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Abstract 
There are several perspectives of the environmental impacts of mining in Mertainen, this study is an 

attempt to assess the impact on ecosystem services. 

An identification and valuation of ecosystem services can highlight the value of the ecosystem 

services affected by operations, and how they in turn drive a further impact on other ecosystem 

services.  

In order to reach a methodical identification and valuation of ecosystem services the Environmental 

Protection Agency's Guide for valuation of ecosystem services, was used where both quantitative and 

qualitative valuation was conducted. 

The identification showed connections between ecosystem services, which compiled visualized 

feedback loops. The result shows both how the ecosystem services can influence each other, and that 

consideration needs to be taken regarding possible threats to ecosystem services on a local, regional 

and global level. 

Although more studies are necessary for higher certainty in the results, the identification and valuation 

of ecosystem services contribute to a systemic perspective of the impacts on the ecosystem. 

Sammanfattning  
Gruvverksamhet i Mertainen påverkar miljön ur flera perspektiv, här har ett försök till bedömning av 

påverkan på ekosystemtjänster utförts.  

En identifiering och värdering av ekosystemtjänster kan synliggöra värdet av de ekosystemtjänster 

som påverkas av verksamheten, och hur de i sin tur kan driva ytterligare påverkan på andra 

ekosystemtjänster.  

Studien använde Naturvårdsverkets Guide för värdering av ekosystemtjänster, för en metodisk 

identifiering och värdering av ekosystemtjänster där värderingen utfördes både kvantitativt och 

kvalitativt.  

Identifieringen visade på samband mellan ekosystemtjänster, vilka samanställda synliggjorde feedback 

loops. Resultatet visar både hur ekosystemtjänster kan påverka varandra samt att hänsyn behöver tas 

gällande möjliga hot mot ekosystemtjänster lokalt, regionalt och globalt. 

Trots att fler studier är nödvändiga för större säkerhet i resultat kan en identifiering och värdering av 

ekosystemtjänster bidra till ett systemperspektiv av verksamhetens påverkan på ekosystemet. 
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1. Bakgrund 

1.1. Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är förmåner och fördelar från våra ekosystem som bidrar till mänskligt 

välmående, något som ofta tas för givet men som vi är beroende av (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005). 

År 2000 kom en begäran från FN:s generalsekreterare Kofi Annan om en utvärdering av 

globala ekosystemförändringar och de konsekvenser som det kan innebära för mänskligt 

välmående, kallad Millennium Ecosystem Assessment. Resultaten visade att människans 

användande av resurser de senaste 50 åren har utan jämförelse i människans historia förändrat 

ekosystemen genomgripande.  

Vi har haft en ekonomisk utveckling och uppnått ett ökat mänskligt välbefinnande, men priset 

betalas av degraderade ekosystemtjänster och ökad fattigdom för vissa grupper av människor. 

Man såg även en ökad risk för icke-linjära förändringar i ekosystemtjänster (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). 

Utvinningen av mineral är inte i sig en ekosystemtjänst då dessa är beroende av levande 

organismer, vilket utesluter mineraler (Naturvårdsverket, 2014). Mineraler produceras 

visserligen genom biogeokemiska kretslopp men ses som en naturresurs (Kaufmann & 

Cleveland, 2008).  

Gruvverksamheten påverkar dock ekosystem, och därmed dess ekosystemtjänster. 

Det finns etablerade men ofullständiga bevis att förändringar i ekosystem sker icke-linjärt. 

Det kan leda till plötsliga förändringar av ekosystemens funktion vilket i sin tur kan leda till 

konsekvenser för mänskligt välmående. Svårigheten med icke-linjära förändringar är att 

kunna förutspå vart gränsen går för ett hållbart användande (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005). 

Genom att kartlägga befintliga ekosystemtjänster inom ett område framgår dess rumsliga 

placering (Brown, et al., 2015) och en värdering av dessa är ett sätt att synliggöra 

ekosystemtjänsternas värde (Naturvårdsverket, 2015). En kartläggning av områden med 

exempelvis kulturella och försörjande ekosystemtjänster, kan vara till hjälp vid planering av 

projekt (Williams & Stewart, 1998). 

Ett etappmål i miljömålssystemet är att värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända 

och inkluderas i ekonomiska och politiska beslut, samt i övriga beslut där så är skäligt och 

relevant senast 2018 (Naturvårdsverket, 2012). 

Miljökonsekvensbeskrivningar visar påverkan på miljön från en planerad verksamhet,  

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att 

identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade 

verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, 

vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, 

vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, 

råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa 

effekter på människors hälsa och miljön. MB (1998:808), 6 kap, 3§.  

… medan en värdering av ekosystemtjänster tydliggör hur den verksamheten påverkar 

ekosystemtjänsterna och bidraget till mänskligt välmående. 
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Värdering av ekosystemtjänster syftar till att belysa och bygga en förståelse för 

människans beroende av fungerande och friska ekosystem genom att beskriva de 

värden som är förknippade med ekosystemtjänsterna. (Naturvårdsverket, 2015) 

Vem som påverkas av förluster i ekosystemtjänster kommer inte bara att röra nuvarande 

generation men även kommande generationer (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

1.2. Gruvverksamhet vid Mertainen 

Fyndigheten av magnetit i Mertainen i Kiruna kommun är känd sedan 1800-talet och 

verksamhet bedrevs 1956-58, med väl synliga lämningar från väg E10. Det innebär att den 

nya verksamheten vid Mertainen inte anläggs i ett orört område. (Winnerstam & Hellman, 

2012) 

Mertainens två toppar (+565 resp. +628 m) utgör en markerad höjd i ett landskap vilket är 

flackt i nordlig och östlig riktning, med stora våtmarker i norr. I sydlig och västlig riktning är 

området mer kuperat med berg som når över trädgränsen (+600m) (Winnerstam & Hellman, 

2012). Mertainen är beläget i en zon där barrskog övergår till fjällbjörkskog (Enetjärn Natur, 

2011).  

Verksamheten påbörjades 2015 och brytningen av magnetit vid verksamheten i Mertainen 

sker i dagbrott genom pallbrytning (Winnerstam & Hellman, 2012).  

 

Figur 2.1: Schematisk bild av pallbrytning i dagbrott (Winnerstam & Hellman, 2012) 

Vid pallbrytning tas malmen ut genom sprängning i nivåer om 15 m (se figur 2.1), varpå man 

arbetar sig nedåt nivå för nivå (LKAB, 2016) Dagbrottets planeras bli 270-370 m djupt och 

1300 m långt och 70 m brett. Årlig produktion beräknas bli 15 miljoner ton malm vilket 

innebär drygt 9 miljoner sovrad produkt (Winnerstam & Hellman, 2012). 
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1.2.1. Delar i verksamheten 

Delar i verksamheten från miljökonsekvensbeskrivningen (Winnerstam & Hellman, 2012). 

Aktivitet  Anteckning  

Avrymning av jordmassor Sker successivt och parallellt med pågående brytning. 

Massorna från jordavrymningen förvaras i två separata 

upplag, dessa används som en resurs som används vid 

återställandet. 

Dominerande jordart är siltig-sandig morän, vid lägre 

delar finns bitvis torv. Medeldjup 3m. 

Avlägsnande och hantering 

av sidoberg och 

sovringsavfall 

Sidoberget består av en finkornig intermediär vulkanit 
För säker brytning tas sidoberg bort och transporteras från 

dagbrottet till upplag med truck. Sidoberg kommer även att 

användas som fyllnadsmassa i området. Mängden sidoberg 

och sovringsavfall som deponeras blir 340 Mton och 

motsvarar en upplagsyta om ca 260 ha och 120 m höjd i 

öster.  

Länshållning Länshållning av dagbrottet beräknas till 300 m3/h 

Sprängning Sprängning sker vid pallbrytning.  

Krossning och sovring Krossning och siktning sker i flera steg till materialet är > 

20 mm, var på torr magnetseparering sker för anrikning. 

Dammbegränsande åtgärder används vid omlastning.  

Tabell 2.1: Delar i verksamheten. 

1.3. Konsekvenser från verksamheten  

I utförd miljökonsekvensbeskrivning (Winnerstam & Hellman, 2012) finns beskrivet de delar 

av verksamheten vilka kan innebära påverkan på miljö och hälsa. Konsekvenserna innefattar 

kortfattat: 

 Påverkan på landskapsbild. 

 Utsläpp till luft  

o Emissioner från transporter och borrning. 

o Damning uppstår vid sprängning samt från kross- och sovringsverket. 

 Utsläpp till vatten  

o Via dagbrott och upplag för sidoberg, sovringsavfall och avrymningsmassor 

o Utsläpp av kväve från rester av sprängmedel 

 Buller 

 Vibrationer, luftstötar och stenkast 

 Konsekvenser för grundvatten- och ytvattensystemet 

 Konsekvenser för naturvärden i mark  

 Konsekvenser för skyddade eller speciellt skyddsvärda arter 

 Konsekvenser fågelskyddsområde 

 Konsekvenser för friluftsliv, jakt och fiske 

 Konsekvenser för rennäring 

 Konsekvenser för kulturhistoriska värden 

 Sammanfattning av konsekvenser för riksintressen och formellt skyddade områden 
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1.4. Ekologisk kompensation 

LKAB arbetar i nuläget med ekologisk kompensation i ett område i direkt anslutning till 

området i Mertainen. Kompensation sker både genom att bevara befintliga värden men även 

genom åtgärder i området, t.ex. tillförsel av död ved. (Eriksson, 2014) 

2. Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att identifiera och värdera påverkade ekosystemtjänster vid 

gruvverksamheten i Mertainen i Kiruna kommun.  

Syftet är vidare att identifiera ekosystemtjänsters påverkan på andra ekosystemtjänster.  

Frågeställningen är om ekosystemtjänster kan ge ytterligare ett perspektiv av påverkan från 

verksamheten. 

Målet med arbetet är att genom identifiering och värdering belysa verksamhetens påverkan på 

ekosystemtjänster vid gruvverksamheten i Mertainen, Kiruna kommun. 

Ett ytterligare mål är se hur ”Naturvårdsverkets guide för värdering av ekosystemtjänster” 

fungerar med information från miljökonsekvensbeskrivningen. 

3. Metod 

 

Figur 4.1: Metod för arbetsgången. 

