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Abstract 

A well-functioning environment provides access to various benefits such as clean drinking water, 

recreation, pollination, climate control and aesthetic views. However the valued benefits that 

nature generates is often ignored when weighed against other social values in policy-making. 

Environmental economics attempts to identify and quantify these values, so that the society can 

achieve more sustainable decision-making, both on a global and local level. This thesis 

contributes by presenting an economic approach valuing ecosystem services on a local level. 

 

The object of study in this thesis is Dalkarlsån, a waterway located south of Robertsfors in 

Northern Sweden. After ditching and lake-lowering during the 1900s, the area´s ability to 

provide ecosystem services deteriorated significantly. The purpose of this study is to value one 

of the identified ecosystem services that has the potential to be recreated after the restoration, a 

sustainable stock of sea trout, but also discuss and debate the method used, benefit-transfer. 

 

The study estimates the values associated with the ecosystem service recreational fishing of sea 

trout , which was used to make the valuation of the sustainable stock possible, using the benefit-

transfer method. The primary study relied upon for the transfer estimated the willingness-to-pay 

(WTP) of anglers at Em river in Sweden. The total value of  the proposed restoration 

improvements associated with a sustainable sea trout stock for sportfishing, over a twenty year 

period, was found to be 56 583 SEK. A sensitivity analysis considered alternative discount rates, 

time horizons, ecological assumptions and different approximations for the WTP. This analysis 

showed that the value for recreational fishing of sea trout varies significantly which indicates 

that the results are uncertain. Despite this, the study provides an indication of the types of values 

that are at stake for policy-makers but should be complemented with additional valuation 

associated with the other identified eco-system services while avoiding possible double-counting 

of values. 

 

Key words: Environmental economics, Ecosystem services, Benefit-transfer, Recreational 

fishing, Sea trout, Dalkarlsån.  



 

 

Abstract 

En väl fungerande natur och miljö bidrar med en mängd nyttor så som rent dricksvatten, 

friluftsliv, pollinering, klimatreglering och vackra vyer. Trots detta förringas ofta de värden som 

naturen skapar när de ställs emot andra samhälleliga värden vid policybeslut. Miljöekonomin 

försöker att identifiera och kvantitativt värdera dessa värden så att samhällen och individer ska 

kunna ta mer hållbara beslut på såväl global som lokal nivå. Denna uppsats bidrar med en 

ekonomisk ansats för att värdera ekosystemtjänster på lokal nivå.  

 

Studieobjektet i uppsatsen är vattendraget Dalkarlsån söder om Robertsfors i Västerbotten. Efter 

utdikningar och sjösänkningar under 1900-talet har områdets förmåga att tillhandahålla 

ekosystemtjänster försämrats kraftigt. Uppsatsen syftar till att monetärt värdera en av de 

identifierade ekosystemtjänsterna som har potential att återskapas vid en restaurering, nämligen 

ett hållbart havsöringsbestånd, samtidigt som värdetransfereringens styrkor och brister lyfts fram 

och analyseras. 

 

Studien genomför en värdering av ekosystemtjänsten rekreationsfiske av havsöring. Detta 

utfördes med värdetransfereringsmetoden där en primärstudie som skattat betalningsviljan hos 

sportfiskare vid Emån användes som källa vid överföringen. Värdet av ett hållbart 

havsöringsbestånd under en tjugoårsperiod visade sig uppgå till 56 583 SEK. Vidare utfördes en 

känslighetsanalys av resultatet där olika diskonteringsräntor, tidshorisonter, approximationer för 

betalningsviljan samt olika ekologiska utfall testades för. Analysen visade att värdet för 

havsöringen varierade kraftigt vilket tyder på att resultatet är osäkert. Studien ger trots detta en 

indikation om vilka slags värden som står på spel för beslutsfattare, men behöver kompletteras 

med ytterligare värdering associerat till de andra identifierade ekosystemtjänsterna samtidigt som 

dubbelräkning av värden undviks. 

 

Nyckelord: Miljöekonomi, Ekosystemtjänster, Värdetransferering, Benefit-transfer, 

Rekreationsfiske, Havsöring, Dalkarlsån.  
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1 Inledning 

Under de senaste 50 åren har människans aktiviteter påverkat och förändrat jordens 

ekosystem med en intensitet som inte är jämförbar med någon annan period under 

mänsklighetens historia (Corvalan et.al. 2005). Ett samlingsbegrepp för de varor och tjänster 

som naturen tillhandahåller oss människor är ekosystemtjänster (EST)
1
. Nära två tredjedelar 

av dessa tjänster som jordens ekosystem förser oss med idag är hotade eller under nedgång 

och enbart förlusterna av ekosystemtjänsterna på land förväntas årligen uppgå till 7 % av 

världens samlade BNP till år 2050 (Pushpam, 2010a). Trots att vi idag är medvetna om vikten 

av fungerande ekosystem och biologisk mångfald för välfärden i samhället förmår vi alltså 

inte stoppa utarmningen av dessa. Ett sätt att förklara denna problematik är att de aktörer som 

idag tär på naturens tjänster slipper betala kostnaderna för detta, medan de som bidrar till att 

upprätthålla och förstärka tjänsterna inte erhåller en rättmätig belöning (Perman. et.al, 2003). 

Grundstenen i konceptet med ekosystemtjänster är att förändra synen på och lyfta värdena 

från de varor och tjänster som ekosystemen bidrar med till människan. Konceptets ambition är 

att värdet av nyttan från ekosystemtjänsterna ska återges i de dagliga beslut och transaktioner 

som sker i ekonomin (Pushpam, 2010a).  

 

Ekosystemtjänstbegreppet är på stor frammarsch och under FNs möte om biologisk mångfald 

2010 klubbades ett avtal mellan 193 länder igenom, där både långsiktiga och mer konkreta 

mål för hur världens ekosystemtjänster ska värderas och bevaras antogs (Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity, 2011). Mycket av detta arbete behöver göras på lokal 

nivå närmast de som faktiskt skapar och berörs av förändringarna i ekosystemen (Bockstael, 

et.al. 2000). I Sverige har Länsstyrelserna ett stort ansvar för att samordna implementeringen 

av miljöpolitiken på lokal nivå. Vi har därför i samråd med Länsstyrelsen Västerbotten valt ut 

Dalkarlsån som studieobjekt. Vattendraget som ligger i Robertsfors kommun har fått sina 

ekosystemtjänster reducerade av mänsklig påverkan och dessa är i behov av värdering inför 

ett kommande policybeslut om restaurering av vattendraget. Den ekosystemtjänst som 

bedömts inneha störst värde för människan är ”tillhandahållande av ett hållbart 

havsöringsbestånd”.  

                                                 

1
 För definition av ekosystemtjänst se avsnitt 2.3.1 
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1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att genom värdetransfereringsmetoden monetärt värdera 

ekosystemtjänsten ”ett hållbart havsöringsbestånd” i Dalkarlsån. Ett följdsyfte blir att belysa 

och därefter hantera de styrkor/brister som värdetransfereringsmetoden innehar. 

