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Sammanfattning 
 
Ekosystemen bidrar med många olika tjänster som är en förutsättning för att människans och 
samhällets behov ska kunna tillgodoses. Av den anledningen är det av största vikt att hänsyn tas till 
ekosystemtjänsterna och att de planernas för i stads- och samhällsplaneringen. Bland Sveriges 
miljömål finns ett par etappmål som handlar specifikt om ekosystemtjänster. Där framgår att vikten 
av ekosystemtjänsterna samt vad de påverkas av ska identifieras. Ekosystemtjänster kan delas in i fyra 
olika kategorier: Reglerande-, försörjande-, kulturella-, och stödjande ekosystemtjänster. De 
stödjande tjänsterna är en förutsättning för övriga tjänster och kan vara till exempel jordmånsbildning 
och geokemiska kretslopp. De kulturella tjänsterna är tjänster som bidrar till människans 
välbefinnande och hälsa, såsom friluftsliv och estetiska värden. De reglerande tjänsterna fås från 
naturens reglering vilket kan vara reglering av vattenflöden eller klimat. De försörjande tjänsterna är 
produkter som fås av naturen såsom livsmedel och vatten. Ekosystemtjänsterna påverkas av 
klimatförändringarna som innebär varmare och torrare klimat med risk för mer extrem nederbörd, 
exempelvis våtmarker riskerar att torka ut. Samtidigt är ekosystemtjänster viktiga då de motverkar 
effekter av klimatförändringarna. Bland annat minskar risken för översvämningar på grund av 
naturens förmåga att reglera vattenflöden och även hindra vatten från att nå markytan.  
 
Syftet med rapporten är att identifiera ekosystemtjänster i Flen samt beskriva dess koppling till 
klimatförändringar. Resultatet kommer att fokusera på reglerande och kulturella ekosystemtjänster 
vilka har en stor betydelse i den bebyggda miljön. Resultatet fås och presenteras genom en 
litteraturstudie och inspiration från Metrias, Naturvårdsverkets, Huddinge kommuns och Högskolan i 
Gävles arbete med identifiering av ekosystemtjänster genom att studera ett områdes marktäcke. En 
karta tas fram över marktäcket i Flen och ekosystemtjänsterna presenteras sedan i en tabell, 
kopplande till marktäcke. Flens kommun består av mycket skog och sjöar. Där finns även åkermark 
och våtmark. Dessa marktäcken bidrar med många viktiga ekosystemtjänster från samtliga kategorier.  
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Summary 
 
Ecosystems provide many different services that are essential for meeting human and social needs. 
For this reason, it is very important that ecosystem services are taken into account and are an 
important part of the urban planning. Among Sweden's environmental goals, there are two goals to 
achieve, that deal specifically with ecosystem services. The goals describe that the importance of 
ecosystem services and what they are affected by should be identified. Ecosystem services can be 
divided into four categories: regulating services, provisioning services, cultural services, and 
supporting ecosystem services. Supporting services are essential for the three other services. Two 
different supporting services is for example soil formation and geochemical cycles. The cultural 
services are services that contribute to well-being and health, such as outdoor activities and aesthetic 
values. The regulating services are obtained from nature’s natural regulations, which can be for 
example the regulation of water flows or the climate. The supply services are products obtained from 
nature such as food and water. Ecosystem services are affected by climate change, which means 
warmer and drier climate with the risk of more extreme precipitation, for example wetlands risk to 
become dry. At the same time, ecosystem services are important as they prevent the effects of climate 
change. For example, the risk of flooding is reduced due to the nature's ability to control water flows 
and also prevent water from reaching the ground surface. 
 
The purpose of the report is to identify ecosystem services in Flen and describe its connection to 
climate change. The result will focus on regulating and cultural ecosystem services which are of great 
importance in the built environment. The result is obtained and presented through a literature study 
and inspiration from Metria, the Swedish Environmental Protection Agency, the town of Huddinge 
and the University of Gävle's work on identifying ecosystem services by studying an area's ground 
cover. A map is drawn over the covered area in Flen, and ecosystem services are then presented in a 
table linking to the ground cover. Flen consists of a lot of forests and lakes. There are also farmland 
and wetlands. These ground covers contribute many important ecosystem services from all four 
categories. 
 
 
Nyckelord 
Ekosystem, Marktäckedata, Klimatförändringar, GIS, Geografiska informationssystem 
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Introduktion 
 
Det är viktigt att planeringen för att utveckla hållbara städer inte bara fokuseras till staden i sig. För 
att utveckla hållbara städer krävs att man ser det utifrån ett större perspektiv, innehållande både 
städer och den omkringliggande miljön. På så vis kan man skapa förståelse för städernas relation till 
den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och planera utifrån denna kunskap (Blicharska, 
2015). Planering av naturmiljön i städer främjar den biologiska mångfalden och naturen bidrar också 
till ekosystemtjänster åt oss människor bland annat i form av livskvalitet (Elander och Gustavsson, 
2015). Ekosystemtjänsterna har en stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande men har 
också stor betydelse för samhället på flera andra sätt, exempelvis vad gäller lokalklimatet och 
tillgången till dricksvatten och livsmedel. Av den anledningen är det alltså av stor vikt att man 
involverar planering för ekosystemtjänster i den fysiska planeringen, som i sig är ett viktigt redskap 
för att kunna använda tjänsterna så optimalt som möjligt, och den kunskap man besitter för att främja 
dessa (Engelin Edvinsson, 2016).  
 