3.1. Identifiering av berörda ekosystemtjänster 

Identifiering av berörda ekosystemtjänster utförs enligt den av Naturvårdsverket framtagna 

guiden för värdering av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015). Metoden används här för 

att ge arbetet en möjlighet att jämföras. 

Tillvägagångssätt för identifieringen/värderingen är först bestämma syfte för analysen (steg 

1), vilket är en analys av påverkan på ekosystemtjänster. För detta behövs en fullständig 

identifiering av ekosystemtjänster (steg 2), och avgränsning ska helst inte göras (steg 3). 

Utgångspunkt för värderingen (steg 4) är hur företagets verksamhet påverkar 

ekosystemtjänsterna. Vanliga uttryck för värde i sammanhanget (steg 5) är kronor eller poäng. 

Avslutningsvis görs en återblick över analysen (steg 6). (Naturvårdsverket, 2015) 

 

Identifiering av 
från verksamheten 

påverkade 
Ekosystemtjänster

• Naturvårdsverkets guide för 
värdering av EST. 

• MKB används som underlag för 
påverkan.

CLD över 
Ekosystemtjänsters 

beroende av och 
påverkan på andra 
Ekosystemtjänster

• Synliggörande av ev. feedback 
loops vid påverkan på EST. 
Program iModeler.

• Resultatet av CLD är del i underlag 
för värdering.

Synliggöra 
påverkan på 

ekosystemtjänster 
lokalt. 
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Figur 4.2: Egen bild av metoden för värdering av ekosystemtjänster enligt (Naturvårdsverket, 2015).  

3.1.1. Steg 1: Syfte med identifieringen 

Syftet med identifieringen är att belysa verksamhetens påverkan på ekosystemtjänster vid 

gruvverksamheten i Mertainen, Kiruna kommun  

3.1.2. Steg 2: Identifiering av ekosystemtjänster 

Med miljökonsekvensbeskrivningen för området Mertainen i Kiruna kommun (Winnerstam & 

Hellman, 2012) som grund identifieras av verksamheten berörda ekosystemtjänster. De 

ekosystemtjänster som inte kan identifieras från miljökonsekvensbeskrivningen kommer att 

identifieras och påverkan bedömas genom information i vetenskaplig litteratur. 

Som bruttolista vid identifieringen i steg 2 används en allmän lista (se tabell 5.1) från The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB , 2010). 

Tabell 5.1: Bruttolista av ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänst  Exempel 

Försörjande ekosystemtjänster 

Livsmedel Ekosystemet har förutsättningar för livsmedel från 

vilda/domesticerade arter 

Råvaror Ekosystemet har en mångfald av material för tillverkning eller som 

bränsle. 

Grundvatten Ekosystemet tillhandahåller yt- och grundvatten. 

Medicinska resurser Växter och arter som används av läkemedelsindustrin 

Reglerande ekosystemtjänster 

Lokal reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Ekosystemets möjlighet att påverka klimat och luftkvalitet. 

Upptag och lagring 

av kol 

Kol tas exempelvis upp av levande växter samt kan tas upp av vatten 

Mildrande vid 

extrema händelser 

Kapacitet att skapa buffertar som mildrar konsekvenserna av till 

exempel översvämningar 

Vattenrening Förmåga att bryta ned föroreningar och avfall 

Förebyggande av 

erosion 

Erosion är en nyckelfaktor då mark degraderas 

Pollinering Förutsättning för många växters spridning och fortplantning. 

Biologisk kontroll Förmåga att reglera sjukdomar  

Stödjande ekosystemtjänster 

Syfte med 
värderingen 

Identifiera 
ekosystemtjänster

Avgränsa analysen
Val av 

utgångspunkt för 
värderingen

Tillämpa 
värderingsmetod

Återblick av 
analysen
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Habitat för arter Livsutrymme och förutsättningar för arters överlevnad 

Bevarande av 

genetisk mångfald 

Genetisk mångfald både av arter och inom arter 

Kulturella ekosystemtjänster 

Rekreation, mental 

och fysisk hälsa 

Ekosystemets förmåga att bidra med återhämtning och bidra till ökad 

hälsa 

Turism Organiserad och organiserad turism och friluftsliv 

Estetik och 

inspiration 

Estetik och inspiration för kultur, språk, konst och design från 

omgivningen. 

Andliga upplevelser 

och platskänsla 

Känsla av tillhörighet och lokal identitet.  

Följande frågor ska besvaras för identifiering av berörda ekosystemtjänster, där fråga 1-6 är 

grundläggande frågor för analysen, och frågorna 7-9 inriktade på påverkan från projektet 

(Naturvårdsverket, 2015). 

1. Finns ekosystemtjänsten i området? 

2. Vilka platser är särskilt viktiga för ekosystemtjänsten? 

3. På vilket sätt skapar ekosystemtjänsten nytta? 

4. För vem skapas nytta? 

5. Är ekosystemtjänsten hotad?  

6. Vilka andra ekosystemtjänster är den beroende av, alternativt påverkar? 

7. Påverkas ekosystemtjänsten av projektet? 

8. På vilket sätt påverkas den? 

9. Vem gynnas eller drabbas? 

3.1.3. Steg 3: Avgränsning 

En avgränsning av ekosystemtjänster rekommenderas inte av guiden för syftet att bedöma ett 

företags påverkan på ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015). 

Då ekosystemtjänsterna råvara och turism inte identifierats i området, utesluts de i 

värderingen. 

3.1.4. Steg 4: Utgångspunkt för värdering 

Eventuella hot mot ekosystemtjänsterna samt verksamhetens påverkan som identifierats 

inkluderas kvalitativt i värderingen.  

Resultatet av ekosystemtjänsters direkta påverkan på, och direkta beroende av andra 

ekosystemtjänster sammanställdes i ett Causal Loop Diagram, vilket används som underlag 

för kvantitativ värdering i form av poäng. 

När påverkan och beroende samlas i en CLD framträder även indirekt påverkan och 

eventuella feedback loops i systemet. 

Loopar visar på självreglering i systemet. Looparna kan vara förstärkande eller balanserande. 

I en förstärkande loop ökar effekten, medan det i balanserande loopar finns faktorer som 

begränsar effekten (Haraldsson, 2000). 

3.1.5. Steg 5: Värdering 

Samtliga ekosystemtjänster motsvarar 1 p. Värderingen bedöms med en poäng per påverkan 

direkt och indirekt, samt en poäng per feedback loop som ekosystemtjänsten deltar i. De olika 

kategorier för vilka poäng ges är:  
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 Direkt påverkan på antal andra ekosystemtjänster 

 Indirekt påverkan på antal andra ekosystemtjänster via feedback loops 

 Antal feedback loops som ekosystemtjänsten deltar i 

Den kvalitativa värderingen beskriver förekomst av möjliga hot mot ekosystemtjänsten och 

förekomst av påverkan från verksamheten. 

3.1.6. Steg 6: Återblick av analysen 

En återblick av analysen sker i diskussionsdelen. 

3.2. Påverkan av olika delområden. 

 

Figur 4.3: Bedömda naturvärdesklasser, (figur 18 (Winnerstam & Hellman, 2012)).  Mörkare gula 

områden motsvarar högsta naturvärde1, gula områden: högt naturvärde2, rosa områden: ordinärt 

naturvärde3 (Winnerstam & Hellman, 2012) 

Miljökonsekvensbeskrivningens naturvärdesinventering (Enetjärn Natur, 2011) används som 

underlag för vilka typer av ekosystem som finns inom området. De inventerade området (figur 

4.3) jämförs med placeringen av verksamhetens olika delar (figur 4.4). Delområden beskrivs 

kort nedan. 

A: urskog med insprängda våtmarker. 

B: liten mestadels ostörd myr. 

C: urskogsartad skog med låg mänsklig påverkan. Mertaseno är recipient för renat 

överskottsvatten 

D: tallskog angränsande mot myr. 

E: öppen myr med viss påverkan från väg E 10. 

F: höjdrygg med fjällbjörkskog med låg mänsklig påverkan. Dagbrottets placering. 

                                                           
1 Innebär opåverkad/delvis påverkad naturmiljö där stora inslag av värdefulla strukturer och/eller arter finns. 
2 Innebär påverkad naturmiljö med visst inslag av värdefulla strukturer/arter. Kan även innebära opåverkad 

naturmiljö med ringa inslag av värdefulla strukturer/arter. 
3 Låga naturvärden och starkt påverkad mark. 
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G: Område G, urskogsartad skog i stort sett opåverkad av mänsklig påverkan. Placering för 

avrymningsmassor samt delvis anläggning för kross/sovring och delvis upplag för 

sidoberg/sovringsavfall. 

H: botaniskt intressant backkärr angränsar till urskog. Upplag för sidoberg/sovringsavfall 

placeras delvis i området.  

I: en större öppen myr och mindre myrar i igenväxningsfas, angränsar mot ung 

produktionsskog.  

J: myr omgiven av produktionsskog, placering delvis för avrymningsmassor samt delvis 

anläggning för kross 

K: urskogsartad lågproduktiv skog, placering delvis för avrymningsmassor, samt delvis för 

upplag för sidoberg/sovringsavfall. 

L: liten myr i urskogsartad skog, delvis placering för sidoberg/sovringsavfall 

M: största öppna myren i området och är opåverkad. Placering för avrymningsmassor samt 

delvis upplag för sidoberg/sovringsavfall. 

N: urskogsartad skog med mosaikartad våtmark. Begränsad mänsklig påverkan. Placering för 

sidoberg/sovringsavfall delvis i området. 

O: urskogsartad gransumpskog av mycket hög ålder. Förekomst av sällsynta och hotade arter. 

Placering för upplag för sidoberg/sovringsavfall delvis i området. 

 

3.3. Avgränsning 

Ingen avgränsning av ekosystemtjänster rekommenderas av guiden för det syfte som valts. 

Ekosystemtjänster som inte bedöms ske inom området utelämnas dock i vidare bedömning, 

vilket gäller ekosystemtjänsterna råvara och turism. 

Värderingen avgränsas till bedömning om påverkan direkt, indirekt eller deltagande i 

feedback loops förekommer, samt om hot finns mot ekosystemtjänsten, eller påverkan från 

verksamheten förekommer. 

