi ser att befolkningens sammansättning ser olika ut i de tre grupper som vi under-
söker. Gruppen som bor närmast grönområdet (0-250 meter) har en befolkning 
som till stor del består av vuxna individer som är äldre än 24 år medan andelen 
barn och gamla är förhållandevis låg. Gruppen som bor något längre från grönom-
rådet (250-500 meter) har relativt många äldre och barn. Slutligen kännetecknas 
gruppen som bor längst från parken av att individerna i stor utsträckning är ung-
domar (16-24 år) eller förhållandevis unga vuxna (25-44 år). 



98

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 7008
Ekologisk kompensation – Upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna

FÖR DET KOMPENSERADE OMRÅDET 
När det gäller grönområdet i det kompenserade området vet vi ännu inte något om 
de individer som kommer att flytta in. Vi har därför valt att titta på individer som 
idag bor nära det nya området. Kartan nedan visar hur vi har valt ut områden som 
representerar det framtida Västerbro (Figur 7.6).

Figur 7.6. Rutor i västra Lund som får symbolisera den framtida Västerbro-befolkningen i 
analysen.

Det är naturligtvis inte möjligt att uppskatta en befolkningssammansättning som 
med hög precision reflekterar en framtida okänd befolkningssammansättning 
utan här får vi prova oss fram med olika alternativ. Eftersom den nya bebyggelsen 
förmodligen kommer att ha mer av en stadskaraktär än den nuvarande bebyggel-
sen kommer vi för det första att titta på den ruta som vi markerat med 1 i Figur 7.6. 
Denna ruta täcker en del av det s.k. Sockerbruksområdet som byggdes 2009-2020. 
Eftersom det tilltänkta Västerbro till viss del också kommer att innehålla lite lägre 
byggnader utökar vi analysen till att också omfatta de rutor som vi har betecknat 
2a och 2b i Figur 7.6. Dessa områden har idag både flerfamiljshus och villaområden. 
Ruta 2a i Figur 7.6 har i större utsträckning flerfamiljshus än ruta 2b i Figur 7.6 där 
det istället finns fler villor. Tabell 7.4 visar beskrivande statistik för våra tre rutor i 
västra Lund. 
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Tabell 7.4. Beskrivande statistik – Västra Lund

  Ruta 1 Ruta 2a Ruta 2b
Antal individer 789 448 253
Andel barn (0-15 år) 11 % 7 % 17 %
Ålder (genomsnittlig)* 47 32 43
Disponibel inkomst kr 
(genomsnittlig)*

329 000 194 000 311 000

Utbildning (antal år)* 14,3 14,1 14,7
Gifta (andel)* 43 % 12 % 44 %
Kvinnor (andel)* 52 % 54 % 48 %

Not: * Variabeln är baserad på data för individer som är 15 år och äldre. 

Ruta 1 är ett förhållandevis tätbefolkat område med 789 individer boende på rutan 
som är 250*250 m. Jämförelsevis bor det 448 individer i ruta 2a och 253 individer i 
ruta i 2b. Tydligt är också att befolkningen i Ruta 2a är förhållandevis ung, har lägre 
inkomster och en mindre andel gifta. Tabell 7.5 nedan visar befolkningens åldersför-
delning i de tre rutorna.

Tabell 7.5. Åldersfördelning och antal barn i tre rutor i västra Lund

Ruta 1 Ruta 2a Ruta 2b

Ålder och  
antal barn

Antal % Antal % Antal %

16-24 år 96 12 % 165 37 % 41 16 %

25-44 år 243 31 % 179 40 % 68 27 %

45-64 år 218 28 % 53 12 % 71 28 %

65-79 år 122 15 % 12 3 % 21 8 %

80 år och äldre 25 3 % 8 2 % 8 3 %
Barn (0-15 år) 85 11 % 31 7 % 44 17 %

Befolkningen i de tre rutorna kännetecknas av att det finns många unga vuxna  
(25-44 år). Ruta 1 som ligger närmast centrum är mest tätbefolkad och har en bef-
olkning som i stort sett består av individer i arbetsför ålder (25-64 år). Befolkningen  
i ruta 2a är yngre då hela 37 procent består av individer i åldern 16-25 år. Det finns få 
barn per invånare i ruta 1 och 2a, i ruta 2b finns det däremot fler barn per invånare.

7.2.4 Beräkningar av nyttoindexet för de olika  
scenarierna 

I scenariobeskrivningarna har vi för enkelhetens skull antagit att exploateringen 
medför att hela grönområdet försvinner och att storleken på det kompenserade 
området är lika stort som förlusten av det exploaterade området. Vi antar också att 
industrimarken där kompensationen sker inte hade något rekreationsvärde innan  
det omvandlades till grönområde. 
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För att beräkna nyttan av en park på Västerbro använder vi tre scenarier med olika 
antaganden om hur det framtida Västerbro kommer att se ut:

• Scenario 1: Västerbro bebyggs och blir lika tätbefolkat som ruta 1 – parken läggs 
ut som i figur 7.7 visar och täcker 1,2 rutor. Samma yta som uppskattningsvis 
exploaterades vid Vipeholm.

• Scenario 2: Västerbro bebyggs och blir en blandning av ruta 1, ruta 2a och ruta 
2b. 2,8 rutor blir som ruta 1 och två rutor vardera blir som 2a och 2b – parken 
läggs ut som figur 7.7 visar och täcker 1,2 rutor. 

• Scenario 3: Västerbro bebyggs inte ut utan endast en park anläggs på industri-
området. Parken läggs ut så som figur 7.7 visar och täcker 1,2 rutor. 

Scenario 1         Scenario 2      

 Scenario 3     

Figur 7.7. Tre scenarier för att beräkna nyttan av en park på Västerbro

7.2.5 Resultat 
Tabell 7.6. visar nyttan av grönområdet, befolkningens storlek och nyttan per 
individ för ett grönområde på Västerbro (scenario 1-3) samt för området runt Vipe-
holmsparken. Den totala nyttan av en park av samma storlek på Västerbro är större 
än nyttan av Vipeholmsparken i alla tre scenarier. Anledningen är att Västerbro 
är mer tätbefolkat än området runt Vipeholmsparken. Nyttan blir störst i scenario 
1 där befolkningens storlek också ökar mest. Men även i scenario 3, där ingen ny 
befolkning tillkommer på Västerbro, är nyttan av ett grönområde större i västra 
Lund. Det beror på att västra Lund redan idag är mer tätbefolkat än området runt 
Vipeholmsparken.

Ruta 1

Ruta 2a

Ruta 2b

Grönområde

Ingen bebyggelse
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Tabell 7.6. Nytta, befolkning och nytta per individ i tre olika scenarier för Västerbro samt 
området runt Vipeholmsparken.

Scenario 1 Scenario 2

Avstånd Nytta Befolk-
ning

Nytta per 
individ

Avstånd Nytta Befolk-
ning

Nytta per 
individ

0-250 m 11 796 5 040 2,34 0-250 m 10 863 4 700 2,31

250-500 m 4 390 5 474 0,80 250-500 m 3 641 4 598 0,79

500-750 m 1 311 7 791 0,17 500-750 m 1 219 7 256 0,17

Totalt 17 496 18 305 0,96 Totalt 15 723 16 553 0,95

Scenario 3 Området runt Vipeholmsparken

Avstånd Nytta Befolk-
ning

Nytta per 
individ

Avstånd Nytta Befolk-
ning

Nytta per 
individ

0-250 m 4 479 2 044 2,19 0-250 m 4 282 1 725 2,48

250-500 m 3106 3 897 0,80 250-500 m 1 723 1 973 0,87

500-750 m 1 176 7 003 0,17 500-750 m 762 4 510 0,17

Totalt 8 761 12 944 0,68 Totalt 6 767 8 208 0,82

När Västerbro bebyggs ökar nyttan av ett grönområde mycket eftersom många 
kommer att bo inom 250 meter från grönområdet. Nyttan är något lägre i Scenario 
2 än i Scenario 1 eftersom vi antar att området blir mindre tätbefolkat i Scenario 
2 samt att befolkningen har en annorlunda sammansättning. Det senare ser vi då 
nyttan per individ är något lägre i scenario 2 än i scenario 1, särskilt för individer 
0-250 m från grönområdet (2,31 jämfört med 2,34). När vi går från scenario 1 till 
scenario 2 minskar nyttan med 933 enheter för dem som bor inom 250 meter från 
grönområdet, där 86 procent av minskningen beror på att befolkningen minskar 
och 14 procent på att befolkningen blir annorlunda till sin komposition. 

