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1 Inledning 
Sweco har fått i uppdrag av Vallentuna kommun att ta fram en naturvärdesinventering 
och ekosystemtjänstanalys för Lindholmen, norr om Vallentuna. Inom området finns flera 
projektområden som planeras att exploateras.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att 

• genomföra allmän analys och tillståndsbedömning av områdets 
ekosystemtjänster (stödjande, reglerande, försörjande och sociala).  

• integrera och sy ihop Jordbruksverkets rapport Hydroteknisk utredning 
Lindholmen samt Ekologigruppens rapport Naturmijlöbedömning och 
åtgärdsanalys Storsjön Lillsjön, med särskild hänsyn till Storsjöns 
översvämningar.  

• ekonomiskt värdera (monetärisera) utvalda ekosystemtjänster.  

1.2 Metod 
Analyserna av områdets ekosystemtjänster sker bland annat med verktyget ESTER och 
landskapsanalys genom kartor. Arbetet utgår huvudsakligen från befintliga rapporter, 
vilka syntetiseras i en litteraturstudie och kompletteras av platsbesök. För ekonomisk 
värdering används flera metoder så som ersättningskostnad och värdeöverföring.  

1.3 Områdesbeskrivning 
Det geografiska området för denna rapport (Figur 1) omfattar Lindholmens tätort i väster 
med gårdar upp till Hästberga i norr, Veda i söder och Smedstorp i öster, totalt 626 
hektar. Två sjöar ingår i området för analys, Storsjön och Lillsjön (51 ha) som avvattnas 
norrut mot Husån. Bebyggd mark omfattar 87 ha, skog 286 ha, åker 108 ha och 
ängsbetesmarker 93 ha.  

Antalet boende inom postnummer 186 94 (Lindholmen med omnejd) är 1291 vuxna 
personer1, om varje hushåll i snitt beräknas omfatta 2-3 personer ger det 516 hushåll i 
Lindholmen.  

Tågförbindelsen Roslagsbanan går genom området. Längs hela sträckan trafikerad av 
lokaltåg med totalt cirka 50 000 påstigande och 383 avgångar per dag2.  

I Vallentuna kommuns Grönstrukturplan (2017) presenteras fem värdekärnor med höga 
naturvärden och som utgör utflyktsmål. En av dem ligger öster om Lindholmen, runt 
Storsjön med Veda naturstig. Av de gröna kilar som finns i Stockholmsregionen finns två i 
Vallentuna kommun, varav båda går förbi/ runt Lindholmen, Figur 2.  

                                                      
1 upplysning.se  
2 sll.se/roslagsbanan 
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                  Figur 1 Geografisk avgränsning för rapporten, Lindholmens tätort med omnejd. 
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Figur 2. De två regionala gröna kilar som går runt Lindholmen samt gröna värdekärnor i närområdet 

(Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen 2018) 
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2 Förutsättningar 
Landskapet är ett kombinerat odlings- och skogslandskap med inslag av infrastruktur, 
gårdar och samhällen. De dominerande naturtyperna i landskapet är skogsmark, 
åkermark, sjöar, ängs- och betesmark samt park och trädgård, se Figur 3. 

2.1 Rödlistade arter och biologisk mångfald 
Inom området förekommer rödlistade organismer i två kategorier: sårbara (VU) och nära 
hotade (NT). Rödlistningen sträcker sig från utdöda till livskraftiga arter där sårbara och 
nära hotade föregås av starkt hotade och akut hotade arter. Orsaken till att en art klassas 
som rödlistad bottnar ofta i brist på habitat eller att artens habitat minskar kraftigt. 
Således kan rödlistade arter vara en indikator på att sällsynta eller minskande naturtyper 
finns i området. Vid bedömningen av en plats naturvärden läggs därför särskilt stor vikt på 
identifiering av rödlistade arter, eftersom de vittnar om sällsynta och bevarandevärda 
naturtyper.  

Rödlistade arter är en viktig del av hög biologisk mångfald. Genom att gynna många olika 
naturtyper, biotoper och enskilda arter ökar motståndskraften hos ekosystemet. 
Motståndskraften (resiliensen) är avgörande för att ekosystemen och därmed 
ekosystemtjänsterna ska tåla såväl naturliga som antropogena påfrestningar. Sådana 
påfrestningar kan vara i form av översvämningar, avverkningar av skogar, föroreningar 
eller klimatförändringen. Förloras en hög biologisk mångfald påverkas alla 
ekosystemtjänster direkt eller indirekt, något som på kort tid kan ges stort negativt 
genomslag.  

2.2 Terrestra naturtyper  
Skogar hör till de vanligaste naturtyperna runt Lindholmen. Huvudsakligen förekommer 
barrskogar med dominans av tall, tall/gran och tall/gran/vårtbjörk med fältskikt av lingon 
och blåbär. Mellan sjöarna dominerar sumplövskog med al, björk och asp, rikligt bevuxna 
med bland annat skägglav, blekspikar (VU) och klosterlav (VU). Här har noterats mindre 
hackspett (NT), gröngöling (NT) och kungsfiskare (VU). Söder om Storsjön finns ett 
område av hävdad gles ekskog med inslag av betesmark.  

En viktig del av landskapsbilden utgörs av mark präglad av plöjning. Vanligen är 
konventionellt brukad åkermark artfattig som resultat av den årliga plöjningen och 
användandet av bekämpningsmedel. Runt Lindholmen är åkerlandskapet emellertid 
varierat med många åkerholmar, berg som går i dagen, odlingsrösen, diken, småvatten 
och lador. Åkermark nyttjas ofta av rastande och övervintrande fåglar som svan, tranor 
och gäss. I åkerlandskapet öster om Storsjön har buskskvätta (NT), sånglärka (NT), 
storspov (NT), bivråk (NT) och sädgås (NT) noterats enligt Artportalen. 

En mindre del av landskapet runt Lindholmen karaktäriseras av hävdad mark i form av 
ängar eller betesmark. Fina exempel återfinns söder och öster om Storsjön, men även 
fläckvis i områdets norra delar. Nationellt är naturtypen minskande som resultat av 
förändrat jordbruk. Inom området är ängsmarkerna ofta träd- eller buskbevuxna med berg 
som går i dagen. Här finns även småvatten och diken eller andra vattendrag som berikar 
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landskapet. Öster om Storsjön har för biotopen typiska arter som sandlök, ängsruta, 
kärleksört, humleblomster, blodnäva och gullviva noterats enligt Artportalen.  

 

Bebyggelsemiljön i och kring Lindholmen karakteriseras av nybyggda (2000-tal) och äldre 
(1960-70-tal) villaområden samt enskilda gårdar.  Här finns trädgårdar, tomtmark, äldre 
gårdsmiljöer, alléer, kyrkogård och golfbana. Dessa miljöer hyser ofta hög biologisk 

Figur 3. Schablonmässig kartering av naturtyper runt Lindholmen 



   

 
 

 

6(38) 
 
EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS 
2019-03-15 
 
EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS LINDHOLMEN 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

WE https://swecogroup-my.sharepoint.com/personal/marika_karras_sweco_se/documents/ekosystemtjänster/rapport lindholmen_ 190315.docx 
 

 

mångfald genom gamla solbelysta träd, stenmurar, vedbackar, gödselstackar, exponerad 
död ved. Även byggnader kan hysa boplats för fåglar, fladdermöss och insekter. Flera 
stora skyddsvärda träd är upptagna i Trädportalen, däribland skogseken längs 
Trädgårdsvägen, flera av träden i allén längs Lindholmens gårdsväg samt i miljöerna runt 
Lindholmens gård listas skogsekar, askar och klibbalar. Inne i eller i tät anslutning till 
Lindholmens samhälle har bivråk (NT), kornknarr (NT) och svart rödstjärt (NT) noterats 
enligt artportalen.  

2.3 Limniska naturtyper  
Storsjön och Lillsjön är utpräglat eutrofa (näringsrika) slättsjöar dominerade av 
näringskrävande vattenväxter, däribland vit och gul näckros, gäddnate och axslinga. 
Under hösten har kricka, bläsand och brunand noterats medan sångsvan och grågås 
häckar kring sjöarna. I Storsjön har större dammussla och allmän dammussla noterats. 

Områdena kring sjöarna har flera diken eller uträtade bäckar med tydlig antropogen 
påverkan. Sjöarna avvattnas norrut av ett brett och djupt dike i solbelysta lägen bevuxet 
av kaveldun och vass. Sträckan mellan sjöarna och strax norr om Lillsjön går genom 
sumplövskog och en mängd lågor och annan död ved ligger över vattnet, något som 
starkt bidrar positivt till värdet av biologisk mångfald i området. På kortare sträckor i 
åkermarken har al, sälg och rönn etablerat sig längs vattnet, vilket via skugga bidrar till 
mindre tillväxt av vass och därmed högre flöde i vattnet.  

