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Sammanfattning 
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projekt LIFE +Vänern som syftar 
till att restaurera och tillgängliggöra värdefulla naturmiljöer inom natura 2000-områden i 
Vänernområdet. I den här rapporten har en enkel analys gjorts av projektets 
socioekonomiska påverkan samt bedömning av påverkan på ekosystemtjänster. 

Socioekonomisk analys 

En kvantitativ analys har utförts av hur genomförandet av projektets åtgärder fördelat sig 
mellan lokala respektive mer långväga entreprenörer och företag. Analysen har omfattat 
både antalet kontrakt eller beställningar samt det monetära värdet av dessa. I projektet har 
ca 100 företag levererat olika tjänster och produkter för drygt 10 miljoner kr. Av de företag 
som levererade tjänster och produkter var 59 % lokala företag. Av det monetära värdet av 
tjänsterna och produkterna gick 60 % till lokala företag. 

En kvantitativ analys har utförts av det samlade teoretiska värdet av jordbruksstödet 
(miljöstöd och gårdsstöd) som potentiellt har genererats för de slåtter- och betesmarker som 
restaurerats inom projektet. Det samlade teoretiska värdet av jordbruksstöd för slåtter- och 
betesmarker som restaurerats har beräknats till knappt 370 000 kr/år. Under en 5-årsperiod 
blir det totala teoretiska värdet knappt 1 850 000 kr. 

Utöver ovanstående kvantitativa analyser har uppdragstagaren själv, utifrån egna kunskaper 
och erfarenheter, beskrivit på vilket sätt projektet kan ha medfört påverkan på 
socioekonomiska förhållanden. Lokala företag har fått delar av sin inkomst från projektet 
under en period vilket har bidragit till den lokala ekonomin samt att entreprenörerna har 
ökat sin kompetens kring hur känsliga naturmarker restaureras. Mer långväga företag och 
entreprenörer har bidragit med specialistkompetens eller specialmaskiner i projektet. 
Långsiktigt har restaureringen av betesmarker skapat förutsättningar för djurägare att få 
bete till sina djur samt inkomster för att sköta markerna. 

Genom restaureringen av natur- och kulturmiljöer, med tillhörande växt- och djurarter, har 
förutsättningar för mer naturturism samt mer friluftsliv med hälsovinster ökat. En viktig 
tradition har även återupptagits i och med att öar och strandängar kring Vänern betas igen. 
Åtgärderna förväntas öka livskvaliteten och möjligheten för ett rikt friluftsliv för de boende 
runt Vänern. Man kan även förvänta sig att fler personer som bor längre bort besöker 
området och bidrar till den lokala ekonomin.  

Genom spridningen av information till de som nyttjar och potentiellt kan nyttja områdena 
som man arbetat med i projektet, för t.ex. friluftsliv, så kan man förvänta sig att fler nyttjar 
områdena och att nyttjandet sker på ett mer hållbart sätt. 

Ekosystemfunktioner 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan 
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och 
naturupplevelser är några exempel. Som utgångspunkt för identifiering, kartläggning och 
värdering av ekosystemtjänsterna har vi i denna rapport utgått från den svenska 
ekosystemtjänstförteckningen, som är framtagen av Naturvårdsverket. 

De förväntade resultaten av de olika åtgärderna som har genomförts i projektet har inverkat 
på ett flertal ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna som har identifierats i den här 
analysen är knappt 20 olika tjänster. De är t.ex. de försörjande ekosystemtjänsterna 
”produktionen av nöt- och fårkött” samt ”skinn och ull” och ”produktionen av bär och 
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svamp”, de reglerande ekosystemtjänsterna är t.ex.” förbättrandet av häckningsplatser för 
kolonihäckande fågel” och ”pollinering, inklusive pollinering av odlade grödor”, de 
kulturella ekosystemtjänster t.ex. ”kulturarv” och ”tillhandahållande av attraktiva 
rekreationsmiljöer” och de stödjande ekosystemtjänster t.ex. ”betesdjurens reglering av 
konkurrens mellan växter” samt ”tillhandahållande av hög artmångfald”. 
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1 Inledning 
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projekt LIFE+ Vänern. Projektet 
syftar till att restaurera värdefulla naturmiljöer inom natura 2000-områden i 
Vänernområdet. I projektet ingår även informationsinsatser samt anläggning av 
friluftsanordningar i anslutning till de restaurerade naturområdena. Denna rapport utgör en 
deluppföljning i projektet inom vilket en enkel analys av projektets socioekonomiska 
påverkan samt en bedömning av projektets påverkan på ekosystemtjänster har utförts. 

2 Bakgrund 
Vänern är EU:s största sjö med flera skärgårdar som består av tusentals öar, kobbar och 
skär. Kring Vänern finns många områden med höga natur- och friluftslivsvärden som ingår 
i Natura 2000-nätverket. De flesta av områdena är också skyddade som naturreservat. Ett 
gemensamt problem i dessa områden är igenväxning. Orsaken till igenväxningen är bl.a. att 
gamla slåtterängar och betesmarker blivit olönsamma att sköta samt att regleringen av 
Vänern har ändrats så att sjön inte tillåts variera på samma sätt som tidigare 
(Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland, 2018). När markerna växer igen 
försämras förutsättningarna både för naturvärden och för friluftsliv. 

