
Göteborgspriset för hållbar utveckling 2013 delades mellan Pavan Suhkdev och Janine Benyus. 
Årets tema var ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar”. Pavan Sukhdev har, bland annat genom 
sin roll som ledare för den banbrytande studien The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB), lyft de stora och svårfångade värden som världens ekosystem och den biologiska 
mångfalden representerar. Genom att vidga fokus från att enbart titta på ekosystemens monetära 
värden till att också visa dess mer svårfångade estetiska, andliga, kulturella och rekreativa värden, 
har många beslutsfattares intressen väckts av Pavans och TEEB-gruppens arbete. 	


Precis som det är svårt att slå fast ett samband mellan en varas bruksvärde och bytesvärde är det 
svårt att kvantifiera ekosystemtjänsternas värde utifrån deras pris. Värdet kan vara nära nog 
oändligt t.ex. för rent dricksvatten eller en skogspromenad och priset nästintill obefintligt. Eller 
tvärt om: priset på guld och diamanter är enormt medan värdet, egentligen, är obetydligt.	


Det finns dock goda skäl att börja använda ekonomiska beräkningar av priset på 
ekosystemtjänster för stadens verksamheter. Lika lite som samhällsekonomiska beräkningar av 
investeringar är ett facit huruvida investeringen skall göras eller ej innebär beräkningar av 
ekoystemtjänster en sanning huruvida en investering är vettig eller ej. Däremot ger det ett fördjupat 
underlag för kloka beslut.	


I oktober presenterade Maria Schultz SOU 2013:68: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – 
Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster på uppdrag av miljöminister 
Lena Ek.	


Det är svårt att i ett yrkande exakt föreslå hur dessa beräkningar skall gå till. Detaljerna får 
komma fram i utredningen. Här är några exempel på hur man kan göra:	

■	
 Priset på befintliga ekosystemtjänster inom kommungränsen, resp. bolagens tomtmark, kan    
bokföras som en tillgång och en uppskattning av de ekosystemtjänder som har undanröjts när 
staden byggdes, resp. verksamheterna upprättades, kan bokföras som en skuld.	

■	
 I den mån Staden och dess bolag ökar naturens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster kan    
det bokföras som en intäkt och om stadens och bolagens verksamheter eller deras konsumtion 
undanröjer ekosystemtjänster kan det bokföras som en kostnad i respektive resultaträkning.	

■ 	
 Värdering av ekosystemtjänster kan tas med i beräkningarna om samhällsekonomisk nytta vid   
investeringsbeslut. 	

■ 	
 I uppföljningsrapporterna kan utvecklingen av de globala ekosystemtjänsterna tas med ungefär   
som globala konjukturprognoser tas med i dag. 	


Förslag till beslut i Miljö- och klimatnämnden:	


att uppdra till förvaltningen att beskriva det nationella arbetet med ekosystemtjänster.	


att uppdra till förvaltningen att tillsammans med lämpliga förvaltningar och eventuellt andra 
samarbetspartner utreda hur staden kan ta med ekosystemtjänster som en parameter i olika 
beslutsdokument.

Ta med värdet  
av ekosystemtjänster 
i stadens beslutsunderlag
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