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Kommunfullmäktige beslutade den xx 2017 att:

1. Anta Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med 
ekosystemtjänster.

2. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att 
en gång under varje mandatperiod redovisa hur man 
arbetar med ekosystemtjänster till kommunstyrelsen. 

3. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att samordna 
redovisningen.

Denna riktlinje visar på de styrande principerna för  
arbetet med ekosystemtjänster men ska även fungera som 
en kunskapshöjare kring ekosystemtjänster. Inledningsvis 
beskrivs vad ekosystemtjänster är och varför det är viktigt 
att arbeta med. De styrande principerna som gäller för 
Norrköpings kommuns verksamheter hittar du på sidan 10. 
Därefter ges exempel på arbete med ekosystemtjänster i 
kommunen samt en beskrivning av genomförande och 
uppföljning av riktlinjen. 
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Inledning
I budgeten för 2015 beslutade kommunfullmäktige i 
Norrköping att ge nämnderna i uppdrag att ta fram en 
riktlinje för hur kommunen kan arbeta med att bevara 
naturens förmåga att producera ekosystemtjänster. En 
arbetsgrupp bestående av representanter från ekonomi- 
och styrningskontoret, tekniska kontoret, bygg- och 
miljökontoret, kommunservice, stadsbyggnadskontoret 
samt kultur- och fritidskontoret tillsattes för framtagandet.

FN:s 17 Globala hållbarhetsmål och de 16 
Nationella Miljömålen
I september 2015 beslutade FN om 17 globala 
hållbarhetsmål, Agenda 2030 för en hållbar utveckling. 
I Sverige har regeringen antagit 16 nationella miljömål 
som ska uppnås senast 2020. Miljömålen beskriver den 
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling medan de 
globala hållbarhetsmålen har ett helhetsgrepp om både 
den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen av 
hållbar utveckling. 

De båda dokumenten är dock nära kopplade till 
varandra och båda har tydliga mål för bevarande och 
nyttjande av biologisk mångfald. Riktlinjen bidrar därför 
till att uppnå både de globala hållbarhetsmålen samt de 
nationella miljömålen. 

Riktlinjen bidrar också till uppfyllelse av de svenska 
etappmålen för miljömålsarbetet; ”Senast 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.”

Arbetet stämmer även överens med intentionerna i 
både EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 
samt den nationella strategin för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 2013/14:141.
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FN:s globala hållbarhetsmål som i första hand berör arbetet med ekosystemtjänster
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Vad är en ekosystemtjänst?
Begreppet ekosystemtjänst definieras som ekosystemens 
direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. 
Det är de tjänster och produkter som naturen producerar 
och som vi människor nyttjar dagligen och i många 
fall ser som en självklarhet t.ex. pollinering, rekreation, 
råvaror och vattenrening. En av grunderna för att 
naturen ska kunna producera ekosystemtjänster på ett 
motståndskraftigt och hållbart sätt är att det finns en god 
biologisk mångfald. Ekosystemtjänster och den biologiska 
mångfalden går därför hand i hand.

Ekosystemtjänster omfattar ett brett spann av 
funktioner. För att få en bättre överblick brukar de 
delas in i olika kategorier där följande indelning är en 
av de vanligaste: stödjande, reglerande, kulturella och 
försörjande tjänster. Vanligtvis består ett ekosystem av 
flera olika ekosystemtjänster som är sammankopplade 
med varandra, så kallade mångfunktionella, vilket gör att 
indelningen inte alltid är så lätt. Till höger visas exempel 
på de olika indelningarna.

Stödjande ekosystemtjänster  
Stödjande ekosystemtjänster utgör grundförut-
sättningarna för att de andra tjänsterna ska fungera 
i naturen, exempelvis markens och vattnets närings-
balans, fotosyntes, livsmiljöer och biologisk mångfald.

Reglerande ekosystemtjänster
Reglerande ekosystemtjänster är tjänster som kan dämpa 
negativa effekter i vår miljö som exempelvis växtlighet 
som skyddar mot översvämningar eller erosion och 
träd som kan ge solskydd och svalka. Det kan även 
handla om naturens förmåga att reglera miljö genom 
exempelvis pollinering av växter och rening av vatten.

Kulturella ekosystemtjänster 
Kulturella ekosystemtjänster är tjänster som bidrar till 
vårt välbefinnande. Det är friluftsliv, rekreation, vacker 
natur, blomdoft och fiske exempelvis.