Geografisk avgränsning för identifiering av ekosystemtjänster är området som LKAB sökt 

tillstånd för, (se figur 4.3 nedan), samt recipienten Mertaseno. Det innebär inte att påverkan 

från verksamheten anses avgränsad till ett specifikt område. 
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Figur 4.4: Alternativ 2, huvudalternativ i MKB (Winnerstam & Hellman, 2012) 
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4. Identifiering av ekosystemtjänster 

4.1. Livsmedel 

Ekosystemtjänsten utgörs i området av rennäring vilket bedrivs i området av fjällsamebyarna 

Laevas och Gabna. Ekosystemtjänsten utgörs även av möjlighet till bärplockning, viltjakt och 

fiske i området (Winnerstam & Hellman, 2012).  

Ekosystemtjänsten skapar nytta för mänskligt välmående genom att möjlighet till 

bärplockning, viltjakt, fiske och rennäringen ger tillgång på lokala livsmedel, och möjlighet 

till både inkomst och utevistelse (Kettunen & Vihervaara, 2012). 

Nytta bedöms skapas för allmänhet, organiserat och oorganiserat friluftsliv, samt rennäringen. 

Rennäringen är hotad genom undanträngning från andra verksamheter, exempelvis skogsbruk, 

turism, infrastruktur och gruvnäring (Winnerstam & Hellman, 2012). I ett framtida perspektiv 

hotas rennäringen även av framtida klimatförändringar (Moen, 2008). Regionalt sett bedöms 

inte tillgången på bär, viltjakt, fiske som hotad (Winnerstam & Hellman, 2012). 

Produktionen av livsmedel är direkt beroende av habitat för arter, pollinering och biologisk 

kontroll av skadedjur.  

Habitat för arter då det är en förutsättning för produktion av fisk, bär, vilt och produkter från 

rennäringen. En minskning av habitat medför även en minskning av möjlighet till produktion. 

Mertaseno har goda förutsättningar för ett stort bestånd av öring (Winnerstam & Hellman, 

2012). Blåbär vilket noterats i området (Winnerstam & Hellman, 2012) växer i granskog 

gärna skuggigt (Källman, 1997).  

Samebyn Gabna har betesområden inom området samt en flyttled vid kanten av områdets 

södra del. Flyttleder är en del av de funktionella sammanhang som rennäringen är beroende av 

(Winnerstam & Hellman, 2012). 

Pollinering är en förutsättning för produktion av bär där en minskning av tjänsten även 

medför en sänkning av produktion (Hansen & Malmaeus, 2016).  

Biologisk kontroll av skadegörare har en viktig funktion för att bevara ekosystem och dess 

ekosystemtjänster (Thompson, et al., 2014). 

Produktionen av livsmedel påverkar i sin tur direkt Rekreation, mental och fysisk hälsa, 

Andliga upplevelser och platskänsla och Estetik och inspiration. 

Rekreation, mental och fysisk hälsa påverkas direkt då vistelse i naturen ger livskvalitet och 

förebygger ohälsa och ger ökad möjlighet till återhämtning vid sjukdom (Lisberg Jensen, 

2008). 

Platsen har både kulturhistoriska lämningar och är plats för renskötsel (Winnerstam & 

Hellman, 2012) vilket direkt bidrar till Andliga upplevelser och platskänsla (Williams & 

Stewart, 1998). 

Mertainens tvådelade topp i ett i övrigt flackt landskap samt områden av urskogsartad 

karaktär (Winnerstam & Hellman, 2012) bidrar till Estetik och inspiration (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). 

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten. Främst påverkas rennäringen som påverkas 

av flertalet faktorer; stängsel påverkar renbetesområden, buller från verksamheten kan leda till 

stress och störd betesro, oro finns att damningen kan påverka tillgången på bete. Stora delar 

av området för verksamheten är nyckelområden4 för Gabna (Winnerstam & Hellman, 2012). 

                                                           
4 Områden av hög betydelse för rennäringen. 
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Tillgången på bär begränsas, men i mindre omfattning då god tillgång finns i omgivningarna. 

Möjligheten till viltjakten i området begränsas. Möjligheten till fiske bör inte påverkas då 

verksamheten inte bedöms påverka vattenkvalitén. (Winnerstam & Hellman, 2012) 

Allmänheten och fjällsamebyarna Gabna och Laevas drabbas, främst Gabna som förlorar 

vinterbete samt får inverkan på flyttled. Vinterbete är en begränsande faktor för rennäringen 

(Winnerstam & Hellman, 2012). 

4.2. Råvaror  

Ekosystemtjänsten bedöms i dagsläget inte finnas i området.  

Stora delar av området är av urskogsartad karaktär och övriga områden består av hyggen eller 

ungskog (Winnerstam & Hellman, 2012) 

4.3. Grundvatten 

Produktion av grundvatten samt ytvatten finns i området, ytligt i området mot väg E10, men 

grundvattenytan ligger djupare med stigande sluttning. Vattendraget Mertaseno blir recipient 

för verksamheten. Provtagning från Mertaseno visar inte på negativ biologisk påverkan från 

den gruvverksamhet som tidigare bedrevs i Mertainen. Vid efterbehandling kommer även 

vattendragen Pounujoki och Saittajärvi att ta emot passerande vatten (Winnerstam & 

Hellman, 2012). 

Tjänsten skapar nytta för mänskligt välmående då Mertaseno är biflöde till Torne älv, vilken 

används som råvattentäkt.  

Öringsbestånd finns i Mertaseno (Winnerstam & Hellman, 2012), vilket skapar nytta för 

fritidsfiskare lokalt men även för innevånare i Vittangi (som råvattentäkt). 

Ekosystemtjänsten är inte hotad i regionen då Norrbotten har relativt god tillgång på 

grundvatten (Länsstyrelsen Norrbotten). I ett framtida perspektiv kan grundvattennivåer 

ändras på grund av flödesändringar och medeltemperaturökning (Hansen & Malmaeus, 2016). 

I Norrbotten väntas en ökning av årsmedeltemperatur med 2-3ᵒC och en lokal 

årsmedeltillrinning på 25-30% (RCP 4,5) till mer än 40 %(RCP 8,5) vid perioden 2069-2098 

jämfört med referensperioden 1963-1992. (SMHI, 2015) 

Eftersom ingen utvinning av grundvatten sker inom området inkluderas bara tjänster in-situ. 

Påverkar direkt lokal klimatreglering både genom den hydrologiska cykeln och genom att 

leverera och lagra värme eller kyla (Bonan, 2008) (Tuinstra & van Wensem, 2014). 

Påverkar direkt förebyggande av erosion och mildrande av extrema händelser genom 

absorption av ytligt vatten och genom att möjliggöra tillgång vid utebliven nederbörd. 

Påverkar även direkt habitat för arter (Söderqvist, et al., 2014).  

Ekosystemtjänstens kvalitet påverkas av förebyggande av erosion (Hansen & Malmaeus, 

2016). Funktionen av rening av vatten påverkar direkt grundvattnets kvalitet 

(Hansen & Malmaeus, 2016). Den hydrologiska funktionen är en nyckelfaktor för 

ekosystemtjänster från våtmarker (McLaughlin & Cohen, 2013) vilket bedöms ge grundvatten 

en viktig roll.  

Kolinlagring sker genom fotosyntes vilket innebär att ekosystemtjänsten är direkt beroende av 

tillgänglighet på vatten (Hansen & Malmaeus, 2016).  

Ekosystemtjänsten kommer att påverkas av verksamheten. Grundvattnets kemi bedöms 

inte påverkas negativt. Då länshållning sker kommer grundvattennivåerna i bergets 

vattenförande struktur att sänkas till dagbrottets bottennivå. Ett minskat utflöde av 
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grundvatten från berg till jord kommer att ses vid dalbotten vid Mertaseno, vilket kan ge 

negativ påverkan på våtmarker mellan dagbrott och väg E10. Då Mertaseno tillför vatten i 

grundvattenmagasin i jord antas den motverka sänkta grundvattennivåer.  (Winnerstam & 

Hellman, 2012) 

Gällande ytvattensystem kan påverkan ske genom hydrologisk påverkan och kemisk 

påverkan. Den hydrologiska påverkan på Mertaseno beräknas bli påtaglig vid lågvattenföring, 

medelvattenföringen ökar något medan högvattenföringen påverkas knappt märkbart. Kemisk 

påverkan från utsläpp av metaller och kväve från verksamheten anses låga med ingen till liten 

risk för biologisk skada utom för koppar där risk föreligger. Totalkvävekoncentrationen vid 

avbördningspunkten kommer att stiga markant, men avklinga nedströms. Då tillgången på 

fosfor är begränsande bedöms inte risken för övergödning ändras. (Winnerstam & Hellman, 

2012) 

Då tungmetaller från gruvverksamhet kan påverka akvatisk miljö och leda till patologiska 

tillstånd hos fisk (Moiseenkoa & Kudryavtsevab, 2001) kan fritidsfiskare drabbas om 

beståndet drabbas. 

4.4. Medicinska resurser 

Resurser från både djur och växtriket finns nämnda bland de råvaror som det samiska folket 

använt i traditionell medicin (Kjellström, 2002) vilket även Laila Spik5 informerar om. 

Ekosystemtjänsten bedöms finnas i området i form av vanligt förekommande växter i skog 

och fuktig mark, vilka används som medicinsk resurs enligt samisk tradition. Exempel på 

medicinska resurser är tickor, gulvit renlav, vitmossa, lummer, åkerfräken, sälg, rosenrot, 

älggräs, fjällkvanne och röllika (Källman, 1997) (Utsi, u.d.). 

Tillgång till medicinska resurser som används enligt samernas traditionella kunskap skapar 

nytta då det ger möjlighet till behandling i otillgänglig terräng. (Kjellström, 2002) Nyttan är 

möjlig för både samer och allmänhet. 

Laila Spik berättar att medicinska resurser har stor betydelse för den samiska kulturen och 

intresset för samisk naturmedicin är stort både nationellt och internationellt. 

Många växter som används är vanliga både i landet och i regionen (Källman, 1997) dock 

används även mer ovanliga arter berättar Laila Spik. Spik berättar vidare att en stor mängd 

kunskap gått förlorad både mellan generationer och på grund av ändrat levnadssätt. 

Förhållandena medför en svårighet att bedöma om ekosystemtjänsten är hotad. 

Det finns ett direkt beroende av pollinering för blommande växter (Wratten, et al., 2012) samt 

biologisk kontroll av skadegörare där exempelvis fåglar kan reglera mängden skadedjur 

(Whelan, et al., 2008). 