I projektet LIFE+ Vänern har man restaurerat viktiga livsmiljöer kring Vänern för ett antal 
fåglar och naturtyper som är utpekade i EU:s fågeldirektiv samt i art- och habitatdirektivet. 
I projektet har också friluftslivet gynnats genom att landskapet har blivit mer öppet och 
attraktivt att besöka samt genom att man har byggt ut besöksanordningar i projektet. Även 
informationsinsatser har utförts för att öka kunskapen om Vänerns naturvärden och Natura 
2000-områden. 

LIFE+ Vänern är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Värmland och i Västra 
Götalands län som sköter och förvaltar huvuddelen av de skyddade områdena kring 
Vänern.  

3 Metodbeskrivning 

3.1 Socioekonomisk analys 

3.1.1  Projektets påverkan på entreprenörer och företag 

Inom ramen för detta uppdrag har en kvantitativ analys utförts för att sammanställa hur 
genomförandet av projektets åtgärder fördelat sig mellan lokala respektive mer långväga 
entreprenörer och företag. Analysen omfattade både antalet kontrakt eller beställningar 
samt det monetära värdet av dessa. Länsstyrelsen bistod med listor över entreprenörer och 
de olika kontraktens eller beställningarnas värde.  

Någon enhetlig definition av vad som räknas som lokalt finns inte i Sverige idag 
(Råd&Rön - Närodlat - det avgör du, 2018). Vad som räknas som lokala respektive 
långväga entreprenörer och företag i den här analysen fastställdes i samråd med 
Länsstyrelsen. I detta fall definieras lokalt som de kommuner som gränsar till Vänern; 
Säffle, Grums, Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Åmål, Mellerud, Färgelanda, 
Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång. I de fall 
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fakturadressen inte har varit lokal, men ett lokalkontor har levererat tjänsten eller 
produkten så har tjänsten eller produkten klassats som lokal. 

3.1.2 Projektets påverkan på markägare, organisationer och 
kommuner 

En kvantitativ analys har utförts av det samlade teoretiska värdet av jordbruksstödet 
(miljöstöd och gårdsstöd) som potentiellt har genererats för de slåtter- och betesmarker som 
restaurerats inom projektet. Länsstyrelsen bistod med uppgifter om restaurerade arealer 
samt med vilka typer av betes och- slåttermarker som restaurerats i projektet.  

De arealer som har använts för beräkningen är tagna från rapporten ”Uppföljning av 
gräsmarker i projektet LIFE+ Vänern 2018. Preliminär rapport augusti 2018” (Svensk 
Naturförvaltning AB, 2018). Miljöstödet för skötseln av betesmarker och slåtterängar är 
olika för olika slags marker. Klassningen av vilken slags mark som restaureringarna har 
resulterat i har gjorts utifrån beskrivningar av utförda åtgärder och förväntade resultat av 
restaureringarna i restaureringsplanerna för områdena, i kombination med kart- och 
flygbilder. För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av markernas klassning så 
kontaktades landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Värmland för att höra hur 
Jordbruksverkets beskrivning av de olika klasserna tolkades generellt i länet.  

Förutom miljöstöd, kan gårdsstöd sökas för de betesmarker och slåtterängar som 
kvalificerar som jordbruksmark enligt EU:s definition. För att kunna få gårdsstöd måste det 
finnas stödrätter, vilka varierar i värde. Det är möjligt att bl.a. söka stödrätter för marker 
som har restaurerats till betesmark från nationella reserven. I denna analys har värdet av 
stödrätterna baserats på scenariot att stödrätter har tilldelats från nationella reserven 
(Jordbruksverket, 2018a). I beräkningarna av miljöstöd och gårdsstöd har värdet baserats 
på ersättningsnivån för 2018 (Jordbruksverket, 2018b). 

3.1.3 Socioekonomisk analys - fri del 

Utöver ovanstående kvantitativa analyser har uppdragstagaren själv, utifrån egna kunskaper 
och erfarenheter, beskrivit på vilket sätt projektet kan ha medfört påverkan på 
socioekonomiska förhållanden. 

3.2 Ekosystemtjänster 

3.2.1 Generellt om klassificering av ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger 
människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig 
vattenregim och naturupplevelser är några exempel (Naturvårdsverket, 2018).  