Vi ser också att befolkningstäthet är det som i störst utsträckning förklarar 
skillnaden i nytta av ett grönområde på Västerbro och på Vipeholm. Om Väster-
bro hade en befolkningssammansättning som var identisk med den i området 
runt Vipeholmsparken så skulle nyttan av en park på Västerbro vara cirka 1 000 
enheter större (1 116 enheter större i Scenario 1 och 1 188 enheter större i Scenario 
2). Sammanfattningsvis så ger grönområdet på Västerbro i detta exempel större 
nytta eftersom området är mer tätbefolkat (oavsett om det bebyggs eller inte) men 
den beräknade nyttan skulle vara ännu större om ingen hänsyn togs till individ-
egenskaperna hos de boende i området. Ser vi till prioriterade grupper som barn 
och individer över 80 år, ser vi att den procentuella andelen för dem är större vid 
Vipeholmområdet än vid Västerbo. 

Gällande fördelningen av välfärdseffekter finner vi tydliga vinnare och för-
lorare i den rumsliga dimensionen. Vinnarna blir dem som bor vid det kompense-
rade området och förlorarna blir dem som bor vid det exploaterade området. Ser vi 
till de fördelningsmässiga effekterna i inkomstdimensionen så kommer Scenario 1 
att leda till att individer med högre inkomst gynnas då medelinkomsten i det nya 
området är högre än medelinkomsten för dem som bor vid Vipeholm. Får det nya 
området samma struktur som i Scenario 2 gynnas individer med lägre inkomster 
i förhållande till dem som bor vid det exploaterade området. Om man studerar de 
fördelningsmässiga effekterna mellan individer med olika längd på utbildningen 
kan vi se att de som bor vid det kompenserande området har en något högre ut-
bildning än de som bor vid det exploaterade området. Utbildningsnivån för indivi-
derna är emellertid förhållandevis jämnt fördelad mellan de olika områdena. 
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I denna fallstudie har vi antagit att kompensation sker i mer centrala områden. 
Men det kan naturligtvis även vara av intresse att studera kompensationsåtgärder 
som ligger i anslutning till det kompenserade området eller längre ut från stads-
kärnan. En sådan analys görs i Nordström och Hammarlund (2021). Man bör också 
fundera på om grönområdet i vårt exempel på Västerbro hade skapats även om 
man inte kompenserat för förlusten på Vipeholm. Det är med andra ord ett exem-
pel på frågan om additionalitet. Att bygga ett nytt bostadsområde utan gröna ytor 
är inte troligt. För att uppnå målet om additionalitet ska kompensationen leda till 
en ökad mängd grönyta relativt till vad som planerats annars. 

Som nämnts tidigare kan rekreationsvärdet för ytterligare bostadsnära grön-
områden som ligger inom 750 meter från individens bostad läggas till nyttoin-
dexet. Bortfallet av nytta vid exploatering av ett av dessa grönområden kommer att 
resultera i en minskning av värdet på motsvarande vis som när det bara finns ett 
grönområde, men värdet kommer inte att gå ned till noll. D.v.s. individen kommer 
fortfarande ha kvar nyttan av att besöka de kvarvarande grönområdena i närom-
rådet Denna typ av information kan t.ex. vara av intresse att ta fram vid analyser  
av fördelningseffekter vid ekologisk kompensation. Som noterades tidigare är 
andelen barn och äldre (80+) större vid Vipeholmområdet, så det är önskvärt med 
en fördjupad analys av hur de påverkas. 

För att undersöka hur robusta resultaten är har vi också gjort en känslighets-
analys. Det som i huvudsak påverkar modellens utfall är hur många som bor i 
närheten av grönområdet och den nytta (eller vikt) som man använder för att mäta 
tillgängligheten (avståndet) till parken för individerna. Den skillnad som finns 
mellan olika grupper av individer beträffande deras nyttjande av grönområden 
är förhållandevis liten, i jämförelse med avståndets betydelse för att nyttja ett 
bostadsnära grönområde. Man ska dock komma ihåg att vi antagit att barn och 
äldre har vikten ett i nyttoindexet. Det är den högsta vikt som vi använder förin-
dividegenskaper i vårt index, men vikten kan trots det vara för låg (såväl som för 
hög). I en känslighetsanalys kan man med fördel även variera värdet för denna 
nyttovikt.

Man kan också tänka sig att man väljer att behandla alla individer lika oavsett 
deras ålder, kön eller utbildning, och sätta nyttovikten till ett för alla individer. I så 
fall räcker det i stort sett med att identifiera hur många individer som bor inom 250 
meter från grönområdet för att få en approximativ uppfattning om rekreations-
nyttan av grönområdet. Med denna ansats är det förhållandevis enkelt att studera 
huruvida kompensation på olika platser ger en större eller mindre rekreationsnytta 
i förhållande till den nytta som det exploaterade området gav upphov till. Denna 
ansats skulle t.ex. kunna användas i ett initialt skede av en planeringsprocess i 
syfte att skapa en grov bild av effekten av kompensationsåtgärder på olika platser.

7.2.6 Fördelar med modellen för kompensation  
av rekreationsvärde

Modellen visar på ett stringent och tydligt vis hur stor nytta (i form av rekreations-
värden) grönområden ger närboende till dessa områden. Det medför att man kan 
jämföra en förlust av ett grönområde på en plats med kompensation med ett nytt 
grönområde på en annan plats. Modellen är förhållandevis enkel att använda efter-
som den baseras på observerbara egenskaper för de boende i området (som ålder 
och kön) samt på så kallade vikter som avspeglar hur stor nytta grönområden ger 
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olika individer. Information om befolkningen i olika områden finns t.ex. tillgäng-
liga i SCBs registerdata som täcker hela landet. 

Modellen kan även användas för att studera om det finns skillnader i demografi 
mellan platsen där exploatering äger rum och platsen där kompensation sker. Det 
medför att modellen kan användas för att studera de fördelningsmässiga effek-
terna av kompensation, t.ex. hur olika grupper av individer (som barn/äldre, låg-/
höginkomsttagare) påverkas av exploaterings- och kompensationsåtgärder. Man 
kan sålunda använda modellen för att undersöka effekterna av att lägga kompen-
sationen på olika platser, vilket kan vara såväl nära det exploaterade området som 
längre bort. 

Modellen ska ses som ett komplement till modeller eller checklistor som 
används för att beräkna effekterna på biologisk mångfald som sker vid exploate-
ring av bostadsnära grönområden. På så vis kan den bidra med ett viktigt besluts-
underlag vid exploatering av bostadsnära grönområden. 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel är nackdelen med att använda 
sig av nyttjandevärden för rekreation, istället för monetära värderingar, att det 
kräver att man måste använda sig av flera typer av index om man vill lägga till 
värdet av ytterligare ekosystemtjänster till analysen (t.ex. värdet av luftkvali-
tet). En fördel är emellertid att det beräknade nyttjandevärdet är frikopplat från 
individernas inkomst när man mäter värdet. Undersökningar visar att individer 
med en högre inkomst har en större betalningsvilja för bostadsnära grönområden 
(Perino et al., 2014 och vår egen studie) samtidigt som individer med låg inkomst 
besöker bostadsnära grönområden oftare. Detta beror möjligen på att individer 
med låg inkomst inte har råd att besöka grönområden som ligger längre bort från 
deras bostad. För att ta hänsyn till denna skillnad mellan betalningsvilja (monetär 
värdering) och nyttjande av bostadsnära grönområden (nyttjandevärde) skulle 
man kunna vikta betalningsviljan med individernas inkomst. I en betalningsvilje-
studie är individens maximala betalningsvilja begränsad till individens disponibla 
inkomst. För dem med riktigt låg inkomst kan emellertid den monetära betalnings-
viljan/värderingen vara noll trots att de använder bostadsnära grönområden. Att 
den monetära värderingen är noll kan bero på att deras budgetrestriktion binder, 
dvs. inte medger att de kan betala för att få tillgång till bostadsnära grönområden. 
För denna grupp av individer kommer även en korrigerad betalningsvilja i förhål-
lande till inkomst att ge ett missvisande värde.