Försörjande ekosystemtjänster
Försörjande ekosystemtjänster av varor och produkter 
som produceras i ett ekosystem som livsmedel, virke och 
färskvatten.
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Ekosystemtjänster delas in i fyra olika kategorier.  
Illustration från c/o city, Ekosystemtjänster i stadsplaneringen – handledning
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Varför är det viktigt att 
förvalta och utveckla 
ekosystemtjänster? 
Människans förutsättningar att leva, utvecklas och må 
bra är helt beroende av ekosystemtjänster. När man 
talar om hållbar utveckling nämns ofta de tre pelarna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Alla 
tre påverkar varandra på olika sätt och utvecklingen 
bör gå hand i hand inom alla områden. Den ekologiska 
hållbara utvecklingen är dock en grundförutsättning för 
hela vår livsmiljö och ingen samlad hållbar utveckling 
går att bygga utan den. Men mänskliga aktiviteter har 
i sin tur ofta en negativ påverkan på de strukturer som 
ger naturen dess förmåga att producera de nödvändiga 
ekosystemtjänsterna, till exempel genom övergödning av 
mark och vatten, fragmentering av habitat och likriktning 
av landskapets markanvändning. Det är viktigt att vi är 
medvetna om vår påverkan och att vi aktivt arbetar för att 
stärka ekosystemtjänsterna så att vi får långsiktigt uthålliga 
system.

För att bättre förstå förhållandet mellan ekosystem och 
ekosystemtjänster kan man använda liknelsen kapital och 

avkastning. Om du sköter och förvaltar ditt kapital på 
ett hållbart sätt kan du försörja dig på avkastningen. Om 
du däremot missköter eller tär på kapitalet kommer du 
undergräva de långsiktiga möjligheterna till avkastning 
och därmed försörjning. På samma sätt måste vi förvalta 
ekosystemen på ett klokt sätt för att inte äventyra våra 
möjligheter till framtida försörjning och goda livsvillkor.

Många gånger kan det även på kortare sikt vara 
ekonomiskt fördelaktigt att främja ekosystemtjänster. I 
staden kan nyttan med ekosystemtjänsterna bli särskilt 
tydliga. Exempelvis genom de hälsofördelar som 
grönområden och vattenmiljöer i staden kan medföra 
i form av minskad stress och ökat välbefinnande men 
också genom klimatreglering och luftrening. I många 
fall är ekosystemtjänster överlägsna tekniska lösningar 
när det gäller exempelvis värmeböljor, översvämningar 
och de naturliga systemens förmåga att fördröja och rena 
dagvatten. Investeringar i gröna ytor kan därför vara en 
samhällsekonomiskt god affär. 
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Enligt Naturvårdsverket är många ekosystemtjänster så 
kallade kollektiva nyttigheter. Det innebär att de ofta inte 
värdesätts i monetära termer och därför undervärderas 
eller bortses från i beslutsfattande. Många gånger kan det 
vara svårt att sätta ett monetärt värde på tjänsterna då det 
fulla värdet kanske inte går att realisera på en marknad 
eller helt enkelt inte är känt. 

Ekosystemen är komplexa och producerar en mängd 
olika tjänster. Ett problem är att många ekosystem 
förvaltas med syftet att enbart maximera ekosystemtjänster 
som kan säljas på en marknad, t.ex. mat, virke eller andra 
råvaror. Detta har ofta lett till att andra viktiga tjänster 
som systemet erbjuder (som pollinering, vattenrening och 
upprätthållande av livsmiljöer för biologisk mångfald) 
minskat eller förlorats. Att värdera ekosystemtjänster kan 
bidra till att synliggöra flera eller samtliga av de värden 
som ekosystemen genererar.

Det är dock inte alltid lämpligt att utrycka värdet 
av ekosystemtjänster i monetära termer. Orsaker till 
detta kan vara kunskapsbrist, vetenskapliga osäkerheter 
eller av sociala och etiska skäl. Om man vill jobba med 
ekonomisk värdering bör det därför anpassas till den unika 
situationen, syftet, tjänsten och kunskapsunderlaget. 