För att kunna värdera ekosystemtjänsterna har Naturvårdsverket gjort en indelning av 
tjänsterna i fyra grupper, se bild 1 (Naturvårdsverket, 2018): 

 Försörjande 
 Reglerande 
 Kulturella 
 Stödjande 
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Bild 1: Vanligast är att dela in ekosystemtjänster i fyra grupper: försörjande, 
reglerande, kulturella och stödjande. Bild: Naturvårdsverket  

3.2.2 Metod och avgränsningar i denna rapport 

Denna del av uppdraget har omfattat en enkel kvalitativ, teoretisk genomgång av 
ekosystemtjänster som projektet LIFE+ Vänerns fysiska åtgärder påverkat eller genererat. 
För att ge en så korrekt bild som möjligt av projektets påverkan på ekosystemtjänster, i ett 
så brett perspektiv som möjligt, har aktuell forskning och litteratur studerats. 

Som utgångspunkt för identifiering, kartläggning och värdering av ekosystemtjänsterna har 
vi i denna rapport utgått från den svenska ekosystemtjänstförteckningen, som är framtagen 
av Naturvårdsverket. Förteckningen är en bruttolista över ekosystemtjänster som är 
relevanta för Sverige och utgår från Common International Classification of Ecosystem 
Services, CICES (Naturvårdsverket, 2017). Ekosystemtjänster har i detta fall identifierats 
genom att utgå från avgränsade ekosystem där tjänster genereras. Ekosystemtjänsterna har 
delats in i kategorierna stödjande, försörjande, reglerande och kulturella.  

Ekosystemtjänster har bedömts för de förväntade resultaten av följande fysiska åtgärder, 
som har utförts i olika geografiska områden inom projektet:  

• Röjning av drygt 200 fågelskär i Vänern vid två tillfällen  

• Restaurering av drygt 100 ha gräsmarker inklusive återintroduktion av slåtter och bete 
fördelat på fyra Natura 2000-områden  

• Naturvårdsbränning av drygt 25 ha ”Västlig taiga” (tallskog) fördelat på tre områden  

• Anläggning av två häckningsöar i Naturreservatet Inre Kilsviken  

• Anläggning av drygt 20 boplattformar för havsörn och fiskgjuse i ostörda lägen i 
Vänernskärgården 

Identifiering, kartläggning och värdering av ekosystemtjänsterna har utförts genom att 
viktiga ekosystemtjänster och brukare har identifierats. För att identifiera möjliga 
ekosystemtjänster i delområdena har restaureringsplaner som har tagits fram av 
Länsstyrelsen i projektet LIFE+ Vänern studerats tillsammans med information från andra 



 

 

Analys av socioekonomisk påverkan och bedömning av ekosystemtjänster inom projekt LIFE 
Vänern, WRS AB, 20181107 

9 (21) 

rapporter, websidor och kartor där områdena beskrivs och illustreras. Detta inkluderar de 
tjänster som upplevs och utnyttjas av människor samt åtgärdernas värde som biotop för 
olika arter. Inom ramen för denna analys har det inte ingått någon monetär värdering av 
ekosystemtjänsterna. Istället har en värdering gjorts av i vilken mån projektets åtgärder 
inneburit en positiv eller negativ inverkan på ekosystemtjänsterna i en skala från +2 till -2.  

4 Resultat 

4.1 Socioekonomisk analys 

4.1.1 Projektets påverkan på entreprenörer och företag 

I projektet LIFE+ Vänern har ca 100 företag levererat olika tjänster och produkter för drygt 
10 miljoner kr. Av de företag och entreprenörer som levererade tjänster och produkter var 
59 % lokala företag och 41 % mer långväga företag och entreprenörer. Av det monetära 
värdet av tjänsterna och produkterna gick 60 % till lokala företag och entreprenörer och 40 
% till mer långväga företag, se tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Sammanställning av hur genomförandet av projektets åtgärder fördelat sig 
mellan lokala respektive mer långväga entreprenörer och företag. 

Företag Antal företag 
(st) 

Andel av 
företag (%) 

Monetärt värde 
(kr) 

Andel av värde 
(%) 

Lokalt 61 59 6 142 830 60 

Långväga 43 41 4 180 511 40 

Totalt 104 100 10 323 341 100 

 

4.1.2 Projektets påverkan på markägare, organisationer och 
kommuner 

Granskningen av restaureringsplaner och kartor resulterade i en klassning av gräsmarkerna 
inom projektet enligt tabell 2 nedan. All mark som har restaurerats i projektet har bedömts 
kunna klassas in som betesmarker med särskild skötsel, slåttermark med särskild skötsel 
eller mosaikbetesmark. Den slutliga arealen restaurerad betesmark och slåttermark är totalt 
108,4 ha som har delats upp på 64,3 ha betesmark med särskild skötsel, 1,1 ha slåtteräng 
med särskild skötsel samt 43 ha mosaikbetesmark. Då inget platsbesök har gjorts i 
utvärderingen och Jordbruksverkets tolkningar av regler kan ändras så är det inte säkert att 
markerna i en ansökan skulle godkännas och/eller klassas in exakt som i den här 
bedömningen. De ytor där klassningen är mest osäker är betesmark med träd, naturtypen 
trädbeklädd betesmark, på totalt 8,8 ha. I den här bedömningen har trädbeklädd betesmark 
klassats som betesmark med särskild skötsel. Om fodervärdet anses vara för dåligt på 
betesmarken kan marken eller delar av marken istället klassas som gräsfattiga marker, 
vilket ger en lägre ersättning i miljöstöden och inget gårdsstöd. 
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Tabell 2: Teoretiska värdet av jordbruksstöden (miljöersättningar och gårdsstöd) för 
slåtter och betesmarker som har restaurerats i LIFE Vänern. Alla ersättningsformer som 
skulle kunna vara aktuella har taigts med som jämförelse. 