1.1.1 Avgränsningar   

Ett grundantagande för uppsatsens värdering av havsöringsbeståndet i Dalkarlsån är att 

restaureringsförslagen i tabell 1 (kap 3.2.1) ger fullt utslag avseende förbättrad vattenkemi 

och förbättrade lekplatser för öring.  

 

För att praktiskt fånga värdet av ett hållbart havsöringsbestånd kommer det direkta 

användarvärdet från rekreationsfiske av havsöring antas representera stor del av det totala 

ekonomiska värdet och därför vara den ekosystemtjänst som värderas. 

1.1.2 Problemformulering 

- Vad är värdet av ekosystemtjänsten ”ett hållbart havsöringsbestånd” i Dalkarlsån i 

termer av rekreationsfiske? 

- Vilka transfereringmetoder är relevanta vid värderingen av ovan nämnda 

ekosystemtjänst och hur bör man förhålla sig till de styrkor och brister som 

metoderna medför? 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas den teoretiska referensramen för  uppsatsen. Avsnittet börjar med en 

kortare redogörelse för de nationalekonomiska teorier och begrepp som ligger till grund för 

värderingen av ekosystemtjänsten i uppsatsen och fortsätter sedan med en mer ingående 

beskrivning av konceptet med ekosystemtjänster. 

2.1 Kort om välfärdsteori 

Ett grundantagande inom ekonomin är att vi lever i en värld med begränsade resurser. Det 

råder inte oändlig tillgång på varor, tjänster och naturtillgångar som kan bidra till ökad välfärd 

i samhället. Detta har lett till att olika välfärdsteorier utvecklats med ambitionen att besvara 

frågan hur vi på bästa sätt kan fördela samhällets resurser i syfte att nyttan för samhället blir 

så stor som möjligt (Pihl, 2007). För att en sådan samhällsekonomiskt effektiv 

resursallokering ska råda krävs att tre vilkor är uppfyllda, nämligen effektivitet i 

konsumtionen, effektivitet i produktionen samt att produktionen av olika varor är anpassad till 

konsumenternas preferenser (Perman et.al. 2003). Teoretiskt sett ska en marknadsekonomi 

som karaktäriseras av fullständig konkurrens uppfylla dessa villkor och lösa 

resursfördelningsproblematiken i samhället, men då krävs också att en rad förutsättningar 

råder.
2
 Exempelvis måste alla ekonomiska aktörer se priset som något exogent givet, dvs. 

ingen aktör får ha marknadsmakten att kunna påverka priset. Andra kriterier som mer direkt 

kan kopplas till frågeställningar inom miljöekonomi är att inga ”externa effekter” eller 

”kollektiva varor” får förekomma (se avsnitt 2.2). Saknar marknaden någon av dessa 

förutsättningar uppstår marknadsmisslyckanden (Bergquist et.al. 2011). 

 

I realiteten är dessa marknadsmisslyckanden snarare regel än undantag, och med detta följer 

en ineffektiv resursallokering i samhället (Bergquist et.al. 2011). Ekonomer använder 

välfärdsteori för att identifiera marknadsmisslyckanden och föreslå vilka åtgärder som är 

lämpliga för att lösa eller korrigera dessa. Resurs- och miljöekonomi bygger till stor del på 

välfärdsteorier av just detta slag, som syftar till att identifiera och lösa de 

marknadsmisslyckanden som relaterar till de varor och tjänster ekosystemen tillhandahåller 

(Perman et.al. 2003).  

                                                 

 2 För mer ingående diskussion kring den perfekta marknaden och samtliga kriterier för denna läs Perman, et.al. 

(2003, s 124) 
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2.2 Marknadsmisslyckanden 

2.2.1 Externa effekter 

Externa effekter är en av de viktigaste nationalekonomiska förklaringarna till att  

miljöproblem uppstår (Larsson et.al. 2011). Externaliteter uppkommer när produktions- eller 

konsumtionsbesluten från en individ eller ett företag påverkar nyttan eller profiten (positivt 

eller negativt) för andra individer och företag utan att någon betalning eller kompensation sker 

mellan den som skapar effekten och den som påverkas av den (Perman et.al. 2003). Det är 

alltså en bieffekt till produktion eller konsumtion som inte är prissatta på marknader 

(Axelsson, 1998). Många av ekosystemens varor och tjänster är inte prissatta på marknader 

och dessutom saknas ofta ett tydligt definierat ägandeförhållande till dessa nyttigheter. Detta 

leder till att externaliteter ofta uppkommer på marknader som påverkar eller påverkas av 

ekosystemtjänsterna vilket i förlängningen medför att produktionen av dessa varor och 

tjänster inte blir samhällsekonomiskt effektiva.  

 

För att förtydliga kan ett närliggande exempel på en negativ externalitet göras: En jordbrukare 

köper upp landarealer omkring ett vattendrag för att odla spannmål. När bonden dikar ur 

våtmarkerna och avverkar skogen för att skapa åkermark leder detta till att ekosystemet i 

vattendraget rubbas och fiskebeståndet minskas. Fiskeklubben som säljer fiskekort för 

vattendraget får därför in mindre intäkter. En extern kostnad har uppstått från bondens 

markbrytning som hen själv inte behöver betala för. Produktionskostnaderna för bondens 

spannmål blir således lägre än de samhällsekonomiska kostnaderna för produktionen. Detta 

leder till att priset (P1) på spannmålet blir allt för lågt, vilket i sin tur resulterar i att för stor 

kvantitet spannmål (Q1) produceras gentemot vad som vore en samhällsekonomiskt optimalt 

kvantitet (Q2), se figur 1 nedan. 
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Det kan noteras att lösningen på detta problem inte nödvändigtvis skulle innebära att bonden 

helt ska avstå från ökad spannmålsproduktion. Det är tänkbart att nyttan från den ökade 

produktionen överstiger de externa kostnaderna som uppstår för fiskeklubben och att det 

därför är gynsamt för samhället i stort om markbrytningen sker, men för att produktionen ska 

bli just samhällsekonomiskt optimal måste alla kostnader och nyttor vara inräknade i priset på 

slutprodukten. En sådan prisnivå skulle i figuren ovan motsvaras av P2. 

Ett exempel på en positiv externalitet framträder om vi istället tänker oss att bondens 

spannmålsprouktion samtidigt producerar ”öppna landskap”  som människor kan njuta av. Det 

skapas i det här fallet alltså ytterligare ett positivt värde vid sidan av värdet som finns i varan 

spannmål i sig.  Eftersom bonden på samma sätt som hen slapp betala för de negativa 

externaliteterna inte heller får betalt för denna tjänst som hen producerar uppstår risken att 

bondens produktion av spannmål blir mindre än vad som vore samhällsekonomiskt optimalt 

(Perman et.al. 2003).  