2.4 Översvämningsproblematik 
Det förekommer problematik med översvämningar i området i samband med höga flöden 
i Storsjön och Lillsjön. Vattennivån har vid flertalet tillfällen på senare år stigit så högt att 
gång- och cykelbanan längs Roslagsbanan har översvämmats 

Översvämningskarteringar har gjorts för 100-årsflödet i sjöarna, där vattennivån bestäms 
av inflödet i relation till utflödet. Inflödet baseras på hela avrinningsområdet till sjön och 
utflödet bestäms av den begränsande sektionen i sjöns utlopp. Modelleringen av utloppet 
baseras på underlag från 1913 (Bryngelsson et al. 2013). Medelflödet till storsjön-Lillsjön 
är 12 m3/s och 100-årsflödet är 2,95 m3/s.  

Översvämningskarteringen av Storsjön – Lillsjön visar att stora områden kring sjön skulle 
översvämmas vid ett 100-årsflöde, däribland flera hus. Det är mycket flackt kring sjön och 
därmed behövs inte en så stor vattennivåhöjning för att stora delar ska översvämmas.I 
Figur 4 ses översvämningskarteringen för 100-årsflödet i området kring sjöarna, med 
Roslagsbanan inritat i rött.  
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Figur 4. Översvämningskartering vid ett 100-årsflöde för Storsjön- Lillsjön. (Bryngelsson et al. 2013) 

Gällande skyfall i området är det vid 100-årsregn i Lindholmen störst risk för 
översvämning längs Roslagsbanans västra sida, alltså inte på samma sida som Storsjön 
ligger.  

2.5 Övergödningsproblematik 
Åkerströmmen–Husaån, som vattnet från Storsjön-Lillsjön mynnar i, har problem med 
övergödning. Fosforbelastningen behöver enligt VISS minska med 16 % vilket motsvarar 
231 kg/år utifrån utförda belastningsberäkningar. (Blåplan, Vallentuna) 

  

Karras, Marika
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3 Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster syftar på ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande (TEEB 2010). Begreppet är betydelsefullt för att beskriva människans 
beroende av naturen. Enligt etappmålet inom miljökvalitetsmålen ska betydelsen av 
biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 vara allmänt kända och 
integrerade i viktiga samhällsbeslut.  

Baserat på tjänsternas bidrag till samhället delas ekosystemtjänster vanligen in i fyra 
kategorier: stödjande, reglerande, producerande och kulturella tjänster (Corvalan, Hales, 
and McMichael 2005), se Figur 5 nedan.   

 
Figur 5. Klassificering av ekosystemtjänster tillsammans med exempel på dess funktioner, 
klassificeringen är baserad på klassificeringssystem efter Corvalan, Hales, and McMichael (2005). 

De reglerande tjänsterna inkluderar funktioner som förbättrar och gör vår livsmiljö 
tryggare mot störningar, som till exempel skydd mot extremväder eller pollinering. De 
försörjande tjänsterna generar varor som samhället nyttjar och är produkter av flera 
andra ekosystemtjänster, dessa har ofta ett pris på en marknad (t.ex. rent vatten och 
fisk). Kulturella ekosystemtjänster handlar om de upplevelser vi får av att vistas i gröna 
miljöer och betydelsen det har för vår hälsa. De stödjande tjänsterna, som till exempel 
ekologiskt samspel eller värdefulla naturtyper, tillsammans med biologisk mångfald utgör 
en grundförutsättning för de övriga ekosystemtjänsterna.  

Viktiga styrkor med ekosystemtjänstbegreppet är betoningen av att naturens sätt att 
stödja människan ofta är beroende av komplexa samband inom och mellan olika 
ekologiska system (Söderqvist et al. 2014). Det preciserar även vad i naturen som 
människan efterfrågar, och är på så sätt ett verktyg som indikerar hur människan 
påverkas ekonomiskt och socialt av miljöförändringar. 

Biologisk mångfald klassas vanligtvis inte som en ekosystemtjänst i sig, men påverkan på 
den hanteras i rapporten på samma sätt som ekosystemtjänsterna. Kopplingen mellan 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald är stark. Ekosystemtjänster är produkter av 
fungerande ekosystem. Förändringar av den biologiska mångfalden påverkar 
ekosystemen och i sin tur dess förmåga att producera tjänster, vilka i sin tur bidrar till den 
biologiska mångfalden.  

Det finns flera olika listor på ekosystemtjänster som kan vara lämpliga för olika typer av 
naturområden. Listan i Tabell 1 presenterar ekosystemtjänster valda av Boverket för 
analysverktyget ESTER, se beskrivning i Kapitel 4.1.   
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Tabell 1. Lista på ekosystemtjänster och beskrivning av dess funktion. 
Ekosystemtjänst  Exempel på funktion Kategori 

Biologisk mångfald Variationsrikedom inom arter, mellan arter och av ekosystem 
möjliggör anpassning och ger motståndskraft. 

Stödjande 

Värdefulla naturtyper/ 
livsmiljöer 

Livsmiljöer är en förutsättning för växt- och djurarters 
fortplantning, födosök och spridning. 

Ekologiskt samspel  Beroende och interaktion mellan arter, funktioner och nivåer i 
näringskedjan  

Naturligt kretslopp Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, kol och 
näringsämnen som kväve och fosfor. 

Jordmånsbildning Ekosystemens organismer bryter ned material på och i marken 
och frigör näringsämnen. 

Klimatreglering Vegetation ger skugga, reglerar luftfuktighet och dämpar vindar. Reglerande 

Skydd mot extremväder Grönska och natur förebygger och skyddar mot extremväder som 
storm, höga vågor, översvämning, skyfall, skred och torka. 

Erosionsskydd Växternas rötter på land och i vatten binder jord och sediment. 
Blad och grenar skyddar jorden från att sköljas bort. 

Vattenrening Våtmarker, grönområden och andra ekosystem filtrerar och renar 
vatten från föroreningar. 

Pollinering  Insekter pollinerar blommande växter som utvecklar frukt, bär 
och frö för växtens fortplantning och för produktion av mat till 
människor och djur. 

 Luftrening 
 

Växtlighet renar luft genom att filtrera och fånga upp 
föroreningar. 

 Bullerreglering Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar buller och skapar 
lugnare miljöer för människor och djur. 

Reglering av skadedjur 
och skadeväxter 

Djur och andra organismer kan reglera och minska mängden 
skadedjur, skadeväxter och sjukdomsbärare. 

Fysisk hälsa Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och 
friluftsliv. 

Kulturella 

Mentalt välbefinnande Vistelse i grönska och natur främjar hälsa, välbefinnande och 
mental återhämtning. 

Kunskap och inspiration Grönska och natur kan ge inspiration, kunskap och öka förståelse 
för ekosystemens samband och betydelse för människan. 

Sociala interaktioner Grönska och natur erbjuder mötesplatser för människor av olika 
bakgrund och åldrar. 

Kulturarv och identitet Grönska och natur skapar attraktiva miljöer, bidrar till den lokala 
identiteten och är en del av kulturarvet. 

Matförsörjning Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter till odling, 
djurhållning, fiske och jakt. 

Försörjande 

Vattenförsörjning Ekosystemen lagrar, renar och reglerar tillgången till vatten för 
dricksvatten, bevattning av grödor och andra ändamål. 

Råvaror Växter och djur ger oss råvaror och material som virke, läder, 
biokemikalier och gödsel. 

Energi Ved, grödor och biologiska restprodukter kan ge oss värme och 
energi genom biogas och andra bränslen. 
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4 Identifiering av ekosystemtjänster i Lindholmen 

4.1 ESTER-analys  
Analysverktyget ESTER utvecklades av Sweco som ett uppdrag från Boverket 2018. 
Analysen av Lindholmen har gjorts i en pilotversion av verktyget som ännu inte är 
publicerat på Boverkets hemsida. Resultatet är dock beaktansvärt då få ändringar är att 
vänta inför publiceringen. Verktyget ger indikationer på vilka ekosystemtjänster som finns 
inom ett givet område genom att ett stort antal frågor besvaras inom kategorierna 
stödjande, reglerande, försörjande och kulturella tjänster, se bilaga. ESTER är framtaget 
för exploateringsprojekt och ger därför möjligheten att svara på samma frågor efter den 
planerade exploateringen. På så sätt kan verktyget visa skillnaden som kommer att 
uppstå med hänsyn till ekosystetjänster. ESTER visar på om tillgången på 
ekosystemtjänster förväntas öka, minska eller bibehållas till följd av förändringarna, men 
även om vissa ekosystemtjänster hade kunnat förstärkas. I denna analys har ESTER 
endast använts för identifiering av ekosystemtjänster då analysen utförs i ett tidigt och 
övergripande skede i samband med planeringsarbetet för Lindholmen. 