7.2.7 Brister med modellen för kompensation av  
rekreationsvärde

I sin nuvarande form tar modellen inte hänsyn till nyttan som grönområdet ger 
individer som inte bor i anslutning till området. Det kan t.ex. vara individer som 
passerar förbi området på väg till arbetet eller använder det för rekreation/motion. 
Vid situationer där grönområdet har en stor andel förbipasserande kan dessa vär-
den med fördel läggas till. Det kan t.ex. vara av intresse i situationer där man avser 
att skapa stråk av gröna miljöer (grön infrastruktur) där många individer rör sig, 
t.ex. på väg till arbete eller skola. 

Modellen tar inte heller hänsyn till att rekreationsvärdet för den enskilde indi-
viden kan minska om man ökar tillgängligheten för fler att besöka grönområdet. 
För vår fallstudie innebär det att den beräknade nyttan av att kompensera i de  
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centrala delarna av staden förmodligen är något lägre eftersom fler individer för-
väntas besöka området. 

En annan brist är att värdet/nyttovikterna (oddskvoterna) baseras på data från 
en dansk studie. Beteendet i denna studie torde vara förhållandevis likt det möns-
ter som finns i Sverige. För att bekräfta detta skulle det emellertid vara en fördel 
om man genomförde en liknande studie i Sverige.

Även om data finns tillgängliga hos SCB är de inte fritt tillgängliga på den 
detaljnivå som används i denna rapport, utan måste köpas av SCB. Dessutom 
måste ett kvantitativt beslutsstöd av denna typ alltid samexistera med lokalkänne-
dom och känsla för kvalitativ konsekvensanalys hos tjänstepersoner.

7.3. Modeller för kompensation av 
ekosystemtjänster från jordbruksmark

7.3.1 Inledning
I Sverige exploateras ca 600 hektar jordbruksmark varje år och störst exploatering 
sker i Skåne, främst för att ge plats åt bebyggelse i form av småhus, flerbostadshus 
och för industri- och företagsetableringar, samt för exploatering relaterad till vägar 
och järnvägar (Lindeberg, Edman, Moström, & Svanström, 2017). Denna trend är 
inte bara nationell utan global. Exempelvis identifierar ”The EU Thematic Strategy  
for Soil Protection” åtta stora hot mot europeiska jordar: erosion, avtagande mull-
halt, packning, försaltning, jordskred, förlust av biologisk mångfald, och sist men 
inte minst bebyggelse. Utöver dessa hot kommer ytterligare jordbruksmark gå 
förlorad på grund av klimatförändringar. Exploateringstrycket är framförallt hårt i 
storstadsregionerna eftersom den växande befolkningen och nya företag koncen-
treras till dessa regioner av sociala och ekonomiska anledningar. De bördigaste 
jordarna i Sverige finns dessvärre i anknytning till storstadsregionerna, som exem-
pelvis Malmö-Lund-Helsingborgsregionen i Skåne. Följaktligen står bevarande av 
jordbruksmark i direkt konflikt med utvecklingen och tillväxten i dessa regioner. 
Mot den bakgrunden kan den skånska jordbruksmarken komma att bli allt mer 
strategiskt viktig för landets livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet, i takt 
med att den globala konkurrensen om mark- och vattenresurser ökar. 

Utöver framtidens matproduktion kan även andra ekosystemtjänster skadas 
eller försvinna när vi bygger på jordbruksmark (Yuan, Zhu, Yang, & Xie, 2019), 
särskilt närings retention, habitat för marklevande organismer, vattenkvalitet 
och -reglering, samt klimatreglering (Jeffery et al., 2010). Jord är exempelvis vår 
planets näst största aktiva kolsänka efter haven. Kolförluster från jordmån till 
atmosfären, kan på grund av dessa omfattningar, resultera i potentiellt stora sam-
hällsekonomiska kostnader relaterade till klimatförändring. När jordbruksmark i 
Norden bebyggs fraktas de översta lagren (60-120 cm) av jordprofilen bort. Denna 
på organiska material rika matjord ersätts då med steniga fyllnadsmassor som är 
fria från organiskt material och organismer. Detta görs för att undvika risken för 
frostskador på byggnader och vägar. Vanligtvis betraktas den bortforslade matjor-
den som schaktmassor enligt miljölagstiftningen. Denna jord innehåller emellertid 
ett stort kolförråd. De översta 30 cm av matjorden i den skånska slättbygden inne-
håller i genomsnitt ca 75 ton kol per ha (Brady, Hristov, Wilhelmsson, & Hedlund, 
2019). När matjorden grävs upp, lastas, flyttas och deponeras kan stora mängder 
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av detta kol släppas ut till atmosfären (Lu, Kotze, & Setälä, 2020). Under de hård-
gjorda ytorna utgår man dessutom ifrån att kolhalten är noll (Edmondson, Davies, 
McCormack, Gaston, & Leake, 2014). Att bebygga jordbruksmark kan alltså kraftigt 
minska markens kolförråd och övriga ekosystemtjänster kopplade till jordbruks-
mark. Dessutom har kolhalten ett starkt positivt samband med andra ekosystem-
tjänster som genereras av jordbruksmark (Hedlund et al., 2017). Vi har därför valt 
kolinlagring för att illustrera hur modellering kan användas för att beräkna föränd-
ringar i reglerande och stödjande ekosystemtjänster kopplade till jordbruksmark. 

Klimatkompensation ingår inte som en huvudsaklig del av denna rapports 
syfte och omfång. I relation till just jordbruksmark utgör emellertid dess klimat-
reglerande ekosystemtjänst en central aspekt. Från en samhällsekonomisk syn-
vinkel utgör frigörandet av kol till atmosfären en kostnad. Av den anledningen bör 
minskningen i denna ekosystemtjänst beaktas i beräkningen av exploateringens 
effekter på samhällsekonomin. Vi har därför valt att även inkludera denna kostnad 
i våra beräkningar. Vi ser också kolinlagring som en möjlig kompensationsåtgärd 
inom jordbrukssektorn, eftersom denna åtgärd kan öka livsmedelsproduktionen. 
För att öka transparensen i beräkningarna och visa på kolutsläppens storlek redo-
visar vi denna post separat, således kan kolbudgetaspekten särskiljas från livsmed-
elsförsörjningsaspekten.

I detta avsnitt kommer vi att visa hur modeller kan användas för att kvantifiera 
förändringar i två ekosystemtjänster som uppstår vid exploatering av jordbruks-
mark: Sveriges livsmedelsförsörjning samt kolinlagring för att motverka klimat-
förändring. Vi kommer även att visa hur sådana förändringar kan kompenseras. 
Att ta hänsyn till ekosystemtjänster var för sig är oftast nödvändigt eftersom flödet 
mellan dem (t.ex. ecosystem bundles Bennett, Peterson, & Gordon, 2009) ofta är 
begränsat när man betraktar mindre rumsliga skalor (Birkhofer et al., 2018). I detta 
kapitel modellerar vi inte effekterna på biologisk mångfald direkt, eftersom den 
har många olika dimensioner med stor variation och platsspecifika prioriteter. 
Istället fokuserar vi på ekosystemtjänster som bygger på biologisk mångfald i mar-
ken, som är centrala när det gäller åkermarksfunktioner.

