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8 Avslutande samman-
fattning och reflektion 
del I och II

Detta kapitel består av tre avsnitt. Först sammanfattar vi de viktigaste reflektions-
punkterna från respektive rapportdel (8.1). Därefter gör vi en reflektion kring 
användandet av frivillig ekologisk kompensation i relation till den kommunala 
planprocessen (8.2)

8.1 Sammanfattning
8.1.1 Del I
• Aktörsanalysen visar att konceptet ekologisk kompensation har tagits upp och 

används av flera olika svenska aktörer (myndigheter, kommuner och privata 
företag). Det har utvecklats flera olika strukturer och metoder som stöd i det 
strategiska och praktiska arbetet med ekologisk kompensation.

• Konceptet ekologisk kompensation nämns i översiktliga planeringsdokument i 
cirka 2/3 av Sveriges 290 kommuner. Hur kommunerna relaterar till konceptet i 
sina planer varierar, från de som endast nämner konceptet till de som relaterar 
till konceptets grundläggande idéer och har tydliga strukturer för hur man kan 
arbeta med konceptet i planeringsprocessen. 

• De intervjuade tjänstepersonerna är generellt positivt inställda till konceptet 
ekologisk kompensation som ett verktyg i den fysiska planeringen. Samtidigt 
finns det en tydlig reservation och oro kring konceptets etiska konsekvenser för 
bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det finns även en av-
saknad av strukturer och underlagsmaterial som kan stötta arbetet med ekolo-
gisk kompensation, men också strukturer och underlag för hur man ska värdera 
effekten av kompensationsåtgärder.

• Sociala utmaningar nämns inte i intervjuerna men framträder tydligare i de 
översiktliga planeringsdokumenten, framförallt i relation till tillgång till eko-
systemtjänster, såsom rekreationsmöjligheter.

8.1.2 Del II 

REKREATIONSMODELLEN
• Det saknas monetära värderingsstudier som möjliggör att vi kan beräkna för-

lusten av rekreationsvärden för tätortsnära grönområden i monetära termer för 
olika grupper av individer.
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• Den modell som vi utvecklat och som är förhållandevis enkel att använda base-
ras på individers nyttjande av tätortsnära grönområden. Modellen kan använ-
das på kommunal och detaljplanenivå.

• Modellen visar nyttan som ett tätortsnära grönområde ger de närboende till 
grönområdet och kan användas för att studera välfärdseffekterna av att företa 
ekologisk kompensation på olika platser i kommunen. Modellen ger också in-
formation om hur olika grupper av individer påverkas av ekologisk kompensa-
tion beroende på var kompensationen sker.

MODELLER FÖR KOMPENSATION AV EKOSYSTEMTJÄNSTER FRÅN 
JORDBRUKSMARK
• Modellen tar hänsyn till framtida livsmedelsproduktion och kolinlagring.

• Modellen ger ett monetärt värde på den kompensation som krävs vid exploate-
ring av jordbruksmark för förlorade ekosystemtjänster.

• Med hjälp av detta verktyg åskådliggörs, på ett systematiskt vis, multipla värden 
som går förlorade vid exploatering av jordbruksmark och möjliga kompensa-
tionsåtgärder.

• Modellen kan användas som ett planeringsverktyg på såväl kort som lång sikt 
för beslutsfattare. 

8.2 Avslutande reflektion kring användning 
av frivillig ekologisk kompensation

Hur kommer den framtida användningen av konceptet att se ut i Sverige? 
Resultatet från kartläggningen och intervjustudien visar på olika tänkbara 
användningssätt. Även om upptaget av konceptet i kommunala översiktliga plane-
ringsdokument är relativt omfattande, så är integreringen av konceptet mångfacet-
terat. Det är tydligt att socioekonomiska och geografiska förutsättningar påverkar 
vilka strukturer som den kommunala verksamheten har etablerat för att stötta 
arbetet med ekologisk kompensation och därmed hur kommuner arbetar med 
frivillig ekologisk kompensation. Med utgångspunkt i de etiska, styrnings, sociala 
och tekniska utmaningarna som beskrivs i kapitel 2 reflekterar vi kring rapportens 
mest centrala resultat.