En ekosystemtjänst är bara en tjänst så länge ett behov finns av det den tillför. Därför måste också den 
fysiska planeringen ha sin utgångspunkt i samhällets behov för att sedan undersöka hur ekosystemen 
kan tillfredsställa dessa. Planering för ekosystemtjänster kan dels handla om att bevara redan 
befintliga ekosystemtjänster som är viktiga att ha kvar, dels handla om att planera för nya tjänster 
som vi nu har behov av eller som saknas idag men som kommer eller kan komma att behövas i 
framtiden (Delshammar, 2015). Behovet av en fungerande vattenförsörjning, dagvattenhantering och 
grönområden har bidragit till att dessa utvalda ekosystemtjänster sedan länge har ingått i den fysiska 
planeringen, egentligen redan innan man börjat tala om begreppet ekosystemtjänster i planeringen 
(Delshammar, 2015). I samhällsplaneringen har begreppet ekosystemtjänster bidragit till att 
uppmärksamma den betydelse naturen har för människan och samhället. Ekosystemtjänsternas 
betydelse ses som stor och ett mål om att bevara ekosystemtjänsterna finns formulerad i miljömålen 
(Andersson och Borgström, 2015).  
 
Ekosystemtjänster är alltså en förutsättning för att uppfylla människors behov och ett fungerande 
samhälle. Trots det är de ofta för gemene man osynliga och tas gärna för givet, vilket tillgången till 
färskvatten är ett exempel på (MA, 2005d, 555). En kartläggning av kommuners ekosystemtjänster är 
nödvändig för att sedan i långsiktig planering kunna ta hänsyn och främja dessa, till exempel genom 
att planera för grönområden kan man säkerställa tillgången till kulturella ekosystemtjänster. Då 
klimatförändringarna är ett faktum är det viktigt att undersöka hur naturen och våra ekosystem 
kommer att påverkas. På så vis kan man förebygga skador och risker som eventuellt väntar i 
framtiden, samt skapa möjligheter för ett effektivare användande av ekosystemtjänsterna.  
 

Syfte, Mål och Frågeställning 
 
Syftet med rapporten är att identifiera viktiga ekosystemtjänster i Flens kommun och hur dessa 
påverkas av klimatförändringar i form av bland annat, förändringar vad gäller temperatur och 
nederbörd. Målet med rapporten är en fördjupad beskrivning med fokus på ekosystemtjänster, en 
beskrivning av kommunens mest betydande ekosystemtjänster, vilka risker som finns kring dem, hur 
man ska kunna skydda dem mot dessa risker samt vilka möjligheter för utveckling som de utgör. Karta 
över område där viktiga ekosystemtjänster finns ska tas fram. 
 
De frågeställningar som rapporten kommer att besvara är: 
 

• Vilka viktiga ekosystemtjänster finns i Flen? 
 

• Hur påverkas dessa ekosystemtjänster av klimatförändringar? 
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• Vilka risker respektive möjligheter finns med tjänsterna? 
 

Avgränsningar 
 
I den bebyggda miljön fås ekosystemtjänster från exempelvis gröna väggar, trädgårdar, grönområden, 
parker och annan öppen mark med vegetation. I den byggda miljön fås tjänster även från vattendrag 
och dammar. Ekosystemtjänsterna fås också från det närliggande landskapet i form av skogar, åkrar 
och områden med vatten. Dessa områden bidrar med en mängd kulturella ekosystemtjänster som 
välbefinnande, hälsa och rekreation vilka därför är viktiga för en god livskvalitet. De försörjande 
ekosystemtjänsterna som odlingar finns oftast bara i en mindre mängd i staden. Grönskan i staden 
bidrar också med viktiga tjänster som pollinering, luft- och vattenrening av de föroreningar som 
kommer från bland annat vägar och trafik, reglering av nederbörd och skydd mot översvämningar, 
skydd mot vindar och bullerreducering (Naturvårdsverket, 2012a). 
 
Då ekosystemtjänster inte minst är viktiga i staden, dels för att skydda mot översvämningar i 
bebyggelse, dels för att bidra till människans välbefinnande, kommer rapporten att fokusera på 
ekosystemtjänsterna i Flen och Flens närmaste omgivning, alltså inte hela kommunen. Olika typer av 
ekosystemtjänster och var de finns kommer att beskrivas i rapporten men i resultatdelen kommer 
främst de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna kopplade till Flen att beskrivas, då dessa har 
en extra stor betydelse för den byggda miljön.  

Bakgrund 

Klimatförändringar 
 
Idag kan man se att förändringar i klimatet på jorden ökat på grund av mänsklig påverkan och att 
naturliga faktorer inte spelat lika stor roll. De ökade klimatförändringarna kommer att ske både lokalt 
och globalt och bidrar till förändringar i bland annat temperatur och nederbörd (SMHI, 2015a). 
Sverige förväntas dels få ett varmare klimat, dels få förändringar i mängd och mönster vad gäller 
nederbörd. Extremnederbörden, alltså då mängden nederbörd överstiger det normala för en period, 
kommer att öka vilket i sin tur kommer bidra till ökade vattenflöden och sedan översvämningar, ras, 
skred eller erosion. Variationer i nederbörden påverkar dessutom dricksvattentillgångar, ett exempel 
på det är den vattenbrist som påverkar många enskilda hushåll under sommaren. Kvaliteten på 
vattnet påverkas dessutom av ökad spridning av föroreningar. Förändringar för till exempel djur-, 
växt- och skogsnäringen, fiskbestånden, den biologiska mångfalden, människors hälsa och 
ekosystemen tros komma att vara resultatet av klimatförändringarna (SMHI, 2015b). 
 