ESTER-analysen av Lindholmen är gjord över hela orten med omnejd, så som 
avgränsningen är satt enligt introduktion och karta (Figur 1) Eftersom ekosystemtjänster 
handlar om hur naturen kan vara till människans hjälp, utgår analysen från hur de boende 
i Lindholmen kan tänkas uppleva orten med omnejd. Lindholmens tätort är så pass liten, 
att naturen bör vara en högst tillgänglig resurs med hänsyn till de fyra kategorierna 
stödjande, reglerande, försörjande och kulturella tjänster. Analysen utgår från att de 
boende har förmåga att röra sig i Lindholmens omnejd genom promenad, cykel eller bil.  

ESTER-analysen redovisas bland annat i en graf (Figur 6) där värdebedömningen av 22 
ekosystemtjänster åskådliggörs. De stödjande tjänsterna (1.1-1.5) och de reglerande 
tjänsterna (2.1-2.8) värderas högt i analysen som resultat av det naturnära läget för orten 
med omgivande sjöar, skogar, ängar och åkermark. Även de försörjande och kulturella 
tjänsterna värderas högt. Att uppgift 3.3 (råvaror) och 3.4 (energi) räknas ned beror på 
ofullständiga uppgifter om hur betesmarkerna brukas och vilka råvaror i form av grödor 
som odlas i området. Kommunen har visionen att öka tillgängligheten till Storsjön för bad, 
vilket visas i figuren som ett ljusgrönt område vid uppgift 4.1 (fysisk hälsa) och 4.4 (social 
interaktion). Om Storsjön inte är tillgänglig för bad värderas dessa tjänster något lägre 
(mörkgrönt). I analysverktyget efterfrågas även utomhusytor för teater, musik och 
festivaler. Detta verkar inte finnas i Lindholmen, varför verktyget räknar ned tjänsten 
social interaktion (4.4) något. 
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Figur 6. ESTER-analys av tillgängliga ekosystemtjänster i Lindholmen med omgivning.  

4.2 Stödjande tjänster 
De stödjande tjänsterna i analysområdet värderas högt som resultat av placeringen i 
landskapet där skog, åker, vatten och ängar dominerar. Här finns stora områden av 
sammanhängande naturtyper med lång kontinuitet som kan agera spridningsvägar och 
korridorer i landskapet. Dock är ängs- och betesmarkerna spridda och saknar konektivitet 
och att tätorten är utdragen i nord-sydlig riktning blir en barriär för förflyttning av djur 
mellan skogar i öster och väster. Särskilt kan det nya exploateringsområdet i söder 
tillsammans med den befintliga Lindholmsvägen hindra rörelse i öst-västlig riktning. Här 
finns regionalt viktiga ovanliga naturtyper i form av sumplövskogen mellan Lillsjön och 
Storsjön, samt tillhörande översvämningsmarker runt sjöarna. Även ekskogen söder om 
Storsjön är ovanliga för regionen. Generellt biotopskydd gällerexempelvis för allén vid 
Lindholmens gård och de flertaliga åkerholmarna öster om Storsjön. Bland nyckelarterna 
påträffas sälg runt vattendragen och sjöarna och hackspett i sumplövskogen mellan 
sjöarna. Området huserar ett flertal rödlistade arter som mindre hackspett, kungsfiskare 
och kornknarr.  

Ängar och betesmarker utgör en mindre del av landskapet och då ofta som övergångszon 
mellan åker och skog eller sjö eller som åkerholmar. De omfattande naturmarkerna i 
området gör att stora delar av Lindholmen är fritt från ljusföroreningar, vilket är starkt 
positivt för fladdermöss, migrerande fåglar och växters invintring. 
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4.3 Reglerande tjänster 
Det naturnära läget gör att Lindholmen kan dra nytta av klimatreglerande resurser genom 
luftombyte, temperatursänkning genom närheten till sjöarna och omfattande 
grönområden i form av skogar och åkermark. Sluttningarna väster om tätorten är 
skogsbeklädd och sjöarnas och vattendragens stränder är starkt vegeterade vilket bidrar 
till att skydda mot erosion.  

Förutsättningarna för skydd mot extremväder är goda i området genom naturliga 
avrinningsvägar för dagvatten, liten andel hårdgjorda ytor och stora våtmarkssystem. 
Området erfar periodiska översvämningar, vilket är en del naturliga cykler och ett sätt att 
hantera stora vattenflöden.  

Området omfattas av stora våtmarkssystem genom sjöarna och dess 
översvämningsmarker med stor potentiell förmåga att fånga näringsämnen. Dock är det 
avvattnande diket nedströms Lillsjön så uträtat och rensat från växter att renande 
förmåga saknas i den delen av Lindholmens vattensystem. Översvämningsproblemen i 
sjöarna visar att området saknar tillräckliga recipienter för periodvis höga flöden.  

Luftföroreningarna och bullerproblematiken är begränsade som följd av ett extensivt 
planerat villasamhälle och liten andel tung trafik. Undantaget är Roslagsbanan som 
dagtid trafikerar samhället med omkring ett tåg var femtonde minut. De stora 
naturområdena ger hög omsättning på luftvolymen och god utspädning av de 
luftföroreningar som bildas och ger även viss bullerdämpning från tågen.  

Pollineringen är starkt gynnad i området som följd av ängs- och betesmarker, 
trädgårdarnas växter samt åkermark med blomrika sömmar och åkerholmar. Området ger 
även goda förutsättningar för att hålla bisamhällen för honungsproduktion.  

4.4 Kulturella tjänster  
Det naturnära läget gör att förutsättningarna för fysisk hälsa genom motion, lek och 
friluftsliv är goda. Här finns fina grusvägar och andra lågtrafikerade vägar runt tätorten, 
gång- och cykelvägar som leder söderut till Vallentuna samt en naturslinga söder om 
Storsjön. Naturslingan är inte tillgänglighetsanpassad men stora delar av de 
lågtrafikerade vägarna runt Lindholmen är natursköna och lämpliga för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Under platsbesöket en tisdag i mitten av februari 2019 noterades 
motionärer längs GC-vägen längs järnvägen och snön som täckte naturslingen var 
kraftigt nedtrampad av besökare. I Lindholmens norra del finns en stor idrottsanläggning 
med flera fotbollsplaner.  

Området ger goda förutsättningar för naturpedagogik och mål för skolutflykter. Om 
anpassad infrastruktur i form av utomhusklassrum finns är okänt. Längs naturslingan 
söder om Storsjön finns gamla och slitna informationsskyltar om exempelvis ekskogen 
och betesmarkerna. Bord och stolar tycks saknas längs slingan. En grundskola finns i 
Lindholmen och samhället består huvudsakligen av barnfamiljer. Forskningen visar att 
inlärningen ökar om flera sinnen stimuleras samt att utomhusvistelse ökar 
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koncentrationsförmågan i klassrummet. Utomhuspedagogik förekommer främst i de lägre 
klasserna, men försvinner nästan helt i högstadiet och gymnasium.  

Här ges inte någon monetär värdering av naturen som källa för kunskap och inspiration, 
men några exempel kan belysa ämnet: En effektivare pedagogik sänker kostnaden för 
skolan och frigör tid till bättre lärande, personer intresserade för naturen tenderar att 
värna mer om den och på sätt värna om ekosystemtjänsterna, utomhuspedagogik föder 
nyfikenhet och viljan att lära mer.   

Landskapet runt Lindholmen vittnar om en långtgående historia med rikt kulturarv. Stora 
delar av markerna runt tätorten har fornlämningar av olika karaktär, bland annat gravfält. 
Här finns minnesträd (Gustav Vasas ek), Lindholmens gård med gårdsmiljö är en viktig 
historiebärare tillsammans med det gamla stationshuset.  

4.5 Försörjande tjänster 
Förutsättningarna för matförsörjning i samhället är goda med omfattande åker- och 
betesmark på bördiga lerjordar. Samhället består huvudsakligen av villor som ger 
förutsättningar försjälvhushållning genom köksträdgårdar samt bärande träd och buskar. 
Skogarna runt Lindholmen är rika på lingon och blåbär samt rimligen svamp.  

Vattenförsörjningen i området gynnas av sjöarna men begränsas av tunga lerjordar med 
låg infiltration samt mindre goda uttagsmöjligheter för grundvatten enligt 
grundvattenkartan från SGU. 