Var art har olika behov av växtplats (Källman, 1997) vilket medför ett direkt beroende av 

habitat för arter. 

Förekomst av medicinska resurser har möjlighet att direkt påverka rekreation, mental och 

fysisk hälsa (Kjellström, 2002) (Källman, 1997). Insamling av resurser bidrar direkt till 

platskänsla (Williams & Stewart, 1998). 

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten vid Mertainen då avrymning av vegetation 

samt upplag av avrymningsmassor påverkas habitat för växter. Då de medicinska resurser som 

                                                           
 5 Telefonsamtal med Laila Spik, samisk kulturarbetare, 17 maj 2016 
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avses är inom samisk traditionell kunskap är det främst den samiska befolkningen som 

drabbas. 

4.5. Lokal reglering av klimat och luftkvalitet 

Skog och våtmark bidrar till reglering av klimat och luftkvalitet (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Skog, motsvaras av ca 2/3 och våtmarker utgör ca en tredjedel av det inventerade området 

(Enetjärn Natur, 2011). 

Genom skogens förmåga att reglera temperatur, nederbörd och minska luftföroreningar 

(Hansen & Malmaeus, 2016) samt våtmarkers påverkan på det lokala klimatet genom 

evapotranspiration (McLaughlin & Cohen, 2013) bedöms nytta skapas för mänskligt 

välmående. 

Nyttan gynnar allmänheten då trädridåer bidrar till att minska effekterna av damm från 

verksamheten. Utsläpp från förbränning av diesel i verksamheten bidrar till utsläpp av 

emissioner (Winnerstam & Hellman, 2012) som påverkar luftkvalitet och klimat, vilket 

innebär att LKAB även drar nytta av ekosystemtjänsten.  

Ekosystemtjänsten ses inte som hotad lokalt eller regionalt då skog finns till stor del i Sverige, 

men andelen våtmarker har minskat (Länsstyrelsen Norrbotten, u.d.). 

Skog påverkar den hydrologiska cykeln som direkt påverkar klimatreglering (Bonan, 2008) 

varför grundvattnet är av betydelse.  

Grundvatten kan både leverera och lagra värme eller kyla (Tuinstra & van Wensem, 2014) 

vilket även det indikerar ett direkt beroende av förekomst för ekosystemtjänsten. 

Ekosystemtjänsten är även direkt beroende av att mildrande vid extrema händelser och 

förebyggande av erosion är väl fungerade då det ökar chansen för skogen att klara sig 

(Hansen & Malmaeus, 2016). 

En direkt påverkan finns från ekosystemtjänsten på habitat för arter, där det lokala klimatet 

påverkar arternas förekomst. Då ekosystemtjänsten fungerar väl blir habitaten mer stabila. 

Även fysisk hälsa påverkas direkt av tjänsten (Hansen & Malmaeus, 2016).  

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten genom avrymning av vegetation och skog 

(Hansen & Malmaeus, 2016), där allmänheten drabbas. 

4.6. Upptag och lagring av kol 

Ekosystemtjänsten förekommer i området i form av skog, vilket motsvarar ca 2/3 av området, 

samt våtmarker i området som utgör ca en tredjedel av det inventerade området (Enetjärn 

Natur, 2011). Gammal skog har stora kolförråd, både i träd och vegetation (Hansen & 

Malmaeus, 2016). 

Nytta för mänskligt välmående skapas genom att skog lagrar kol genom primärproduktion 

(Hansen & Malmaeus, 2016) precis som våtmarker (McLaughlin & Cohen, 2013). Stora 

mängder kol lagras i boreala skogar och fungerar som en kolsänka, och dämpar global 

uppvärmning (Bonan, 2008).  

Utsläpp från förbränning av diesel i verksamheten bidrar till utsläpp av kol (Winnerstam & 

Hellman, 2012) vilket innebär att LKAB även kan dra nytta av ekosystemtjänsten. 

Nytta bedöms skapas för allmänheten och även för framtida generationer. 

Avskogning är ett globalt hot mot upptag och lagring av kol (Canadell & Raupach, 2008). 

Regionalt är avskogningen inte ett hot, dock är tillgång på urskog begränsad (Länsstyrelsen 

Norrbotten, 2016) 
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Kolinlagring sker genom fotosyntes vilket innebär att ekosystemtjänsten är direkt beroende av 

tillgänglighet på vatten (Hansen & Malmaeus, 2016).  

Ekosystemtjänsten är direkt beroende av den växtlighet som finns på platsen vilket gör 

livsmedel och medicinska resurser till faktorer. Ytterligare beroenden finns men av indirekt 

art som habitat för arter. Upptag och lagring av kol är även indirekt beroende av ekosystemets 

mildrande av extrema händelser, till exempel vid skogsbrand avger skogen istället kol. 

Ytterligare ett indirekt beroende för ekosystemtjänsten är biologisk kontroll av skadedjur 

vilket motverkar skador på kolinlagrande växtlighet (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Upptag och inlagring av kol sker via vegetation och träd, vilka direkt påverkar det lokala 

klimatet och luftkvalitet (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten. Skogar lagrar kol även efter lång tid, inte 

bara i form av träd men även i marken. Avverkning påverkar denna kolsänka (Luyssaert, et 

al., 2008).  

Upptag och inlagring av kol bedöms påverka nuvarande och framtida generationer. 

4.7. Mildrande vid extrema händelser 

Befintliga ekosystem i området i form av våtmarker och skog. (Winnerstam & Hellman, 

2012) kan skapa buffertar för att motverka skador av extrema händelser, t.ex. översvämning, 

storm och jordskred (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Den största andelen 

våtmarker i området är hydrologiskt opåverkade (Winnerstam & Hellman, 2012) 

Nytta skapas för verksamhetsutövare i området och personer som vistas i och omkring 

området.  

Globalt sett finns ett hot mot ekosystemtjänsten då en minskning skett de senaste 50 åren av 

ekosystemens kapacitet att klara extrema händelser. Samtidigt ses en ökning av extrema 

händelser i frekvens och allvarlighetsgrad (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Ekosystemtjänster i till exempel våtmarker påverkas tydligt av områdets hydrologiska 

funktion (McLaughlin & Cohen, 2013). 

Hur väl ekosystem klarar att motverka extrema händelser är tätt kopplat till biologisk 

mångfald. Väl fungerade förebyggande av erosion stärker resiliensen i systemet. (Hansen & 

Malmaeus, 2016). 

Extrema händelser som skogsbränder och översvämningar orsakar årligen stora bortfall i 

produktion av livsmedel och skog (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) vilket berör de 

producerande ekosystemtjänsterna livsmedel och medicinsk råvara.  

När ekosystemtjänsten är väl fungerande påverkas biologisk kontroll av skadegörare i samma 

riktning, precis som förebyggande av erosion (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Extrema händelser kan även påverka de kulturella ekosystemtjänsterna då platser av kulturell 

betydelse riskerar förstöras (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten. Område G och delvis K vilket är 

skogsområden av urskogskaraktär, används för upplag. För samma syfte försvinner även 

myren i område M. Våtmarker i områdena C och E kommer att påverkas av sänkt 

grundvattennivå. (Winnerstam & Hellman, 2012). 

Påverkan på våtmarkernas funktion genom hydrologiska förändringar innebär en sänkning av 

möjligheten att ta upp och hålla kvar vatten (McLaughlin & Cohen, 2013). 
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Genom sänkande av grundvattennivå kommer våtmark mellan dagbrott och E10 att påverkas. 

Lågvattensföringen i Mertaseno kommer att öka med upp till 75 %. (Winnerstam & Hellman, 

2012). 

Jordmassor kan hålla stora mängder vatten och kan dämpa effekten vid översvämning 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005) stora mängder av jordlager avryms vid gruvan 

(Winnerstam & Hellman, 2012). 

4.8. Vattenrening 

Ekosystemtjänsten finns i området i form av våtmark och skog. Våtmarker är särskilt viktiga 

för rening av vatten och har viktiga funktioner som kvävefixering och sedimentering 

(Wennberg & Gustafson, 1992) (Jessop, et al., 2014) Skog kan fånga upp och filtrera bort 

föroreningar (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Från upplaget kommer kväve lakas ur p.g.a. sprängmedelsrester. Ca 750 000 m3 lakvatten 

väntas per år, detta leds via uppsamlingsdiken till sedimentationsbassäng vidare till 

Mertaseno. En del av lakvattnet kommer att nå våtmarker norr och öster om upplaget.  

(Winnerstam & Hellman, 2012). Verksamhetsutövare bedöms gynnas av våtmarkernas 

renande förmåga. 

På global nivå sjunker vattenkvalitén, och ökande nitratkoncentrationer ses. En minskning av 

ekosystemtjänsten sker vid förlust av våtmarker (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Den hydrologiska funktionen är en nyckelfaktor för ekosystemtjänster från våtmarker 

(McLaughlin & Cohen, 2013) vilket ger grundvatten en viktig roll. 

Vattenkvalitén påverkas av tjänsterna mildrande av extrema händelser samt förebyggande av 

erosion i ekosystemet (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Funktionen av rening av vatten påverkar direkt grundvattnets kvalitet (Hansen & Malmaeus, 

2016). 

Verksamheten påverkar ekosystemtjänsten genom att våtmarksområden påverkas genom 

både sänkning av grundvattennivå och ändrat markanvändande (Winnerstam & Hellman, 

2012) vilket påverkar dess vattenrenande funktion (McLaughlin & Cohen, 2013). 

Lokalbefolkning, rennäringen riskerar att drabbas då en minskad rening av vatten kan påverka 

omgivningarna. Verksamhetsutövare riskerar att drabbas då ökad verksamhet vid 

reningsverket kan komma att krävas på sikt. 

4.9. Förebyggande av erosion 

Erosion sker med påverkan av vind och vatten, där branta partier påskyndar processen. 

Ekosystemtjänsten finns i området i form av skog och vegetation, dessa har en bindande 

effekt på jord och motverkar erosion (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Jordartskartan visar att förutom berg vid själva gruvan så består området och omgivningarna 

av morän och delvis torv (© Sveriges geologiska undersökning.). Om mark i slänter med 

siltig morän blir mättade av vatten finns risk för jordskred (SGU) 

Nytta skapas genom att förebyggande av erosion motverkar förlust av jordmån (Hansen & 

Malmaeus, 2016) Nytta bedöms skapas för allmänhet och skogsägare. 