Om dessa externa effekter kan identifieras och värderas för att antingen internaliseras
3
 på en 

marknad eller att man genom offentliga medel reglerar produktionen skulle teoretiskt sett en 

mer effektiv produktion av varor och tjänster i ett samhälle kunna uppnås.  

                                                 

3
 I exemplet skulle detta kunna innebära att bonden får betala föroreningsavgifter till fiskeklubben, eller att 

fiskeklubben betalar bonden för att han inte ska utvidga sin produktion. 

Figur 1: Negativ externalitet (Utbud och efterfrågan på spannmål) 
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2.2.2 Kollektiva nyttigheter och äganderätter 

En renodlat fri marknad har som ovan nämnts svårt att hantera många av de varor och tjänster 

som naturen tillhandahåller. Frisk luft, rent vatten och produktion av fisk är exempel på 

sådana varor och tjänster. Dessa nyttigheter innehar egenskaper som karaktäriserar en så 

kallad kollektiv nyttighet. En genuint kollektiv nyttighet ska uppfylla två kriterier. 1) 

Individer ska inte kunna utestängas från varan eller tjänsten, den får med andra ord inte vara 

exkluderbar. 2) Konsumtionen från en individ får inte inskränka på andra individers 

konsumtion, det får ej råda rivalitet i konsumtionen. Uppfylls endast en av dessa kriterier 

brukar nyttigheten betecknas som semi-kollektiv (Söderqvist et.al. 2004). 

 

Att marknader för kollektiva varor inte uppstår spontant har främst att göra med bristen på 

tydligt definierade äganderätter. Enligt nationalekonomisk teori uppstår en marknad enbart 

om följande förhållanden råder: 

1. Det går att definiera äganderätter. 

2. Äganderätter kan överföras mellan olika individer eller grupper. 

3. Det existerar spelregler i samhället, t.ex. lagar och normer som upprätthåller 

äganderätternas struktur. 

Eftersom kollektiva tjänster och varor präglas av icke exkluderbarhet och att det inte råder 

någon rivalitet i konsumtionen är det i praktiken mycket komplicerat att formulera 

äganderätter av dessa nyttigheter. Precis som i fallet med externa effekter skiljer sig den 

privat- och företagsekonomiska kostnaden från den samhällsekonomiska kostnaden. 

Konsekvensen av detta är att alla vill använda dessa tjänster utan att någon tar enskilt ansvar 

för att se till att en hållbar nivå av nyttjande upprätthålls (Söderqvist et.al. 2004). Tydligare 

förklarat innebär detta att någon som förbättrar förutsättningarna för varan inte får ersättning 

motsvarande förbättringens värde och på samma vis får inte någon som försämrar varans 

kvalité heller betala kostnaden för detta. Då ekosystemtjänster ofta är just kollektiva varor 

präglas de ofta av ovan nämnda problem, vilket leder till överutnyttjande och försämrande av 

dessa tillgångar.  

2.2.3 Behov av värdering 

Ett sätt att komma närmare en lösning på problemen som externaliteter och kollektiva 

nyttigheter medför kan vara att värdera ekosystemtjänster. En sådan värdering kan hjälpa de 

som handhar ekosystemtillgångarna att handskas med dessa marknadsmisslyckanden genom 

att mäta samhällskostnaderna i form av förlorad nytta. På så vis kan förvaltare av 
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ekosystemtjänsterna och beslutsfattare göra mer rationella avvägningar och komma till rätta 

med den snedvridning som dagens beslutsfattande till stor del präglas av, där privata värden 

och fysiskt kapital prioriteras framför sociala värden och naturkapital (Sukhdev, 2010). Hur 

dessa värderingar genomförs praktiskt samt en mer detaljerad genomgång av ekosystemtjänst-

begreppet följer under nästkommande avsnitt. 

2.3 Ekosystemtjänster  

2.3.1 Definition  

Ekosystemtjänster är ett begrepp som beskriver de funktioner hos ekosystem som på något 

sätt upprätthåller eller bidrar till människans nytta. Det är tjänster som ekosystemen 

tillhandahåller oss gratis. Exempel på detta kan vara vattenrening genom våtmarker, naturlig 

skadedjursbekämpning, vacker utsikt eller som i denna studies fall tillhandahållande av ett 

stabilt öringsbestånd. Det finns många snarlika definitioner av ekosystemtjänster (EST) men 

denna uppsats utgår i likhet med Naturvårdsverket (2012a) från The Economics of 

Ecosystems and Biodiversitys (TEEB)
4
 definition: ”ekosystemens direkta och indirekta 

bidrag till det mänskliga välbefinnandet”.  

2.3.2 Bakgrund 

Konceptet med ekosystemtjänster introducerades av Ehrlich & Ehrlich (1981) och byggde på 

tidigare litteratur som belyste de sociala värdena från naturens funktioner. Under de följande 

tre årtiondena har en utveckling av konceptet skett. Från att ursprungligen ha varit menat som 

ett pedagogiskt begrepp med syfte att öka allmänhetens intresse för bevarandet av den 

biologiska mångfalden, till en starkare betoning av att sätta monetära värden på 

ekosystemtjänster för att göra dem till varor på en marknad. Användningen av konceptet 

ekosystemtjänster har inom loppet av den här tiden tagit sig från den akademiska arenan ut till 

beslutsfattare såväl som till den ideella, finansiella och privata sektorn. (Bayon, 2004) 

Det stora klivet utanför akademin skedde i början på 2000-talet, framförallt i och med 

inrättandet av Millenium Ecosystem Assessment (MEA)
5
 (Gómez-Baggethun, 2010). Därefter 

har spridningen ut bland regeringar och organisationer skett i snabb takt. 2007 initierades 

                                                 

4
 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) är ett globalt initiativ för att öka medvetenheten om 

den biologiska mångfaldens ekonomiska värden genom metodutveckling för värdering av ekosystemtjänster.  

5
 Millenium ecosystem assessment (MEA) är en sammanslutning av över tusen av de främsta forskare på 

området som analyserar tillståndet på jordens ekosystem och ger riktlinjer och sammanfattningar för 

beslutsfattare. 
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TEEB under G8+5 mötet i Potsdam. I TEEBs rapporter ges riktlinjer för hur konceptet med 

ekosystemtjänster kan praktiseras och appliceras i ekonomin globalt såväl som lokalt.  I FN-

konventionen för biologisk mångfald (CBD) finns sedan 2010 Nagoyaplanen där flera delmål 

behandlar ekosystemtjänster. Europeiska unionen har år 2011, som ett led i genomförandet av 

Nagoyaplanen, antagit en strategi för biologisk mångfald. Strategins övergripande mål är att 

stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU senast 2020. Av de 

Europeiska länderna tillhör Storbritannien de som kommit längst med arbetet att värdera och 

inventera sina ekosystemtjänster. Där har TEEB´s metoder praktiserats och en näst intill 

fullständig inventering genomförts (UK Department for Environment, 2012). För Sveriges del 

utgör miljömålssystemet, med bland annat etappmål, kärnan i den nationella strategin och 

aktionsplanen för att bevara den biologiska mångfalden (Miljödepartementet, 2012). I juli 

2012 specificerade och utvecklade regeringen 13 nya etappmål. Under etappmålet som rör 

biologisk mångfald står följande att läsa om ekosystemtjänster:  

 

 

Detta är ambitiösa mål i förhållande till stora delar av övriga Europa och enligt 

Naturvårdsverket svåra att uppnå under den utsatta tidsrymden (Naturvårdsverket, 2012b). 