Råvarutillgången genom skogarna är god och viss odling av energiskog finns i området. 
Om åkrarna används för odling av andra råvaror eller energigrödor är okänt.  
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5 Kartor med status på ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänsterna identifierades utifrån naturtyp eller markanvändning och 
projektområdet bedömdes utifrån sin kapacitet att leverera respektive tjänst. Således 
sammanfaller gränserna för markanvändning med gränserna för klassningen av 
ekosystemtjänsterna. Resultatet presenteras i kartorna, sammanslaget för respektive 
grupp av ekosystemtjänst. Bedömningen ges de fyra klasserna svag, medel, god och 
mycket god med hänseende till platsens förmåga att leverera varje tjänst.  

5.1 Stödjande tjänster  

 
Figur 7. Bedömning av leveransförmåga hos stödjande ekosystemtjänster 

Mycket god: Sumplövskogen mellan sjöarna har flera signalarter så som lavar och 
rödlistade arter som tyder på hotade eller sällsynta naturtyper (biotoper). Allén längs 
Lindholmsgårdsvägen har generellt biotopskydd. Åkerlandskapet öster om Storsjön är 
varierat med många åkerholmar, berg i dagen, lador, diken och småvatten – objekt som 
alla gynnar den biologiska mångfalden. Figur 7.  
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God: Skogsområdena i området är generellt viktiga för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Här förekommer viss variation av skogstyper med tillhörande fältskikt 
och biotoper. Åkrarna är viktiga rastplatser för vissa stann- eller migrerande fåglar, där 
flera rödlistade arter har noterats. Sjöarna är identifierade med regionalt och lokalt 
naturskyddsvärde. Ängsbetesmarkerna kan förutsättas ha en förhållandevis hög biologisk 
mångfald och i stort gynna mångfalden i området.  

Medel: Åkermarken har begränsad förmåga att leverera stödjande tjänster genom sin 
periodiska plöjning och ensidiga odling. Tätorten har viss förmåga att leverera tjänster 
genom sin diversitet i gräsmattor, rabatter, prydnads- och fruktträd samt köksträdgårdar.  

Svag: Inget område har klassats som svagt i området. 

5.2 Reglerande tjänster 

 
Figur 8. Bedömning av leveransförmåga hos reglerande ekosystemtjänster 

Mycket god: Skogarna i området stödjer och bidrar till de flesta reglerande tjänster som 
erosion, skydd mot extremväder, vattenrening, pollinering och luftrening. Figur 8.  
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God: Sjöarna och vattendragen är avgörande för skydd mot extremväder, vattenrening 
och reglering av flöden. Dock har vattensystemen en negativ effekt på erosion och en 
neutral effekt på pollinering. Ängsbetesmarkerna har en viss reglerande verkan i fråga om 
erosionsskydd och pollinering.  

Medel: Tätorten består av villaträdgårdar med stor andel mjuka ytor som gräsmattor och i 
nybyggda delar öppen dagvattenhantering. Vägnätet motverkar infiltration och ökar 
belastningen på de reglerande tjänsterna.  

Svag: Åkermarken stödjer endast undantagsvis reglerande tjänster (pollinering). för 
erosionen är öppen mark under vintern en nackdel då viss jordflykt kan uppstå, samt 
förflyttningar av jord längs terrassen vid kraftiga regn. Åkermark av lera har svårt att 
infiltrera stora mängder vatten som bildas vid extremregn.  

5.3 Kulturella tjänster 

 

Figur 9. Bedömning av leveransförmåga hos kulturella ekosystemtjänster 

 
Mycket god: Naturslingan söder om Storsjön främjar flera kulturella tjänster som fysisk 
och mental hälsa, kunskap och inspiration, social interaktion och kulturarv och identitet. 
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Lindholmsgården med tillhörande allé och Vasakullen med Gustav Vasa-eken är viktiga 
lokala kulturarv, här finns potential för social interaktion och spridande av kunskap.  

God: Skogarna erbjuder potential inom fysisk och mental hälsa, kunskapsinhämtning, 
social interaktion och identitet.  

Medel: Tätorten är identitetsskapande, ger goda möjligheter för social interaktion och 
mentalt välbefinnande.  

Svag: Åkermarkerna har mycket liten inverkan på de kulturella tjänsterna, möjligen är de 
identitetsskapande och kan erbjuda viss kunskapsinhämtning.  

5.4 Försörjande tjänster 

 
Figur 10. Bedömning av leveransförmåga hos försörjande ekosystemtjänster 

Mycket god: Åkermarken har mycket stor potential för odling av exempelvis spannmål, 
oljegrödor och energiskog. Figur 10.  
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God: Skogarna har möjlighet till virkesuttag, produktion av blåbär, lingon och svamp samt 
rester från avverkning och gallring kan användas som flis till värmeverk.  

Medel: Sjöarna har en potential för dricksvattenförsörjning som idag inte nyttjas, däremot 
görs troligen visst uttag för bevattning av åkergrödor.  

Svag: Tätorten har en viss, marginell produktion av köksträdgårdsgrödor. 
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6 Ekonomisk värdering av utvalda ekosystemtjänster 
Traditionellt sett har de bidrag naturen ger oss värderats med andra metoder än 
ekonomiska. Detta beror delvis på argumentet att naturens värde är oersättligt och 
ovärderligt, och delvis på grund av otillräcklig kunskap och bristande metoder inom 
området (Granath et al. 2012). Ytterligare ett argument är att ekonomiska 
värderingsmetoder baseras på utbud och efterfrågan av en vara, vilket inte tar hänsyn till 
hur viktig den är för människors överlevnad (Nilsson and Johansson 2015). Ett tydligt 
exempel på detta, är hur diamant jämfört med vatten värderas avsevärt högre trots att 
diamant inte är något vi människor egentlig har nytta av, jämfört med rent vatten som ju 
är en livsviktig resurs (Nilsson and Johansson 2015). Kunskapsbrist är också något som 
kan påverka människors värdering av miljön. I vilken grad man har förståelse för 
sambanden mellan naturen och ens eget välbefinnande, påverkar hur man värderar en 
viss tillgång. Tittar man till exempel på värdet av ett träd riskerar den som endast ser 
värdet av ett träd för priset av timmer, att missa trädets värde för dess produktion av syre 
och lagring av kol (Read et al. 2016).  

Att trots osäkerheterna ändå inkludera ekosystemtjänsters ekonomiska värden i 
planeringssammanhang kan ge en bättre förståelse för deras nytta och vårt beroende av 
dessa tjänster. I samband med att dessa värden inkluderas i samhällsekonomiska 
kostnadsanalyser ska endast de tjänster som ger en direkt nytta för projektet inkluderas, 
detta för att undvika risk för dubbelräkning. Det är dock viktigt att även presentera vilka 
andra ekosystemtjänster den värderade tjänsten är beroende av, de indirekta 
ekosystemtjänsterna. (Granath et al. 2012; Costanza 2008) 

Utifrån vad som värderas kan en och samma ekosystemtjänst vara både direkt och 
indirekt, vilket gör det nödvändigt att ha en flexibel syn på denna kategorisering. 
Exempelvis är vattenrening en direkt ekosystemtjänst för en person med intresse av 
vattenflöde men en indirekt tjänst för en person med rekreation som huvudintresse 
(Granath et al. 2012). 

I denna ekosystemtjänstanalys görs en ansats att ekonomiskt värdera de följande utvalda 
ekosystemtjänsterna:  

• Upprätthållande av biologisk mångfald (stödjande tjänst) 

• Vattnets kretslopp (stödjande tjänst) 

• Klimatreglering (reglerande tjänst) 

• Fördröjning och skydd mot översvämningar (reglerande tjänst) 

• Vattenrening (reglerande tjänst) 

• Erosionsskydd (reglerande tjänst) 

De ekonomiska värdena som presenteras nedan kan inte summeras till ett övergripande 
totalvärde för hela Lindholmen eftersom värderingen av indirekta och direkta tjänster 
kommer att vara olika. Till detta kommer risk för dubbelräkning mellan olika tjänster. 
Vidare ska värderingarna ses som ett komplement till de kvalitativa beskrivningarna av 
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tjänsterna och inte som en prislapp på naturens faktiska värde. Dagens kunskap om 
sambanden om vad som skapar och underhåller ekosystemtjänster är begränsad vilket 
försvårar beräkningar av dess värde (Sandström 2016). 