Ekosystemtjänsten är i Sverige mest hotad längs kustlinjer (Vattenportalen, 2014). Globalt 

sett har mängden eroderad jord ökat (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Förebyggande av erosion påverkas direkt av mildrande av extrema händelser (Hansen & 

Malmaeus, 2016). 
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Ekosystemtjänstens funktion påverkar grundvattnets kvalitet, och habitat för arter. Väl 

fungerade förebyggande av erosion stärker resiliensen i systemet vilket bidrar till att klara 

störningar bättre (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Ekosystemtjänstens påverkan av verksamheten. Erosion kan ske genom vind och/eller 

vatten, där avskogning är en bidragande orsak (Manahan, 2010). Påverkan sker genom en 

förändring i markanvändande, då vegetationsskikt och morän avryms (Hansen & Malmaeus, 

2016). 

4 miljoner ton avrymningsmassor (vegetationsskikt ca 230 000 m3 och underliggande morän 

ca 1,97Mm3) tas bort och läggs på upplag i området. Massorna används vid återställning av 

området då vegetering sker (Winnerstam & Hellman, 2012).  

Allmänheten bedöms beröras av en förändring i ekosystemtjänsten. 

4.10. Pollinering 

Förekomst av blommande växter och bär (Winnerstam & Hellman, 2012) gör att 

ekosystemtjänsten bedöms finnas i området. Samband finns mellan stort antal vildblomster 

och mängden pollinerare (Wratten, et al., 2012) och pollinering är en förutsättning för 

produktion av bär där en minskning av tjänsten även medför en sänkning av produktion 

(Hansen & Malmaeus, 2016). 
Område H, I och delvis område C, J har ett större antal blommande växter och område C, E 

har bestånd av vide (Winnerstam & Hellman, 2012) vilken är viktig för pollinerande insekter 

(Kevan, et al., 1993) 

Nytta skapas för mänsklig välfärd då pollinering är en viktig faktor för förekomst av bär och 

förökning av vissa växter (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Nytta skapas för bland 

annat bärplockare, och insamlare av medicinska resurser, men pollinering är även av 

betydelse för allmänheten. 

Det finns tydliga indikationer på att mängden pollinerare minskar globalt (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005) vilket medför att ekosystemtjänsten pollinering ses som hotad. 

Ekosystemtjänsten är direkt beroende av habitat för arter, och bevarande av genetisk 

mångfald. Pollinering påverkar direkt produktion av livsmedel och medicinska resurser. En 

direkt påverkan sker även på bevarande av genetiska resurser (Hansen & Malmaeus, 2016) 

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten då områden som ger förutsättning för 

pollinerare påverkas negativt genom verksamheten då de avryms. Allmänheten berörs, mer 

specifikt bärplockare och insamlare av medicinska resurser. 

4.11. Biologisk kontroll av skadegörare 

Ekosystemtjänsten finns i området exempelvis i form av fåglar. Fåglar har en viktig roll i 

ekosystem för att hålla nere antalet insekter (Whelan, et al., 2008). Biologisk kontroll har en 

viktig funktion för att bevara ekosystem och dess ekosystemtjänster. Det är även en viktig 

faktor vid då skog ska återhämta sig efter ingrepp (Thompson, et al., 2014) Nytta skapas då 

ekosystemets försörjande tjänster skyddas från skador.  

I naturliga ekosystem får angrepp mindre effekt (Naturvårdsverket, 2012) och indikationer 

finns att potentialen för biologisk kontroll av skadegörare ökar med komplexa ekosystem 

(Winqvist, et al., 2011) 

Nytta skapas för skogsägare och allmänhet då ekosystemets försörjande tjänster skyddas från 

skador.  
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På grund av klimatförändringar kan utbrott av skadegörare väntas öka i antal (Stireman, et al., 

2005), vilket kan innebära ett ökat behov av tjänsten i ett framtida perspektiv. 

Ekosystemtjänsten är direkt beroende av habitat för de arter som utför tjänsten. Då tjänsten 

har en högre funktion i naturliga ekosystem finns ett beroende av mildrande vid extrema 

händelser (Hansen & Malmaeus, 2016). 

På grund av de skador som kan ske på försörjande ekosystemtjänster har biologisk kontroll av 

skadegörare en direkt påverkan på dessa (Naturvårdsverket, 2012). 

Då angrepp i naturliga ekosystem får mindre effekt (Naturvårdsverket, 2012) är det troligt att 

verksamheten påverkar ekosystemtjänsten och påverkar då användare av försörjande 

ekosystemtjänster. 

4.12. Habitat för arter 

Ekosystemtjänsten finns i området och särskilt område C har stor variation av habitat 

(Enetjärn Natur, 2011).  

Nytta skapas då förekomst av habitat för arter skapas förutsättning för dess närvaro i området. 

Nytta skapas för lokalbefolkning, skogsägare, rennäringen. 

Ekosystemtjänsten är hotad då ur- och naturskogar är en bristvara då den största andelen skog 

är brukad skogsmark i Sverige. (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016)  

Olika arter har olika behov av habitat, och ett direkt beroende för att upprätthålla habitaten 

finns av lokal reglering av klimat (Hansen & Malmaeus, 2016).  

Produktion av grundvatten påverkar direkt habitat för arter (Söderqvist, et al., 2014), precis 

som förebyggande av erosion (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Påverkar direkt de allra flesta ekosystemtjänster, livsmedel och medicinska resurser (Hansen 

& Malmaeus, 2016) (Källman, 1997), pollinering och genetisk diversitet (Hansen & 

Malmaeus, 2016). 

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten då områden med hög artrikedom försvinner 

(Enetjärn Natur, 2011) Delar av område G och K blir upplag för sidoberg och sovringsavfall, 

vilket kommer att innebära biotopsförluster.  Upplagen innebär även att myren i område M 

försvinner (Winnerstam & Hellman, 2012).  

En förändring i markanvändande har mest direkt påverkan på habitat för arter och är även den 

viktigaste faktorn (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  Allmänheten drabbas och det 

bedöms indirekt påverka användare av försörjande ekosystemtjänster. 

4.13. Bevarande av genetisk mångfald 

Genetisk mångfald innebär en stor uppsättning variationer i genetiskt material inom en art, 

vilket är en förutsättning för en art att anpassa sig till förändringar i dess miljö. Hos 

utrotningshotade arter ses en lägre genetisk mångfald (Frankham, et al., 2004). 

Naturvårdsinventeringen av området visar på höga naturvärden och områden av urskogsartad 

karaktär (Enetjärn Natur, 2011) och gammal skog har en hög biologisk och genetisk mångfald 

(Hansen & Malmaeus, 2016)  

Delområde A, C, D, G, H, K, M och N visar på högsta naturvärde. Delområde B, E, F, I, J och 

L visar på höga naturvärden (Enetjärn Natur, 2011) Delområde C har ett lokalt storvuxet 

bestånd av öring (Enetjärn Natur, 2011). Delområde G är en rik granskogsmiljö med störst 

antal rödlistade arter som är typiskt för urskog (Winnerstam & Hellman, 2012). 
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Nytta skapas för allmänheten, exempelvis då ett stort genetiskt material skapar ett livskraftigt 

bestånd av öring som bidrar till fritidsfiske (Enetjärn Natur, 2011). En hög genetisk mångfald 

ger en högre resiliens inför förändringar (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Ekosystemtjänsten är hotad. Sverige har undertecknat Konventionen om biologisk mångfald 

med mål att bevara och hållbart använda genetisk och biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 

2016). 

Ett direkt beroende för att ekosystemtjänsten ska fungera är habitat för arter (Hansen & 

Malmaeus, 2016). 

En direkt påverkan från ekosystemtjänsten finns på de försörjande ekosystemtjänsterna 

medicinska resurser och livsmedel (Hansen & Malmaeus, 2016). 

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten med förlusten av urskogsartade områden 

vilka ger förutsättning för hög artrikedom (Winnerstam & Hellman, 2012) vilket även 

påverkar förutsättning för genetisk mångfald.  

Påverkan bedöms ske på kommande generationers möjlighet att ta del av arter. 

4.14. Rekreation, mental och fysisk hälsa 

Ekosystemtjänsten finns i området då förutsättningar finns för fritidsfiske, bärplockning och 

jakt (Winnerstam & Hellman, 2012).  Tillgång på medicinska resurser ger även möjlighet till 

ökad fysisk hälsa.  

Nytta skapas för både då vistelse i naturen ger livskvalitet och förebygger ohälsa och ger ökad 

möjlighet till återhämtning vid sjukdom (Lisberg Jensen, 2008). Nytta skapas även då 

medicinska resurser ger möjlighet till behandling i otillgänglig terräng. (Kjellström, 2002). 

Nytta bedöms skapas för både samer och lokalbefolkning. 

Ekosystemtjänsten bedöms inte hotad lokalt då omgivande områden ger god möjlighet till 

vistelse i skog. 

Vistelse i naturen bidrar till att förebygga ohälsa och ge en ökad möjlighet till återhämtning, 

vilket visar på ekosystemtjänstens direkta beroende av möjligheten till insamlande och 

produktion av livsmedel och medicinska resurser (Lisberg Jensen, 2008) (Hansen & 

Malmaeus, 2016). Områdets möjlighet till mildrande vid extrema händelser är av vikt för att 

bevara området (Hansen & Malmaeus, 2016) vilket direkt påverkar möjlighet till rekreation. 

Rekreation bidrar till estetiska upplevelser och platskänsla (Daniel, et al., 2012). 

Ekosystemtjänsten påverkas delvis av verksamheten då områden för bärplockning 

påverkas, dock finns stora resurser i omgivningarna. Störningar kan förekomma vid jakt men 

ingen påverkan bedöms för möjlighet till fritidsfiske. Luftstötar, vibrationer och buller från 

verksamheten kan märkas av människor och djur (Winnerstam & Hellman, 2012) 

4.15. Turism  

Ekosystemtjänsten turism bedöms i dagsläget inte finnas i området. 

4.16. Estetik och inspiration 

Då lokala områden kan fungera som inspiration (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) 

och området hyser både Mertaseno och Mertainens tvådelade topp som en väl synlig höjd i ett 

i övrigt flackt landskap (Winnerstam & Hellman, 2012) bedöms ekosystemtjänsten finnas. 