Ersättningsform Ersättningsnivå 
(kr/ha) 

Areal (ha) Areal (ha) Summa (kr) 

Betesmarker och 
slåtterängar med 
allmän skötsel 

1000    

Betesmarker med 
särskild skötsel 

2800 64,3  108 040 

Slåtterängar med 
särskild skötsel 

5500 1,1  6 050 

Mosaikbetesmark 2700 43  116 100 

Gräsfattiga marker 2700    

Komplement 
höhantering 

1700  1,1 1 870 

Komplement lieslåtter 7000  1,1 7 700 

Komplement 
svårtillgängliga 
platser 

1000  41,9 41 900 

Gårdsstöd 1348  65,4 88 159 

TOTALT  108,4   369 819 

 

Förutom grundersättningen för de olika markklasserna kan ett kompletterande stöd för 
marken sökas i vissa fall. Då slåttermarken som har restaurerats i projektet slås med 
minislåtterbalk kan komplementet lieslåtter läggas till. Höet på slåttermarken lämnas kvar 
på ängen någon dag efter det att det är slaget vilket gör att även komplementet höhantering 
kan läggas till. En stor del av betesmarkerna ligger på öar i Vänern vilket innebär att 
komplement för svårtillgängliga platser kan läggas till på dessa marker. Stödrätter, som gör 
det möjligt att söka gårdsstöd, kan sökas ur nationella reserven för marker som har 
restaurerats till betesmark med särskild skötsel samt slåttermark med särskild skötsel. Det 
samlade teoretiska värdet av jordbruksstöd (miljöstöd och gårdsstöd) för slåtter- och 
betesmarker som restaurerats inom projektet är enligt den här beräkningen 369 819 kr/år. 
Om man söker stöden förbinder man sig till ett 5-årigt åtagande att sköta marken. Under en 
5-årsperiod blir det totala teoretiska värdet i detta fall 1 849 095 kr. 

4.1.3 Socioekonomisk analys – fri del 

Projektet LIFE+ Vänern har haft en påverkan på socioekonomin både lokalt och mer 
långväga samt både under en begränsad period och mer långsiktigt. Under projektets 
genomförande har ca 100 företag levererat tjänster och produkter, varav huvuddelen varit 
lokala företag.  

Lokala företag har fått delar av sin inkomst från projektet under en period vilket har 
bidragit till den lokala ekonomin. En del mindre företag med mindre erfarenhet av 
restaurering av värdefulla naturmarker har ökat sin kompetens kring restaurering av 
känsliga marker som de åtgärderna som har genomförts i detta projekt. En maskinist som 
t.ex. kör en skördare eller skotare är i normalfallet mest van vid att utföra skogshuggningar 
i produktionsskog vilket skiljer sig från en naturvårdshuggning. Träd i en igenväxt 
betesmark väljs ut på ett annat sätt än när man gallrar eller avverkar ett skogsbestånd. I en 
trädklädd betesmark vill man ha en så stor variation som möjligt med tätare och öppnare 
partier, en variation av olika träd och buskslag, där krokiga och gamla träd sparas före 
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yngre och rakstammiga träd. I en skogsgallring ska man däremot gallra bort krokiga träd 
och lämna raka träd i raka rader med jämna mellanrum mellan träden.  

Mer långväga företag och entreprenörer har bidragit med specialistkompetens eller 
specialmaskiner i projektet. Genom att dessa företag kan få inkomster via projekt som detta 
kan företagen fortleva och fortsätta att utveckla specialistkompetens och specialmaskiner. 
Fanns inte dessa entreprenörer och företag med sina specialmaskiner hade arbetet fått 
utföras på andra sätt som kanske hade varit mer tidskrävande och inte gett lika bra 
långsiktiga effekter. Ett exempel är fräsning av tuvor och stubbar på strandängar med 
ombyggda pistmaskiner som ger en mer långsiktig effekt jämfört med att hugga och röja 
igenväxning manuellt. Då återkommande röjningar förhoppningsvis inte behöver göras lika 
ofta på ytorna blir även kostnaden för skötsel av marken över tid lägre. Genom att 
betesytorna har frästs så underlättar det även för betesdjuren att beta av ytorna samt 
underlättar framtida putsning av ratad vegetation. 