Ekosystemtjänsterna är beroende av varandra. Även detta gör att summering av enskilda 
tjänster blir orättvis eller riskerar att dubbelräknas eftersom tjänsten troligen är beroende 
av en annan tjänst. Ett enkelt exempel är hur de flesta tjänster är beroende av biologisk 
mångfald. Utan hög biologisk mångfald kan vi inte ägna oss åt rekreation i en skog eller 
förlita oss på pollineringen i en fruktodling. Värderas då biologisk mångfald till 10 miljoner, 
pollinering (reglerande) till 8 miljoner och fruktavkastningen (försörjande) till 5 miljoner blir 
det märkligt att summera platsens tjänster till 10+8+5 = 23 miljoner kronor. På samma 
sätt kan vi inte samtidigt värdera virkesuttaget ur en skog (försörjande) till 20 miljoner och 
värdet av rekreation (kulturell) till 20 miljoner för att summera det till 40 miljoner. Om 
skogen är avverkad och uttaget för 20 miljoner är gjort blir inte rekreationsvärdet längre 
20 miljoner. 

Värderingarna har gjorts i syfte att visa på en grov uppskattning på hur man kan värdera 
vissa av de nyttor som naturen ger oss. Arbetet med värdering av ekosystemtjänster i 
Lindholmen är endast en ansats, starkt begränsad av projektets tidsram och det allmänna 
kunskapsläget. Att investera i naturbaserade lösningar som levererar värdefulla 
ekosystemtjänster i ett förändrat klimat kan ses som en försäkringspremie (Sandström 
2016) men också ett bidrag till andra ekosystemtjänster genom sin mångfunktionalitet. 

Värderingarna görs antingen för att visa på en engångskostnad för att investera i en 
anläggning, eller som en besparing beräknad per år. Valet av redovisningssätt grundas i 
hur värderingen görs och vilka antaganden som krävs. Det är viktigt att ha i beaktande att 
en löpande årskostnad kan upplevas som låg eller billig i jämförelse med 
engångskostnaden för investeringen som kan upplevas hög. För att kunna jämföra dessa 
värden skulle en fullskalig kostnads-nyttoanalys behövas göras där de återkommande 
kostnaderna, eller nyttorna, summeras över den valda tidshorisonten och diskonteras till 
ett nettonuvärde.  

Ekonomisk värdering av varor som saknar naturliga marknader har sedan en längre tid 
tillbaka använts i nationalekonomiska sammanhang som underlag för samhällsbeslut. I 
Tabell 2 ges en överblick av metoderna vilka sedan beskrivs tillsammans med 
kommentarer kring deras användningsområden. För mer djupgående ekonomisk metodik 
och teori hänvisas läsaren till ämnesspecifik litteratur. 

Ofta används den övergripande metoden värdeöverföring i samband med ekonomisk 
värdering av ekosystemtjänster i den här typen av projekt. Det innebär att man använder 
en utförd primärstudie baserad på någon av värderingsmetoderna och applicerar 
resultaten från dessa utförda studier på sitt projektområde. Att generalisera resultaten på 
det viset är förknippat med osäkerheter och det är viktigt att ta i beaktning att 
förutsättningarna på platserna skiljer sig mer eller mindre vilket kan påverka värderingen 
av ekosystemtjänsterna.  



  

   

 
 

21(38) 
 

EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS 
2019-03-15 
 
EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS LINDHOLMEN 

 

 

WE https://swecogroup-my.sharepoint.com/personal/marika_karras_sweco_se/documents/ekosystemtjänster/rapport lindholmen_ 190315.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

Tabell 2. Sammanställning av värderingsmetoder, tabellen baseras på information från TEEB for 
local and regional policy makers (2010) och Granath et al. (2012). 

Metod Kommentar Grupp av EST, med 
exempel 

Marknadsvärden  Utgår från befintliga marknadspriser  Försörjande: Mat, 
vatten, trä samt 
koldioxidupptag  

Ersättningskostnad  
 

Baseras på pris för en teknisk lösning som 
ersätter ekosystemtjänsten  
 

Reglerande: luft- och 
vattenrening, 
pollinering  

Undvikande av 
skadekostnad  
 

Hur stora kostnader kunde undvikas med hjälp 
av ekosystemtjänsten?  
 

Reglerande: 
översvämningsskydd, 
kolupptag  

Produktions-  
funktionsinriktad  

Hur mycket av värdet på en produkt beror av 
“input” från en ekosystemtjänst?  
 

Försörjande: mat, 
trä, vatten  
Reglerande: vatten- 
och luftrening  

Hedonisk 
prissättning  
 

Baseras på värdeökning på f.a. 
fastighetsmarknaden som kan kopplas till 
miljöaspekter  
 

Reglerande: 
Luftkvalitet 
Kulturella: 
Rekreation  

Resekostnad  
 

Vad är man villig att betala för att resa till och 
besöka ett naturområde?  
 

Kulturella: Enbart 
rekreation  

CV-metoden  
 

Hur mycket är de intervjuade eller svarande på 
enkäten villiga att betala för en ökning av en 
ekosystemtjänst?  

Samtliga typer  

Värdeöverföring  
 

För över värden från redan gjorda studier att ha 
som grund  

Samtliga typer  
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6.1 Upprätthållande av biologisk mångfald kr  
Biologisk mångfald och genetiska resurser är svåra att kvantifiera. Ur ett 
ekosystemtjänstperspektiv är det förmodligen mer värdefullt att följa hur livsmiljöer och 
habitat i skogen upprätthålls och hur man får variation i habitaten i en tid där 
trakthyggesbruket är mest utbrett än hur individantalet hos enskilda rödlistade arter 
utvecklas. Enskilda rödlistade arter kan snarare användas som indikatorer för hur viktiga 
parametrar ändras. SCB (2013) föreslår att ny statistik kan tas fram för hur mycket mark 
som kan klassas som speciellt relevant för bevarandet av biodiversitet. En möjlighet är att 
arbeta med så kallade indikatorarter eller paraplyarter som signalerar att vissa kvaliteter 
finns i miljön. Ett exempel är den vitryggiga hackspetten som bara förekommer i vissa 
typer av lövdominerad skog med hög andel död ved. Förekomsten av denna art innebär i 
praktiken också att en mängd andra organismer knutna till samma habitat finns på 
samma plats och ger därmed en indikation på biologisk mångfald.(Hansen, Malmaeus, 
and Lindblad 2014)  

Biologisk mångfald är en förutsättning för alla ekosystemtjänster och något som 
traditionellt inte räknas som en ekosystemtjänst i sig. Till följd av resonemanget ovan om 
direkt och indirekta tjänster värderas den därför sällan ekonomisk i samband med 
kostnads-nyttoanalyser. Argumenten är dels att det inte låter sig göras, modellerna blir 
felvisande eller orättvisa, dels att biologisk mångfald är ovärderlig som grunden till allt liv 
på jorden. I denna bedömning behandlas den dock i stort sett som en ekosystemtjänst.  

Nedan har vi värderat producerande tjänster som är beroende av biologisk mångfald och 
som utgör en del av dess värde. Hur starkt beroendet är, eller hur stor del av det verkliga 
värdet av biologisk mångfald som uppskattningarna utgör, har inte analyserats. 
Resultaten innefattar därav stora osäkerheter och kan ses som ett sätt att relatera 
biologisk mångfald till varor med ekonomiska värden på marknaden.  

Värdet av den svenska honungsproduktionen har uppskattats till 117-135 miljoner kronor 
medan värdet av binas pollinering i Sverige är 189-325 miljoner kronor (Jordbruksverket, 
2009).  

Det finns för närvarande inga studier från Sverige som uppskattar värdet av pollineringen 
av skogsbären men Kettunen m.fl. (2012) värderar tjänsten för finska skogsbären till 33,5 
miljoner kronor per år. Detta värde är dock enbart en del av den totala pollineringen i 
Finland (154,6 miljoner kronor per år). Om man räknar med samma bråkdel skulle värdet 
av pollineringen av skogsbären i Sverige uppskattas till 40-70 miljoner kronor per 
år.(Hansen, Malmaeus, and Lindblad 2014) 

Värdet av pollinering av grödor och fungerande jordar i privatträdgårdar kan beräknas 
genom en köksträdgårds produktion av några vanliga bär och grönsaker:   

Jordgubbar 92 kr/kg3 3 kg/år  276 kr 

Röda vinbär 92 kr/kg 2 kg/år 184 kr 

                                                      
3 ica.se  

Karras, Marika
Resonemang om direkt / indirekt tjänst

Karras, Marika
+ ”input”

Karras, Marika
Är 33 endast en bråkdel av 154? Eller ska 154 vara i miljarder? Annars ändra till del istället för bråkdel
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Hallon 92 kr/kg 2 kg/år 184 kr 

Äpple 33 kr/kg  8 kg/år  264 kr 

Sallad 27 kr/st 20st/år 540 kr 

Potatis, delikatess 26 kr/kg 10 kg/år 260 kr 

Kryddor 22 kr/st 10 st/år 220 kr 

Totalt ger detta 1 928 kr per hushåll och år och för hela Lindholmen 995 000 kr per år.  