Miljömål  
 
Ekosystemtjänster berörs i de framtagna miljökvalitetsmålen då de ses som mycket viktiga. Sverige 
har 16 miljökvalitets mål som syftar till att förbättra tillståndet i den svenska miljön. Bland de 16 
miljökvalitetsmålen finns bland annat målen; Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Vilka samtliga handlar om områden som är viktiga för 
ekosystemtjänster och inget av dem förväntas uppnås till 2020. (Naturvårdsverket, 2018a; 
Naturvårdsverket, 2018b; Naturvårdsverket, 2018c; Naturvårdsverket, 2018d). 2010 antog regeringen 
ett generationsmål som bland annat syftar till att trygga ekosystemtjänsterna på lång sikt. Två år 
senare beslutades om etappmål vilka handlar om att identifiera ekosystemtjänster och dess förmåga 
att hantera förändringar samt synliggöra tjänsternas värden (SOU, 2013) Bland de 17 av regeringen 
fastställda etappmålen som finns i Sveriges miljömålssystem finns två punkter som handlar särskilt 
om ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2014). Naturvårdsverket (2014) presenterar de likt följande: 
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Flens kommun 
 
Flens kommun ligger i mitten av Södermanland och är till landytan 718,83 km2 och vattenytan 
107,21km2. Kommunen består av mycket skog, grönska och vattenområden. Kommunen är till arean 
en ganska stor kommun även om den sett till folkmängd är relativt liten. Sista december 2017 var 
folkmängden i Flens kommun 16 864 personer (Flens kommun, 2018). 
 
I Flens kommuns miljöpolicy står att arbetet inom kommunen ska kännetecknas av en ekologisk 
helhetssyn och att arbetet därmed ska bidra till ekologisk hållbarhet. Samhällsutvecklingen ska också 
komma att bidra till ”ett ur miljö- och hälsosynpunkt gott samhälle” (Flens kommun, 2001). 
 
Översiktsplanen Sörmlands hjärta – med plats för alla, är den nya översiktsplanen som är på 
utställning under våren 2018. Idag finns en översiktlig beskrivning av gröna och blå samband med i 
översiktsplanen, liksom en beskrivning av kommunens olika markanvändningsområden. En kort 
beskrivning av klimatförändringarnas samband med ökad översvämnings- och skredrisk finns också 
med. Områdestyper med biologiskt viktiga värden och skönhetsvärden beskrivs. Likaså specifika 
områdestyper som valts ut som särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt (Flens kommun, 2017). Värdet 
av ekosystemtjänster och faktorer som påverkas dessa kan därför utredas och utvecklas ytterligare i en 
djupare beskrivning.  
 

Metod 
 
Kartläggning och undersökning av kommunens ekosystemtjänster är gjort med hjälp av underlag och 
information från kommunen, såsom bland andra kommunens översiktsplan, risk och 
sårbarhetsbedömning, miljöpolicy och GIS-underlag för framtagning av kartor. För information inom 
temat ekosystemtjänster användes även andra underlag och rapporter i detta arbete för en 
litteraturstudie. Information om ämnet hämtades bland annat från rapporter av Statens offentliga 
utredningar, Naturvårdsverket, SMHI, Boverket, The Economics of Ecosystems and Biodiversity och 
flera andra.  
 
Kommunens olika markanvändningsområden och miljöer har studerats och en karta har tagits fram i 
det geografiska informationssystemet, ArcGIS, över kommunens marktäcken med hjälp av främst 
Naturvårdsverkets GIS-material över nationella marktäckedata. Metria, Världsnaturfonden, 
Huddinge kommun och Högskolan i Gävle har i ett projekt tillsammans arbetat fram en metod för att 
identifiera och värdera ekosystemtjänster med hjälp av nya nationella marktäckedata, en metod vilken 
jag använt och tagit inspiration ifrån (Metria, 2017). Kartan beskriver de olika naturtyper och 

”Ekosystemtjänster och resiliens 
Viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är 
identifierade och systematiserade senast år 2013.  
Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av 
ekosystemtjänster 
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt. ” 
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marktäcken som bidrar till ekosystemtjänster. Urval av ekosystemtjänster skedde sedan baserat på 
framtagen karta, i den producerade kartan presenterades all typ av skog i samma färg för att göra 
kartan lättöverskådlig. I ArcGIS studerades också antal pixlar de olika marktäckena utgjorde, på så vis 
kunde andelen marktäcke av den totala arealen avgöras. I Excel genererades två olika tabeller för 
reglerande och kulturella ekosystemtjänster och för varje given typ av marktäcke från 
Naturvårdsverkets data markerades vilka ekosystemtjänster som fanns i vilket marktäcke. Dessa 
redovisades sedan med stöd av både karta och text. I Excel presenterades också marktäckenas andel 
av den totala arealen mark som kartan visar. För de identifierade ekosystemtjänsterna undersöktes 
sedan, genom en litteraturstudie, risker kring dessa vilka är kopplade till klimatförändringarna, 
temperaturförändringar och förändringar i nederbörd. Även utvecklingsmöjligheter för 
ekosystemtjänsterna undersöktes genom en litteraturstudie.  
 

Resultat 

Ekosystemtjänster generellt 
 
Naturens ekosystem skapar olika produkter och tjänster som vi människor har nytta av, så kallade 
ekosystemtjänster. I och med att ekosystemtjänster produceras av ekosystem är det enkelt att förstå 
att levande organismer är en förutsättning för dessa. Ett ekosystem bidrar inte sällan med flera olika 
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2018e). 
 
I ett hållbarhets- och miljöekonomiskt perspektiv delas jordens resurser in i tre olika delar; 
lagerresurser, flödesresurser och fondresurser. Lagerresurser består av de resurser som inte nybildas 
alternativt nybildas mycket långsamt, såsom vissa metaller och fossila bränslen. Flödesresurser består 
av exempelvis sol- och vindenergi och är sådana resurser som vi inte kan förbruka på grund av det sätt 
de existerar på eller den stora mängd de förekommer i. Fondresurser är resurser som finns i lager men 
som kan nybildas och därmed fyllas på. Till fondresurserna hör bland annat skog, växter och djur. 
Tillgången till dessa resurser kan vara mycket god om ekosystemen vårdas på riktigt sätt, likaså kan 
resurserna minska och även försvinna om de inte vårdas korrekt. Utrotning av arter är ett resultat av 
dåligt vårdade ekosystem. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster tillhör fondresurserna och har en 
mycket stor ekonomisk betydelse. Välfärdssamhället skapar miljöproblem som innebär att dessa 
fondresurser som vi är beroende av försvagas eller minskar, vilket senare forskning visat på. Det är 
därför av stor vikt att vi har hand om dessa på ett hållbart och ansvarsfullt sätt (Ammenberg, 2012, 
169-171).  
 