Långsiktigt har restaureringen av betesmarker skapat förutsättningar för djurägare att få 
bete till sina djur samt inkomster för att sköta markerna. Då större betesmarker och kluster 
av betesmarker restaureras så har man troligtvis säkrat skötseln av marken mer långsiktigt. 
Större betesmarker eller kluster av betesmarker i ett område innebär en bättre ekonomi för 
en företagare med betesdjur. Det är främst tillsynen av djur som blir mer effektiv, vilket 
drar ner kostnaden per djurenhet, men även kompletterande skötsel av marken (t.ex. 
röjning av sly), skötsel av stängsel och stängselaggregat, eventuellt vatten till djuren, 
transport av djuren m.m. blir mer effektivt och därmed mer lönsamt. 

 

Bild 2: Ett huvudtema i LIFE Vänern har varit att restaurera och gynna de öppna 
landskapen kring Vänern. Vänster: Nolgårdsviken i Klarälvsdeltat, Hammarö kommun. 
Höger: Ön Sönnervass i Lurö skärgård, Säffle kommun. Fotografier: Fredrik Wilde. 

Restaureringsåtgärderna har både skapat gynnsamma miljöer för många växt- och djurarter 
samtidigt som det har skapats öppna trivsamma miljöer att vistas i. Besöksvänliga 
naturområden har öppnats upp och gjorts tillgängliga för bl.a. promenader, utflykter och 
fågelskådning. I projektet har det anlagts friluftsanläggningar som bryggor, rastplatser, 
vandringsleder, spänger, toaletter samt ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn. En särskild 
satsning har gjorts i Kalvö skärgård i Mariestads kommun, i Klarälvsdeltat i Hammarö 
kommun samt i Lurö skärgård i Säffle kommun. Tillgängligheten och upplevelsevärdet har 
ökat för de som vill göra utflykter till dessa platser. Det relativt omfattande båtburna 
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friluftslivet i Vänern har även det fått fler iordninggjorda platser att besöka. Potential finns 
därmed för att utveckla naturturism med båt, kajakturer, fågelskådning, fiske, guidade turer 
med teman kring natur och kultur m.m.  

 

Bild 3: I projektet LIFE Vänern har flera friluftsanläggningar anlagts för att öka 
tillgängligheten för besökare. A) Mulltoalett, Kalvö skärgård, Mariestads kommun, B och 
C) Spänger och tillgänglighetsanpassat fågeltorn i Klarälvsdeltat, Hammarö kommun, D) 
Brygga, Kalvö skärgård, Mariestads kommun och E) Brygga och spång på Vithall i Lurö 
skärgård, Säffle kommun. Fotografier: Andreas Furustam och Gunnar Lagerkvist. 

Åtgärderna som har utförts i projektet ökar möjligheten för friluftsliv för de boende runt 
Vänern och förväntas därmed ge hälsovinster och ökad livskvalitet för många människor. 
Urbaniseringen sker snabbt i Sverige, idag bor ca 85% av befolkningen i tätorter i Sverige 
(Statistiska Centralbyrån, 2018), vilket gör att tillgängliga tätortsnära naturområden, där 
t.ex. barn kan möta natur och betesdjur, blir allt viktigare. Klarälvsdeltat som ligger 
tätortsnära kan t.ex. nyttjas av förskolor och skolor samt för integration av nyanlända 
(Centrum för naturvägledning, 2018). Man kan även förvänta sig att fler personer som bor 
längre bort besöker området. Detta gynnar den lokala ekonomin då dessa personer 
övernattar på lokala hotell, vandrarhem och bed & breakfast samt äter på lokala caféer och 
restauranger och handlar i de lokala butikerna. 

En tradition av att beta öar och strandängar kring Vänern har återupptagits bl.a. på öarna i 
Lurö skärgård och i Klarälvsdeltat. Man har därmed lyft fram ett viktigt kulturarv som har 
minskat drastiskt i Sverige sedan 1950-talet. 

Inom projektet LIFE+ Vänern har det genomförts informationsinsatser som handlat om 
projektet samt de naturvärden och hotbilder som finns kopplade till projektets mål. Det har 

sammanlagt arrangerats 27 olika informationsmöten under de fem åren projektet har pågått, 
där man har nått ut till omkring 1000 personer. Målgrupperna för mötena har varit 
tjänstemän, föreningar, företag och boende kring Vänern. Därutöver har det arrangerats ett 
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inledande och ett avslutande seminarium där det sistnämnda hölls under två dagar och 
involverade drygt 70 deltagare. Genom diskussioner under mötena där olika parter har 
medverkat har man t.ex. kunnat fånga upp hur områden har kunnat göras mer tillgängliga 
för fler på bästa sätt. 

Informationsmaterial som framställts och spridits i projektet är bl.a. en hemsida, en 
projektfolder, en populärvetenskaplig rapport, en folder om naturskyddet i Vänern och fem 
olika informationsskyltar som satts upp i projektområdena runt omkring Vänern. Genom 
spridningen av information till de som nyttjar och potentiellt kan nyttja de restaurerade 
områdena så kan man förvänta sig att fler nyttjar områdena och att nyttjandet sker på ett 
mer hållbart sätt. Informationsskyltar i områdena, hemsida och en populärvetenskaplig 
rapport, vars målgrupp till stor del är allmänheten, skapar en förståelse för historian och 
naturvärdena på platserna samt säkert en stolthet för platserna hos lokalbefolkningen. Då 
man har ökat kunskapen hos besökare genom att t.ex. informera om de häckande fåglarna 
och hur man undviker att störa dem kan området nyttjas mer hållbart.  