 

Värdet av pollinering och jordar i lantbruket beräknas:  

Raps 3,45 kr/kg4 3940 kg/ha5  13 593 kr/ha  

Vete 1,72 kr/kg 7570 kg/ha 13 030 kr/ha 

Totalt ger detta vid 106 hektar 1,4 miljoner kronor per år.  

 

Värdet av skogen inom området beräknat på tall, kvalitetsklass 2-3 med lägsta 
toppdiameter och 170 m3 uttag per hektar  

Virke 530 kr/m3 170 m3 uttag 90 100 kr/ha 

Totalt ger detta vid 300 hektar ett värde av 27 000 000 kr  

6.2 Vattnets kretslopp  
I Kristianstad med sin stora grundvattentäkt, Kristianstadsslätten, har dricksvatten 
värderats ekonomiskt för hushållen, jordbruket och industrin genom användning av en 
ersättningskostnadsmetod (Avoided cost) (Göransson, 2008). Tre metoder att ta hand om 
eventuella föroreningar av grundvattnet övervägdes: behandling av grundvattnet, 
användning av renat dagvatten och ersättning av gamla grundvattenresurser med nya. 
Kostnaderna för dessa tre metoder skulle då bli ungefär 50, 200 och 500 miljoner kronor 
och produktionskostnaderna för rent vatten skulle öka från 1,5 till 3 kronor per m3 
vatten.(Hansen, Malmaeus, and Lindblad 2014) 

Området i Lindholmen identifieras av SGU som ett område med begränsade 
uttagsmöjligheter för grundvatten. Detta avspeglas genom det fåtal privata brunnar som 
finns i området och att grundvattenskydd saknas. För att värdera vattnets kretslopp inom 
vårt område är det snarare intressant att belysa värdet av områdets våtmarker, transport 
av näringsämnen och värdet av det regn som faller på åkrar, skogar och i 
privatträdgårdar. Här tangeras dock de reglerande tjänsterna reglering och fördröjning av 
dagvatten samt rening av vatten. Kanske blir därför värdet av åkermarken och 
pollineringen som diskuteras ovan i det närmaste värdelös om inget regn faller som 
                                                      
4 lantbruksnytt.com  
5 jordbruksverket.se  
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grödorna kan tillgodogöra sig. Värdet av regnet och vattnets kretslopp är därmed en del 
av värdet av fungerande jordar. Värdet av regn för lantbruket kan kopplas till värderingen 
av varor som jordbruket ger:  

Raps 3,45 kr/kg6 3940 kg/ha7  13 593 kr/ha  

Vete 1,72 kr/kg 7570 kg/ha 13 030 kr/ha 

Totalt ger detta vid 106 hektar 1,4 miljoner kronor per år.  

Värdet av regn för skogsbruket inom området beräknat på tall, kvalitetsklass 2-3 med 
lägsta toppdiameter och 170 m3 uttag per hektar  

Virke 530 kr/m3 170 m3 uttag 90 100 kr/ha 

Totalt ger detta vid 300 hektar ett värde av 27 000 000 kr  

Stödjande tjänst till dricksvattenförsörjning, men begränsad kapacitet i området.  

6.3 Klimatreglering 
Den upplevda temperaturen i Lindholmens tätort påverkas huvudsakligen av dominansen 
av villor med gräsmattor. Armson, Stringer, & Ennos (2012) visar hur temperaturen på en 
solbelyst asfaltsyta ökar till 19-23°C högre än lufttemperaturen på samma plats, medan 
temperaturen på en gräsyta är 0-3°C svalare än lufttemperaturen. På så sätt var 
gräsytorna upp till 24°C svalare än asfalten. I en parkyta (som ett villaområde kan liknas 
vid) var asfalt- och betongytorna 18°C varmare än luften medan gräset endast var 3°C 
varmare, en skillnad på 15°C. Författarna diskuterar även att många små gräsytor är 
effektivare för att sänka temperaturen i ett område än stora sammanhängande ytor.  

Lindholmens tätort upplevdes inte särskilt trädbevuxet vid besöket i februari 2019. 
Emellertid kan temperaturen på en asfaltsyta sänkas med ytterligare 12°C om platsen är 
trädbevuxen. Praktiska exempel kan vara parkeringsplatser invid viktiga 
samhällsfunktioner som skolor, dagis och butiker. Onishi et al. (2010) modellerade 
scenarier för en parkeringsplats och sänkte sommartemperaturen på parkeringen med 
drygt 7°C 

Om varje hushåll skulle investera i en luftkonditionering till lågt pris för att sänka 
inomhustemperaturen under årets varmaste månader juni till september skulle det 
motsvara en kostnad av 1 486 000 kr per år. Enligt beräkning: 150 kvm stort hus × 0,014 
kW8 per kvadratmeter hus × 0,48 kr9 per kWh × 24 timmar =  24 kr/dygn och hushåll. 
Perioden juni till september (fyra månader, 120 dagar) ger 24 kr/dygn × 120 dagar = 2880 
kr per hushåll. Med 516 hushåll uppgår den totala kostnaden för energiförbrukning till 
1 486 000 kr per år.  

                                                      
6 lantbruksnytt.com  
7 jordbruksverket.se  
8 polarpumpen.se  
9 energimarknadsbyran.se  
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6.4 Fördröjning och skydd mot översvämningar 
Ofta värderas nyttan av översvämningsskydd genom metoden undvikande av 
skadekostnad. Genom att uppskatta hur mycket skada en översvämning leder till 
(skadekostnad) och se till vad man med via olika åtgärder kan skydda sig mot ges ett 
värde på nyttan med åtgärderna. Den sammanlagda nyttan beräknas ofta via en 
riskkostnad, baserad på just skadekostnaden och sannolikheten för olika översvämning, 
riskkostnaden är då ett mått på den förmodade årliga nyttan av åtgärderna.  

I Lindholmen finns en problematik med översvämningar och olika åtgärders nytta skulle 
kunna beräknas via metoden beskriven ovan. I skedet när denna ekosystemtjänstanalys 
utförs finns ännu inte åtgärdsförslag med tillräckligt konkreta effekter för att utföra en 
sådan beräkning. Nedan följer trots detta ett resonemang om vad översvämningar i 
området kan leda till för skadekostnader. 

Genom att studera översvämningskarteringarna vid 100-årsflödet i Storsjön-Lillsjön har 
en uppskattning gjorts av vilka objekt som påverkas, se Tabell 3. 

Förseningar persontåg har uppskattas baserat på antal avgångar per timme i Lindholmen 
samt att en översvämning till följd av höga flöden uppskattats leda till störningar i snitt 12 
timmar.  

Trafikförseningar kollektiv tjänsteresa har uppskattats från antal boende i Lindholmen 
(1291), där en större andel antas pendla till sitt arbete, liksom i orterna Frösunda (102 
stycken, år 2015), Ekskogen (219 stycken, år 2017) och Kårsta (457 stycken 2010).  

Tabell 3. Uppskattning av påverkade skadeobjekt vid ett 100årsflöde samt kostnad för dessa.  

Skadeobjekt Antal  
(grovt uppskattat) 

Värde per enhet 
(SEK) 

Summerat (SEK) 

Järnväg 800 meter 3000 kr/ längdmeter 2 400 000 kr 

Småhus 5-10 47 000 kr 235 000 – 470 000 kr 

Försening persontåg 48 tåg per 12 timmar, 4 
tåg per timme 

42 660 kr per tåg och 
timma 

20 476 800 kr 

Trafikförsening kollektiv 
tjänsteresa 

2 timmar, 1000 personer 1093 kr per timme 2 186 000 kr 

 

Det finns även risk för dödsfall vid översvämningarna, till följd av att gång- och 
cykelbanan översvämmas vilket har gjort att gående sökt sig till banvallen.  

Beräkningarna ovan är ett exempel på skadekostnader vid ett extremfall, 100-årsflödet.  
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6.5 Vattenrening 
Förmågan att rena vatten från kväve och fosfor kan vara hög för välfungerande 
våtmarkssystem. En metastudie av Land, Mitsch, and Tonderski (2016) visade att 
reningen av kväveföreningar för en genomsnittlig våtmark är 39%, men att variationen i 
både belastning och avskiljning är stor. Reningen av fosforföreningar kan uppgå till 50% i 
ett välfungerande system, men även här variationen i belastning och avskiljning stor. 