Allmänheten kan dra nytta av den estetik och inspiration som området ger, men 

ekosystemtjänsten bedöms inte som hotad då omgivningarna tillhandahåller tjänsten. 
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Ekosystemtjänsten påverkas av ekosystemets förmåga att mildra extrema händelser 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005) för att bibehålla estetiska värden. 

En direkt påverkan finns mellan utevistelse och hälsa (Lisberg Jensen, 2008) och rekreation 

och estetik överlappar ofta varandra (Daniel, et al., 2012) 

Verksamheten påverkar ekosystemtjänsten genom förändring av landskapsbilden 

(Winnerstam & Hellman, 2012) vilket påverkar allmänheten. Även luftstötar, vibrationer och 

buller från verksamheten kan märkas av människor och djur (Winnerstam & Hellman, 2012) 

och påverka den estetiska upplevelsen. 

4.17. Andliga upplevelser och platskänsla 

Barktäkter vilka är kulturhistoriska lämningar i område M. Där dagbrottet planeras finns 

kulturhistorisk lämning av prospektering.  

Samebyarna Gabna och Laevas har lokala renskötselområden. (Winnerstam & Hellman, 

2012). I ett i övrigt flackt landskap utgör Mertainens tvådelade topp en väl synlig höjd 

(Winnerstam & Hellman, 2012), vilket bidrar till platskänsla (Williams & Stewart, 1998). 

Den samiska ursprungsbefolkningen har levt länge på samma geografiska områden och är 

starkt knutna till dessa (Samiskt informationscentrum, u.d.). 

Nytta skapas både för allmänhet och för samer särskilt då renskötselns ytor i naturen går långt 

bakåt i tiden. 

Rennäringens användande av renbetesområden går långt tillbaka i tid och har starka 

kopplingar till kulturen, men hotas av utbyggd infrastruktur och ändrat markanvändande 

(Winnerstam & Hellman, 2012). 

Precis som ovan så finns en direkt påverkan finns mellan andliga upplevelser och platskänsla 

och utevistelse och hälsa (Lisberg Jensen, 2008) och mildrande av extrema händelser för att 

bevara dessa värden (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) 

En positiv platskänsla både bidrar till och påverkar människors hälsa (Lengen, et al., 2012)   

Ekosystemtjänsten påverkas av verksamheten då samebyarna Gabna och Laevas har 

renskötselområden som påverkas. Rennäringen är historiskt viktig i området. Påverkan sker 

även då barktäkter, vilka är kulturhistoriska lämningar kommer att förstöras då de finns på 

plats för upplag. Där dagbrottet planeras finns kulturhistorisk lämning av prospektering 

försvinna.  (Winnerstam & Hellman, 2012).  

Dock ska påpekas att då gruvverksamhet bedrivits på platsen tidigare är även detta en del av 

platsens historik. Allmänhet och rennäringen påverkas av förändringen. 

5. Värdering av ekosystemtjänster 

5.1. Utgångspunkt för värderingen 

I detta steg ska en undersökning av hur värden skapas utföras, samt vilken typ av värden och 

hur detta ska uttryckas (Naturvårdsverket, 2015). 

Utgångspunkten för värderingen är hur företagets verksamhet i Mertainen påverkar 

ekosystemtjänsterna. De identifierade ekosystemtjänsterna skapar värden för samiska 

befolkningen, rennäringen, för allmänhet och besökare i organiserat och oorganiserat 

friluftsliv (fritidsfiskare, bärplockare), och skogsägare. Värden skapas även för framtida 

generationer. 
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Samspelet mellan ekosystemtjänster som skapar dessa värden beskrivs i identifieringen. 

Resultatet av direkt påverkan på och beroende av ekosystemtjänster sammanställdes i ett 

Causal Loop Diagram6, vilket används som underlag för kvantitativ värdering i form av 

poäng.  

 

Figur 5.2: Causal loop diagram, sammanställning av ekosystemtjänsternas direkta påverkan 

på och direkta beroenden av andra ekosystemtjänster. 

5.2. Värdering 

Värderingen7 bedöms med 1 poäng per påverkan direkt och indirekt, samt 1 poäng per 

feedback loop. Diagrammet visade på 60 förstärkande loopar och inga balanserande. 

Looparna innehöll från 2 till 9 ekosystemtjänster, där 60 % av looparna innehöll 5 till 7 

ekosystemtjänster.  

Förekomst av eventuella hot mot ekosystemtjänsterna samt förekomst av påverkan från 

verksamheten inkluderas kvalitativt i värderingen.  

  

                                                           
6 Se även bilaga 1 Ekosystemtjänsters direkta och indirekta påverkan 
7 Se även bilaga 1 
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Tabell 5.2: Kvalitativ och kvantitativ värdering 

Ekosystem-

tjänst 

Påverkas 

ekosystemtjäns

ten av 

projektet? 

Är 

ekosystemtjänsten 

hotad? (globalt/ 

regionalt/lokalt) 

Påverkar 

andra 

ekosystem

tjänster, 

antal 

Påverkar 

indirekt 

andra 

ekosystem-

tjänster via 

feedback 

loops, antal 

Deltar i 

feedback 

loops, antal 

Livsmedel Ja, tydlig 

påverkan för 

samebyarna, 

främst Gabna 

Ja, regionalt för 

rennäringen 

4 6 10 

Grundvatten Ja. Både genom 

sänkning av 

grundvattennivå 

och ändrade 

flöden och 

markant 

höjning av 

totalkväve vid 

utsläpp i 

Mertaseno. 

Nej inte lokalt eller 

regionalt 

6 8 29 

Medicinska 

resurser 

Ja. Genom 

avrymning av 

vegetation 

Osäkert  3 7 8 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Ja. Genom 

avrymning av 

vegetation  

Nej, inte lokalt eller 

regionalt 

2 9 38 

Upptag och 

lagring av kol 

Ja. Avverkning 

och avrymning 

minskar 

funktionen 

Ja, globalt men inte 

regionalt och lokalt 

1 10 26 

Mildrande vid 

extrema 

händelser 

Ja. Sänkt 

grundvattennivå 

och avrymning 

av jord ger 

påverkan. 

Ja, globalt 9 8 41 

Vattenrening Ja. Våtmarks-

områden 

påverkas 

genom både 

sänkning av 

grundvattennivå 

och ändrat 

markanvänd-

ande 

Ja, globalt 1 8 21 

Förebyggande 

av erosion 

Ja, genom 

Avskogning 

och avrymning 

av jord 

Ja, globalt och 

regionalt vid kust, 

dock inte lokalt 

5 7 25 

Pollinering Ja. Genom 

avrymning av 

vegetation.  

Ja globalt 3 10 25 

Biologisk 

kontroll av 

skadegörare 

Troligtvis Kan finnas ett ökat 

framtida behov 

2 6 6 

Habitat för 

arter 

Ja. 

Urskogsartad 

skog med hög 

Ja, (urskogsartad 

mark) 

5 11 48 
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artrikedom 

försvinner 

Bevarande av 

genetisk 

mångfald 

Ja. 

Urskogsartade 

områden som 

försvinner ger 

förutsättning 

för hög 

artrikedom 

vilket även 

påverkar 

förutsättning 

för genetisk 

mångfald.  

Ja 4 10 43 

Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa 

Ja områden som 

ger möjlighet 

till rekreation 

försvinner 

delvis. 

Nej  2 1 2 

Estetik och 

inspiration 

Ja. En 

förändrad 

landskapsbild  

Nej  2 2 1 

Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla 

Ja. Påverkar 

kulturhistoriska 

lämningar och 

återkommande 

platser för 

rennäringen 

Ja, lokalt för 

rennäringen 

1 1 1 

  

6. Diskussion 
Som metod användes Naturvårdsverkets guide för identifiering och värdering av 

ekosystemtjänster. Ytterligare mål för studien var att undersöka hur guiden fungerade utifrån 

den information som fanns i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Delar av den information som krävdes för identifiering inkluderas inte i 

miljökonsekvensbeskrivningen, varför bl.a. vetenskaplig litteratur och information från 

statliga instanser som exempelvis länsstyrelsen och SGU användes för kompletterande 

information. Exempelvis behandlar inte miljökonsekvensbeskrivningen mängd blommande 

växter, vilket är en indikator på förutsättningar för pollinerare. 

Guiden upplevdes som tydlig och informativ men med utrymme för anpassning efter 

situationen. De frågor som skulle besvaras vid identifieringen medförde en metodisk 

genomgång av var ekosystemtjänst. 

Syftet för identifieringen rekommenderade inte en avgränsning av ekosystemtjänster. Då 

området för studien inte är ett homogent område utan mosaikartat med urskog, yngre skog, 

myrar, och meandrande vattendrag, medförde det ett stort antal identifierade 

ekosystemtjänster i analysen. Det innebar att vidare tidsramar hade varit fördelaktigt för att få 

en djupare analys av ekosystemtjänsterna, och därmed en större säkerhet i resultat. 

Genom den identifiering av ekosystemtjänster som utfördes, synliggjordes samband mellan 

ekosystemtjänsterna. Sambanden kan ge ett vidare perspektiv på hur verksamheten kan 

påverka ekosystemet och dess bidrag till mänskligt välmående.  
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Genom att använda ett Causal loop diagram kunde även feedback loops i ekosystemet bli 

synliga. Diagrammet visade 60 feedback loops på de identifierade 15 ekosystemtjänsterna, där 

mer än hälften av looparna innehåller 5 till 7 ekosystemtjänster. Då loopar visar på 

självreglering i systemet kan det höga antalet loopar indikera komplexa förhållanden av 

reglering.  

Resultatet visade bara på förstärkande samband mellan ekosystemtjänsterna, vilket i realiteten 

är ett osannolikt förhållande då förändringar i ekosystemen skulle ge omfattande förändringar. 

Vore alla sambanden förstärkande måste ändå någon form av balans finnas. Förhållanden 

mellan ekosystemtjänsterna behöver därför undersökas närmare för att bli mer rättvisande. 

Resultatet förstärker bilden av den komplexitet som finns inom ekosystem och svårigheten att 

bedöma möjliga tröskeleffekter från verksamheten. Resultatet ger även en möjlighet att 

närmare undersöka sambanden för att minska risken för negativ påverkan av ekosystemets 

bidrag till mänsklig välfärd. 