Värdering av ekosystemtjänster
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Styrande principer för  
Norrköpings kommun 

• Tillföra ett värde – I ett förändrings- och utvecklings-
arbete ska det tas hänsyn till om det är möjligt att 
tillföra ett värde för att främja ekosystemtjänster i 
kommunen. Vid förändringar av markens användning 
kan det ges möjlighet till att skapa nya värden om 
det inte finns ekosystemtjänster inom platsen eller 
området, som exempelvis skapande av ett nytt 
parkområde av en hårdgjord yta. 

• Bevara ett värde – I ett förändrings- och utvecklings-
arbete ska det tas hänsyn till om det är möjligt att 
bevara ett värde för att främja ekosystemtjänster i 
kommunen. En aspekt av att bevara ett värde är att 
uppmärksamma och informera om ekosystemtjänsten. 
En annan aspekt är att förstärka ett befintligt värde. 
 
 

• Minimera skada – I ett förändrings- och utvecklings-
arbete ska det tas hänsyn till vilka värden som kan ta 
skada och hur skadan kan minimeras. Det kan finnas 
ekosystemtjänster på en plats men de behöver skyddas 
för att inte påverkas av förändringar, som exempel 
kan det handla om att skydda trädens rotsystem vid 
gatuarbeten. 

• Kompensera – I ett förändrings- och utvecklings-
arbete där ekosystemtjänster skadas eller inte kan 
bevaras ska det tas hänsyn till om nya ekosystem-
tjänster kan ersätta dessa.

Här presenteras de styrande principerna för hur arbetet med ekosystemtjänster ska genomföras i 
kommunens olika verksamheter. De styrande principerna tillämpas i kommunens förändrings- och 
utvecklingsarbete för att främja ekosystemtjänster. Arbetet kan se olika ut inom kommunens olika 
verksamhetsområden.
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Ekosystemtjänster i 
Norrköpings kommun

Samhällsbyggnad 
Inom samhällsbyggnad arbetas med mark- och vatten-
användning, det handlar exempelvis om bebyggelse, 
utemiljöer, vägar och annan infrastruktur. I planeringen 
av bostäder och exempelvis skol- och förskolemiljöer kan 
ekosystemtjänster som trivsamma utemiljöer, ren luft, 
skuggning, bullerdämpning och klimatanpassning vara 
extra viktiga att beakta.

Översiktsplanering handlar om kommunens långsiktiga 
viljeinriktning. I översiktsplanen kan riktlinjer för 
ekosystemtjänster ges och lämpliga ytor reserveras 
för att bevara och möjliggöra ekosystemtjänster. I 
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs påverkan på 
ekosystemtjänster.

I detaljplaneringen behandlas den fysiska miljön på 
exempelvis kvartersnivå, var, vad och hur man kan bygga 
och vad som ska vara allmän plats. I detaljplanen kan 
exempelvis lämpliga ytor reserveras för markanvändning 
som kan främja ekosystemtjänster, exempelvis ”park” 
och ”natur” samt kvartersmark där hänsyn tas till 
friytor. I planbeskrivningen kan intentionerna med de 
olika ytorna beskrivas. Påverkan på ekosystemtjänster 
behandlas i behovsbedömningen och/eller 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Vid bygglovgivning och genomförande förverkligas 
detaljplanen och det är viktigt att bevaka att intentionerna 
att skapa och bevara ekosystemtjänster efterlevs. 
Detta inkluderar exempelvis att minimera intrång i 
naturmark under projektets gång och att se till att 

gatu- och parkmiljö utformas för att skapa och bevara 
ekosystemtjänster. Tjänstemän deltar aktivt i projekt, 
både för genomförandet av detaljplaner och utveckling av 
allmän plats samt kompensationsåtgärder. Genom tillsyn 
och uppföljning säkerställs att planernas intentioner kring 
ekosystemtjänster efterföljs. 

En god förvaltning av all mark är en förutsättning för 
att långsiktigt bevara och stärka ekosystemtjänster samt se 
till att nyskapade ekosystemtjänster får positiva resultat. 
Drift och skötsel planeras och utförs på sätt som gynnar 
ekosystemtjänster. Det kan till exempel handla om skötsel 
av parker, hålla tätortsnära skogar tillgängliga genom 
röjningar och gynna biologisk mångfald genom att spara 
död ved, slåtter och bete. Kommunen arbetar aktivt med 
att skydda värdefull natur och sköta naturreservat för att 
gynna biologisk mångfald. 