Livsmedelsförsörjning och kolinlagring är intressanta aspekter att studera 
eftersom de illustrerar problematiken kring valet av en lämplig rumslig skala 
för lokalisering av kompensationsåtgärder. Kolinlagring är en klimatreglerande 
tjänst som har en global påverkan, därför spelar det egentligen inte någon roll var 
på jordklotet en klimatkompensationsåtgärd placeras. Livsmedelsförsörjning är 
relevant på olika skalor, men utifrån ett svenskt perspektiv är den relevanta skalan 
regional till nationell. 

7.3.2 Fallstudie
I detta avsnitt beskriver vi en typisk exploatering av jordbruksmark för bebyggelse 
i den skånska slättbygden där städer som Malmö, Lund och Helsingborg befinner 
sig. Exempelvis växer Lund ständigt och är nästan helt omgiven av högproduktiv 
jordbruksmark (Figur 7.8). Enligt Kallioniemi (2006) kan 8 900 ha åkermark i Skåne 
och Halland komma att exploateras under de närmaste 20-30 åren, där hälften av 
denna areal tillhör de allra bästa jordarna i Sverige. Jordbruksmarken kring Lund 
är högproduktiv och förekommer i stora, sammanhängande fält som underlättar 
ett högeffektivt jordbruk. Marken används främst för odling av höstvete, maltkorn, 
höstraps och sockerbetor. Här är den normala skörden för höstvete 7,9 ton per ha 
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(SCB, 2020). Dessa höga skördar gör de skånska jordarna till några av de bördigaste 
på planeten när det kommer till växtodling. I de östra delarna av kommunen finns 
även lågproduktiva, men biologisk värdefulla naturbetesmarker (t.ex. utanför 
Veberöd). Vårt fokus är emellertid på åkermarken kring Lund. 

Figur 7.8. GIS-lager av markanvändning kring Lund där de röda ytorna är bebyggelse och de 
gröna och ljusgula jordbruksmark. 
Källa: SMD och SJVs blockdatabasen

7.3.3 Livsmedelsförsörjningen i Sverige
Den mest uppenbara följden av att bebygga jordbruksmark är att möjligheten att 
producera livsmedel på marken omintetgörs för all framtid (eftersom matjorden 
schaktas bort och ersätts av stenig fyllnadsmassa). Inhemsk jordbruksmark bidrar 
till landets kapacitet vad gäller livsmedelsförsörjning, dvs. sannolikheten landet 
kan försörja sina medborgare med tillräckligt med mat under alla omständigheter. 
Eftersom det inte finns någon brist på mat i Sverige idag och förlorad livsmed-
elsproduktion under nuvarande förhållanden lätt kan ersättas med import, finns 
inget akut behov av att ersätta förlorad produktion med just inhemsk produktion. 
Däremot är möjligheten att upprätthålla produktionspotentialen i Sverige central 
för Sveriges framtida livsmedelsförsörjning, eftersom möjligheten att öka den 
svenska produktionen kan bli livsavgörande (Kuylenstierna et al., 2019). 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 7008
Ekologisk kompensation – Upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna

107

I modellen tar vi hänsyn till värdet/nyttan av att upprätthålla livsmedelsförsörj-
ningen i Sverige. En lämplig kompensationsåtgärd i detta sammanhang är en 
åtgärd som gör att den framtida produktionspotentialen bibehålls, snarare än att 
mer produktion sker i Sverige med omedelbar verkan. Att öka jordbruksproduk-
tionen på en mindre areal genom högre insatser av mineralgödsel är fullt möjligt 
idag, men vore inte bara olönsamt utan skulle också vara förenat med miljöpro-
blem så som ökad näringsutlakning. För att betraktas som en bra kompensations-
åtgärd bör denna vara såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbar. 

För att beräkna hur potentialen att producera livsmedel förändras vid exploa-
tering av jordbruksmark och implementering av en eventuell kompensations-
åtgärd använder vi en s.k. produktionsfunktion. Denna produktionsfunktion 
beräknar mängden livsmedel som kan produceras givet en viss areal jordbruks-
mark, fertilitet hos denna samt mängden viktiga insatsvaror såsom växtnäring 
och växtskyddsmedel som är i bruk. En minskning av arealen jordbruksmark kan 
kompenseras genom att, om så är möjligt, höja produktiviteten av resterande areal 
jordbruksmark i regionen. Detta kan åstadkommas genom så kallad ekologisk 
intensifiering (Bommarco, Kleijn, & Potts, 2013), vilken utgörs av fertilitetsförbätt-
rande åtgärder. Dessa kan användas för att i framtiden få högre skördar för samma 
mängd av övriga insatsvaror. Då produktionsfunktionen bestäms av parametrar 
relevanta för ekologisk intensifiering kan kompensation med denna metod repre-
senteras av funktionen i modelleringssyfte.

I Sverige finns även lågproduktiv jordbruksmark som riskerar att planteras 
igen med skog och jordbruksmark som redan har beskogats, i synnerhet i skogs-
bygder. Ett argument kunde därför vara att som kompensationsåtgärd bevara eller 
återställa dessa marker. Det finns redan idag en omfattande politik med syftet att 
bevara jordbruksmarken, så som EU:s gemensamma jordbrukspolitik där jordbru-
kare får inkomststöd även om jordbruksmarken inte används i produktion idag. 
Det som krävs för att få stödet är att marken behålls i jordbruksmässigt skick. Igen-
växt av jordbruksmark är dock ett problem som hanteras via jordbrukspolitiken 
och således inte ett problem som bör hanteras med ekologisk kompensation vid 
byggande på jordbruksmark. Det är också tveksamt om produktiviteten hos låg-
produktiv mark kan höjas genom ekologisk intensifiering eftersom den idag redan 
används främst för vallodling som bevarar markens fertilitet. 

Figur 7.9 illustrerar hur ekologisk kompensation kan användas som kom-
pensation för minskad livsmedelsförsörjning som uppstår pga. exploatering av 
jordbruksmark. Panel a) i figur 7.9 representerar dagens markanvändning där de 
gula kvadraterna föreställer bebyggelse medan de ljusgröna föreställer åkermark. 
Varje kvadrat motsvarar en viss areal, låt säga en hektar. Figur 7.9 illustrerar den 
nuvarande situationen kring Lund, där stadens bebyggelse till stor del är omringad 
av högproduktiv jordbruksmark. I utgångsläget antas värdet av livsmedelsproduk-
tionen i detta landskap vara 16 enheter, en enhet per ruta. Panel b) föreställer ett 
förslag på ett exploateringsprojekt som skulle omvandla en hektar jordbruksmark, 
den nya gula rutan, till bebyggelse. Om marken bebyggs förloras möjligheten till 
livsmedelsproduktion på denna yta. Följaktligen minskar den totala livsmedels-
produktionen i exemplet till 15 enheter. Panel c) illustrerar effekten av att höja 
fertiliteten på den kvarvarande jordbruksmarken till 1,067 enheter per ruta jord-
bruksmark genom ekologisk kompensation. Produktionspotentialen blir nu lika 
stor som innan exploateringen, dvs 16 enheter. På detta vis kan man säga att en 
ekologisk intensifiering för minskad livsmedelsförsörjningspotential har skett. 
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Figur 7.9. Illustration av ekologisk kompensation vid exploatering av jordbruksmark

En effektiv åtgärd för att höja åkermarkens fertilitet i den skånska slättbygden är  
att inkludera ett flerårig vall i växtföljden som idag normalt innehåller endast 
ettåriga grödor (Zhou et al., 2019). Detta leder till en produktionsförlust nu, men en 
ökning av produktionskapaciteten på sikt. I detta avseende blir vallodling en form 
av ekologisk intensifiering som kan göras i syfte att kompensera minskad livsmed-
elsförsörjning. 

För att beräkna hur mycket ekologisk intensifiering inom växtodling kan höja 
åkermarkens produktivitet har vi använt C-Bank modellen (Hedlund et al., 2017) 
som är en produktionsfunktion för jordbruksmark. Modellen beaktar produktivi-
tetsförändringar i jordbruksmark genom förändringar i halten organisk kol (Soil 
Organic Carbon) i matjorden och har följande form (Brady et al., 2015):

 Y (C,N)=a1 + a2N + a3N2 + a4C + a5C2 + a6NC  (2)

där Y är skörd (kg ha−1), N mängd gödning (kg N ha−1), och C är halten organisk 
kol i matjorden i procent (%SOC). En viktig skillnad mellan dessa variabler är att 
lantbrukare kan lätt ändra N genom inköp av mineralgödsel, medan C påverkas 
indirekt av jordbruksmetoder över längre tid (t.ex. ekologisk intensifiering). Följ-
aktligen kan inte jordbrukarna påverka C kortsiktigt medan N kan påföras efter 
behov.