För arbetet med ekologisk kompensation är det avgörande att man lyckas 
skapa tydliga organisatoriska strukturer för arbetet i den fysiska planeringen. De 
vägledningar och checklistor som vissa kommuner har utvecklat kan ses som ett 
steg på vägen mot tydligare strukturer. Samtidigt visar de analyser som gjorts av 
Helsingborgs respektive Lommas kompensationsarbete; två kommuner som ligger 
i framkant med arbetet, svårigheten med att till fullo kompensera naturvärdes-
förluster vid exploateringar. Det är också tydligt från intervjustudien att majori-
teten av kommunerna saknar strukturer för tillsyn och uppföljning. Utan tillsyn 
och uppföljning går det inte att avgöra om kompensationsåtgärderna faktiskt har 
genomförts eller om de bara finns på pappret. Det går inte heller att avgöra hur 
väl de faller ut över tid. I relation till att ekonomi lyfts fram som ett tydligt hinder 
i arbetet med kompensation är det därför avgörande att det skapas strukturer och 
finansiering för arbetet och i synnerhet för tillsyn och uppföljning. 
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I Miljöbalken finns det tydliga ställningstaganden till hur man skall förhålla sig 
till exploatering av skyddad natur/arter, medan denna tydlighet saknas för övrig 
natur, den natur som oftast berörs av olika typer av kommunala exploateringspro-
jekt. I det senare fallet är det upp till svenska kommuner att ta ställning i relation 
till nationella miljömål kring vad som ska kompenseras för. Intervjustudien visar 
på en osäkerhet bland tjänstepersonerna kring användningen av dagens lagrum. 
Som nationella myndigheter med ansvar för den bebyggda miljön respektive 
naturmiljön, måste Boverket och Naturvårdsverket ta ett tydligare ansvar för att 
förklara och tydliggöra lagutrymmet, dvs hur tjänstepersoner kan arbeta med fri-
villig kompensation i relation till existerande lagstiftning.

Många kommuner har utvecklat översiktliga planeringsdokument som stöd 
för grönstrukturplanering för både biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Dessa dokument är viktiga då det dels ger en möjlighet att peka ut ‘no-go’ områ-
den där exploatering ska undvikas, dels ger en möjlighet att identifiera specifika 
områden där kompensationsåtgärder kan placeras; något som redan idag görs i 
vissa kommuner. I planeringsdokumenten är det också möjligt för kommunerna 
att tydliggöra sitt ställningstagande kring var kompensationen ska ske i relation 
till exploateringsplatsen, något som påverkar fördelningen av grönstruktur. Från 
dokumentsanalysen är det tydligt att svenska kommuner har olika syn på place-
ringen av kompensationsåtgärder. 

För att ge stöd i det konkreta kompensationsarbetet efterlyser många tjänste-
personer bättre dataunderlag. Utan denna typ av underlag är det inte möjligt att 
avgöra huruvida man ersätter förlorade värden, göra avvägningar mellan beva-
rande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt hantera fördelningsmäs-
siga frågor (vem vinner och vem förlorar avseende tillgång till biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster). I detta projekt visar vi att modeller kan användas för att 
göra sociala konsekvensanalyser eller beräkna den samhällsekonomiska kost-
naden för kompensationsåtgärder. Viktiga aspekter att ha med sig i relation till 
användning av modeller som stöd i den kommunala planeringen är vilka data 
modellen behöver, vem som skall modellera (dvs hur komplex kan modellen vara) 
och vad arbetet får kosta. 

Skapandet av bra dataunderlag är ett ansvar som inte bara kan ligga på en 
enskild kommun. I detta sammanhang har Länsstyrelserna en central roll med sitt 
övergripande ansvar för grön infrastrukturplanering. För att ge ett ändamålsenligt 
stöd måste dessa underlag inkludera både privat och offentlig mark och vara sam-
ordnade med kommunernas pågående grönstrukturarbete och därmed relatera till 
både biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Studien visar att det finns en stor spridning bland kommunerna kring vilka 
värden som de menar bör kompenseras, men också hur kompensationen ska gå 
till. Detta är inte förvånade mot bakgrund av det kommunala planmonopolet där 
kommuner har det legala utrymmet att planera exploatering i relation till sina 
kontextuella förutsättningar. Det som vi ser i vår studie är emellertid att det saknas 
en tydlig eftertänksamhet om vilka effekter olika val får. Exempelvis effekterna av 
olika sätt att applicera skadelindringshierarkin och placering av åtgärder, samt vil-
ket fokusområde kompensation har - biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. 

En fråga alla svenska kommuner bör ställa sig är, varför och på vilka grunder 
man egentligen arbetar med ekologisk kompensation. Vad är målet med arbetet, 
och är frivillig ekologisk kompensation lösningen. 
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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

*
Kapitel 1. Samtliga författare har bidragit till kapitlet. 
Kapitel 2–5. Johanna Alkan Olsson och Helena Hanson har initierat forskningsidéer,  
 analyserat data, författat kapitlen och projektlett arbetet. Linda Lundmark  
 har tagit fram material till kapitel 2.
Kapitel 2–5. Lisa Lorentzi Wall, Love Frykman, Edwin Klint Bywater, Joel Gunnarsson,  
 Celina Alentun och Eva Constance Hedenfelt har samlat in data och stöttat  
 i analyser och skrivandet av kapitel 2-5.
Kapitel 6. Masteruppsatserna är genomförda av Robin Burbee Ridell och Karin Morell.  
 Eva Constance Hedenfelt har tagit fram de praktiska exemplen. Lisa Lorentzi  
 Wall och Love Frykman har bearbetat texterna
Kapitel 7. Jonas Nordström, Yann Clough, Mark Brady, Cecilia Hammarlund och Fredrik  
 Wilhelmsson har initierat forskningsidéer och skrivit kapitlet.
Kapitel 8. Johanna Alkan Olsson, Helena Hanson, Jonas Nordström, Mark Brady och  
 Yann Clough har författat innehållet.
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