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HVAD ER ØKOSYSTEMTJENESTER?

- Goder som mennesker 

og samfund får fra 

naturens økosystemer



HVAD ER ØKOSYSTEMTJENESTER?

400 BC: Platon beskrev hvordan
skovrydning kunne medføre jorderosion og
udtørring af kilder

1800 tallet: Mennesker er afhængige af
miljøet (Alexander von Humboldt)

1992: FN’s Biodiversitetskonvention

2005: Millenium Ecosystem Assessment 
report 

2014: EU Mapping and Assessment of 
Ecosystems and their Servises (MAES) 
Indikatorer til brug i EU 

2016: FN’s 17 Bæredygtighedsmål

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKyKGBk5TNAhXGHJoKHWXBBn0QjRwIBw&url=https://da.wikipedia.org/wiki/Platon&psig=AFQjCNE7-047lZhH-F1bd2VFj4fz-2HJKA&ust=1465328166642273


KONCEPTUEL INTERNATION BRUG AF
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VERDEN SOM ET ØKOSYSTEM



HVORFOR ØKOSYSTEMTJENESTE-ANALYSE ?

• Mere end halvdelen af verdens økosystemtjenster er tabt og forsvundet det seneste århundrede

• Den største trussel er øget efterspørgsel efter forsynende tjenester som mad, brændstof og foder

• Vi har brug for mere bæredygtige trade-off’s mellem samfund og jordens sparsomme resourcer

• Værdisætning af økosystemtjenester kan bruges til at sætte skatter eller afgifter på brug af jordens

sparsomme resource og miljøpåvirkninger

• Vi har brug for at synliggøre de fulde omkostninger for samfundet ved at forbruge og forringe
økosystemtjenster

• For at gøre mennesker bevidste om at deres liv og velbefindende I sidste ende afhænger af

velfungerende økosystemer



KLASSIFICERING AF ØKOSYSTMTJENESTER

Forsynende Regulerende Kulturelle

Understøttende tjenester

Naturlige processer reguleret af
økosystemer

Goder og produkter produceret
af økosystemer

Ikke materielle goder fra
økosystemer

Naturlige funktioner der opretholder alle andre økosystemtjenester



METODE OG RESULTATER
MERVÆRDI AF
NATURRESTAURERING



WORKSHOP SEPTEMBER 2017
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Global klimaregulering

Opretholdelse af naturlige populationer og 
habitater

Bestøvning og frøspredning
Filtrering, tilbageholdelse og kemisk tilstand af 

ferskvand

Jordbundsprocesser og bio-geokemiske 
processer

K
u

lt
u

re
ll

e

Rekreativ/oplevelsesbrug af planter og dyr
Rekreativ/fysisk brug af områder

Videnskabelig 
Uddannelse (formidling)

Underholdning

Æstetisk værdi

Eksistensværdi og naturarv



REDUCERET PRODUKTION AF AFGRØDER

Metode

• Areal af omlagt landbrug
• Gennemsnits dækningsbidrag for dk 

afgrøder (7.500 kr/ha)

Resultater

• Samlet omlagt landbrugsareal med 
afgrøder 134 ha

• Størst omlægning i Odens Ådal, 
Arreskov Sø og Brændegård Sø

• Samlet fald i værdi af 
afgrødeproduktion 
1 mio. kr



MERE GRÆSNINGSKVÆG TIL NATURPLEJE

Metode

• Antal græssende dyr før og efter 
projekt

• Areal af ‘naturgræs’ før og efter til 
beregning af landbrugsstøtte

• Dækningsbidrag for kvæg/heste/geder
• Gennemsnitlig landbrugsstøtte 

2.600 kr/ha

Resultater

• Projektet har udsat i alt 190 ekstra dyr 
på arealerne

• Hovedsageligt kvæg, heste (kun 
Gulstav Mose) geder (kun Gravene)

• Samlet merværdi fra produktion af dyr
0,6 mio kr/år

• Samlet landbrugsstøtte til pleje af 
naturgræs 0,75 mio kr

• Samlet merværdi af dyreproduktion
1,35 mio kr



VILDT OG JAGT SOM FORSYNENDE OG KULTUREL VÆRDI

Metode

• Interview med projektansvarlig om 
jagtmuligheder, omfang af jagtleje og 
pris for jagtleje