Kväveföreningar i sekundärt hushållsspillvatten kan renas av ett våtmarkssystem i 
intervallet 38-59% medan fosforföreningar kan renas i intervallet 43-82%. Avrinning från 
jordbruksvåtmark renas i intervallet 25-46% för kväve och 31-54% för fosfor.  

Avskiljningen av näringsämnen sker genom sedimentering och inlagring i sediment, 
upptag av växter, omvandling av kväveföreningar till kvävgas samt utfällning för fosfor. 

Enligt en värdeöverföringsfunktion för våtmarker i Storbritannien baserad på 1 519 
våtmarker omfattande 601 550 hektar har den vattenrenande ekosystemtjänsten ett 
medelvärde av 436 GBP per hektar våtmark och år (Granath et al. 2012). Det skulle 
kunna vara rimligt att översätta dessa värden till svenska förhållanden då ländernas 
förutsättningar för biologisk mångfald huvudsakligen överensstämmer. Våtmarkerna inom 
utbredningsområdet i Lindholmen kan uppgå till 91 hektar om Storsjön med 
omkringliggande översilningsytor uppgår till 70 ha, Lillsjön till 20 hektar och det 
avvattnande diket till 1 ha. Med en summa på motsvarande 5 341 kr per hektar och år (i 
februari 2019 motsvarande 436 GPB) blir värdet av vattenreningen för dessa 
vattensystem 486 000 kr per år. 

Att nyanlägga motsvarande våtmarkssystem med en investeringskostnad på omkring 
200 000 kr per hektar skulle kosta 18 miljoner kr. Jämförs detta med värdet av den 
befintliga våtmarken som beräknades till 486 000 kr sparas anläggningskostnaden in var 
37:e, eller på 50 år uppgår värdet till 24,3 miljoner kronor, sett endast till 
ekosystemtjänsten vattenrening. 

6.6 Erosionsskydd  
Kostnad för material (stålspont) och arbete uppskattas till 1100 kr per meter, vilket ger en 
totalkostnad på 10 500 000 kr att erosionssäkra hela Lindholmens vattensystem enligt 
följande längder och omkretser: Storsjön 3,7 km, Lillsjön 0,97 km, dike Lillsjön-Storsjön 
0,8 km (båda sidor), dike norrut 4 km (båda sidor), totalt 9,5 km.  

6.7 Fysisk hälsa 
En norsk studie visar att om 10 000 människor går 10-15 minuter varje dag kan det 
innebära en välfärdsvinst på 250 miljoner norska kronor årligen (Granath et al. 2012). 
Detta motsvarar 27 000 svenska kronor per person och år och 35 miljoner kronor om året 
för hela Lindholmen.  
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6.8 Fritidsupplevelser 
SCB uppskattade 2001 det totala rekreationsvärdet från skogen till ca 20 miljarder SEK 
årligen. Beräkningen baserades på skattningar av antalet besök i skogen av 
rekreationskaraktär multiplicerat med uppskattat värde per besök. Antalet besök av 
rekreationskaraktär uppskattades till 37,3 besök per år och värdet per besök 
uppskattades till mellan 60-250 kr.  

Upptagningsområdet för besökare till Lindholmen är inte klarlagt, varför beräkning av 
rekreationsvärdet görs för områdets vuxna invånare (1291 personer). Detta ger: 37,3 
besök per år × 1291 personer × 60 kr per besök = 2,9 miljoner kronor om året.  

I en finsk studie av Luoto (1998) studerades besökares och fritidshusägares 
betalningsvilja per rekreationsdag vid en fiskesjö. Om skattningen för fritidshusägare 
används (339 kr/person och besök) för att indikera betydelsen av rekreation vid sjöarna i 
Lindholmen blir det totala värdet 438 000 kr om året.  

Studier som genomförts visar att betalningsviljan för att bevara det svenska 
odlingslandskapet uppgår till 1 062 kr per person och år (Drake, 1992). Vid en uppdelning 
av betalningsviljan per person och år beräknades kulturarv till 200 kr, fågel och djurliv till 
300 kr, flora till 250 kr och tillgänglighet till 110 kr. Med utgångspunkt från denna 
värdering uppgår värdet av det omkringliggande landskapet till Lindholmen till 1,4 miljoner 
kronor om året.  

7 Lösningsförslag på Storsjöns översvämningar  
Översvämningsproblematiken kan ges flera olika lösningar, enskilda eller i kombination. 
Här diskuteras tidigare förslag från Jordbruksverket (Nordlund and Wallentin 2013) och 
Ekologigruppen (Schreiber and Möllegård 2014) med förslag som framkommer i denna 
rapport.  

Grunden till behovet av vattenreglering av Storsjön är periodiska översvämningar vid 
höga vattenflöden som skadar, eller hotar att skada samhällsfunktioner. Å andra sidan 
anses låga vattenstånd gynna igenväxning av Storsjön och försämra möjligheterna för 
fiske och bad. För den rika biologiska mångfalden runt sjöarna är just denna fluktuering 
helt avgörande. Dessa tre synsätt har ett motsattsförhållande och en konsensus som är 
lika positiv för alla parametrar kan inte väntas.  

Fyra alternativ diskuteras nedan och bedöms genom matriser. De bedömningskriterier 
som använts åskådliggörs i tabellen.  

Biologisk mångfald kan gynnas (+), vara oförändrad (→) eller minska (-), lösningens 
mångfunktionalitet kan vara hög (+) eller oförändrad (→), lösningens komplexitet i 
projektering och anläggning kan vara hög (-) eller låg (+), prediktiviteten (förutse 
konsekvenser) kan var hög (+) eller låg (-) samt förvaltningen och skötseln av lösningen 
kan vara intensiv (-) eller extensiv (+). Se i Tabell 4 hur de olika aspekterna bedöms.  
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Tabell 4. Påverkan av lösningar och värderingsprinciper   

 + → - 

Biologisk mångfald Gynnas Oförändrad Minskas 

Mångfunktionalitet Hög Oförändrad / 

Komplex projektering och anläggning Låg / Hög 

Prediktiviteten (förutsedda konsekvenser) Hög / Låg 

Förvaltning Extensiv / Intensiv 

Kostnad Låg / Hög 

7.1 Reglera tillrinning till Storsjön 
Jordbruksverket föreslår fördröjning uppströms Storsjön för att minska tillflödet under 
perioder av höga vattenstånd. En fördröjning skulle kräva areellt översvämningsområde 
uppströms Storsjön med mångfunktionalitet i form av gynnande av biologisk mångfald. 
Anläggandet av sådan fördröjning är dock komplex, inte minst då Storsjön har flera 
tillrinningar, och det är svårt att förutse konsekvenserna av fördröjningen. Det är vidare 
rimligt att anta omfattande skötsel och bevakning av sådan fördröjning.  

Biologisk mångfald Gynnas + 
Mångfunktionalitet Hög + 
Komplexitet Hög - 
Prediktivitet  Låg - 
Förvaltning  Intensiv - 
Kostnad Hög - 

 

7.2 Minska strömningsförluster genom att muddra diket nedströms 
Mörbyvägen  
Att muddra diket nedströms Mörbyvägen bedöms inte påverka den biologiska 
mångfalden i området nämnvärt. Diket är uträtat och den antropogena påverkan är redan 
hög. Jordbruksverket föreslog 2013 att diket borde underhållas med hänseende till 
sedimentering, något som Ekologigruppen bifaller och utvecklar genom att föreslå 
avfasade dikeskanter och rensning av vegetation. Vid platsbesöket i februari 2019 
verkade inga av dessa förslag på åtgärder vara genomförda.  

Biologisk mångfald Oförändrad → 
Mångfunktionalitet Måttlig  → 
Komplexitet Låg  + 
Prediktivitet  Hög + 
Förvaltning  Intensiv  - 
Kostnad Låg + 
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7.3 Vall mot GC-vägen 
Ekologigruppen framhåller värdet av sjöarnas fluktuerande vattennivå som anledningen 
till områdets höga biologiska mångfald och höga regionala naturvärde. En vall mellan 
GC-vägen och Storsjön skulle på ett enkelt sätt skydda infrastrukturen mot 
översvämningar och inte påverka vattennivån i sjöarna genom reglering av flöden upp- 
eller nedströms. Vallen blir knappast mångfunktionell ur ett biologiskt perspektiv och 
kommer inte att bidra till platsens biologiska värden. Å andra sidan är lösningen minst 
komplex och riskerar inte att ge oförutsedda konsekvenser.  