Produktionsfunktionen har estimerats för Götalands södra slättbygder som 
inkluderar jordbruksmark i Lund-Malmö området (Brady et al., 2019). Vi har satt 
tidshorisonten för kompensation av livsmedelsförsörjning till 30 år eftersom efter-
frågan på livsmedel kommer att öka i takt med en växande världsbefolkning som 
förväntas nå ett maximum vid år 2050 (Vollset et al., 2020).

I följande exempel visar vi hur beräkningen av kompensationsbehov skulle 
gå till vid exploatering av en hektar jordbruksmark i utkanten av Lund. En typisk 
åker i detta område används för odling av höstvete, maltkorn, höstraps och sock-
erbetor i en växtföljd enligt Tabell 7.7. Utifrån en typisk växtföljd genererar en 
hektar jordbruksmark i Lundatrakten en genomsnittlig bruttovinst (dvs. intäkter 
minus rörliga kostnader) på livsmedelsproduktion på ca 8 584 kr per ha (exklusive 
jordbruksstöd). Alltså kommer ett krav på ekologisk kompensation att betyda att 
värdet på produktionspotentialen kommer behöva höjas på resterande areal  
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jordbruksmark med 8 584 kr. Notera att vi uttrycker produktionspotentialen i 
monetära värden eftersom detta gör att vi kan ta hänsyn till såväl förändringar i 
själva skörden som till kostnaderna för att producera en viss skörd. På så vis försäk-
rar vi oss om att en kompensationsåtgärd blir resurseffektiv. 

Tabell 7.7. Normal livsmedelsproduktion på högproduktiv skånsk åkermark

Andel av 
arealena

Brutto vinstb 

kr/ha
Skördc  
kg/ha

Kväve gödning  
kg/ha

Produkt prisd 
kr/kg

Höstvete 0,41 8 403 7 900 160 1,54
Vårkorn (malt) 0,34 4 646 5 700 91 1,24
Höstraps 0,16 8 598 3 600 172 3,25
Sockerbetor 0,09 24 146 60 000 120 0,44
Växtföljd 1,00 8 584 11 213 135 1,60

a) Genomsnitt för Gss-området år 2019 (SCB, 2020), b) Exklusivt jordbruksstöd som är en transferering snarare än ett  
samhällsekonomiskt värde, c) Normskörd för Gss-området (ibid.), d) Försäljningspris skörd (Agriwise, 2020).

7.3.4 Exploateringsscenario
För att illustrera hur ekologisk intensifiering kan användas för att kompensera det 
förlorade värdet på livsmedelsproduktion antar vi att kompensationen ska vara 
klar till 2050 och att en areal av 99 ha jordbruksmark som är lämplig för ekologisk 
intensifiering finns tillgänglig inom kommunen, alternativt regionen, efter exploa-
tering. Detta innebär att till år 2050 måste en areal på 99 ha mark kunna producera 
samma livsmedelsmängd som idag produceras på 100 ha mark (som inkluderar 
dessa 99 ha), allt annat lika förutom markens produktivitet. Målet är att ha samma 
produktionspotential år 2050 som idag och att produktionen ska vara kompatibel 
med jordbrukarens inkomstmål (dvs. användning av skördehöjande insatsvaror 
måste vara företagsekonomiskt lönsam).

Idag är den genomsnittliga halten organiskt kol i den skånska matjorden 1,71 
%SOC, som är ungefär hälften så mycket som för 50 år sen. Den intensiva odlingen 
av åkermarken med ettåriga grödor gör att kolhalten har minskat (Brady et al., 2015). 
Detta innebär att det finns utrymme för att höja kolhalten och därigenom förutsätt-
ningar för ekologisk kompensation. Det finns många olika åtgärder som kan använ-
das för att höja jordbruksmarkens produktivitet (Haddaway et al., 2017). Särskilt 
effektivt, men också kostsamt för lantbrukaren, är att integrera flerårig vall i växt-
följden, dvs. att med jämna mellanrum odla vall minst två år i rad på en viss areal 
åkermark (Brady, Land, & Scharin, 2021). En vanlig vall kan höja markens kolhalt 
med 0,82% per år relativt en växtföljd med bara ettåriga grödor (Land et al., 2017). 

Om vi antar att hela den befintliga arealen jordbruksmark om 100 ha har iden-
tiska egenskaper och används för odling av höstvete (som är nära genomsnittet när 
det gäller bruttovinsten) har vi följande utfall:

• Total skörd 790 ton 

• Total N användning 16 ton

• Total brutto vinst 840 300 kr per år.
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Utifrån detta scenario kan kompensationsproblemet beskrivas som följande:
Maximera bruttovinsten från jordbruket under följande bivillkor för ekologisk 
kompensation:
• Total skörd ska vara minst 790 ton höstvete (för att ha samma livsmedelspro-

duktion)

• N gödning ska vara maximalt 160 kg N/ha (för att inte använda mer gödning 
istället)

• Arealen jordbruksmark ska vara lika med 99 ha (för att ta hänsyn till minskad 
areal).

För att höja produktiviteten på de resterande 99 ha åkermark i syfte att fullt ut 
kompensera för den förlorade produktionspotential pga. exploatering av 1 ha åker-
mark måste kolhalten höjas från dagens 1,71 till 1,74 %SOC. Detta skulle uppnås 
till 2050 om ca 5 ha mark odlas med tvåårig gräsvall och resterande 94 ha odlas 
med ettåriga grödor i den optimala blandningen givet de normala restriktionerna 
på växtföljden. För att kompensera lantbrukarna för de förlorade intäkterna vid 
odling av vallen, som inte ger några marknadsintäkter i vårt scenario, skulle det 
kosta 41 957 kr årligen över 30 årsperioden. Exploatören bör därför placera minst 
1.258.709 kr i en finansiell fond för finansiering av vall som ekologisk kompensa-
tion från år till år.

I exemplet antar vi att det reala försäljningspriset för grödorna är oförändrat. 
Dvs. att försäljningspriset har samma utveckling som inflationen och att de medel 
som placeras i fonden förräntas i samma takt som inflationen. Låt säga att det 
nominella försäljningspriset och inflationen stiger med 2%. Det reala priset är då 
oförändrat, men för att de avsatta medlen till fonden ska räcka till att täcka det 
nominella inkomstbortfallet behöver även de avsatta medlen förräntas med 2%. 
Hur en sådan fond skulle skapas och förvaltas är ett intressant område för ytterli-
gare forskning, men utanför syftena med denna rapport. 

7.3.5 Kollagring för att motverka klimatförändring
Det är relativt enkelt att beräkna hur mycket kol en viss volym matjord innehåller  
och utifrån detta beräkna kolförlusten till atmosfären vid exploatering, om man 
antar att allt kol förloras. Eftersom kolinlagring är en global ekosystemtjänst, 
behöver inte klimatkompensationen ske lokalt, vilket öppnar upp för många 
potentiella kompensationsåtgärder genom handel med olika former av utsläpps-
rätter eller -åtgärder, s.k. carbon offsets (Donofrio, Maguire, Zwick, & Merry, 2020). 
Därför undersöker vi inte vidare dessa åtgärder här, men beräknar fram det sam-
hällsekonomiska värdet av den skada som en exploatering skulle åstadkomma pga. 
minskad kolinlagring i jordbruksmark. Vidare, eftersom ekologisk intensifiering 
ökar kolhalten till viss del över tiden, bör den potentialen också vägas in för att 
göra en nettoberäkning av exploatörens klimatskuld.