Seminarier hemsida, rapporter och foldrar riktar sig, förutom lokalt, till andra länsstyrelser, 
organisationer, föreningar och markägare i landet som kan blir inspirerade till att 
genomföra liknande projekt på andra ställen. De som är intresserade av att genomföra 
liknande projekt kan även besöka de restaurerade områdena. 

Inventeringar av bl.a. växter, fåglar och kulturlämningar har skett inom projektet samt 
kommer att i vissa fall följas upp efter projektets slut. Inventeringarna har gett mer kunskap 
om projektområdena samt vilka natur- och kulturvärden som finns där. Kunskapen har 
kunnat användas direkt i projektet vid restaureringen av områdena då man kunnat 
restaurera fram kulturlämningar samt gynnat flera arter. Genom att t.ex. följa upp 
inventeringar av olika fåglar och växter så kan man följa effekten av restaureringen av 
områdena och därmed öka kunskapen om arter och hur de påverkas av restaureringar och 
skötsel av områden. 

4.2 Ekosystemtjänster 

4.2.1 Ekosystemtjänster som påverkats av projektet 

I den här analysen har vi bedömt att de förväntade resultaten av de olika åtgärderna som 
har genomförts inom projektet LIFE+ Vänern har inverkat på ett flertal ekosystemtjänster, 
bl.a. flera tjänster som man hittar i odlingslandskapet, se bild 2. Ekosystemtjänster har i 
huvudsak skapats eller förstärkts av åtgärderna som har utförts inom projektet i de olika 
projektområdena. I något fall bedöms åtgärderna ha haft en viss negativ påverkan på 
ekosystemtjänster.  
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Bild 2: Exempel på ekosystemtjänster i odlingslandskapet (Centrum för 
naturvägledning, 2017, baserad på Jordbruksverkets illustration, bilaga 1) 

 

De fysiska åtgärder som har genomförts är följande:  

• Röjning av drygt 200 fågelskär i Vänern vid två tillfällen  

• Restaurering av drygt 100 ha gräsmarker inkl. återintroduktion av slåtter och bete 
fördelat på fyra Natura 2000-områden  

• Naturvårdsbränning av drygt 25 ha Västlig taiga (tallskog) fördelat på tre områden  

• Anläggning av två häckningsöar i Naturreservatet Inre Kilsviken  

• Anläggning av drygt 20 boplattformar för havsörn och fiskgjuse i ostörda lägen i 
Vänernskärgården.  

Ekosystemtjänsterna som har identifierats i den här analysen är knappt 20 stycken som 
finns sammanfattade i tabell 4. Nedan redovisas de olika ekosystemtjänsterna i fet text, 
gruppvis under rubrikerna försörjande, reglerande, kulturella och stödjande.  

Försörjande 

Försörjande ekosystemtjänster är de varor som produceras av ekosystem (Lunds 
Universitet, 2014) .  

På markerna som har restaurerats till betesmark och där betesdjur har återinförts 
produceras det nöt- och fårkött samt skinn och ull. På dessa marker samt på den 
restaurerade slåttermarker produceras foder till betesdjur. 
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Genom att utföra naturvårdsbränningar i skogar som har varit mycket täta så kan man 
förvänta sig att skogarna nu har blivit öppnare, med mindre gran och mer ljusinsläpp som 
bl.a. gynnar produktionen av bär och svamp. 

Reglerande 

Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av ekosystemfunktioner som 
påverkar olika miljöfaktorer (Lunds universitet, 2014). 

I projektet har man skapat häckningsöar och förbättrat häckningsplatser för 
kolonihäckande fågel som förväntas ge en ökning av kolonihäckande fågelpopulationer. 
Målarterna för häckningsöarna och häckningsplatserna har varit dvärgmås, storlom, 
vitkindad gås, skräntärna, fisktärna samt silvertärna. Fågelarterna är upptagna i EU:s 
fågeldirektiv då dessa arter minskar i antal inom Europa, i vissa fall mycket snabbt. Denna 
minskning utgör ett allvarligt hot mot bevarandet av balanserade och hållbara ekosystem, 
särskilt då den medför att den biologiska jämvikten hotas (Europeiska Unionen, 2010). 
Exakt hur fåglarna påverkar ekosystemen kring Vänern är svårt att säga baserad på den 
begränsade forskningen som finns, men naturliga och varierade ekosystem är i regel mer 
robusta och hållbara än påverkade och ensartade ekosystem. Tärnor kan t.ex. antas påverka 
ekosystemen i vatten i närheten av där de häckar då de lever nästan uteslutande på fisk, och 
då i huvudsak småfisk, (Artdatabanken, 2018). En del av fågelarterna, som t.ex. fisktärna, 
storlom och dvärgmås, livnär sig även på insekter vilket bl.a. kan påverka mängden mygg 
samt skadeinsekter på åkermark. Vitkindad gås betar gräs och örter som skapar 
mikromiljöer som är gynnsamma för insekter m.m. (Artdatabanken, 2018).  