Etappmålen kan ändå sägas sammanfatta var konceptet med ekosystemtjänster befinner sig 

idag och hur vi i Sverige har kommit att förhålla oss till detta. 

  

Etappmål om ekosystemtjänster och 
resiliens 

”Etappmålet om ekosystemtjänster och 
resiliens innebär att viktiga 

ekosystemtjänster och faktorer som 
påverkar deras vidmakthållande är 

identifierade och systematiserade senast 
2013.” 

 (Miljödepartementet, 2012) 

Etappmål om betydelsen av den biologiska 
mångfalden och värdet av 

ekosystemtjänster 

”Etappmålet om betydelsen av den 
biologiska mångfalden och värdet av 
ekosystemtjänster innebär att senast 

2018 ska betydelsen av biologisk 
mångfald och värdet av 

ekosystemtjänster vara allmänt kända 
och integreras i ekonomiska 

ställningstaganden, politiska avväganden 
och andra beslut i samhället där så är 

relevant och skäligt.”  

(Miljödepartementet, 2012) 
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2.3.3 Kategorisering och indelning av ekosystemtjänster 

En ekonomisk analys av ekosystemtjänsterna kräver en integrerad ekonomisk- och ekologisk 

modellering. Att värdera en ekosystemtjänst är svårt om de grundläggande sambanden som 

styr ekosystemtjänstens utbud inte är förstådda och integrerade i analysen. För att de samlade 

kunskaperna om ekosystemens värden ska kunna kompletteras och byggas ut är det också av 

stor vikt att resultaten från olika studier kan jämföras och överföras till nya studier (Wallace, 

2007). Det är därför av praktisk betydelse att det används heltäckande och lämpliga 

klassificeringssystem när en ekonomisk värdering ska göras, men också att rätt begrepp och 

urval av tjänster som det undersökta ekosystemet tillhandahåller tas i beaktande. 

Ekosystemtjänstkonceptets breda karaktär gör att man närmar sig begreppet från vitt skilda 

vetenskapliga dicipliner, med olika mål och utgångspunkter. Det finns därför inget entydigt 

svar på frågan hur ekosystemtjänsterna ska klassificeras/indelas (Sukhdev et.al. 2010). I en 

nyutgiven rapport från Naturvårdsverket (Natuvårdsverket, 2012a) har man tagit fram en 

klassificering av ekosystemtjänster som i grunden bygger på den internationellt utbredda 

Common International Classification of  Ecosystem Services (CICES), där vissa ändringar 

gjorts med hänsyn till svenska förhållanden.   

 

2.3.4 Direkta och indirekta ekosystemtjänster 

En av de absolut viktigaste aspekterna vid kategorisering och värdering av ekosystemtjänster 

är identifieringen av direkta och indirekta EST. Direkta EST är tjänster som generar nytta och 

används/konsumeras direkt av ekonomiska aktörer. Exempel på några av dessa direkta 

ekosystemtjänster kan vara livsmedelsproduktion, dricksvatten eller en vacker fjällutsikt.  

 

Indirekta ekosystemtjänster är istället tjänster som ger en indirekt nytta och kan bidra till att 

upprätthålla eller skapa en direkt ekosystemtjänst. Till exempel kan en indirekt 

ekosystemtjänst såsom ”biologisk kontroll av skadegörare” på en odlingsmark vara en 

förutsättning för den direkta ekosystemtjänsten livsmedelsgrödor. Att tydligt skilja på direkta 

och indirekta ekosystemtjänster samt de nyttor som de ger upphov till skapar bäst 

förutsättningar för en samhällsekonomisk värdering av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 

2009). Den här uppdelningen av ekosystemtjänster hjälper framförallt till att inte dubbelräkna 

när en ekonomisk värdering utförs (Sukhdev et.al. 2010). Beroende på sammanhang kan en 

och samma ekosystemtjänst verka såväl indirekt som direkt. Exempelvis kan 

ekosystemtjänster som tillhandahåller rent vatten både direkt ge nytta till människan i form av 
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dricksvatten och estetiska värden, men samtidigt fungera som en indirekt ekosystemtjänst då 

den är en förutsättning för ett rikt fiskliv och således en förutsättning för den direkta 

ekosystemtjänsten rekreationsfiske. 

 

För att komma till rätta med problematiken och möjliggöra identifiering av vilka 

ekosystemtjänster som är direkta och indirekta krävs att det grundligt undersöks genom vilka 

ekologiska processer och samband och vid vilken tidpunkt som nyttan från ekosystemtjänsten 

uppstår, för att sedan endast värdera den direkta tjänsten. Grödor kan till exempel användas 

direkt som mat för människor eller som föda åt djur som sedan äts. Vid vilken tidpunkt den 

konsumeras eller används bestämmer om den ska kategoriseras som direkt eller indirekt. 

(Wallace, 2007) För att bättre förstå denna problematik med dubbelräkning som uppstår om 

inte de direkta och indirekta ekosystemtjänsterna särskiljs i värderingsanalysen kan en analogi 

göras till BNP-värdering, där man endast mäter värdet på slutprodukten (bilar) och inte 

råvarorna som använts i produktionen (stål). Om båda skulle tas med i BNP-måttet kommer 

stålet att dubbelräknas. Värderingen av ekosystemtjänster skall göras på ett liknande sätt där 

man endast mäter de direkta tjänsterna och på så vis också fångar upp värdet av de relevanta 

indirekta tjänsterna.  
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3 Fallstudie: Dalkarlsån, havsöring och rekreationsfiske  

Nedan följer en beskrivning av vattendraget Dalkarlsån där en inblick ges i den ekologiska 

problematiken. Dessutom motiveras valet av såväl studieplats som den värderade 

ekosystemtjänsten rekreationsfiske av havsöring närmare. 

 

Kustmynnande vattendrag har stor betydelse för miljön och ekologin i Östersjöområdet både i 

form av reproduktionsområde för en mängd vattenlevande organismer, däribland havsöring, 

samt för vattenkvalitén i stort. Exempel på denna påverkan har påvisats av Sundström et.al. 

(2002) som menar att sura sulfatjordar med anknytning till Östersjön via dessa vattendrag har 

en större inverkan på Bottenvikens koncentration av tungmetallar än den samlade industrin. 