Mängden kol som finns lagrad i en viss volym jordbruksmark kan beräknas 
med hjälp av en standard formel: 

C_stock = SOC x (1 – STENAR) x soil_bulk_density x jord_volym      (3)

där C_stock är mängden kol (t/ha), SOC och STENAR är andelen kol respektive 
stenar/grus som finns i matjorden, soil_bulk_density är vikten av en viss volym jord 
(kg dm-3) och jord_volym är volym jord per hektar mätt till ett visst djupt (dm-3). De 
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tre parametrarna SOC, STENAR och soil_bulk_density kan erhållas genom standar-
diserat jordprov. Typiska värden för dessa parametrar för den skånska slättbygden 
anges i Tabell 7.8. jord_volym beror på hur mycket av matjorden som schaktas bort. 

Tabell 7.8. Matjordens biofysiska egenskaper i den skånska slättbygden.

Egenskap Värde Enhet
SOC 0,0171 andel
STENAR 0,08 andel
soil_bulk 1,59 kg dm-3
Price_C 1 180 SEK/kg CO2e
GWP 3,67 kg CO2e

Källa: Brady et al. (2019)

I Tabell 7.9 beräknas mängden kol och koldioxidekvivalenter22 (CO2e) som finns 
lagrad i matjorden för olika djup samt deras beräknade samhällsekonomiska 
värde. För att räkna om förlusten av en viss mängd markkol till CO2e, multipliceras 
den med dess s.k. GWP-värde (Global Warming Potential). Om exempelvis 100 cm 
matjord schaktas bort försvinner ca. 250 t kol per ha från åkermarken vilket mot-
svarar 918 t Co2e som släpps ut till atmosfären. Om utsläppet beskattades med den 
svenska koldioxidskatten (1 180 kr/t CO2e), motsvarar det ett värde till samhället på 
1,083 miljoner kronor för kolförlusten. 

Tabell 7.9. Mängd kol som finns i en hektar jordbruksmark vid olika djup på matjorden och 
dess samhällsekonomiska värde.

Djup Volyma Kolmängd CO2e Värde
(cm) (dm3) (t) (t) (SEK)
30 3.000.000 75 275 324.975
60 6.000.000 150 551 649.951
100 10.000.000 250 918 1.083.251
120 12.000.000 300 1.102 1.299.901
150 15.000.000 375 1.377 1.624.877

Not: a) En volym på 1x106 dm3 matjord fraktas bort per decimeter schaktdjup, baserat på beräkningar enligt ekvation (3) och Tabell 7.8.

Eftersom exploatören kan krävas på flera olika kompensationsåtgärder för exploa-
tering av jordbruksmark, bör även de eventuella effekterna på kolinlagring beaktas 
för att beräkna en nettoeffekt. Exempelvis leder den modellerade kompensations-
åtgärden för livsmedelsförsörjningen ovan, ekologisk intensifiering, till en viss 
ökning i kolinlagring i kvarvarande jordbruksmark. Denna positiva effekt på kolin-
lagring bör räknas bort från exploatörens CO2e-avgift för att få fram en nettoavgift. 
Observera att vi begränsar beräkning av netto CO2e utsläpp till det som är förknip-
pat med själva kolinlagringen i jordbruksmark och inte de indirekta effekterna för-
knippade med jordbruket i sig, t.ex. minskad användning av konstgödsel, eftersom 
detta är bortom syftet med studien. 

22  Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på effekten av utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att 
olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning .
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För att omvandla den höjning i kolhalten som sker till följd av ekologisk intensi-
fiering till mängd kol används ekvation (3) och parametervärden i Tabell 7.8 med 
den nya kolhalten efter 30 år, dvs. 1,74 %SOC. Dessutom antas att endast de översta 
30 cm av matjorden påverkas av ekologisk intensifiering. Tack vare ekologisk 
intensifiering växer kolinlagringen i matjorden från 75.042 t/ha vid exploateringen 
till 76.358 t/ha vid periodens slut, år 2050. Det totala kolförrådet på de 99 ha som 
används för ekologisk intensifiering ökar därför från 7,429 miljoner ton innan 
exploatering till 7,559 miljoner ton år 2050. Detta innebär en ökning på 130 ton över 
30 år eller 4,33 ton per år. Nuvärdet (diskonteringsränta 3,5%) av detta årsgenom-
snitt är 346.035 kr (utifrån samma värderingsmetod som tillämpas i Tabell 7.9). För 
att kunna jämföra med dagens kostnad av minskningen i kolförrådet som exploa-
teringen medför är det motiverat att nedvärdera de framtida höjningarna i kolför-
rådet genom att beräkna nuvärdet. Ett kilo kolinlagring som sker år 2050 är helt 
enkelt mindre värt för samhället än undvikandet av ett förlorat kilo idag.

7.3.6 Sammanfattning av resultat för jordbruksmark
Vi har illustrerat hur modellering kan användas för att kvantifiera förlust av eko-
systemtjänster vid exploatering av jordbruksmark samt för att identifieralämpliga  
kompensationsåtgärder. Vi har även visat hur förluster av vissa tjänster (dvs. kol- 
inlagring) kan översättas till samhällsekonomiska monetära värden i syfte att 
underlätta beräkning och finansiering av kompensationsåtgärder (t.ex. genom 
klimatkompensation). Eftersom ekosystemtjänster definieras som nytta till 
människor kan miljöekonomiska värderingstekniker användas för att uppskatta 
medborgarnas nytta och betalningsvilja för olika ekosystemtjänster.

Vår fallstudie, som speglar exploatering av jordbruksmark i Skåne, ger visst 
stöd åt att exploatering av en hektar jordbruksmark borde medföra ett nettokrav på 
exploatören på 2 miljoner kr för att finansiera kompensationsåtgärder (Tabell 7.10). 
Eftersom valet av diskonteringsränta (3,5%) och värderingen av CO2e utsläpp  
(1 180 kr/kg) är osäkra har vi även testat nettokravets känslighet med avseende 
på förändringar i dessa antaganden. De sista fyra kolumnerna i Tabell 7.10 visar 
den kombinerade effekten av en 50% lägre diskonteringsränta och en 50% lägre 
värdering av CO2e (scenariot Låg/Låg), en 50% lägre diskonteringsränta och en 
50% högre värdering av CO2e (scenariot Låg/Hög), och så vidare. Det är tydligt att 
nettokravet främst är känsligt i förhållande till CO2e värderingen som leder till en 
ca. 30% höjning eller sänkning i nettokravet underytterlighetskombinationerna 
av våra antaganden (dvs. Låg/Låg och Hög/Hög). Valet av diskonteringsränta har 
i detta fall en relativt liten påverkan på nettokravet eftersom kolinlagringen som 
sker tack vare ekologisk intensifiering i framtiden är relativt liten jämfört med 
kolförlusten som sker idag i samband med exploateringen.
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Tabell 7.10. Nettovärdet på kompensationskrav vid exploatering av 1 ha jordbruksmark i fall-
studien (miljoner kronor) samt känsligheten med avseende påförändring i diskonteringsränta 
respektive värderingen av CO2e. I känslighetsanalysens gränser är låg = 50% lägre och hög = 
50% högre ränta respektive CO2-värdering.

Grundscenariot
Miljoner kr

Diskonteringsränta/CO2e värderingen
Låg/Låg Låg/Hög Hög/ Låg Hög/ Hög

Minskad livsmedels- 
försörjningen

- 1,259 - 1,259 - 1,259 - 1,259 - 1,259

Minskad kolinlagring  
(schaktdjup 1 m)

- 1,083 - 0,542 - 1,625 - 0,542 - 1,625

Ökad kolinlagring  
(ekologisk intensifiering)

+ 0,346 + 0,436 + 0,436 + 0,281 + 0,281

Nettokravet - 1,996 - 1,364 - 2,447 - 1,519 - 2,602

En potentiell risk för framtiden är att det praktiska genomförandet av ekologisk 
intensifiering genom vallodling skulle blir betydligt dyrare om livsmedelspriserna 
stiger. I så fall skulle den beräknade alternativkostnaden för vallodling kunna öka 
och därmed minska jordbrukarnas villighet att fortsätta med systemet. Däremot är 
det, utifrån den historiska utvecklingen av lönsamheten i växtodling, lika troligt att 
också de rörliga kostnaderna ökar om produktpriserna stiger. Därför blir troligtvis 
nettoeffekten på lönsamheten betydligt svagare än själva ökningen i produktpriser. 
Det bästa sättet att hantera denna risk vore därför att investera de fonderade peng-
arna som resulterar från nettokravet på exploatören (ser resonemanget ovan) på ett 
sätt som i stor utsträckning följer utvecklingen av råvarupriser. På det sättet skulle 
jordbrukarna kunna erbjudas en ersättning för vallodling som överträffar alternativ-
kostnaden för växtproduktion.