Ekosystemtjänster kan delas upp i fyra olika kategorier: Försörjande eller producerande, reglerande, 
kulturella och understödjande, se tabell 1. Där understödjande ekosystemtjänster är exempelvis 
fotosyntes, jordsmånsbildning och biogeokemiska kretslopp vilka är nödvändiga för att de övriga 
tjänsterna ska kunna fungera. De försörjande eller producerande ekosystemtjänsterna är de produkter 
som fås av ekosystemen, mat från djur och växter, vatten att dricka, virke av träd, fiber samt 
bioenergi. De reglerande ekosystemtjänsterna är bland annat luft- och vattenrening, pollinering, 
nedbrytning, klimatreglering och förhindrande av översvämningar och jorderosion, sådant som 
naturen reglerar självmant. De kulturella ekosystemtjänsterna innefattar sådant som inte är materiellt 
och som bidrar till vårt välbefinnande. Det kan vara, estetiska värden, rekreation och friluftsliv, hälsa, 
turism och biologisk mångfald (Boverket, 2017b; SOU, 2013). 
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Tabell 1. De fyra olika kategorierna som ekosystemtjänsterna delas upp i, samt exempel på vad de bidrar 
med. 

 

Reglerande ekosystemtjänster 
 
Till de reglerande ekosystemtjänsterna hör exempelvis pollinering av växter, rening av luft, rening av 
vatten och reglering av vattenflöden. Pollinering är nödvändigt för att få stora skördar och då de 
pollinerande arterna skadas och försvinner pollineras färre växter och skördarna blir mindre. De 
mindre skördarna leder i sin tur till mindre råvaror men också stora ekonomiska förluster 
(Ammenberg, 2012, 56-57). Reglering av vattenflöden är inte den enda ekosystemtjänsten som 
reglerar den fysiska miljön. Till de tjänster som reglerar den fysiska miljön tillhör också 
bullerdämpning, erosionsskydd, skydd mot skred och ras och klimatreglering både på lokal, regional 
och global nivå. Växtlighet och grönska bidrar till temperaturreglering och luftfuktighet genom att de 
skapar skuggor, skyddar mot vindar samt genom dess transpiration. Genom utspädning, upptag, 
nedbrytning och återcirkulation av markämnen som sker i naturer regleras också spridning och 
förekomst av föroreningar och avfall. I den levande miljön bidrar naturen med, förutom pollinering 
och fröspridning, biologisk kontroll av skadegörare (TEEB, u.å; MA, 2005b, 40). Grönytor och 
våtmarker som renar vatten från nederbörd och minskar mängd och flöden är betydelsefulla områden 
för att kunna anpassa sig till ett klimat med extremnederbörd. Grönytor och vegetation är också 
betydande för lokalklimatet i den bebyggda miljön då de påverkar luftflöden och luftfuktighet samt 
renar luften (Boverket, 2017a). 
 

Kulturella ekosystemtjänster 
 
Till de kulturella ekosystemtjänsterna hör de tjänster som utgår från naturupplevelser. Det kan handla 
om natur för friluftsliv, estetiska värden, hälsa men också naturen som ett pedagogiskt verktyg och en 
resurs för forskning och utbildning (TEEB, u.å; MA, 2005b, 40). Hit hör därför landskapets typiska 
drag i form av natur- och kulturarv, det kan vara exempelvis äldre parker, kanaler eller kyrkogårdar, 
vilket även bidrar till turism. Ett odlingslandskap är ett exempel på en resurs för utbildning och 
forskning, där det finns en mängd olika nivåer att studera på, från organismnivå eller mikroekosystem 
till stora system som omfattar hela landskap. För friluftsliv är skogen en mycket viktig plats för 
promenader i naturen, där kan man utöva cykling, jakt eller plocka bär och svamp (Naturvårdsverket, 
2012a). De kulturella ekosystemtjänsterna är alltså extra viktiga att ha tillgång till i den bebyggda 
miljön för att skapa en god livsmiljö. Grönområden bidrar till rekreation och hälsa genom att 
möjliggöra för rörelse och utevistelse. Utevistelse är viktigt för att få kunskaper och förståelse för 
naturen och dess system. Grönområden är också nödvändiga för fritidsliv och pedagogik då de bidrar 
till både kreativitet och nytänkande. Likaså stadsodlingar bidrar till rekreation, lärande och hälsa. 
Dessutom skapas av grönskan i staden en bättre ljudmiljö då vegetationen dämpar buller och oljud. 
Den hälsosamma miljön minskar även stress och sänker blodtrycket. (Boverket, 2017a). 
 