Dessa vattendrag är också bland de av människan mest påverkade naturmiljöerna (Sundqvist, 

2009).  Att komma till rätta med problemen som uppstått i dessa vattendrag är högt prioriterat 

och en viktig del för att uppnå några av Sveriges miljökvalitetsmål
6
.  

 

FLISIK
7
 är ett EU-finansierat projekt som sedan 2011 arbetar med att förbättra livskraften och 

tillstånden i samtliga småvatten i Kvarkenregionen. Ett av de vattendrag som utreds under 

FLISIK-projektet är Dalkarlsån vars biflöde Högforsån agerar som modellvatten för 

hydrologisk restaurering. I samråd med Länsstyrelsen Västerbotten valdes Dalkarlsån ut som 

studieobjekt i uppsatsen då vattendraget har utsatts för en kraftig mänsklig påverkan vilket lett 

till att det uppstått en fråga om huruvida vattendraget ska restaureras eller ej. 

  

                                                 

6
 De miljömål som berörs är: ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Levande sjöar och 

vattendrag”, ”Bara naturlig försurning” och ”Ett rikt djur- och växtliv”.    

7 
FLISIK, För Livskraftiga Småvatten I Kvarkenregion. 
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3.1 Dalkarlsån 

Dalkarlsån är en å som ligger i Robertsfors kommun i 

Västerbotten. Vattendraget är cirka 20 km långt och 

har ett avrinningsområde som täcker 346,52 km². 

Avrinningsområdet leder ut cirka 120 miljoner 

kubikmeter vatten per år till Bottenviken. Dalkarlsån 

geografi kan kort beskrivas på det vis att den till en 

början är uppdelad i två vattendrag som i stort sett 

rinner parallellt med varandra innan de förenas och 

bildar en gemensam å som sedan rinner ut i 

Bottenviken, se karta 1. Populationen i 

avrinningsområdet uppgår till 2380 personer 

(Lantmäteriet, 2012). Vattendraget nyttjas inte idag 

för för rekreationssyften någon större utsträckning. 

3.1.1 Dalkarlsåns historia och människans påverkan 

Närmiljön kring Dalkarlsån har genomgått stora förändringar under 1900-talet fram till idag. I 

början av 1800-talet fanns där 73 sjöar större än 1000 kvadratmeter (0,1 hektar). Dessa sjöars 

sammanlagda vattenspegel uppgick till ca 970 ha. Idag uppgår vattenspegeln endast till ca 485 

ha vilket innebär att ungefär hälften av vattenspegelytan har försvunnit (Åberg, 2012). Detta 

är till största del en effekt av de sjösänkningar som genomförts, framförallt under början och 

mitten av 1900-talet. Sjösänkningar genomfördes framförallt i syfte att frigöra mer odlingsbar 

mark och det betraktades ofta under denna tid som en god gärning att omvandla en av naturen 

skapad våtmark till en av människan kontrollerad odlingsbar mark (Lennqvist, 2007). 

Sjöarnas primära funktion för Dalkarlsåns vattenkemi har varit att höja pH–värdet i 

vattendraget under högflödesperioder. Sjöarna var fyllda med buffrande joner och höga pH-

värden vilket innebar att så kallade surstötar dämpades under dessa perioder (Åberg, 2012). 

Utöver dessa sjösänkningar utfördes även omfattande dikning
8
 av myrmarker och 

skogsmarker i avrinningsområdet. Detta ledde och leder fortfarande till att 

avrinningsområdets vattenhållande förmåga dämpades, vilket i sin tur bidrog till rikligare 

vattenflöden efter perioder av mycket regn eller snösmältning. De kraftigare flödena 

                                                 

8
 Den juridiska termen är markavvattning 

Karta 1: Dalkarlsåns avrinningsområde 
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medförde att vattnets buffertförmåga späddes ut och att pH-värdena sänktes. Sammantaget 

kan sägas att både sjösänkningar och dikning har lett till att Dalkarlsån försurats av ovan 

 nämnda anledningar. Särskilt mycket försurning och metallurlakning har sjösänkningar och 

dikningar som skett i sulfidjordar bidragit till. Detta beror på att när sulfidjord kommer i 

kontakt med luft så bildas sur sulfatjord. Sur sulfatjord kan bidra till att metaller
9
 som annars 

skulle varit bundna i jorden löses upp och sprids ut i vattendrag. Den enskilt största boven när 

det gäller Dalkarlsån har varit torrläggningen av Västervikssjön som bidragit till att särskilt 

mycket syror och metaller läckt ifrån det som tidigare varit sjöns botten. Se karta 2. 

  

                                                 

9
 Mestadels aluminium men även kadmium, nickel och zink 

Karta 2: Surhetsnivåer i Dalkarlsån inklusive biflöden (Åberg, 2012). 
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3.1.2 Havsöring och rekreationsfiske 

 

I Sverige finns det totalt cirka en miljon människor, som fiskar minst en gång per år 

”Fritidsfiskets omfattning 2006”. De samhällsekonomiska undersökningar av 

rekreationsfisket som gjorts tyder på stor potential och stora samhällsekonomiska värden. I 

resultaten av de värderingsstudier som gjorts över fritisfisket i Sverige och övriga norden 

hamnar betalningsviljan för en fiskedag i ungefär samma storleksordning oavsett vilken 

metod som används. Aggregerar man dessa värden för att gälla det totala fritidsfisket i 

Sverige under ett år blir det totala nettovärdet knappt en miljard kronor (Fiskeriverket, 2008). 

Utöver detta uppstår också samhällsekonomiska värden från de företag som har sin 

verksamhet baserat på rekreationsfiske. Enligt det numera nedlagda fiskeriverket fanns 

ungefär 1 300 företag vilka hade en gemensam omsättning på knappt 500 miljoner kronor. 

Den totala sysselsättning som mynnade ut från denna verksamhet motsvarade år 2006 ungefär 

1000 helårsanställda och ännu fler deltids- och säsongsanställda (Fiskeriverket, 2008). Något 

som bör noteras är att värdet för fritidsfiskeutövarna inte bara kommer ifrån den tillgängliga- 

eller fångade mängden fisk. Nyttan som en fritidsfiskare upplever genereras även från 

mervärden vid sidan av det praktiska fisket så som förbättrad hälsa och välmående samt 

sociala- och estetiska värden. Värdeinnehållet i en sportfiskad fisk skiljer sig därför från en 

yrkesfiskad, där det direkta värdet från köttet dominerar. Det har i studier visat sig att en 

sportfiskad fisk värde är mångfalt större än en yrkesfiskad (Boman, 2007). Ytterligare 

egenskaper som påverkar nyttan hos fritidsfiskaren kan vara att det är rätt art som fångas och 

många gånger är storleken på en specifik fisk viktigare för den upplevda nyttan än mängden 

fisk. 

