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Hva er økosystemtjenester? 

”Økosystemenes direkte og indirekte bidrag 

til menneskelig velferd” 
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 Grunnleggende livsprosesser 

◦ f.eks. : fotosyntese, jord-dannelse 

 Regulerende tjenester 

◦ f.eks. : klimaregulering, pollinering,  flombeskyttelse 

 Forsynende tjenester 

◦ f.eks. : mat, fiber, genetiske ressurser 

 Opplevelses- og kunnskapstjenester 

◦ f.eks. : rekreasjon og friluftsliv, kunnskap og læring 

 



Bakgrunn 

 Internasjonale studier  

◦ MA 2005 

◦ TEEB 2008+ 

 Naturen gir oss store 

verdier 

 Naturen under press  

◦ Ofte billig å overforbruke 

natur 

 Verdier av naturens goder 

må være synlige for alle 

som tar beslutninger 
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Mandat 

 Begreper og 

tilnærminger 

 Tilstand for norske 

økosystemer og 

økosystemtjenester 

 Metoder for 

verdsetting og 

synliggjøring 

 Forvaltning og 

virkemidler 
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Overordnede vurderinger 
 Økt fokus på økosystemtjenester kan være en nyttig tilnærming i norsk 

forvaltning 

 Kan få klarere fram hvorfor det er viktig for oss å ta vare på 
økosystemene og naturen 

 Må ses som et supplement til økologiske, etiske og samfunnsvitenskapelige 
argumenter 

 Naturens grunnleggende verdi – Naturmangfoldloven 

 Naturen har en rekke ulike verdier, og økosystemtjenestene bør sees på 
som én av flere begrunnelser for å bevare natur. 
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Økosystem-

tilstand 
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 Rikt naturmangfold er avgjørende 

 Generelt god tilstand for levering av 
økosystemtjenester – men også 
Norges biologiske mangfold og 
norske økosystemer utsettes for 
press fra mange kanter.  

 Også utfordringer og påvirkninger, 
bl.a. areal 

 Kunnskapen må styrkes 

 Overvåkingen av økosystemer må 
styrkes på flere felt 

 Kunnskapen om hvordan vi påvirker 
økosystemer i andre land må styrkes  



Økosystem-

tjenester 
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 Mange viktige tjenester fra 

norske økosystemer 

 Kunnskapen må styrkes 

◦ Eget forskningsprogram 

◦ Økonomi, helse og sikkerhet 

 Kartlegging må styrkes 

 Behov for større studier 

 Etablere tverrfaglig miljø 
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 Mange økosystemtjenester kan 
best beskrives kvalitativt 

◦ Grunnleggende livsprosesser 

 Flere økosystemtjenester kan i 
beste fall beskrives kvantitativt 

 Bør beregne flere økonomiske 
verdianslag 

◦ Samfunnsøkonomiske analyser – 
naturverdier bør inkluderes på 
lik linje med andre økonomiske 
verdier 

◦ For kommunikasjon -
økonomiske verdier 
kommuniserer godt 

 

 

Synliggjøring 

og verdsetting 



Verdier kan synliggjøres på 

forskjellige måter 
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Økonomisk 

verdsetting 

Kvantitativ vurdering 

Kvalitativ gjennomgang 

Omfanget av økosystemets tjenester understøttet av 

biologisk mangfold 

Økonomisk: for eksempel unngåtte 

kostnader til vannrensing, verdi av 

matforsyning, verdi av lagring av karbon 

Kvantitativ: for eksempel kubikkmeter 

renset vann, tonn lagret karbon, andel av 

befolkningen som blir berørt av tap av 

matforsyning 

Kvalitativ: Omfang og viktighet av 

økosystemtjenester fra ulike 

økosystemer, og kunnskapshull 

Kilde: Baset på Brink (2008) og gjengitt bl.a. i TEEB (2008) og Magnussen mfl. (2010) 



Verdianslag 
 Økonomiske anslag for verdier 

av norske økosystemtjenester 

◦ Markedsverdier 

◦ Verdsettingsstudier 

 Metoder kan være 
komplementære 

 Ikke mulig eller ønskelig å finne 
noen samlet verdi av norsk 
natur 

 Vurdere større kartlegginger 

◦ F.eks.: skog, åpent lavland, 
urbane områder 

 Behov for metoder som får 
fram ”naturens bidrag” til 
velferden vår 
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Nasjonalregnskap og 

miljøregnskap 
 

Ødeleggelse  og forringelse 

av natur inngår ikke i dagens 

regnskapssystemer  

◦ Ødeleggelser kan gi høyere BNP 

◦ Ingen minusposter for forringelse av 

natur eller redusert kvalitet på 

økosystemtjenester 

Flere positive bidrag fra 

naturen inkluderes ikke 

◦ Varer og tjenester fra økosystemer 

som bidrar til velferd, økonomi, 

helse og sikkerhet 

◦ Verdier som skapes ved 

velfungerende økosystemer 

 



Regnskap og indikatorer for 

forvaltningen 
 Utvalget var bedt om å vurdere metoder 

for å synliggjøre verdiene av 
økosystemtjenester bedre i (sentrale) 
offentlige beslutningsprosesser. 