Försörjande ekosystemtjänster 
 
Till de försörjande ekosystemtjänsterna hör tjänster som är nödvändiga för att uppfylla människans 
grundläggande behov. Det är tjänster som bland annat livsmedel och vatten. Också många industrier 



	   11	  

bygger på tillgång till resurser från de försörjande ekosystemtjänsterna då de kräver produkter såsom 
trä och fisk. Tjänsterna är också nödvändiga för att ta fram textilier och medicin (Ammenberg, 2012, 
56). Livsmedel är i allra högsta grad en ekosystemtjänst. Livsmedel fås dels från tama djur från till 
exempel lantbruk dels från vilda djur som lever i skogen. Livsmedel kan också fås från vilda djur eller 
odlade djur i sjöar och hav. På samma sätt fås livsmedel från växter dels som är odlade och dels som 
växer vilt (TEEB, u.å). I den bebyggda miljön kan närodlad mat produceras i stadsodlingar (Boverket, 
2017a). Dricksvatten liksom annat vatten som inte går att dricka tillhör också de försörjande 
ekosystemtjänsterna. Från växter fås förutom livsmedel även fiberråvaror som kan användas till bland 
annat papperstillverkning och från skogen fås även byggmaterial och bioenergi (TEEB, u.å; MA, 
2005b, 40). 
 

Stödjande ekosystemtjänster 
 
Stödjande ekosystemtjänster är sådana tjänster som krävs för att försörjande, reglerande, och 
kulturella ekosystemtjänster ska kunna finnas. Dessa är alltså en förutsättning för att vi ska kunna 
leva. Till de stödjande ekosystemtjänsterna hör biogeokemiska kretslopp och jordmånsbildning. Dessa 
hjälper bland annat till att skapa en produktiv markstruktur vilket är nödvändigt för att producera 
livsmedel från växtriket. Likaså är biologisk mångfald och ekologiska samspel en förutsättning för de 
övriga ekosystemtjänsterna (Boverket, 2017b; MA, 2005b, 40). I denna grupp ingår också viktiga 
livsmiljöer för djur samt bevarande av naturens livscykler (TEEB, u.å). Grön infrastruktur i staden 
skapar livsmiljöer för växter och djur och därmed också förutsättningar för övriga ekosystemtjänster 
(Boverket, 2017a). En annan stödjande ekosystemtjänst är fotosyntesen som är en förutsättning för 
rening av luft och bildning av syre, men även bildning av energi till livsmedel. I fotosyntesen tas 
koldioxid, vatten och solljusets energi upp för att sedan bilda syre och energi i form av kolhydrater. 
(Ammenberg, 2012, 56).  
 

Ekosystemtjänster i Flen 
 
I kommunens risk- och sårbarhetsbedömning av Flens stad framgår att tågtrafiken och vägtrafiken 
genom Flen utsätter de närmsta platserna för bullerstörningar. I bedömningen framgår också att den 
ökade mängden nederbörd som väntas leda till ökad mängd dagvatten och högre flöden medför risk 
för översvämningar på vissa platser. Där ytavrinning endast fungerar i mindre utsträckning kommer 
vatten att ansamlas, sådana platser är Sveaparken i centrala Flen samt Volvo-industriområde, också i 
centrala Flen men på motsatt sida om järnvägen som går genom staden. Dessa platser ligger lågt i 
landskapet och kräver någon form av dränering för att inte översvämmas vid skyfall (Sweco, 2014). 
Bullerreducering och vattenreglering tillhör de ekosystemtjänster som naturen kan bidra med för att 
motverka dessa negativa effekter (Boverket, 2017a; Naturvårdsverket, 2012a; TEEB, u.å).  
 
Utifrån Naturvårdsverkets marktäckedata presenteras de olika marktäcken och de ekosystemtjänster 
de innehåller. Marktäckena i Flen består av olika typer av skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag, 
åkermark, öppen mark och exploaterad mark av något slag, se figur 1. De fyra marktäckena skog, 
våtmark, åkermark, sjö och vattendrag utgör betydelsefulla områden för tillgång till ekosystemtjänster 
(Metria, 2017). I kartan (figur 1) markeras sjöar och vattendrag med ljusblått, våtmarker med 
mörkblått och åkermark med gult. Alla typer av skog visas med samma gröna färg. 
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Figur 1. Karta över marktäcken i Flen. Geodata: Nationella marktäckedata; basskikt region B © Naturvårdsverket  
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Skogar 
 
Skogen fungerar som en livsmiljö för många olika djur- och växtarter och bidrar till den biologiska 
mångfalden, vilken också i sig är viktig för andra ekosystemtjänster (MA, 2005c, 601). Dött material 
såsom stubbar och grenar fungerar som viktiga livsmiljöer för olika organismer. Skogsområden 
fungerar som en vattenreglerare som både renar och lagrar vatten, vilket är viktigt ur 
vattenförsörjning- och miljösynpunkt. Pollinering och fröspridning är ytterligare ekosystemtjänster 
som skogen ger (Naturvårdsverket, 2012b). Skogen bidrar framförallt också till kulturella 
ekosystemtjänster då den möjliggör för friluftsliv, turism, rekreation och möten med naturen 
Skogsmiljön kan användas för exempelvis terrängcykling, promenader eller bär- och svampplockning 
men även för organiserade aktiviteter som orientering och scouting. Den har även ett stort estetiskt 
värde (MA, 2005c, 601); Naturvårdsverket, 2012a). Det finns mycket att lära i skogen och skogen kan 
därför också användas som en plats för forskning, utbildning och kunskapsinlärning 
(Naturvårdsverket, 2012b; TEEB, 2010, 43).  
 
Skogen är även en kolsänka och lagrar alltså kol, dels som biomassa i växten, dels i jorden. Genom 
fotosyntesen binder skogen kol och bildar syre vilket bidrar till renare luft (MA, 2005c, 605). Olika 
trädarter lagrar kolet olika. Granen är det vanligaste träslaget i Sverige och har också störst lagring av 
kol i biomassan och i jorden. Vid en jämförelse av tall och björk har björken störst kollager i jorden 
medan tallen har störst kollager i biomassan. Trädarten påverkar inte bara kollagret utan även den 
biologiska mångfalden på platsen då många arter är anpassade och har sin egna ekologiska nisch. Var 
en art trivs beror också på att skogen fungerar klimatreglerande och även då olika trädslag på olika 
sätt. Den påverkar också jorden på platsen och vattnets förmåga att röra sig över marken. Skogen är 
alltså en betydelsefull del för att uppnå många viktiga miljömål som handlar bland annat om den 
biologiska mångfalden och klimatet, då skogen även reglerar klimatet (Naturvårdsverket, 2012b). 
 