 

I Sverige är Havsöringen en av de mest geografiskt spridda och populära arterna för 

rekreationsfiske. Havsöringen är också mycket känslig för försurning (Fiskeriverket, 2011). 

År 2006 uppskattades den totala fångsten fritidsfiskad havsöring till 321 ton. Fångsten 

fördelades då med 58% till fritidsfiske med handredskap och 42% till övrigt fritidsfiske (med 

mängdredskap så som nät- och ryssjor), dessa siffror är dock behäftad med stor osäkerhet 

eftersom det inte förs någon kontinuerlig statistik över fritidsfisket. Det är dock tydligt att 

yrkesfiskets andel av totalfångsten av havsöring är mycket liten, endast cirka 3-10 % där 

merparten tas upp som bifångst vid fiske av andra arter (lax och sik) (Fiskeriverket, 2008). 

Eftersom havöringsfångsterna främst sker inom just fritidsfisket vilket inte lämnar någon 

kontinuerlig statistik över sina fångster vet vi relativt lite om exploateringen av havsöringen, 
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vilket påpekats ett flertal gånger som ett stort problem av ICES (Internationella 

havsforskningsrådet) (Sportfiske, 2012). De värderingsstudier som utförts på öringen i 

Sverige visar på värden mellan 40 – 350 SEK för en fångad fisk beroende på storlek, se bland 

annat (Paulrud & Laitila, 2004) och (Laitila et.al. 2008). Med den totala fångstmängden i 

åtanke ges en uppfattning om de värden som genereras från rekreationsfisket av havsöring i 

Sverige. 

 

I Dalkarlsån har havsöringsbeståndet som existerat under början på 1900-talet nästan helt 

försvunnit till följd av bland annat den försurning som beskrevs under avsnitt 3.1.1 men 

ytterligare faktorer som geografiskt återfinns utanför Dalkarlsån avrinningsområde antas 

också ha påverkat beståndet. Bifångst vid husbehovsfiske efter sik, ökade populationer av säl 

och skarv samt den allmänna försämringen av vattenkvalitén som skett i Östersjön under 

1900-talet är exempel på försämrande faktorer. Med rätt åtgärder finns enligt (Åberg, 2012) 

ändå stor potential för ett återskapat havsöringsbestånd i Dalkarlsån.  
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3.2 Återskapande av ekosystemtjänster i Dalkarlsån 

3.2.1 Restaureringsförslag 

En konsekvens som utdikningarna och sjösänkningarna fört med sig är som redan sagt att 

havsöringsbeståndet försvunnit men också flera andra ekosystemtjänster som Dalkarlsån 

tidigare tillhandahållit har försämrats eller helt upphört att produceras. De åtgärder som krävs 

för att förbättra Dalkarlsån på optimalt sätt är av både kemisk och fysisk karaktär. Den 

kemiska delen syftar främst till att minska försurningen i vattendraget medan den fysiska 

delen syftar till att förbättra den materiella miljön som påverkar vattendraget. Naturgeografen 

Jan Åberg har med utgångspunkt i detta tagit fram åtta olika restaureringsförslag i sin rapport 

”Dalkarlsån: fiskdöd, fiskliv och vattenvård” (2012). Det är de samlade konsekvenserna av 

detta restaureringsprojekt som ligger till grund för den ekologiska förändring som uppsatsen 

ämnar värdera. Nedan presenteras de åtta olika restaureringsförslagen och dess primära 

konsekvenser. 

 

 

 

Givet att restuareringsförslagen ovan ger fullt utslag bedöms havöringsbeståndet i Dalkarlsån 

återskapas. Dessutom identifieras ytterligare fem ekosystemtjänster som har potential att 

återskapas och/eller förbättras. I tabell 1 redovisas och kategoriseras samtliga av dessa sex 

ekosystemtjänster enligt CICES system.  

 

 

•Högre pH, mer fisk, mindre metaller och humus till 
bottenviken. 

Återställa sjöar 

•Högre pH och mer fisk 
Återställa dikade myrar och våtmarker 

•Högre pH, mer fisk och mindre metaller till 
Bottenviken 

Anlägga våtmarker 

•Bättre livsmiljöer för harr och öring 
Restaurera forsar och strömsträckor 

•Mer mat till fisk och skydd för yngel. Lägga döda träd i vattnet och gynna 
lövträd i kantzonen mot vattnet 

•Minskad slamtransport och mer fisk Bygga slamfällor i diken och skydda 
strandnära zoner från markskador 

•Mer fisk och fler arter  
Hålla fria vandringsvägar till havet 
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Tabell 1: Identifierade värdefulla ekosystemtjänster som förbättras vid restaurering.  

 

Ekosystemtjänstkategori 
Ekosystemtjänster kopplade till 

Dalkarlsån  
Direkta eller indirekta EST 

1. Möjlighet till 

rekreationsaktiviteter/ 

Friluftsliv 

Friluftsliv och rekreationsfiske av: 

-Harr 

-Öring 

 

 

Direkt 

2. Livsmedel från 

sötvattensorganismer 
Kommersiellt fiske av sik Direkt 

3. Utspädning, 

infångning och 

återcirkulation 
Ökad resiliens 

 

Indirekt 

4. Upprätthållande av 

livscykler, skydd av 

habitat och livsmiljö 

för ungstadier 

Produktion av: 

-Ål 

-Utter 

 

Indirekt 

 

 

För att genomföra en fullskalig värdering av Dalkarlsån skulle samtliga sex ekosystemtjänster 

behöva värderas. På grund av denna studies omfattning kommer som tidigare nämnts endast 

en ekosystemtjänst att värderas, rekreationsfiske av havsöring. Anledningen till att denna 

ekosystemtjänst valts är att Länstyrelsen Västerbotten har bedömt att havsöringsfisket 

omfattar störst del av de totala värden som uppstår vid en restaurering i Dalkarlsån och därför 

efterfrågat en värdering av just denna ekosystemtjänst. Det praktiska genomförandet av denna 

värdering redovisas under kapitel 6. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska verktyg som används i studien. 

Värdetransfereringen som är grunden i uppsatsens värdering redogörs för mer ingående efter 

att en mer översiktlig beskrivning av de vanligaste metoderna för miljövärdering redovisats. 

4.1 Värdering av ekosystemtjänster  

Som antytts ovan är det mycket tack vare ekosystemtjänsternas potential att värderas 

ekonomiskt som har lett till konceptets spridning. Men att värdera naturen är behäftat med 

många problem, såväl etiska som rent praktiska. 