Biologisk mångfald Oförändrad → 
Mångfunktionalitet Måttlig  → 
Komplexitet Låg  + 
Prediktivitet  Hög + 
Förvaltning  Extensiv  + 
Kostnad Hög - 

 

7.4 Bräddningsdamm nedströms Lillsjön 
Extremt höga flöden kan omhändertas genom att anlägga en bräddningsdamm 
(”torrdamm”) nedströms Lillsjön. En sådan torrdamm fylls endast upp med vatten vid 
höga flöden och avlastar volymen från sjöarna. Lösningen är mångfunktionell genom att 
agera som en utvidgning av det befintliga våtmarkssystemet och skulle gynna arter 
beroende av låga vattennivåer (vadarfåglar, sjöfåglar) eller arter gynnade av fluktuerande 
vattennivåer. Ekologigruppens förslag att avfasa dikeskanterna nedströms Lilllsjön 
tangerar detta förslag genom att öka volymerna och minska erosionen i diket. Att anlägga 
en torrdamm har en viss komplexitet och grader av oförutsedda konsekvenser.  

Biologisk mångfald Gynnas + 
Mångfunktionalitet Hög  + 
Komplexitet Hög  - 
Prediktivitet  Låg - 
Förvaltning  Extensiv + 
Kostnad Hög - 
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8 Projektets koppling till de globala miljömålen 
Ekosystemtjänsternas påverkan för de Globala målen analyserades med hjälp av Swecos 
verktyg Hållbarhetssolen. Verktyget medger poängsättning och analys av alla 17 mål och 
169 delmål och visualiserar projektets koppling till dessa.  

För Lindholmen är tolv av de 17 målen aktuella för bedömning och analys. Vi fann inte 
tillräckligt starka samband mellan mål 5 (jämställdhet), 7 (hållbar energi för alla), 9 
(hållbar industri), 16 (fredliga och inkluderande samhällen) samt 17 (genomförande och 
globalt partnerskap) och ekosystemtjänsterna i Lindholmen för att en meningsfull analys 
skulle kunna göras.  

 
Figur 11. Hållbarhetssolen (överst) visar vilka globala mål som mest gynnas eller hanteras i 
rapporten om Lindholmens ekosystemtjänster. I ikonmatrisen (nedan) visas de mål som inte har 
bedömts med transparens.  
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8.1 Målen med starkast koppling: 6 och 15 
Mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald) och 6 (rent vatten och sanitet) fick högst 
poäng (Figur 11) i påverkan av ekosystemtjänsterna på de globala målen.  
Projektets förmåga att belysa och värdera de reglerande ekosystemtjänsterna bedömdes 
som mycket hög i kombination med analys och lösningar för rening av dagvatten och 
minskat näringsläckage från åkrar till vattendrag (mål 6.3). Även konkreta förslag lämnas 
på utveckling och åtgärder för skydd av våtmarker, åar och sjöar (mål 6.6).  

Ekosystemtjänstanalysen syftar till att hantera och föreslå bevarandeåtgärder för terrestra 
och limniska ekosystem samt de tjänster som dessa erbjuder (mål15.1). Rapporten 
belyser till viss del skogliga ekosystem (mål 15.2) samt områden med hög biologisk 
mångfald, rödlistade arter och naturvärden lyfts i rapporten (mål 15.5). Själva uppdragets 
syfte är att möjliggöra integrering av ekosystemtjänster i kommunal planering och 
ekonomiska kalkyler (mål 15.9). 

8.2 Övriga mål 
Övriga mål fick lägre poäng gällande påverkan av ekosystemtjänsterna på de globala 
målen.  

Rapporten är en del av säkerställandet av nutida och framtida tillgångar av naturresurser 
(mål 1.4) samt synliggör och värderar de producerande och reglerande tjänsterna så att 
hänsyn kan tas till dessa i framtida planering (2.4). Rekreativa ekosystemtjänster som 
främjar fysisk och mental hälsa belyses och värderas (mål 3.4) liksom kulturella 
ekosystemtjänster som gynnar kunskap och inspiration (mål 4.7).  

I projektet värderas flertalet ekosystemtjänster ekonomiskt. Detta belyser motsättningarna 
mellan nyttjande av naturresurser och värdet av att behålla ekosystemen och dess 
tjänster (mål 8.4). Rapporten berör bristen på tillgänglighetsanpassning av befintliga 
rekreationsområden (mål 10.2) men bildar också underlag för planering för hållbar 
urbanisering genom att de olika ekosystemtjänsterna belyses (mål 11.3.). Här koppas 
även värderingen av tillgång på grönområden och rekreationsområden tillgängliga för 
olika demografiska grupper samt personer med olika behov (mål 11.7). 

Projektet belyser och värderar hållbar förvaltning och effektivt nyttjande av naturresurser 
(mål 12.2) samt ger stöd i frågor om ansvarsfull hantering av kemikalier genom att belysa 
problemen med näringsläckage från konstgödsel till vattenrecipienter (mål 12.4 & 14.1). 
Projektet är initierat av en politisk organisation (mål 13.2) och kan öka medvetenheten 
avseende klimatanpassning (13.3).  
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9 Åtgärdsplan 
Återstående arbete. 
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10 Slutsats 
Återstående arbete. 
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12 Bilaga 1 – Motiveringar till Hållbarhetssolen  
1 - Ingen fattigdom 

1.4 - Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser 

Säkerställande av nutida och framtida tillgång av naturresurser.  

2 - Ingen hunger 

2.4 - Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder 

Synliggörande och värdering av producerande och reglerande ekosystemtjänster 
möjliggör att hänsyn kan tas till dem i framtida planering.  

3 - Hälsa och välbefinnande 

3.4 - Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental 
hälsa 

Belysande och värdering av rekreativa ekosystemtjänster i området, som främjar fysisk 
och psykisk hälsa.  

4 - God utbildning för alla 

4.7 - Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap 

Belysande och värdering av kulturella ekosystemtjänster, kunskap och inspiration.  

6 - Rent vatten och sanitet för alla 

6.3 - Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 

Reglerande ekosystemtjänster belyses och värderas. Analys av lösningar för rening av 
dagvatten och minskat näringsläckage från åkrarna till vattendrag.  

6.6 - Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

I rapporten ges konkreta förslag på utveckling och åtgärder för skydd av våtmarker, åar 
och sjöar.  

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

8.4 - Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion 

I projektet värderas flertalet ekosystemtjänster ekonomiskt. Detta belyser motsättningarna 
mellan nyttjande av naturresurser och värdet av att behålla ekosystemen och dess 
tjänster.  

10 - Minskad ojämlikhet 

10.2 - Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 
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I rapporten berörs bristen på tillgänglighetsanpassning av befintliga rekreationsområden.   

11 - Hållbara städer och samhällen 

11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering 

Ekosystemtjänstanalysen är en del i planering för hållbar urbanisering genom att de olika 
ekosystemtjänsterna belyses. 

11.5 - Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 

Projektet grundas i översvämningsproblematiken runt Storsjön.  

11.7 - Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Projektet belyser och värderar tillgången på grönområden och rekreationsområden 
tillgängliga för olika demografiska grupper samt personer med olika behov.  

12 - Hållbar konsumtion och produktion 

12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 

Projektet belyser och värderar hållbar förvaltning och effektivt nyttjande av naturresurser.  

12.4 - Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 

Problematiken med näringsläckage från konstgödsel till vattenrecipienter från jordbruket.   

12.8 - Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

I rapporten belyses och värderas den kulturella ekosystemtjänsten inspiration och 
kunskap.  

13 - Bekämpa klimatförändringarna 

13.1 - Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 

I rapporten analyseras översvämningsproblematiken och förslag på åtgärder värderas.  

13.2 - Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering 

Projektet där klimatåtgärder analyseras är initierat av en politisk organisation. 

13.3 - Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar 

Rapporten som helhet förbättrar utbildning och medvetenhet avseende klimatanpassning.  

14 - Hav och marina resurser 

14.1 - Minska föroreningarna i haven 

Projektet belyser hur tillförseln av näringsämnen från landbaserade verksamheter till sjöar 
och åar kan minskas.  
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15 - Ekosystem och biologisk mångfald 

15.1 - Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 

Ekosystemtjänstanalysen syftar i att hantera ekosystem på land samt vatten och 
de tjänster de erbjuder.  

15.2 - Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 

Viss belysning av skogliga ekosystem görs i rapporten. 

15.5 - Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 

Områden med hög biologisk mångfald, rödlistade arter och naturvärden lyfts i 
rapporten. 

15.9 - Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

Rapportens syfte är att möjliggöra integrering av ekosystemtjänster i kommunal 
planering och ekonomiska kalkyler.  
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