Att skogen fungerar klimatreglerande beror på dess uppbyggnad av både död och levande materia. På 
grund av detta skikt fungerar skogen skyddande mot vinden, den skapar också en jämnare 
dygnstemperatur och minskar avdunstningen från marken och vegetationen i marknivån. I skogen når 
inte heller hela nederbörden marken då en viss del inte passerar trädskiktet. På vintern påverkar detta 
skikt även nederbörden av snö och snötäcket, samtidigt som det ger skydd åt djur mot kylan som kan 
vara under de kalla månaderna. Det är också skogens varierande uppbyggnad med exempelvis löv, 
grenar och stammar som gör att skogen är en viktig livsmiljö för många olika arter och även fungerar 
bullerreducerande. Från skogen fås även bioenergi och från växterna viktiga fiberråvaror. Det är även 
med anledning av att skogen är en kolsänka som den bidrar till en global klimatreglering. 
Klimatförändringarna kan komma att påverka skogen på så vis att ett torrare klimat i kombination 
med skadedjur skulle bidra negativt till skogens tillväxt. Samtidigt skulle ett klimat med mer 
nederbörd bidra positivt till skogens tillväxt (Naturvårdsverket, 2012a). 
 

Åkermark 
 
Åkermarker bidrar till biologisk mångfald som kan påverkas då marken brukas. Åkermarker bidrar till 
viktiga ekosystemtjänster som livsmedel från växtproduktion och animalieproduktion av olika slag 
(MA, 2005a, 756; Naturvårdsverket, 2012a; TEEB, 2010, 20). Klimatförändringarna kommer att 
påverka hur man odlar på åkrarna, vilka växter man odlar och när man kan skörda (Naturvårdsverket, 
2012b). Ett torrare och varmare klimat med förändrad nederbörd kan komma att påverka jordbruket 
negativt då växterna riskerar att få för lite eller för mycket vatten. Det riskerar att få för mycket värme 
samt skadedjur och sjukdomar som kommer med värmen, samtidigt som ett varmare klimat påverkar 
jordbruket positivt då växtsäsongen förlängs och djuren kan vara ute längre (Jordbruksverket, 2018).  
 
Valet av växter på åkrarna påverkar bland annat kollagret i jorden och den biologiska mångfalden. 
Vallodling har en positiv effekt på den biologiska mångfalden, fungerar som kolsänka och minskar 
förlust av näringsämnen i jorden (Naturvårdsverket, 2012b). Gödningen av jordbruksmark har 
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negativa miljöeffekter i form av kväve- och fosforutsläpp och påverkan på både vattenkvaliteten och 
den biologiska mångfalden, samtidigt ökar gödningen skörden, gör jorden bördig och minskar den 
markareal som annars hade behövs ta i anspråk för att producera samma mängd livsmedel 
(Naturvårdsverket, 2012b; TEEB, 2010, 20). Vad som påverkar växtproduktionen beror även på 
ekosystemtjänster så som vattentillgång, biogeokemiska kretslopp, jordmånsbildning och 
klimatreglering lokalt och globalt (Naturvårdsverket, 2012a; MA, 2005a, 755).  
 
Odlingslandskap bidrar också till en landskapskaraktär vilken bidrar till en mängd olika kulturella 
ekosystemtjänster såsom kulturarv, naturarv och estetiska värden. Landskapet är också viktigt för 
rekreation, turism, pedagogik och friluftsliv (Naturvårdsverket, 2012a). Pollinering är en viktig 
ekosystemtjänst som jordbruket både bidrar till och behöver. Pollineringen är en förutsättning för den 
biologiska mångfalden vilken i sin tur är nödvändig för de kulturella ekosystemtjänsterna, liksom den 
naturliga biologiska kontrollen som bekämpar skadegörare (MA, 2005a, 759). 
 

Sjöar och vattendrag 
 
Sveriges sjöar och vattendrag tillhandahåller idag vatten att dricka och vatten till bevattning av 
odlingar. Då både dricksvatten och andra livsmedel är nödvändiga för vår överlevnad och livskvalitet 
är våra sjöar av stor betydelse. Sjöar bidrar även med livsmedel i form av fisk och andra vattenlevande 
djur, vilket kräver reglerande ekosystemtjänster som bidrar med tillförsel av syre och näring genom 
cirkulation av vattnet (MA, 2005d, 554). Vattenområdena och vattnet används idag också bland annat 
till industrin, i energiproduktion, vid tillverkningar, och för transporter. Sjöar och vattendrag fungerar 
också klimat- och flödesreglerande då de kan magasinera vatten. Vattnet fungerar både renande och 
reglerande då det späder ut, fångar in, filtrerar och bidrar till återcirkulation av ämnen (MA, 2005d, 
554; Naturvårdsverket, 2012a). 
 
Vattenområden är också mycket viktiga för de kulturella ekosystemtjänsterna då de har höga 
kulturmiljövärden kopplade till kultur- och naturarv samt bidrar till lärande om naturen, friluftsliv 
och turism, vilket kan handla om bland annat studier, bad, simning, fiske eller andra aktiviteter i eller 
i närheten av vatten. Inte minst är dessa områden också betydelsefulla för människors hälsa då 
vistelse i naturen fungerar avslappnande, stressreducerande, minskar sjukdomar och bidrar till 
rekreation. Sjöar och vattendrag bidrar också till den biologiska mångfalden, bevarande av livscykler 
och skydd av habitat då dessa områden bidrar med olika typer av livsmiljöer som är nödvändiga för 
olika djur- och växtarter och deras reproduktion. Den biologiska mångfalden i sig främjar också 
många av de reglerade ekosystemtjänsterna som är en förutsättning för övriga ekosystemtjänster som 
dessa vattenområden ger (MA, 2005d, 554; Naturvårdsverket, 2012a).  
 