4.1.1 Marginella- och totala värden 

De tidiga försöken att värdera ekosystemtjänster har mötts av kritik då de avsett värdera det 

totala värdet av tjänsterna, se t.ex (Costanza et.al. 1998) som kom fram till att världens 

samlade ekosystemtjänster uppgick till ett värde av 33 triljoner dollar per år. Att uppskatta 

sådana värden är varken rimligt eller eftersträvansvärt. När individer eller samhällen erkänner 

något ett ekonomiskt värde så måste det stå i relation till något annat. Ett ekonomiskt värde är 

med andra ord hur mycket man är villig att uppoffra för att erhålla något annat. Om värden 

och värderingar ska vara användbara när människor fattar beslut måste alltså dessa värden 

representera en marginell förändring som är greppbar (Bockstael et.al. 2000). För att 

exemplifiera kan läsaren besvara frågan: vad är värdet av luft? Det enkla svaret är att luft är 

ovärderligt, eftersom människor inte kan överleva utan den. Det är mer relevant att undersöka 

värdet av en förbättrad luftkvalité eftersom detta marginella värde kan användas när 

avvägningar ska göras om vad resurserna i samhället ska läggas på.  
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4.1.2 Totalt ekonomiskt värde 

När en ekonomisk analys av ekosystemtjänster ska genomföras används ofta ramverket totalt 

ekonomiskt värde (TEV) där man systematiserar och kategoriserar de olika slags värden som 

naturtillgångarna har för människan nu och i framtiden – lämpligt diskonterade
10

 (Pushpam, 

2010a). Med TEV menas summan av de olika kategorierna av värden (t.ex. användarvärden 

och icke användarvärden) som förändras i det socioekologiska
11

 systemet och inte summan av 

värdena från olika ekosystemettjänster som flödar konstant (Pushpam, 2010a). Att 

uppmärksamma alla olika värden är viktigt för att inte undervärdera värdet från en viss 

ekosystemtjänst då det är lätt att inte beakta de värden som är svåra att mäta. Att identifiera 

vilka olika värden som en ekosystemtjänst bidrar med leder också till att de mest fördelaktiga 

värderingsmetoderna används för ändamålet (Natuvårdsverket, 2012a). 

 

Den ekonomiska analysen innefattar inte bara beslut baserade på marknadspriser utan också 

beslut som är ett resultat av sociala värderingar. Eftersom en stor andel av 

ekosystemtjänsterna är kollektiva varor kommer beslut som fattas uteslutande på 

marknadsbaserade värden att undervärdera de olika ekosystemtjänsternas totala bidrag och 

därmed inte vara samhällsekonomiskt optimala. Det viktiga är att kunna identifiera vilka olika 

värdena som är kopplade till ekosystemtjänsterna och sedan systematisera dessa värden dels 

för att säkerställa att korrekta metoder används men också för att undvika dubbelräkning. 

Sambanden mellan de olika ekonomiska värdena redovisas i figur 2. 

 

 

Figur 2: Totalt ekonomiskt värde (TEV) 

                                                 

10
  Se avsnitt 4.1.3 om Nuvärdesberäkning 

11 
Interaktionen mellan människa och natur. 
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Direkta användarvärden är värden som uppkommer från den direkta användningen av en 

ekosystemtjänst. Dessa värden är ofta kopplade till försörjande eller kulturella 

ekosystemtjänsterna så som virke eller rekreation. 

 

Indirekta användarvärden är värden som främst kommer från reglerande ekosystemtjänster 

som indirekt ger stöd och skyddar. Som exempel kan nämnas värdet som ekosystemstjänsten 

översvämningsskydd bidrar med när våtmarker intill vattendrag reglerar vattenflödet.  

 

Optionsvärdet är det värde som läggs vid att i framtiden kunna ha möjligheten att använda sig 

av en ekosystemtjänst. Exempel: Även om jag inte vandrar och aldrig har varit och vandrat i 

Sareks nationalpark kan jag finna ett värde i att parken bevaras nu, så att jag om några år när 

jag har mer tid fortfarande kan åka och vandra i parken. 

 

Icke användarvärden är de nyttor som uppkommer av blotta vetskapen om att en 

ekosystemtjänst upprätthålls trots att man kanske aldrig kommer använda den. Dessa kan dels 

vara existensvärden (vetskapen av att andra kan njuta av ekosystemtjänsten) eller arvsvärden 

(kännedomen att tjänsten kommer att lämnas över till kommande generationer).   

 

Förenklat kan sägas att ju längre till höger man kommer i figur 2 desto svårare blir det att 

fånga värdet i praktiken.  
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4.1.3 Nuvärdesberäkning 

Då de kostnader som uppkommer vid olika miljöförbättringsprojekt ofta uppkommer före de 

nyttor åtgärderna genererar måste dessa värden översättas till samma tidsperiod för att på ett 

korrekt sätt kunna jämföras. Detta utförs genom att den årliga samhällsekonomiska 

avkastning som bedöms komma att genereras av åtgärden nuvärdesberäknas med en 

diskonteringsränta (Perman et.al. 2003). Den generella formeln för nuvärdesberäkning anges i 

ekvation 1 nedan där N är den totala samhällsekonomiska nyttan som genereras under ett år 

(n) och T är den tidshorisont/antal år som miljöförbättringsprojektet antas generera nytta. 

 

Ekvation. 1 

  ( )   ∑(
  

(   ) 
)

 

   

 

 

Räntan (r) brukar beskrivas som den kompensation man kräver för att skjuta upp sin 

konsumtion från nutid till framtid, alternativt hur mycket mer man är villig att betala för att 

konsumera något idag jämfört med att vänta till senare. Anledningen till att individer värderar 

en given summa mer i dag jämfört med i framtiden kan, trots att man räknar bort inflationrisk 

och garanterar att betalningen utförs, främst härledas från att (i) om summan betalas ut idag 

kan den investeras och på sikt generera en större summa i framtiden, (ii) att individer är 

otåliga och (iii) att ekonomisk tillväxt innebär att den givna summans marginella värde kan 

upplevas lägre i framtiden. Alla dessa anledningar motiverar att ett positivt värde på 

diskonteringsräntan används (Söderqvist et.al.2004).  

 

Diskontering i miljövärderingssammanhang kan ofta medföra att effekter som påverkar 

kommande generationer får mindre vikt än effekter som påverkar dagens individer, vilket kan 

påverka huruvida miljöförbättrande/bevarande projekt genomförs eller ej. Valet av 

diskonteringsränta är därför kontroversiellt och det råder en vetenskaplig diskurs angående 

vilken nivå som ska användas vid samhällsekonomiska analyser (Harrison, 2010). Diskursen 

kan delas in i hur två olika skolor, de som förespråkar en beskrivande ansats och de som 

förespråkar en normativ ansats, anser att man bör se på valet av diskonteringsränta. Skillnaden 

mellan de olika skolorna grundar sig främst i olika etiska utgångspunkter där effekten blir att 

den normativa ansatsen ofta förespråkar en relativt låg diskonteringsränta vilket medför att 

miljöprojekt gynnas medan den beskrivande ansatsen rekommenderar en något högre ränta 

vilket kan få effekten av att miljöprojekt missgynnas (för en utförligare beskrivning av dessa 
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se b.la: Arrow et.al. 1996; Harrison, 2010; Söderqvist et.al. 2010).  Utöver detta råder en 

vetenskaplig debatt kring användandet av varierande diskonteringsräntor för olika tidsperioder 

där ofta en lägre eller fallande diskonteringsränta rekommenderas för längre tidsperioder 

(Naturvårdsverket, 2006). Slutligen kan betonas att det inte finns någon ränta som idag anses 

vara ”den rätta” och att känslighetsanalyser med olika diskonteringsräntor därför 

rekommenderas (Söderqvist et.al. 2004). 