Häckningsplatser för havsörn och fiskgjuse har också skapats i projektet. Havsörn och 
fiskgjuse tar mest fisk som föda och kan därmed ha en påverkan på fiskbestånden. Under 
senaste åren har man även märkt att havsörn börjat jaga skarvar som föda. Skarvarna kan 
äta fisk i kommersiell storlek, och därmed direkt konkurrera om fiskresurserna (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2018b). Skarven och havsörnen är båda arter som har återkommit till 
Vänern. Först kom storskarven på nittiotalet och drygt tio år senare kom havsörnen 
tillbaka. Storskarvens population exploderade till en början, men har minskat sedan 
havsörnen börjat häcka kring Vänern. Nu är båda arternas storlek på väg till en jämvikt 
(Sveriges Radio, 2018).  

Pollinering, inklusive pollinering av odlade grödor, kommer att gynnats genom att 
betesmarker och slåtterängar med högt naturvärde har restaurerats. Genom att stoppa 
igenväxningen och återinföra hävd på dessa marker har blommande kärlväxter och många 
insekter gynnats, i synnerhet fjärilar och vildbin. I igenväxande marker konkurreras örter ut 
av mer konkurrenskraftiga gräs och sly. 

Fröspridning kommer att gynnats genom projektet på flera sätt. Fröspridning sker t.ex. via 
slåtterängshö som får fröa av sig på slåtterängen efter slåtter samt när ängsgräset förs bort 
från ängen. Fröspridning sker även via betesdjurens pälsar samt gödsel. Även vissa 
fågelarter, som brushane, som har gynnats av projektet äter och sprider frön 
(Artdatabanken, 2018). 

Kulturella 

Kulturella ekosystemtjänster är de värden som människan får eller kan erhålla i kontakt 
med naturen, med andra ord upplevelsevärden (Riksantikvarieämbetet, 2018). 
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Kulturarv har gynnats genom de restaureringar som har gjorts av främst betesmarker och 
slåtterängar. Genom att röja bort igenväxning och återinföra bete eller slåtter så har 
kulturlämningar som stenmurar, husgrunder och röjningsröse blivit synliga i landskapet.  

Naturarv har gynnats genom restaureringarna som har utförts i betesmarker, på 
slåtterängar och på fågelskär. Dessa marker har hävdats historiskt under lång tid vilket lett 
till att det finns strukturer och arter som utvecklats i dessa miljöer som t.ex. grova 
solbelysta träd, med alla dess arter. 

Tillhandahållande av attraktiva rekreationsmiljöer har skapats genom de 
restaureringarna som har utförts. Man kan förvänta sig att åtgärderna gynnar 
friluftsaktiviteter som fågelskådning, skogspromenader, bär och svampplockning, båtburet 
friluftsliv, promenader i öppet landskap samt även skapat en miljö för naturbaserad turism, 
livskvalitet och folkhälsa. 

Tillhandahållande av områden med varierande djurliv samt intressant vegetation har 
ökat genom de restaureringarna som har genomförts inom projektet. Med t.ex. betesdjurens 
kontinuerliga bete och nötande förändras växtsamhällena och utvecklas med tiden till 
artrika och varierade områden. Genom att öppna upp samt öka Vänernskärgårdens kobbar 
och skär har viktiga miljöer för kolonihäckande fåglar som tärnor, måsar, trutar och skarv 
skapats. I skydd av kolonierna häckar även ofta andra sjöfåglar som gäss, änder och 
storlom. Ovanliga fågelarter som dvärgmås, skräntärna och roskarl nyttjar ibland också de 
kala skären för sin häckning.  

Tillhandahållande av områden med vetenskapligt särskilt intressanta arter, 
naturtyper och ekosystemprocesser. I projektet har flera ovanliga naturtyper restaurerats 
som t.ex. fuktängar, hällmarkstorrängar, trädbeklädda betesmarker samt slåtterängar. Flera 
intressanta fågelarter som t.ex. havsörn, fiskgjuse, skräntärna och brushane har varit 
målarter i projektet. Det är nu möjligt att studera utvecklingen i områdena av naturtyperna 
och målarterna efter restaureringsåtgärderna. 

Tillhandahållande av områden med intressanta arter som kan användas för praktiskt 
lärande och förvaltning. I projektet har flera ovanliga och häftiga naturtyper och landskap 
med ovanliga arter restaurerats fram. Det ger möjlighet att studera dessa arter samt lära sig 
hur man kan jobba med praktisk naturvård. Trädbeklädda betesmarker har t.ex. ett högt 
antal rödlistade arter som är knutna till betespåverkan i fältskiktet och till solbelysta 
hagmarksträd. Naturvårdsbränningen som har genomförts i skogen har lett till att mängden 
stående och liggande ved har ökat vilket i sin tur ökar insektsliv och fågelliv. En mängd 
rödlistade arter gynnas av brandfält och successionsstadier efter brand (Naturvårdsverket, 
2012).  

