
Konnektivitet, restaurering och 
kompensationsmetoder

Presentationer härnäst:

• Kunskap om ekologisk konnektivitet för områdesskydd och restaurering (Charlotte Berkström 

och Per-Olav Moksnes)

• Metoder för restaurering och kompensation –vad vet vi om olika åtgärders effektivitet (Patrik 

Kraufvelin)

EFTER DETTA: Workshop ECOCOA

Ekologisk kompensation – hur gör man och vad behövs för att komma vidare?

Avslutas kl 15.45



Vilka är med på workshopen?

• Har alla fått sina pluppar???



Ekologisk kompensation – vad är det?

• Vid exploateringsärenden och -projekt

• Tillämpa principen att den som orsakar 
en skada på miljön ska betala

• Tillämpas först när all rimlig hänsyn 
vidtagits

Ett verktyg för att förhindra 

och eventuellt minska 

effekter av fysisk påverkan 

och annan skada i 

kustområdet?
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Identifiera 
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En tvådelad process

Förlust av naturvärden

där exploateringen skett

Förväntad skada efter 

alla rimliga sätt att 

undvika, minimera och

återställa

Efter: Naturvårdsverket 2016 

ECOCOA

Ekologisk kompensation 
efter Skadelindringshierarkin



Principer för ekologisk kompensation

1. Tillämpa skadelindringshierarkin

2. Vissa naturmiljöer kan inte omfattas, 

på grund av oersättlighet

3. Landskapssammanhang

4. Nettoökning av biologisk mångfald, 

åtminstone ingen nettoförlust

5. Additionalitet – verksamhet eller 

skada får inte flyttas eller omföras

6. Berörda aktörer ska ges möjlighet att 

delta i utformning

7. Balanserad fördelning av ansvar, 

skyldigheter, risker och nytta

8. Adaptivt angreppssätt

9. Transparent utförande och 

genomförande

10. På vetenskaplig grund

Från BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme)



Webb-enkät 2018-
Fråga:  Vad är din erfarenhet av ekologisk 
kompensation?

78 svar



Utveckling av ett ramverk för ekologisk kompensation 

Syfte: Stöda en transparent och flexibel process som inkluderar både biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster

• Matcha förluster mot kompensationsbehov och möjliga åtgärder

• Utgå från den livsmiljö som påverkas
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Kaskadmodell som utgångspunkt 
för identifiering av skada



Exempel ålgräshabitat

Stränder -

rekreation

Vattenkvalitet

- rekreation

Minskad

övergödning

Minskad CO2 

I atmosfären

Rekreation, 

utbildning

Fångster av

fisk

Dämpa

erosion

Dämpa

resuspension

Närings-

upptag

Kol-

upptag

Upprätthålla

biodiversitet

Produktion

växter och djur.

Bindning av

organiskt material

Livsmiljö för

växter och djur

Stabilisering av

sediment

Struktur

Funktion

Ekosystem-

tjänst

Nytta

(exempel)



Inverkan/Skada kan inträffa på olika nivåer

struktur

funktion ekosystem-

tjänst

nytta
extern nytta

Underliggande delar av modellen påverkas



Identifiering av kompensationbehov

Exempel där allt

behöver kompenseras

Två exempel där en 

del av ”benen” behöver 

kompenseras

Bedöma skada Bedöma kompensationsbehov

Samma målsättning i alla 

tre exempel



Hur gå vidare för att identifiera alternativ för 
kompensation och utföra den?