 Bl.a. gjennom nasjonalregnskap, 
nasjonalformueberegninger og indikatorer 
for bærekraftig utvikling. 

 Utredningen gir en bred presentasjon av 
ulike tilnærminger. 
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Indikatorer - utvalgets anbefalinger  

 Overordnede indikatorer for overordnet politikk 

 Fortsatt bredt sett med ulike typer indikatorer for 

bærekraftig utvikling 

 Kroner og fysiske størrelser 

 Nye bærekraftsindikatorer: 
◦ Arealendringer og fragmentering 

◦ Tilgang til grøntområder 

◦ Arealbruksendringer langs kysten 

 Indikatorer for økosystemtjenester 

 Naturindeksen  

 Forvaltningsmål for indikatorer 

 Utprøve pilotregnskap for økosystemer i 

nasjonalregnskapet 
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”Jordtrøbbel gir 
mattrøbbel” – 
Hva sier NOU? 

  Jord er levende materiale - behov 
for økt kunnskap om biologiske 
prosesser i jord som 
grunnleggende livsprosess. 

 Jordbruk er stedstilpasset 
kunnskap – kunnskap om naturen 
er også en viktig 
økosystemtjeneste  

 Hva skal vi spise og hvordan skal vi 
produsere maten? Synliggjøre 
avveininger – lokalt forankret 

 Signaler til kommunene – 
kommunene har ikke ansvar for å 
brødfø befolkningen. Kompetanse 
og insentiver 

 Matproduksjon og biologisk 
mangold – dilemma og synergi. 
Skjøtsel i kulturlandskapet 
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Arealforvaltning 
 Prøve ordninger der grunneiere får 

betalt for forvaltning av 
økosystemtjenester 

 Vurdere økologisk kompensasjon 

 Synliggjøre økosystemtjenester 
bedre i plansystemet 

 Mer helhetlig planlegging 

 Metoder for samlet belastning 

 Kommunens roller – kompetanse 
og insentiver 

 Utredning av naturavgift 

 Se på grunnrentebeskatning 



Andre  

påvirkninger 

 Tiltak for å motvirke 

klimaendringer må vurderes 

opp mot effekter for 

biologisk mangfold og andre 

miljøverdier 

 Fortsatt innsats mot 

fremmede organismer og 

forurensning 

 Bærekraftig høsting 

 Kartlegging av havbunn 
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Utprøving av pilotregnskap for 

nasjonalregnskapet 

 ◦ Deltagelse i utvikling av FNs systemer 

◦ Norge bør delta mer aktivt i arbeidet i FN 

med å utvikle økosystemtjenesteregnskap i 

tilknytning til nasjonalregnskapet, og utarbeide 

pilot- og satellittregnskap i fysiske størrelser 

og arealbasert for noen økosystemtjenester. 

◦ Utprøving med pilot- og satellittregnskap 
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FNs eksperimentelle økosystemregnskap 

SEEA/EEA:  

Grunnleggende modell for beholdning og 

strømmer knyttet til økosystemer 
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Forvaltning og  

formidling 
 Føre var-prinsippet må 

følges i all forvaltning 

 Kompetanse og fordeling av 

ansvar og virkemidler i 

miljø- og 

ressursforvaltningen bør 

gjennomgås 

 Kunnskap om hva naturen 

betyr for vår velferd og 

økonomi må formidles til 

alle grupper 
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Næringsstøtte 
 Bør fremme miljøvennlig 

virksomhet og hindre negative 
miljøkonsekvenser 

 Næringsstøtte bør gjennomgås 
og vurderes 

 Landbruksstøtte bør gjennomgås 
spesielt 

◦ Sikre økosystemer som 
grunnlag for produksjon 

◦ Avvikle tilskudd til hogst i 
bratt og ulendt terreng 

◦ Skjøtsel i kulturlandskapet 

 Evaluering av ordningen med 
grønne sertifikater 
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Mer informasjon og NOU 

www.regjeringen.no/okosystemtjenester 



Metoder for økonomisk verdsetting 
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Marked Type 

tilnærming 

Type verdi Vanligste 

verdsettingsmetoder 

Faktiske 

markeder 

Markedsbasert Bruksverdier Markedspriser, 

produktfunksjons-

metoder, kostnader 

ved forebyggende 

tiltak, kostnader ved å 

erstatte tapte tjenester 

Parallelle 

markeder 

Avdekkede 

preferanser 

Bruksverdier Reisekostnads-

metoden, 

eiendomsprismetoden 

Hypotetiske 

markeder 

Oppgitte 

preferanser 

Bruks- og ikke-

bruksverdier 

Betinget verdsetting, 

valgmodellteknikker 