Högre temperaturer och extremnederbörd som följd av klimatförändringarna kommer att leda till 
högre flöden, översvämningar och därmed också ökad avrinning. Detta skulle kunna innebära ökad 
urlakning av närsalter och humusämnen i marken och transport av andra föroreningar som sedan når 
recipienten i form av sjö eller vattendrag. Dessa mineralämnen och föroreningar skulle då bidra till en 
sämre vattenkvalitet. Vattnet skulle dessutom bli varmare och arterna som lever i vattenmiljön skulle 
påverkas och artsammansättningen förändras (Naturvårdsverket, 2012a). 
 

Våtmarker 
 
Våtmarker bidrar med många viktiga ekosystemtjänster då de både renar och reglerar vatten. Genom 
reglering av vattnen och utjämning av vattenflöden skyddar våtmarkerna mot översvämning, torka 
och erosion i jorden. Våtmarker är viktiga för klimatet och för cirkulering av näring i marken. Inte 
minst är de också mycket betydelsefulla livsmiljöer för många olika arter och bidrar därför till en stor 
biologisk mångfald (MA, 2005d, 555; TEEB, 2010, 22). Då klimatförändringarna väntas leda till ökad 
extremnederbörd kommer våtmarkerna, som effektivt reglerar vatten och på grund av växtligheten 



	   15	  

fungerar vattenhållande, vara mycket viktiga och ha stor betydelse för att förhindra stora flöden och 
översvämningar. Samtidigt hotas våtmarkerna av den temperaturökning som också är en följd av 
klimatförändringarna. I våtmarker där grundvattennivåerna är höga bildas syrefattiga miljöer som gör 
att nedbrytningen minskar. Detta gör att utsläppen av kol minskar då det organiska materialet inte 
bryts ned utan blir kvar. Återställning av våtmarker bidrar positivt till den biologiska mångfalden, från 
våtmarkerna kan man också få mat och biobränsle som kan användas istället för fossila bränslen 
(Naturvårdsverket, 2012b). 
 
En förutsättning för en fungerande våtmark är de stödjande ekosystemtjänsterna som biogeokemiska 
kretslopp, jordmånsbildning och det ekologiska samspelet. Våtmarken passar som foder för landdjur 
som i sin tur blir livsmedel. Detta får också en positiv effekt på den biologiska mångfalden i 
våtmarken. Vegetation och organismer som lever i våtmarken kan även binda näringsämnen och 
därmed rena vattnet, men också binda koldioxid vilket bidrar till klimatreglering (Naturvårdsverket, 
2012a). Även våtmarker bidrar med många kulturella ekosystemtjänster, såsom turism och friluftsliv 
då dessa områden passar för aktiviteter som bland annat fågelskådning och jakt och innehåller olika 
intressanta växter. Därför är dessa platser också av intresse för forskning och utbildning (MA, 2005d, 
555; Naturvårdsverket, 2012a).  
 
I tabell 2 beskrivs fördelningen av de olika marktäcken som visas på kartan, vilken beräknats utifrån 
värden i ArcGIS. Där framgår att över hälften av området på kartan består av skog, 52%, vilket också 
kan tydas av kartan. Ur tabell 2 utläses också att området består av 7% åkermark, 13% sjöar och 
vattendrag och 2% våtmarker. 
 
 
Tabell 2. Tabellen beskriver hur stor del av den totala arean, vilken presenteras i kartan, som varje marktäcke 
täcker.  

 
 
 
Utifrån resultatet och de olika marktäcketyperna i Naturvårdsverkets data presenteras de olika 
reglerande ekosystemtjänsterna (se tabell 3) och de olika kulturella ekosystemtjänsterna (se tabell 4) 
för skogar, våtmark, åkermark, sjöar och vattendrag som finns i Flen. Sett till arealen av de olika 
naturtyperna framgår att många viktiga ekosystemtjänster, vilka beskrivits ovan finns i Flen.   
 
 
Tabell 3. Reglerande ekosystemtjänster kopplade till marktäcke markerade med x i tabellen.  

 
 
 
Tabell 4. Kulturella ekosystemtjänster kopplande till marktäcke markerade med x i tabellen. 
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Diskussion och slutsats 
 
I staden är det viktigt med kulturella ekosystemtjänster då de skapar en trivsam miljö och ökar 
människans välbefinnande. För att vi människor ska må bra är det viktigt med förutsättningar för att 
vi ska kunna leva på ett hälsosamt sätt. Tillgången till ekosystemtjänster som estetiska värden, 
friluftsliv och turism är därför av stor vikt för både hälsa och välbefinnande. Dessa värden ges av 
samtliga fyra marktäcken som tillsammans står för 74% av området på kartan, vilka kan summeras i 
tabell 2. Utifrån dessa uppgifter har Flen god tillgång till de viktiga kulturella ekosystemtjänsterna i 
tätorten och dess omgivning. De reglerande ekosystemtjänsterna är istället viktiga i staden för att 
skapa ett gott klimat genom exempelvis skuggning, bullerreducering och reglering av luftflöden, vilka i 
och för sig också bidrar indirekt till människans trivsel. De reglerande tjänsterna är också av mycket 
stor vikt för rening och reglering av vatten vilket även det är en mycket betydelsefull tjänst i staden. 
Större mängd hårdgjorda ytor i staden hindrar vattnet från att sjunka ner i marken vilket ökar risken 
för översvämningar. Behovet av grönområden där vattnet kan filtreras ner i marken är då av stor 
betydelse för att minska den risken. Därför räcker det inte heller att vegetationen finns tillgänglig i 
stadens omgivning utan de reglerande tjänsterna behöver finnas i staden intill de platser där de kan 
göra nytta. 
 