7.3.7 Svårigheter med ekologisk intensifiering  
som kompensationsåtgärd

Ekologisk intensifiering som kompensationsåtgärd har vissa svårigheter. För det 
första sker kompensationen främst, till följd av tröghet i systemet, relativt långt 
in i framtiden, eftersom det tar många år att höja jordbruksmarkens fertilitet och 
därigenom kompensera för minskad livsmedelsförsörjning. Då krävs engagemang 
från, och ersättning till, lantbrukare som åläggs att utföra åtgärder över många år 
i framtiden. Däremot finns dessa typer av ersättningssystem redan som en del av 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) i form av miljöstöd. Dessutom erbjuder 
kommande Eco-schemes, vilket är en ny form av miljöersättning som kommer 
finnas efter 2022, stora möjligheter för lokal anpassning av ersättning för beräk-
nat miljöresultat. Detta belyser även att framtidens villkor för jordbruk kan se helt 
annorlunda ut, vilket kan påverka dels huruvida kompensationen genomförs, 
men också om den har något framtida värde. Om samhället, via CAP, tvingar fram 
generella åtgärder för kolinlagring minskar det additiva värdet av kompensationen. 
Under framväxt är också modeller avsedda för att kvantifiera förändringar i ekosys-
temtjänster förknippade med jordbruksmark, som kan utgöra beslutsunderlag för 
ersättning (Bartkowski et al., 2021). Här finns stora möjligheter att skapa ett gemen-
samt system för förvaltningen av den ersättning till jordbrukare som syftar till att 
bekosta ekologisk intensifiering i kompensatoriskt syfte.
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7.3.8 Tillgänglighet av modeller och data för användare
Tillgänglighet av data och expertkunskap avseende modellering är allmänna 
utmaningar när det gäller användning av ekologiska modeller för kvantifiering av 
förändringar i ekosystemtjänster. De modeller som vi har använt kan användas 
med allmän tillgänglig rumslig information (t.ex. Nationella Marktäckedata NMD) 
i kombination med existerande information om naturvärden. För vissa aspekter 
kan en karta över vad som odlas på vilka skiften vara nödvändigt. Sådan informa-
tion finns tillgänglig hos Jordbruksverket (IACS eller blockdatabas som den kallas i 
Sverige). 

Jämfört med biologisk mångfald är förändringar i ekosystemtjänster såsom 
livsmedelsförsörjningen och kolinlagring i jordbruksmark enklare att modellera 
och anpassa till lokala förutsättningar. Kvalitén på jordbruksmark är relativt enkel 
att observera och redan idag finns mått på markens värde ur produktionssynpunkt 
utifrån jordgraderingsintervall klass 1-10 (Kallioniemi, 2006). När det gäller kolin-
lagring kan standardfältprov användas för att uppskatta nuvarande kolhalt, samt 
matjordens djup och densitet. Slutligen är den samhällsekonomiska värderingen 
av effekterna mindre problematisk. Värdet av matproduktion är synligt i mark-
nadspriser och för kolinlagring i olika politiska beslut, exempelvis den svenska 
koldioxidskatten, eller i de priser som syns i EU:s handelssystem för kolutsläpps-
rättigheter, EU ETS. 

7.4 Diskussion
En kvantitativ förståelse av vad exploatering innebär för samhället är viktig som  
stöd i beslutsprocesser och för att informera hur kompensationsåtgärder borde 
utformas. Här har vi visat hur olika modeller skulle kunna användas för att 
beräkna effekterna av en exploatering på olika ekosystemtjänster samt vilka 
åtgärder som krävs för att kompensera beräknade förluster. Vi exemplifierar hur 
kompensation kan motiveras på olika rumsliga skalor och i relation till olika typer 
av mark som exploateras (bostadsnära grönområden och jordbruksmark). Detta 
eftersom flödet av ekosystemtjänster skapar värden på olika skalor (Fisher, Turner, 
& Morling, 2009): bostadsnära rekreationsmöjligheter som skapar värde på lokal 
nivå, livsmedelsförsörjning på nationell nivå, och klimatregleringen på global nivå.

Vi har inte beaktat explicita rekreationsvärden kopplade till jordbruksmark. 
Beträdor kan vara ett sätt att öka rekreationsvärdet för jordbruksmark i samband 
med ekologisk intensifiering (Sonesson, 2013). Samtidigt kan tillgängligheten 
för rekreation öka om jordbruksmark omvandlas till betesmark. Här finns då en 
synergieffekt mellan ökad biologisk mångfald i beteslandskap och rekreativa 
ekosystemtjänster, vilket skulle utgöra ytterligare en positiv effekt av kompensa-
tionsåtgärden. En genomgång av litteraturen över rekreativa och estetiska värden 
av jordbruksmark visar att dessa värden tenderar att vara platsspecifika (t.ex. Hahn 
et al., 2018; Nilsson, 2015; van Zanten et al., 2016; T. Zhou, Kennedy, Koomen, & 
Leeuwen, 2020), vilket medför att man bör genomföra värderingsstudier för de 
orter/regioner där förlust av, respektive kompensation för, jordbruksmark sker. 
Att mäta rekreativa och estetiska värden för jordbruksmark medför emellertid en 
kostnad för den sammantagna kompensationsprocessen. Denna kostnad ska  
emellertid vägas mot nyttan/värdet av sådana studier. För att få ökad kunskap  
om storleken på rekreativa och estetiska värden för jordbruksmark skulle en  
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värderingsstudie kunna genomföras på några väl valda orter i Sverige. Den en-
skilda kommunen kan sedan jämföra sig själv med kommunerna i studien för att 
undersöka om det är värt att företa egna undersökningar. För en kommun med 
egenskaper som liknar de hos en undersökt kommun med låga rekreationsvärden 
av jordbruksmark, finns ingen större anledning att lägga resurser på att företa egna 
studier.

Vi har inte heller beaktat att urbanisering av jordbruksmark kan ha positiva 
effekter på kolinlagring. I synnerhet kan kolförrådet i trädgårdar och urbana grön-
områden vara höga och bidra till att urbaniserade områden kan utveckla lika stora 
eller större kolhalter än, jordbruksmark. Det finns dock en stor rumslig variation 
beroende på både markgeologiska egenskaper och hur urbaniseringen genomförs, 
t.ex. mellan hårdgjorda ytor och trädgårdar (Vasenev, Stoorvogel, Leemans, Valen-
tini, & Hajiaghayeva, 2018). Ett svårt problem som uppstår i detta avseende är att 
kolförluster från mark kan ta många decennier att fångas igen i jordprofilen. Det 
finns med andra ord en stor asymmetri mellan hur fort kolet frigörs från jordpro-
filen och hur snabbt den kan inlagras. Givet att utsläppen av klimatgaser behöver 
begränsas redan idag, behöver mer omedelbara åtgärder, såsom klimatkompensa-
tion vid exploatering av jordbruksmark, vidtas. Som vi exemplifierat i vår modell, 
ger ekologisk intensifiering en effekt på kolförrådet på lång sikt.