Associerade tabeller för svenska förhållanden

• Koppling mellan livsmiljö och ekosystemtjänster

• Katalog över möjliga restaureringsåtgärder

Ecosystem Structure Ecosystem Function Ecosystem Service

SWE ES 

Code Example Benefits Metrics Estimated loss

Habitat structure and 

provision Areal extent (ha) and quality of habitat

1.7 ha of mature 

eelgrass bed

1. Dampening of waves, 

sediment stabilization 

Hydro- and sediment dynamics, water 

quality, light conditions Se 1.1-1.3

2. Sequestration of organic 

material

Annual sequestrations rates, content in 

tissue and sediment of nutrient and carbon Se 2.1-2.2

3. Habitat for high primary & 

secondary production

Production, biomass and diversity of the 

community Se 3.1-3.5

4. Nursery habitats for large 

fish, crustaceans, molluscs

Density, growth rates and production of 

juveniles Se 4.1-4.2

1,1
Dampening of storm surges, decreased 

waves and flooding
28, 29

Deacreased damage on properties/ infrastructure  

from storms and flooding Decreased hight of storm surge (m) Not applicable

1,2
Decreased sediment transport and 

beach erosion

26, 42, 

47
Deacreased damage of beaches and improved 

recreational value Decreased transport of sediment  (m3) No data

1,3
Increased sedimentation, decreased 

resuspension and clearer water

26, 42, 

47
Improved recreational conditions and value for 

swimming, fishing, etc Increased secchi depth (m) 1.85 m

2,1
Removal and longturn storage of 

nutrients

39, 42, 

47
Decreased damages from eutrophication on society, 

fishing sector, recreation, etc Kg organic N and P per unit area 8.8 ton N

2,2
Removal and longturn storage of 

carbon
40

Decreased damages from climate change in the world Kg organic C per unit area 83.3 ton C

DAMAGE



Möjliga alternativ för utföra kompensationen

Första

alternativ
Alternativ 

två

Ytterligare alternativ

/kompletteringar

Kompensation på 

platsen

”ON SITE”

Kompensation på 

annan  plats

”OFF SITE”

”IN KIND”

”OUT OF KIND”



Tillbaka till exemplet!

X



Hur kompensera? Ett primärt alternativ

ON SITE, In kind

Stränder -

rekreation

Complementary



Hur kompensera?- Ett annat möjligt utfall

OFF SITE, In kind

Stränder -

rekreation

Complementary

ON SITE, Out of kind

Vissa funktioner, men inte andra, kan kompenseras

för på annan plats och ändå bidra till est och nyttor

On site kompensation för 

de kvarstående funktionerna



Tillämpning i andra 
exempel

• Analys av faktiska fallstudier: 

Väldigt få i svenska kustområden



Utvärdering av tidigare 
fall - Angreppsätt

• På basen av domstolsbeslut och 

sakkunnigutredningar

• Beskriva: 
- Typ av aktivitet

- Typ av påverkan 

- Skadebeskrivning – fördelat på struktur, 
funktion, ekosystemtjänst, nyttor

- Kompensationens omfattning och 
beräkningsmetod

- Fiskeavgiftens omfattning och metod

• Analys i förhållande till Ecocoa-

modellen



Pågående: Utveckla 
koncept för ”typfall” 
kring vanliga livsmiljöer

Någon/några av:  
Ålgräsängar

Mjukbottnar med domin. sötvattenvegetation

Musselbottnar

Ostronrev

Tångbälten och a veg.klädda hårdbottnar

Våtmarker

Grunda vegetationsfria mjukbottnar

Djupa områden, nedanför fotisk zon



Diskussionsfrågor

1. Ekologisk kompensation i kustförvaltningen - i vilka sammanhang?

2. Ecocoa-ramverket med kaskadmodellen - för vilka processer?  

3. Information och kunskap - Om du skulle tillämpa ramverket idag, vilka 

källor skulle du stöda dig på för att göra det?



NU: GRUPPARBETEN

Hitta ditt grupprum (med hjälp av plupparna)

På VÄGEN dit

- Hämta fika

- Rösta

Återsamling 15.30 i detta rum



Workshop ECOCOA -

GRUPPARBETEN

Ekologisk kompensation – hur 

gör man och vad behövs för att 

komma vidare?

Dela och utveckla kunskap



ECOCOA – Ekologisk kompensation i kustområden
(2018-2021)

Advancing management tools to halt losses to biodiversity 

and ecosystem services 

• SLU Aqua, 

• Anthesis Enveco, KTH

• EnviroEconomics Sweden, 

• University of Gothenburg, Stockholm university

•



Workshop ECOCOA -

GRUPPARBETEN

Ekologisk kompensation – hur 

gör man och vad behövs för att 

komma vidare?

Dela och utveckla kunskap



Workshop ECOCOA -

Återsamling

Ekologisk kompensation – hur 

gör man och vad behövs för att 

komma vidare?

Samla in erfarenheter



Vad händer nu inom projektet?

• Kommer ni på något ni vill skicka med i efterhand, kontakta 

lena.bergstrom@slu.se

• En rapport från projektet kommer i början av nästa år

• Slutkonferens mars 2021 tillsammans med de andra projektet inom 

naturvårdsverkets forskningssatsning på ekologisk kompensation



Workshop ECOCOA 

Avslutning

Ekologisk kompensation – hur 

gör man och vad behövs för att 

komma vidare?



TACK för er respons!

Hoppas att ni också tyckte det 

var givande!