I värderingen gavs samtliga ekosystemtjänster en poäng, dock i tre olika kategorier av 

påverkan; direkt, indirekt och deltagande i feedback loops.  

De tre poängsatta kategorierna sammanställdes inte då det inte skulle bidra till att öka 

förståelsen för komplexiteten i ekosystem utan snarare tvärtom. En viktning av poängen kan 

vara en möjlighet för att sammanställa dessa till en summa. 

Att var ekosystemtjänst motsvarar samma antal poäng innebär inte att de likställs mot 

varandra, men studier för en annan poängsättning faller utanför arbetet. En eventuell 

poängsättning av ekosystemtjänster riskerar att bli missvisande då den enbart skulle vara 

giltig i det aktuella ekosystemet och inte allmängiltigt.  

Bedömningen av eventuella hot mot ekosystemtjänsten och verksamhetens påverkan, utfördes 

kvalitativt. Den kvalitativa bedömningen begränsades även till förekomst av möjliga hot mot 

ekosystemtjänsten och förekomst av påverkan från verksamheten. En bedömning av dess 

omfattning, kvalitativt eller kvantitativt, skulle förbättra värderingen men faller utanför 

arbetets ramar. 

Av de försörjande ekosystemtjänsterna är det ekosystemtjänsten grundvatten som ingår i flest 

antal loopar, även om antalet ekosystemtjänster som påverkas direkt och indirekt hos de andra 

försörjande ekosystemtjänsterna är relativt lika i antal. Dock bedöms inte grundvatten vara en 

hotad ekosystemtjänst lokalt eller regionalt, vilket är situationen för den försörjande 

ekosystemtjänsten livsmedel (rennäringen). 

Bland de reglerande ekosystemtjänsterna har mildrande vid extrema händelser ett högt antal 

poäng i alla tre kategorier av påverkan. Biologisk kontroll av skadegörare har inte höga poäng 

i jämförelse men kan vara en viktig faktor då skog ska återhämta sig efter verksamhetens slut, 

och kan möjligen gynna återställningens framgång.  

Båda ekosystemtjänsterna inom kategorin stödjande ekosystemtjänster ingår i ett högt antal 

loopar och påverkar flertalet både direkt och indirekt. Då det är just kategorin stödjande 

väcker det en tanke att insatser för att stärka dessa är av vikt. 

De kulturella ekosystemtjänsterna påverkar bara varandra inom kategorin, även om de 

påverkas även av andra kategorier. De kulturella ekosystemtjänsterna är samtidigt väldigt 

tydliga bidrag till mänskligt välmående, och ett bortfall är sannolikt det som samhället 

uppmärksammar väldigt tidigt.  
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En svårighet vid identifiering och värdering finns gällande de kulturella ekosystemtjänsterna, 

vilka är sammanlänkade och kan bidra till att en gränsdragning mellan dem kan vara 

komplicerad, med risk för dubbelvärdering.  

För att sambanden ska ge en rättvisande bild av verksamhetens påverkan, behövs en 

bedömning av hela kedjan av ekosystemtjänster, där omfattningen ekosystemtjänsters 

påverkan, av verksamhetens påverkan och möjliga hot utreds närmare. 

Genom att identifiera ekosystemtjänster i området framkommer perspektiv som inte berörs i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

I miljökonsekvensbeskrivningen berörs den samiska kulturen och rennäringen men ingen 

information som berör ekosystemtjänsten medicinska råvaror har hittats under arbetets gång. 

En stor del av den samiska kulturens kunskaper om naturen är odokumenterade, varför 

ytterligare arbete med dokumentation av traditionell kunskap av arter som används inom 

samisk naturmedicin behövs för att kunna avgöra om ekosystemtjänsten är hotad. 

En identifiering av ekosystemtjänster kunde ingå vid utförande av 

miljökonsekvensbeskrivning för att inkludera ett systemperspektiv på verksamheters påverkan 

på ekosystemen, vilket skulle kunna bidra till att nå det etappmål som ingår i 

miljömålssystemet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Studien hade som mål att genom identifiering och värdering belysa verksamhetens påverkan 

på ekosystemtjänster vid gruvverksamheten i Mertainen, Kiruna kommun. Resultatet visar 

påverkan i det system av ekosystemtjänster som finns i området. För att tydliggöra 

omfattningen av påverkan, och använda resultatet till att minska verksamhetens påverkan 

behövs ytterligare studier. 

7. Slutsatser  
Slutsatsen för studien är att identifiering och värdering av ekosystemtjänster vid verksamheten 

i Mertainen lyfter fram värdet av ekosystemtjänster och bidrar till ett systemperspektiv av 

verksamhetens påverkan på ekosystemet. 

Vidare framträder, genom synliggörande av samband mellan identifierade ekosystemtjänster 

vid Mertainen, feedback loops och möjliga hot mot dessa på olika geografiska nivåer. Dessa 

kan vara av värde att ta hänsyn till i arbetet med att undvika negativ påverkan från 

gruvverksamheten. 

Naturvårdsverkets guide är en fungerande steg-för-steg guide för att metodiskt arbeta fram en 

identifiering och värdering av ekosystemtjänster med utrymme för både kvantitativ och 

kvalitativ värdering. 

7.1. Förslag till fortsatta studier 

Poängen läggs inte samman då det är olika faktorer, för att kunna lägga samman faktorerna 

kunde en viktning användas. För att kunna genomföra en viktning behövs närmare studier av 

hur påverkan direkt, indirekt och loopar förhåller sig till varandra, vilket inte är inom ramarna 

för arbetet. 

Omfattningen av påverkan från verksamheten, omfattning av möjliga hot och omfattningen av 

ekosystemtjänsters påverkan, bedöms inte inom ramarna för arbetet men ges som förslag till 
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kompletterande studier. En bedömning av omfattningen kan bidra till en tydligare bild av 

vilka ekosystemtjänster som kan ha behov av att stärkas. 

I några fall då verksamhetens påverkan bedömdes kom funderingar på verksamhetens behov 

av ekosystemtjänster. Det gällde bland annat reglering av klimat och luftkvalitet och upptag 

och lagring av kol, där ekosystemtjänsternas funktion inte påverkas direkt av emissioner från 

transporter och borrning, men verksamheten ökar behovet av ekosystemtjänsten. Det faller 

dock utanför syftet för arbetet. 
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Bilaga 1: Direkt och indirekt påverkan 
Ekosystem-

tjänst 

Finns 

påverkan från 

verksamheten? 

Finns hot mot 

ekosystem-

tjänsten, 

globalt/regionalt

/ lokalt? 

A.  

Påverkar 

direkt 

B.  

Påverkar 

indirekt via 

feedback 

loops8 

C. 

Deltar i 

Feedbac

k loops, 

st. R9 

Poäng 

A 

B 

C 

Livsmedel Ja, tydlig 

påverkan för 

Gabna sameby 

Ja, regionalt för 

rennäringen 

Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

10 R A: 4  

B: 6 

C: 10 

Estetik och 

inspiration 

Habitat för 

arter 

Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Biologisk 

kontroll av 

skadegörar

e 

Pollinering 

 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Grund-

vatten 

Ja. Både 

genom 

sänkning av 

grundvatten-

nivå, och 

ändrade flöden 

och markant 

höjning av 

totalkväve vid 

utsläpp i 

Mertaseno. 

Nej inte lokalt 

eller regionalt 

Lokal 

klimat-

reglering 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

29 R A: 6  

B: 8  

C:29 

Före-

byggande av 

erosion 

Pollinering 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Habitat för 

arter 

Före-

byggande 

av erosion 

Vattenrening Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Habitat för 

arter 

Vatten-

rening 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Medicinska 

resurser 

Ja. Genom 

avrymning av 

vegetation 

Osäkert, mer 

dokumenterad 

kunskap om 

Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa. 

Lokal 

reglering av 

8 R A: 3 

B: 7 

C: 8 

                                                           
8 I vissa fall förekommer påverkan på Ekosystemtjänster både direkt och indirekt via loopar. 
9 R motsvarar förstärkande loop 
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ämnet behövs 

för att kunna 

avgöra om est är 

hotad 

klimat och 

luftkvalitet 

Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla. 

Habitat för 

arter 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Biologisk 

kontroll av 

skade-

görare 

Pollinering 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Biologisk 

kontroll av 

skade-

görare 

Lokal 

reglering 

av klimat 

och 

luftkvalitet 

Ja. Genom 

avrymning av 

vegetation 

Nej, inte lokalt 

eller regionalt 

Habitat för 

arter 

 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

38 R A: 2 

B: 9 

C: 38 

Medicinska 

resurser 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa 

Livsmedel 

Pollinering 

Biologisk 

kontroll av 

skade-

görare 

Vatten-

rening 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Före-

byggande 

av erosion 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Ja. 

Avverkning 

och avrymning 

minskar 

tillgången på 

ekosystem-

tjänsten 

Ja, globalt men 

inte regionalt 

och lokalt 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Habitat för 

arter 

26 R A: 1 

B: 10 

C: 26 Medicinska 

resurser 

Livsmedel 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 
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Biologisk 

kontroll av 

skade-

görare 

Pollinering 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Grund-

vatten 

Före-

byggande 

av erosion 

Vatten-

rening 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Ja. Genom 

sänkt 

grundvatten-

nivå och 

avrymning av 

jord 

Ja, globalt Livsmedel  Grund-

vatten 

41 R A: 9 

B: 8 

C: 41 Medicinska 

resurser 

Före-

byggande 

av erosion 

Vattenrening  Vatten-

rening 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Habitat för 

arter 

Före-

byggande av 

erosion 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Biologisk 

kontroll av 

skadegörare 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla 

Pollinering 

Estetik och 

inspiration 

Upptag och 

lagring av 

kol Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa 

Vatten-

rening 

Ja. 