Resultater

• Jagt udlejes ved Enebærodde, Odense 
Ådal and Sandelmager Mose

• Også jagt ved Arreskov sø, Gulstav
Mose and Gravene

• Øget værdi af jagt som leje + 
jagtudgift
ialt 0,1 mio kr/år



ØGET KULSTOFBINDING I VÅD NATUR

Metode

• IPCC guideline for National 
Greenhouse Gas Inventories: 
Wetlands 

• Arealer med hævning i vandstand
• Areal med omlagt landbrugsjord
• Tørvedybde
• Markedsværdi af CO2 (116 kr/t)

Resultater

• Omlagt landbrugsareal 134 ha
• Areal med hævet vandstand 209 ha
• Øget kulstofbinding 665.9 t CO2 eq.

• Værdi af C-binding 0,08 mio. kr



ØGET REKREATIV BRUG AF NATUREN

Metode

• Naturstyrelsens estimat rekreativ 
værdi for kommuner

• Antagelser om øget rekreativ værdi, 
afstand til by og antal besøgende

• Arealforøgelse af natur

• Besøgstællere
• Spørgeskemaer

Resultater

• Størst stigning i rekreativ værdi i
Odense Ådal (bynær, nyt shelter), 
Arreskov Sø (nyt fugletårn) og
Urup Dam

• Samlet stigning i rekreativ værdi
0.13 mio kr



FLERE SKOLER OG MERE LÆRING I NATUREN

Metode

• Antal skoler i hver kommune
• Antagelser om antal klasser og antal 

elever
• Antagelser der fører til at 10 % af alle 

klasser vil besøge Life 70 arealer en 
ekstra gang om året

Resultater

• Øget besøg fra 150 skoleklasser om 
året svarende til 4300 flere elever om 
året i Life 70 projektområder

Kommune Folkeskoler Antal elever Daginstitutioner Antal børn
Faaborg-Midtfyn Kommune 24 5.900 36 1.600
Nordfyns Kommune 7 3.700 27 1.100
Langeland Kommune 5 1.100 8 300
Assens Kommune 19 5.100 31 1.400
Odense Kommune 51 21.000 153 8.400
Kerteminde Kommune 8 2.800 11 900
Silkeborg Kommune 32 12.100 58 4.700



Resultater

EKSISTENTIEL VÆRDI AF NATUROPLEVELSER

Metode

• Antal besøgende
• Undersøgelse af besøgendes 

præferencer (spørgeskema)

• ? Internet ‘likes’ og billede-uploads



BIODIVERSITET OG ØKOSYSTEMTJENESTER

Metode

• Vegetationskortlægning
• Beregning af Ellenberg-værdier

• ? Registrering af biodiversitet som 
funktionel diversitet, flere 
organismegrupper, populationer

Resultater

• Ingen signifikante ændringer i
biodiversitet inden for projektperiode

• 25 ny vandhuller til bilag IV-padder
• Forventet langsigtet effekt på

artstilstand og populationsstørrelser
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SAMLEDE 
CO-BENEFITS

Synergi og trade-off’s

• Øget biodiversitet øger
den samlede merværdi
af flere
økosystemtjenester

• Peger på behov for 
ændret driftsøkonomi og
statslig planlægning

• ? sammenhæng med 
vandkvalitet, regnvand
og naturlige populationer



Mere og bedre natur 
giver positiv merværdi 

til samfundet 

INSPIRATION OG INDSIGT

Økosystemtjenester 
forbinder sprogligt og 

teknisk natur med 
samfund og økonomi

Borger inddragelse og 
opinionsundersøgelse 

er vigtige for bedre 
forståelse af  

kulturelle tjenester

Nye 
naturgenopretnings-
projekter kan med 

fordel have 
økosystemtjeneste  

fokus fra starten for at 
få data til analyse og 

støtte fra flere 
interessenter

Trade-off’s kan 
inspirere til nye 
erhvervsformer, 

arealanvendelse og 
fordeling af 

pengestrømme, så det 
modsvarer værdi af 
økosystemtjenester

Det er ikke kun de 
traditionelle 

naturerhverv og 
organisationer, der 
kan høste værdi af 
økosystemtjenster



Kristine Kjørup Rasmussen

KRKR@ramboll.dk

Dominik Bachmor

DOBA@ramboll.dk
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