Skogen bidrar med samtliga reglerande ekosystemtjänster som visas i tabell 3, skogen som dessutom 
upptar över hälften av markytan i området är därför en mycket viktig källa till ekosystemtjänster i 
Flen. Trots detta kan det ifrågasättas om skogen finns på de platser där det finns ett behov av skogens 
tjänster. För att skogen ska minska risken för översvämningar i staden behöver skogsdungar finnas i 
staden och i dess nära anslutning. Även om över hälften av kartområdets area består av skog betyder 
det inte nödvändigtvis att Flen har ett gott skydd mot översvämningar i staden. Övriga marktäcken 
bidrar också med olika reglerande tjänster och är därför också betydelsefulla, men även de kan 
ifrågasättas om de finns på rätt plats för att skydda mot översvämningar av de områden som riskerar 
att översvämmas i risk- och sårbarhetsbedömningen. Av kartan framgår dock att skog och vegetation 
finns i staden och att sjöar och våtmarker finns i stadens nära anslutning. Dessa bidrar samtliga med 
reglering av vattenflöden.  
 
Utifrån resultatet i tabell 3 och 4 framgår att skogen förutom de reglerande ekosystemtjänsterna även 
bidrar med många kulturella tjänster, vilket inte är något oväntat resultat. Skog är ett marktäcke som 
vi har gott om i Sverige och så också i Flen, vilket alltså har positiva effekter för miljön. 
Ekosystemtjänsterna kan dock variera beroende på vilken typ av skog det är såsom skog för reservat 
eller skogsbruk, samt vilket användningsområde skogen har. Vad skogen används till kan då påverka 
till exempel ekosystemtjänster såsom naturupplevelsen, kollager, virkes tillgångar och den biologiska 
mångfalden i skogen. Olika slags ekosystemtjänster kan också stå i konflikt med varandra då ett 
marktäcke inte alltid kan bidra med alla tjänster på samma gång. Då måste istället avvägningar göras 
av vilket som exempelvis är viktigast för just den platsen. I en bebyggd miljö kan som tidigare också 
påpekat de kulturella och reglerande tjänsterna av skogen vara viktigare än de försörjande. Detta då 
skogen i bebyggd miljö kan väntas ha större betydelse för friluftsliv, vilket kan handla om 
promenader, cykling, eller bara vistelse i naturen, och för att skapa ett bra lokalklimat och ta hand om 
nederbörd. Än för träindustrin och som virkesförråd.  
 
Kulturella och reglerande ekosystemtjänster är alltså viktiga i den bebyggda miljön och naturen är 
alltså en förutsättning för dessa. Det är därför av stor vikt att tillgången till skog, grönområden, 
vegetation, vattenområden och så vidare säkerställs. I Flen finns det gott om både grönområden och 
vattenområden vilket kan ses på den presenterade kartan (figur 1). Staden är i princip omgiven av 
sjöar och skogar vilket gör att möjligheten till rekreation och friluftsliv är god. I Flen finns även andra 
vattendrag, såsom Flensån, våtmarker och växtlighet. Nästan all typ av oexploaterad mark såsom 
grönska och vatten bidrar till samtliga av de kulturella ekosystemtjänsterna som är viktiga i den 
bebyggda miljön och för människans välbefinnande. Dessa presenteras i tabell 4 där det också 
framgår att all typ av natur och marktäcken är viktiga bortsett från exploaterad mark. Även av tabell 3 
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framgår att den gröna och blå naturens betydelse för de reglerande tjänsterna är stora, vilket åter igen 
kan kopplas till tabell 2 som visar att den tar i anspråk tre fjärdedelar av områdets area. Den visar 
också att olika naturtyper och marktäcken bidrar till lite olika reglerande tjänster även om många ofta 
är återkommande gemensamma. Genom att planera för och skapa en grön infrastruktur i staden 
skulle man kunna skapa en ännu bättre upplevelse av naturen och samtidigt främja ytterligare 
ekosystemtjänster, i Flen skulle detta kunna göras genom exempelvis vegetation och grönska på 
byggnader och länkar mellan alla olika naturtyper.   
 
Naturen, ekosystemen och dess ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna som innebär ett 
varmare klimat med mer extremnederbörd. Ekosystemtjänster riskerar att minska då skogar och 
våtmarker drabbas av torka eller skadedjur, vilket skulle kunna bli en följd av klimatförändringarna. 
Färre ekosystemtjänster riskerar att påverka bland annat livsmedelsproduktion, tillgången till rent 
vatten och likaså den biologiska mångfalden negativt. I Flen där skogen är en stor del av bidraget med 
ekosystemtjänster skulle det vara mycket negativt om skogen skadas och då medför att 
ekosystemtjänsterna minskar. Samtidigt bidrar tjänsterna också till att skydda mot 
klimatförändringar och dess följdeffekter. Dels genom att funka klimatreglerande och på så vis 
påverka bland annat temperatur och luftfuktighet. Dels genom att verka renande och reglerande av 
luft och vatten och på så vis skydda mot översvämningar och spridning av föroreningar. Även här är 
skogen en viktig faktor för att motverka effekterna. Skogsdungar i tätorten och i dess nära anslutning, 
vilka framgår av kartan, minskar risken för översvämningar då de hjälper till att ta hand om 
nederbörden. För att säkra tillgången till ekosystemtjänsterna i framtiden bör tjänsterna vara en del 
av den fysiska planeringen. Då kan man planera för dammar, grönområden, våtmarker och 
trädplanteringar som bidrar med de ekosystemtjänster som man har behov av.  
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