I Norrköping finns ett flertal områden med höga 
kultur- och naturvärden för boende och besökare. Natur- 
och grönområden erbjuder många ekosystemtjänster 
som rekreations- och utflyktsområden, möjligheter till 
motion och rörelse, fiske, bärplockning, upplevelser men 
även som mötesplatser mellan människor och är därför 
viktiga att beakta i förvaltning, tillsyn och utveckling av 
kommunen. En aspekt är möjligheten att göra områden 
mer tillgängliga.

Arbetet kan underlättas med exempelvis Naturvårds-
verkets checklistor och instruktioner kring hur man 
konkret kan gå tillväga för att bidra till att ekosystem-
tjänster kommer in i planprocessen. 

Här ges några exempel på hur arbetet med ekosystemtjänster bedrivs och kan bedrivas i kommunala 
verksamheter.
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Undervisning och utbildning
Enligt läroplanen Lgr 11 reviderad 2016 ska skolans lärare 
och elever i årskurs 4-9 arbeta med de centrala begreppen 
ekosystemtjänster och hållbar utveckling. Inom biologi ska 
man exempelvis arbeta med vattnets kretslopp, pollinering 
och livsmedelsproduktion. Ekosystemtjänster går att väva 
in i de flesta ämnesområden i skolan och även genom att 
lägga en del av undervisningen i utomhusmiljö. Många 
bra tips hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i 
skolan finns bland annat i Världsnaturfondens hand-
ledning "Naturens tjänster – en handledning för 
grundskolan om ekosystemtjänster".  

Kunskapshöjning, information och 
kommunikation
För att öka medvetenheten om ekosystemtjänster är 
det viktigt med kunskapshöjande och kommunikativa 
insatser både inom den kommunala organisationen 
och i det övriga samhället. Detta kan ske dels genom 
att arrangera föreläsningar och utbildningar, men även 
genom att erbjuda stadsvandringar som guidar bland 
stadens ekosystemtjänster. Ett annat sätt är att visualisera 
ekosystemtjänster, exempelvis genom att skylta upp 
ekosystemtjänster i park- och bostadsområden. 



1515



1616



17

Övriga styrdokument
Ekosystemtjänster behandlas direkt eller indirekt i 
flera av kommunens styrdokument som Vision 2035, 
Norrköpings kommuns Övergripande mål 2015-2018, 
Inriktningsdokument för miljöpolitiken, Översiktsplan 
för staden, Översiktsplan för landsbygden, Riktlinje för 
kosten och Riktlinje för dagvattenhantering. Det pågår 
även ett arbete med framtagande av Vattenplan samt 
Riktlinje för klimatanpassning. För att få en tydligare 
styrning av arbetet med ekosystemtjänster är det viktigt 
att arbeta in ekosystemtjänster som en naturlig del i 
kommande kommunala styrdokument.

Genomförande och 
uppföljning
Kommunala nämnder och styrelser ansvarar för att de 
styrande principerna i riktlinjen implementeras inom det 
egna verksamhetsområdet där så är relevant och skäligt. 
Riktlinjen följs upp genom att samtliga nämnder och 
styrelser under varje mandatperiod redovisar hur respektive 
nämnd och styrelse arbetar med ekosystemtjänster inom 
sin verksamhet. Kommunstyrelsens kontor ansvarar för att 
samordna uppföljningen. Aktualisering av Riktlinjen ska 
genomföras varje ny mandatperiod.
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Tips och inspiration
Norrköpings kommuns arbete med Översiktsplan för staden 
www.norrkoping.se/opstaden

Norrköpings kommuns arbete med Översiktsplan för landsbygden
www.norrkoping.se/oplandsbygd  

Projekt Inre hamnen i Norrköping
www.next.norrkoping.se/inre-hamnen

SMHI:s klimatanpassningsportal
www.klimatanpassning.se/atgarda

Regnrabatter i Göteborg
www.goteborg.se

Ekosystemtjänster i Upplands Väsby
www.upplandsvasby.se

Naturvårdsverkets vägledning kring arbete med ekosystemtjänster
www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster
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KOMMUNSTYRELSENS KONTOR
Utrednings- och utvecklingsenheten

Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 00 00
E-post: utredningutveckling@norrkoping.se
www.norrkoping.se

År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljö kommuner 
med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar 
framtids tro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och 
näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och 
studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. 

Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. 
Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet 
skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

Vision 2035