Verksamheten 

påverkar 

ekosystemtjän

sten genom att 

våtmarks-

områden 

påverkas 

genom både 

sänkning av 

grundvatten-

Ja, globalt Grundvatten Före-

byggande 

av erosion 

21 R A: 1 

B: 8 

C: 21 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Habitat för 

arter 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 
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nivå och 

ändrat mark-

användande 

 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Pollinering 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Före-

byggande 

av erosion 

Ja. Vid 

avskogning 

och avrymning 

av jord 

 

Ja, globalt och 

regionalt vid 

kust, dock inte 

lokalt 

Grundvatten Grund-

vatten 

25 R A: 5 

B: 7 

C: 25 Habitat för 

arter 

Habitat för 

arter 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Vattenrening Vatten-

rening 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Pollinering 

Pollinering Ja. Vid 

avrymning av 

vegetation 

Ja, globalt Livsmedel Livsmedel 25 R A: 3 

B: 10 

C: 25 
Medicinska 

resurser 

Medicinska 

resurser 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Habitat för 

arter 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Före-

byggande 

av erosion 

Grund-

vatten 

Vatten-

rening 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Biologisk 

kontroll av 

Då angrepp i 

naturliga 

ekosystem får 

Ett ökat behov 

av tjänsten i ett 

framtida 

Livsmedel  Upptag och 

lagring av 

kol 

6 R A: 2 

B: 6 

C: 6 
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skade-

görare 

mindre effekt 

är det troligt 

att 

verksamheten 

påverkar 

ekosystem-

tjänsten 

perspektiv är 

möjligt på grund 

av klimat-

förändring 

Medicinska 

resurser 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Habitat för 

arter 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Pollinering 

Habitat för 

arter 

Ja. 

Urskogsartad 

skog med hög 

artrikedom 

försvinner 

Mängden 

urskogsartad 

mark medför ett 

hot mot 

ekosystem-

tjänsten 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald  

48 R A: 5 

B: 11 

C: 48 

Livsmedel Livsmedel 

Medicinska 

resurser 

Medicinska 

resurser 

Pollinering Pollinering 

Biologisk 

kontroll av 

skadegörare 

Biologisk 

kontroll av 

skade-

görare 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Före-

byggande 

av erosion 

Lokal 

reglering av 

klimat och 

luftkvalitet 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Vatten-

rening 

Grund-

vatten 

Bevarande 

av genetisk 

mångfald 

Ekosystem-

tjänsten 

påverkas av 

verksamheten 

då 

urskogsartade 

områden som 

försvinner ger 

förutsättning 

för hög 

artrikedom 

Ja, Sverige har 

undertecknat 

Konventionen 

om biologisk 

mångfald med 

mål att bevara 

och hållbart 

använda 

genetisk och 

biologisk 

mångfald 

Livsmedel Livsmedel 43 R A: 4 

B: 10 

C: 43 
Medicinska 

resurser 

Medicinska 

resurser 

Pollinering Pollinering 

Mildrande 

vid extrema 

händelser 

Före-

byggande 

av erosion 

Habitat för 

arter 

Lokal 

reglering av 
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vilket även 

påverkar 

förutsättning 

för genetisk 

mångfald. 

klimat och 

luftkvalitet 

Vatten-

rening 

Grund-

vatten 

Upptag och 

lagring av 

kol 

Biologisk 

kontroll av 

skade-

görare 

Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa 

Ja, delvis. 

Ekosystem-

tjänsten 

påverkas 

delvis av 

verksamheten 

då områden 

för 

bärplockning 

påverkas, dock 

finns stora 

resurser i 

omgivningarna

. Störningar 

kan 

förekomma 

vid jakt men 

ingen 

påverkan 

bedöms för 

möjlighet till 

fritidsfiske 

Nej. Estetik och 

inspiration 

Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla 

2 R A: 2 

B: 1 

C: 2 Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla 

Estetik och 

inspiration 

Ja, genom 

förändrad 

landskapsbild 

Nej  Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa 

Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa 

1 R A: 2 

B: 2 

C: 1 

Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla 

Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla 

Andliga 

upplevelser 

och 

platskänsla 

Ja. Påverkar 

kultur-

historiska 

lämningar och 

återkommande 

platser för 

rennäringen 

Ja, lokalt för 

rennäringen 

Rekreation, 

mental och 

fysisk hälsa 

Estetik och 

inspiration 

1 R A: 1 

B: 1 

C: 1 

 

Feedback loops 

Totalt antal feedback loops i diagrammet är 60 stycken. Antalet ekosystemtjänster i looparna varierar 

från två till nio, och samtliga är förstärkande loopar (R). 
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Antal ekosystemtjänster 

som deltar i looparna, st. 

Antal loopar, st. 

2 6 

3 4 

4 6 

5 11 

6 13 

7 12 

8 7 

9 1 

Här redovisas samtliga loopar i systemet 
R (2): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Waste-water treatment 

R (2): Maintenance of genetic diversity -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity 

R (2): Erosion prevention and maintenance of soil fertility -+> Moderation of extreme events 

-+> Erosion prevention and maintenance of soil fertility 

R (2): Erosion prevention and maintenance of soil fertility -+> Fresh water -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility 

R (2): Aesthetic appreciation and inspiration -+> Recreation and mental and physical health -

+> Aesthetic appreciation and inspiration 

R (2): Spiritual experience and Sense of place -+> Recreation and mental and physical health 

-+> Spiritual experience and Sense of place 

R (3): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Erosion prevention and maintenance of soil 

fertility -+> Waste-water treatment 

R (3): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Moderation of extreme events -+> Waste-

water treatment 

R (3): Erosion prevention and maintenance of soil fertility -+> Fresh water -+> Moderation of 

extreme events -+> Erosion prevention and maintenance of soil fertility 

R (3): Aesthetic appreciation and inspiration -+> Spiritual experience and Sense of place -+> 

Recreation and mental and physical health -+> Aesthetic appreciation and inspiration 

R (4): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Erosion prevention and maintenance of soil 

fertility -+> Moderation of extreme events -+> Waste-water treatment 

R (4): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Waste-water treatment 

R (4): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Habitat for species -+> Maintenance of 

genetic diversity 

R (4): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Local climate 

and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity 

R (4): Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Medicinal 

resources -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation 

R (4): Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Food -+> Carbon 

sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation 

R (5): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Habitat for species -+> Maintenance of 

genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Waste-water treatment 

R (5): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Local climate and air quality regulation -+> 

Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity 

R (5): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Fresh water -+> Habitat for species -+> 

Maintenance of genetic diversity 



39 
 

R (5): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Habitat for species -+> Pollination -+> 

Maintenance of genetic diversity 

R (5): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Local climate 

and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic 

diversity 

R (5): Maintenance of genetic diversity -+> Medicinal resources -+> Carbon sequestration an 

storage -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance 

of genetic diversity 

R (5): Maintenance of genetic diversity -+> Food -+> Carbon sequestration an storage -+> 

Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic 

diversity 

R (5): Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Biological control -

+> Medicinal resources -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality 

regulation 

R (5): Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Biological control -

+> Food -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation 

R (5): Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> 

Medicinal resources -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality 

regulation 

R (5): Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> 

Food -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation 

R (6): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Erosion prevention and maintenance of soil 

fertility -+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of 

extreme events -+> Waste-water treatment 

R (6): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Local climate and air quality regulation -

+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme 

events -+> Waste-water treatment 

R (6): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Habitat for species -+> Maintenance of 

genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion prevention and maintenance 

of soil fertility -+> Waste-water treatment 

R (6): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Habitat for species -+> Pollination -+> 

Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Waste-water 

treatment 

R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Local climate and air quality regulation -+> 

Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity 

R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Fresh water -+> Local climate and air quality 

regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity 

R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Fresh water -+> Habitat for species -+> 

Pollination -+> Maintenance of genetic diversity 

R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Medicinal 

resources -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation -

+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity 

R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Food -+> 

Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for 

species -+> Maintenance of genetic diversity 
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R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Medicinal resources -+> Carbon sequestration an 

storage -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -

+> Maintenance of genetic diversity 

R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Pollination -+> Medicinal resources -+> Carbon 

sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -

+> Maintenance of genetic diversity 

R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Pollination -+> Food -+> Carbon sequestration an 

storage -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance 

of genetic diversity 

R (6): Maintenance of genetic diversity -+> Food -+> Carbon sequestration an storage -+> 

Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> 

Maintenance of genetic diversity 

R (7): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Erosion prevention and maintenance of soil 

fertility -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance 

of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Waste-water treatment 

R (7): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Erosion prevention and maintenance of soil 

fertility -+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity -+> 

Moderation of extreme events -+> Waste-water treatment 

R (7): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Local climate and air quality regulation -

+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme 

events -+> Erosion prevention and maintenance of soil fertility -+> Waste-water treatment 

R (7): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Local climate and air quality regulation -

+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity -+> Moderation 

of extreme events -+> Waste-water treatment 

R (7): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Carbon sequestration an storage -+> Local 

climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic 

diversity -+> Moderation of extreme events -+> Waste-water treatment 

R (7): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Habitat for species -+> Pollination -+> 

Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion prevention 

and maintenance of soil fertility -+> Waste-water treatment 

R (7): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Fresh water -+> Local climate and air quality 

regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity 

R (7): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Fresh water -+> Carbon sequestration an 

storage -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance 

of genetic diversity 

R (7): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Medicinal 

resources -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation -

+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity 

R (7): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Biological 

control -+> Medicinal resources -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and 

air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity 

R (7): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Biological 

control -+> Food -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality 

regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic diversity 

R (7): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Food -+> 

Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for 

species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity 



41 
 

R (8): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Erosion prevention and maintenance of soil 

fertility -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -

+> Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Waste-water 

treatment 

R (8): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Local climate and air quality regulation -

+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity -+> Moderation 

of extreme events -+> Erosion prevention and maintenance of soil fertility -+> Waste-water 

treatment 

R (8): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Carbon sequestration an storage -+> Local 

climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Maintenance of genetic 

diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion prevention and maintenance of soil 

fertility -+> Waste-water treatment 

R (8): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Carbon sequestration an storage -+> Local 

climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of 

genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Waste-water treatment 

R (8): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion 

prevention and maintenance of soil fertility -+> Fresh water -+> Carbon sequestration an 

storage -+> Local climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -

+> Maintenance of genetic diversity 

R (8): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Biological 

control -+> Medicinal resources -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and 

air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic 

diversity 

R (8): Maintenance of genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Biological 

control -+> Food -+> Carbon sequestration an storage -+> Local climate and air quality 

regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of genetic diversity 

R (9): Waste-water treatment -+> Fresh water -+> Carbon sequestration an storage -+> Local 

climate and air quality regulation -+> Habitat for species -+> Pollination -+> Maintenance of 

genetic diversity -+> Moderation of extreme events -+> Erosion prevention and maintenance 

of soil fertility -+> Waste-water treatment 
 