Tillhandahållande av karakteristiska, spännande och spektakulära organismer samt 
naturmiljöer. I projektet har flera ovanliga arter och häftiga naturtyper och landskap 
gynnats genom de restaureringar som har genomförts. I projektet har bl.a. 
hällmarkstorrängar restaurerats som är en naturtyp som är särskilt karaktäristisk kring 
Vänern (Naturvårdsverket, 2012). Havsörn är en spektakulär art, som har gynnats i 
projektet genom att boplattformar har byggts.  

Tillhandahållande av hotade arter, naturtyper och ekosystemprocesser 
(existensvärde, arvsvärde). De naturtyper och arter som har nämnts i punkterna ovan kan 
även appliceras här. 
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Stödjande 

Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande funktioner i ekosystemen som är en 
förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna (Lunds universitet, 2014). 

Betesdjurens reglering av konkurrens mellan växter som motverkar igenväxning är en 
indirekt ekosystemtjänst som bl.a bidrar till ett öppet kulturlandskap. 

Tillhandahållande av hög artmångfald och genetisk mångfald inom arter som bl.a. 
bidrar till mer resilienta ekosystem, en högre och mer förutsägbar produktion, 
upplevelsevärden och optionsvärden. 

Tillhandahållande av habitat för populationer av arter för olika funktioner under alla 
stadier av artindividens livscykel (reproduktion, sovplatser, födosök, reproduktion, 
spridning, flyttning, övervintring m.fl. som bl.a. bidrar till pollinering och reglering av 
skadedjur. 

I den kvalitativa bedömningen av ekosystemtjänsterna har en värdering på en poängskala 
från +2 till -2 satts för att värdera om projektets åtgärder har inneburit en positiv eller 
negativ inverkan på tjänsten, se tabell 4 nedan. Värderingen har utgått ifrån ytorna där 
åtgärderna har genomförts jämfört med samma yta om åtgärden inte hade genomförts. Har 
den genomförda åtgärden en stor positiv (+2) eller stor negativ (-2) inverkan på 
ekosystemtjänsten? Eller en liten positiv (+1) eller liten negativ inverkan (-1)? Alternativt 
ingen inverkan alls (0)? Poängsättningen har sammanfattats i tabell 3, nedan.  

Tabell 3. Poängsättning för beskrivning av i vilken mån projektets åtgärder inneburit en 
positiv eller negativ inverkan på ekosystemtjänsten. 

Poäng Förklaring 

+2 Stor positiv inverkan 

+1 Liten positiv inverkan 

0 Ingen inverkan 

-1 Liten negativ inverkan 

-2 Stor negativ inverkan 

 

Tabell 4. Sammanfattning av effekter av utförda åtgärder på ekosystemtjänster, 
inklusive en värdering av inverkan på ekosystemtjänsten. 
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Försörjande      

Produktion av nöt-
/fårkött 

+2 0 0 0 0 

Produktion av skinn, ull +2 0 0 0 0 

Produktion av foder +1 0 0 0 0 

Produktion bär och 
svamp 

-1 +1 0 0 0 
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Reglerande      

Tillhandahållande av bo 
och häckningsplatser 

+1 +1 +2 +2 +2 

Pollinering, inklusive 
pollinering av odlade 
grödor 

+2 +1 +1 +1 0 

Fröspridning – via 
slåtterängshö samt av 
betesdjur, fåglar 

+2 +1 +1 +1 0 

Kulturella      

Kulturarv +2 +1 +1 0 0 

Naturarv +2 +2 +2 +1 +1 

Tillhandahållande av 
attraktiva 
rekreationsmiljöer: 

+2 +2 +2 +1 +1 

Tillhandahållande av 
områden med 
varierande djurliv samt 
intressant vegetation 

+2 +2 +2 +2 +2 

Tillhandahållande av 
områden med 
vetenskapligt särskilt 
intressanta arter, 
naturtyper och 
ekosystemprocesser. 

+2 +2 +2 +2 +2 

Tillhandahållande av 
områden med 
intressanta arter som 
kan användas för 
praktiskt lärande och 
förvaltning 

+2 +2 +2 +2 +2 

Tillhandahållande av 
karakteristiska, 
spännande och 
spektakulära 
organismer samt 
naturmiljöer  

+2 +2 +2 +2 +2 

Stödjande      

Betesdjurens reglering 
av konkurrens mellan 
växter som motverkar 
igenväxning 

+2 0 0 0 0 

Tillhandahållande av 
hög artmångfald och 
genetisk mångfald inom 
arter 

+2 +2 +2 +2 +2 

Tillhandahållande av 
habitat för populationer 
av arter för olika 
funktioner under alla 
stadier av artindivitens 
livscykel  

+2 +2 +2 +2 +2 
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