Modeller kan även användas för att synliggöra effekten på biologisk mångfald 
av exploatering på olika typer av mark, inklusive jordbruksmark, samt av att olika 
kompensationsåtgärder genomförs. De kan även användas som stöd i relation till 
beslut om var och hur kompensationsåtgärder bör implementeras. Att biologisk 
mångfald innehåller många olika dimensioner är en utmaning för beslutsfattande 
vid ekologisk kompensation: skyddade arter, kulturellt värdefulla arter, funktio-
ner (t.ex. pollinering). En möjlig ansats för att planera kompensation för biologisk 
mångfald är att använda separata ansatser för vanliga respektive sällsynta och 
eller/särskilt värdefulla arter (Moilanen & Kotiaho, 2018). Om det byggs på jord-
bruksmark som är värdefull för biologisk mångfald så är det tänkbart att exploatö-
ren transfererar medel till jordbrukare för att höja naturvärden på ett annat ställe, 
på ett sätt som är analogt med hur vi hanterar kompensation för bortfall av livs-
medelsproduktion i vår fallstudie.

7.4.1 Kompensation på olika skalor och  
rumsliga placeringar

Den valda spatiala skalan för en kompensationsåtgärd och dess bakomliggande 
framtagandeprocess har stora konsekvenser ur såväl biologisk som ekonomisk syn-
vinkel. Ett landskapsperspektiv kan erbjuda möjligheter att maximera den positiva 
effekten på biologisk mångfald, beroende på vilka ekosystemtjänster som ska gyn-
nas. Att samla kompensationsåtgärder som leder till minskat tryck på naturen (t.ex. 
leder vallodling ofta till minskad störning i form av plöjning och användning av 
bekämpningsmedel jämfört med odling av grödor) i områden nära skyddad natur 
kan hjälpa att göra det angränsande vardagslandskapet mer gynnsamt för arter som 
trivs i skyddade områden. Då kan även den potentiella negativa påverkan av jord-
bruk minska. Planer för grön infrastruktur, som utvecklas av länsstyrelser och även 
i vissa kommuner, skulle kunna vara ett underlag för att placera kompensationsåt-
gärder på ett sådant sätt att de stöttar värdetrakter. Å andra sidan kan en spridning 
av kompensationsarealer vara gynnsam för ekosystemtjänster såsom pollinering 
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och naturlig biologisk kontroll av skadedjur, vilka är beroende av att habitat finns 
nära odlade grödor. Detta understryker vikten av en tydlig målsättning när det gäl-
ler utveckling av de olika dimensioner av ekosystemtjänster och biologisk mång-
fald som berörs av exploateringen.

Från ekonomisk synvinkel är skalan viktig för både medborgarnas nytta av 
en given kompensationsåtgärd såväl som för kostnaden för åtgärden. En större 
skala erbjuder mer flexibilitet i att hitta kostnadseffektiva kompensationsåtgärder, 
men kan minska nyttan för medborgarna om kompensationsåtgärden placeras 
långt från dem som drabbats av exploateringen (till mer glesbefolkade områden), 
i synnerhet beträffande rekreationsvärden där tillgänglighet är en viktig faktor. 
Exempelvis, erbjuder ekologisk kompensation för förlust av kol till atmosfären stor 
flexibilitet i valet av kompensationsåtgärder eftersom klimatpåverkan är ett globalt 
problem. Därför kan det vara mest effektivt att belasta exploatören med en klimat-
avgift på samma nivå som den svenska koldioxidskatten och att kommunen/sta-
ten upphandlar kompensationsåtgärder till lägsta möjliga kostnad, istället för att 
försöka kompensera lokalt. Detta gäller även för livsmedelsförsörjningen eftersom 
kompensationsåtgärder inom regionen eller nationen är tillräckliga för att uppnå 
samma nytta till medborgarna. Det är dock rimligt att rekreationsvärden, men 
även den biologiska mångfald som utgör en viktig bas för flera lokala ekosystem-
tjänster, kompenseras lokalt.

7.4.2 Risker med modellstyrd ekologisk kompensation
Att uteslutande använda sig av verktyg som modeller för att styra ekologisk kom-
pensation kan medföra otillräckligheter i beslutsunderlaget. Det finns inga garan-
tier för att modellerna fångar upp de värden som förloras vid en exploatering och 
ersätts genom kompensation, eller att modellerna kan förskriva en relevant bredd 
av kompensationsåtgärder. Det finns t.ex. en risk för en systematisk förskjutning 
av värdena. Detta kan ske när modellerna under- eller överskattar förluster eller 
vinster, eller när modellanvändarna väljer alternativ som systematiskt leder till att 
vissa värden överkompenseras, medan andra värden underkompenseras. Detta 
kan lätt hända till exempel när man kompenserar för effekter av exploatering på 
biologisk mångfald. Tillåter man flexibilitet i tolkningen av principen om ingen 
nettoförlust samtidigt som vissa kompensationsåtgärder för biologisk mångfald 
visar sig vara mer populära än andra, kan det leda till att mångfalden av vissa art-
grupper gynnas medan mångfalden av andra artgrupper missgynnas. Mer allmänt 
kan en partiell värdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster leda till 
en snedvridning av kompensationsåtgärder, och icke-önskvärda förskjutningar 
(Marshall, Wintle, Southwell, & Kujala, 2020).

En annan risk är att modellerna handplockas för att motivera att vissa exploa-
teringsalternativ är bättre än andra. Detta kan leda till systematiska minskningar 
i värden som inte täcks av de utvalda modellerna. Ett exempel är när det finns 
heterogenitet i markbördigheten inom en kommun. Skulle kompensation för 
potentialen att producera mat bli ett krav så kan det teoretiskt leda till att exploa-
teringstrycket på mindre bördiga jordar ökar systematiskt, vilket är problematiskt 
om just dessa jordar har särskilt höga värden när det gäller biologisk mångfald 
eller rekreation. Lunds kommun är ett möjligt exempel på detta, eftersom de väs-
tra delarna är omgivna av bördigare mark än de östra delarna, och där de senare 
nämnda har större mångfald av grödor, mindre fält, och högre andel vall och 
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permanent gräsmark; egenskaper som har påvisats underbygga en större biologisk 
mångfald (Sirami et al., 2019).

För att motverka sådana risker är det viktigt med bra dokumentation, gransk-
ning av kompensationsprocessen som inkluderar både val och kvalitet av model-
lerna och hur de används, samt inhämtning av dataunderlag angående effekterna 
av exploatering och kompensation. Även om detta är av central betydelse så kom-
mer det också att öka kostnaden för kompensationsprocessen rent generellt. Det 
är också centralt att förstå att existensen av kvantitativt beslutsunderlag varken 
skriver tjänstepersoner fria från ansvar eller minskar behovet av kompetens för att 
tolka modellens logik samt in- och utdata. Praktiska stöd av modelltyp kan vara 
bra då de är transparenta och kan innehålla samband kring vilka det skapas bred 
konsensus. Emellertid måste god kompetens finnas tillgänglig för att tolka allt som 
ligger även utanför modellernas omfång. 

Fotograf: Helena Hanson
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Förord
Här presenteras resultaten från forskningsprojektet Ekologisk kompensation 
– Upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de sam-
hällsekonomiska effekterna, ett av sju projekt som genomförts inom forsknings-
området Ekologisk kompensation.

Med forskningsområdet ville Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndig-
heten stödja forskning som ökar kunskapen om ekologisk kompensation. Genom 
ökad kunskap kan ekologisk kompensation utvecklas till ett effektivt styrmedel 
som i förlängningen kan bidra till att miljökvalitetsmålen som rör biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster uppnås.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets Miljöforsk-
ningsanslag.

Rapporten har skrivits av Jonas Nordström, Johanna Alkan Olsson, Helena 
Hanson, Yann Clough, vid Lunds universitet, Mark Brady vid Sveriges lantbruks-
universitet, Celina Alentun, Eva Constance Hedenfelt, Love Frykman, Joel Gun-
narsson, Cecilia Hammarlund, Edwin Klint Bywater, Lisa Lorentzi Wall, Linda 
Lundmark, Fredrik Wilhelmsson, vid Lunds universitet.

Författarna har på olika sätt bidragit till skilda delar av rapporten.*

Författarna svarar för rapportens innehåll. 

Naturvårdsverket september 2021

Maria Ohlman
Chef Hållbarhetsavdelningen
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