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Minnesanteckningar från Workshop:
D2, Ekosystemtjänster? Vad är det och hur rör det mig?
Vi samlades på grönområdet utanför Elmia och började med en presentation av workshopen
och workshopsledare. Sedan gick vi varvet runt så att samtliga deltagare fick berätta; sitt namn,
vad de jobbade med och vad de hade för anknytning till naturen. Det var en blandning av
deltagare från olika städer och med olika jobb. Flera med anknytning till samhällsplanering.
Vad är ekosystemtjänster?
Naturens gratistjänster för oss människor.
Genom att kolla på olika foton i A3 skulle gruppen gemensamt försöka koppla ett foto i taget till en
ekosystemtjänst. Exempel på foton kopplade till olika ekosystemtjänster; ett träd, vatten, timmer,
torka, översvämning och solnedgång.
Vi pratade om att det finns flera olika arter som kan vara pollinatörer, och att dessa är viktiga för att
ge bär och frukt. Här visades en bild på hur jordgubbar pollinerade av en sorts pollinatör såg ut,
mindre och olikformiga, jämfört med de jordgubbar vi ser i affären, vilka ofta är enhetliga och runda
som ett resultat av att de pollinerats av flera olika pollinatörer.

Nämnde även att ekosystemtjänster brukar kategoriseras i fyra grupper;
Stödjande (fotosyntes, jordmånsbildning), försörjande (dricksvatten, virke), reglerande (pollinering,
rena luft) och kulturella (hälsa och friluftsliv).
Var finns ekosystemtjänster?
Deltagarna delades in i par och fick i uppgift att gå runt i området i några minuter och fota
ekosystemtjänster. När vi återsamlades i helgrupp fick varje par visa sina foton och berätta vad de
hittat. Vi diskuterade om det var lätt eller svårt att hitta ekosystemtjänster just här och kunde
konstatera att bara där vi stod, intill dammen med träd och naturområde framför oss, gick det att ta
flera olika foton!

Varför är ekosystemtjänster så viktiga?
Vi gjorde en övning med värdekedjor kopplat till matförsörjning: för att till exempel ett äpple ska bli
till är det flera processer och ekosystemtjänster som samverkar. Försvinner en länk blir det obalans i
systemet, kedjan bryts och det får stora konsekvenser.

En mångfald av ekosystemtjänster behövs för att det ska fungera. Vi kom också fram till att vi
behöver ha framförhållning, vi behöver planera för att bevara ekosystemens funktion. Det kan både
bli väldigt svårt och väldigt kostsamt att ersätta ekosystemtjänster i efterhand när vi inser vilken stor
betydelse de har för oss, att vi faktiskt är beroende av dem!
Vi pratade om ett nationellt projekt, GRIP on Life, där både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen deltar
tillsammans med flera andra partners, vars syfte är att värna värdefulla vattendrag och våtmarker.
Vill vi kunna njuta av naturens resurser även i framtiden behöver vi förvalta dem hållbart. Deltagarna
fick se en flaska med rent vatten och en med grumligt vatten; vad vi gör i områden kring vattendrag
påverkar vattenkvalitén. Rent dricksvatten är en ekosystemtjänst som likt många andra
ekosystemtjänster är svårt att värdera i siffror.
Vi diskuterade även värdet av en stor ek; är det möjligt att flytta den eller ersätta den?
Deltagarna fick tips på vägledningar för värdering och analysverktyg att använda för att ta hänsyn till
ekosystemtjänster vid exempelvis stadsplanering.
Upplev ekosystemtjänster
Deltagarna fick undersöka/bedöma naturområdet utifrån olika tema och därefter redovisa för
varandra. Detta bedömdes:
1. Bullerskydd: finns det något ställe i naturen där bullret från trafiken avtar?; här gjorde
buskar/träd och marknivå skillnad.
2. Näringsvävar: hitta spår efter djur eller djur som använder växter och växtdelar på olika sätt,
exempelvis fröätare, betare, växtsugare och gnagande småkryp; här hittades spår efter både
insekter och fåglar.

3. Upplevelse av platsen: vilka känslor väcker platsen och varför?; platsen upplevdes positiv,
åtminstone om man kollade mot naturområdet och vatten bedömdes ha en stor inverkan på
våra känslor.
Hållbar utveckling
Vi diskuterade följande bild:

"Fyrkanten, målformulering"
Deltagarna fick göra en personlig utvärdering; vad de tog med sig från denna workshop och hur de
kunde jobba vidare med det.
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