4.1.4 Kritik mot värdering 

Det råder en relativt utbredd uppfattning om att naturen inte kan mätas monetärt. Ett vanligt 

argument som dyker upp är att ”miljön har ett oändligt, omätbart värde som inte kan mätas i 

pengar” (Sagoff, 1988). Detta grundar sig delvis i en värdefilosofisk debatt som inte hör 

uppsatsen till, men bör till viss del ändå förklaras. Enheten pengar brukas mestadels på grund 

av att den är välkänd och bekväm vilket gör att den kan översättas och uppfattas av många 

människor. Det finns exempel på studier som använder sig av andra enheter när värderingar 

gjorts utan att det på något grundläggande sätt ändrar välfärdstolkningen av mätningen 

(Brännlund & Kriström, 2012). 

 

Naturvetenskapliga forskare riktar inte sällan kritik mot att ekonomer har svårt att förstå det 

invecklade system som ekosystemen utgör, där en åtgärd i ena änden av ett ekosystem kan ha 

en negativ inverkan och samtidigt verka positivt i den andra, samt att det inte tas hänsyn till 

interdependensen hos de olika ekosystem som är sammankopplade. Man menar att det helt 

enkelt är för osäkert att med ekonomins trubbiga verktyg försöka värdera dessa komplexa 

system som man inte förstår sig på (Bockstael et.al. 2000). 

 

Förespråkarna för en värdering säger å sin sida att värderingsverktygen är tänkt att fungera 

som ett komplement och appliceras under de förutsättningar där de passar. Och även om 

metoderna inte alltid behärskar att fånga upp hela värdet av en viss ekosystemtjänst så 

kommer det leda till en mer välfungerande resursallokering än om priset för naturens tjänster 

är gratis. Man menar också att en integrering av ekonomiska värden förändrar vår syn på 

miljön och visar upp problem som tidigare varit osynliga (Pushpam, 2010a). 
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4.2 Värderingsmetoder 

Metoderna för att värdera icke-prissatta varor som natur och miljö brukar delas in i två 

kategorier. Dessa två kategorier är faktiskt marknadsbeteende-metoder (revealed preferences) 

och scenariometoder (stated preferences). Den största skillnaden metoderna emellan är att i 

scenariometoden framtas data från individers svar på hypotetiska frågor medan data i faktiskt 

marknadsbeteendemetoden bygger på beslut tagna i verkligheten (Freeman, 2003). Nedan 

presenteras de vanligaste och mest använda metoderna tillhörande vardera kategori.  

4.2.1 Faktiskt marknadsbeteende 

Resekostnadsmetoden (travel cost method) är baserad på antagandet att kostnaden för att resa 

fram och tillbaka till en rekreationsplats
12

 visar på en individs minsta värdering av denna 

plats. Detta kan argumenteras för eftersom den största kostnaden för att besöka en 

rekreationsplats ofta är resekostnader (Rosenberger et.al 2003).  

 

Hedonisk prissättning (hedonic price method) använder sig av individers betalningsvilja för 

en vara för att analysera och värdera icke-prissatta karakteristika hos den varan. Exempelvis 

kan man använda sig av metoden för att undersöka prisskillnaden hos två varor som är 

identiska på alla punkter utom en egenskap och sedan se vad prisskillnaden är på dessa varor. 

Denna prisskillnad representerar då värdet av den icke-prissatta karakteristikan (Perman et.al. 

2003). 

 

Fördelen med de metoder som baserar på faktiskt marknadsbeteende är att de är just baserade 

på verkliga händelser och verkligt beteende och inte bara vad individer säger sig göra vid 

hypotetiska scenarier . De uppenbara nackdelarna är att metoderna inte är särskilt flexibla och 

att de kan vara begränsade till ett särskilt område eller en särskild plats. Det är inte heller 

möjligt att mäta icke-användarvärden på samma sätt som i scenariometoder (Pearmain et.al. 

1990) 

4.2.2 Scenariometoder: 

Contingent valuation method har inte någon direkt svensk översättning och det engelska 

namnet används därför här. Metoden syftar till att ta fram hur individer värderar varor och 

tjänster som inte är prissatta. Detta görs genom att använda sig av enkäter eller intervjuer där 

respondenten får svara på hypotetiska frågor. De två vanligaste sätten att frambringa värden är 

                                                 

12 
Exempelvis badplatser, fiskevatten, skogsområden, parker m.m. 
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att fråga hur mycket respondenten är villig att betala för att använda sig av varan eller tjänsten 

alternativt hur mycket respondenten kräver i kompensation vid en eventuell förbättring eller 

försämring av varan eller tjänsten (Rosenberger et.al. 2003). 

 

Choice experiment method gör det möjligt att räkna ut individers värdering av marginella 

förändringar i den vara eller tjänst som individen i experimentet antas konsumera. Metoden 

går ut på att ett antal respondenter får välja mellan olika scenarier i en hypotetisk kontext och 

sedan blir tvungna att välja ut ett av dessa scenarier framför de andra. Utifrån denna kunskap 

kan, med hjälp av statistiska verktyg, värderingar av olika förändringar tas fram (Paulrud & 

Laitila, 2013).  

 

De generella fördelar scenariometoder har är att de är flexibla och de hypotetiska 

marknaderna eller varorna konsumenterna möter kan anpassas till det forskaren är intresserad 

av. Detta innebär att många av de problem som finns med faktiskt marknadsbeteendemetoden 

kan undvikas. Vidare kan både användar- och icke-användarvärden uppskattas. De nackdelar 

scenariometoden innehar är osäkerheten kring respondenternas förmåga att leva sig in i den 

hypotetiska situationen och ge så ”ärliga” svar som möjligt. Det har visat sig finnas en 

tendens hos respondenter att övervärdera sin betalningsvilja när de vet om att de i realiteten 

aldrig kommer behöva betala och på samma vis undervärdera betalningsviljan när de känner 

till att de kommer få betala (Perman et.al. 2003;  Pearmain et.al. 1990).  
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5 Värdetransferering  

Detta avsnitt är en redogörelse för metoden som kommer användas i uppsatsen. En deskriptiv 

introduktion av värdetransfereringsmetoden följs utav en utvärdering av metodens för- och 

nackdelar. 

 

5.1 Introduktion av värdetransfereringsmetoden 

Värdetransfereringsmetoden innebär att framtagna ekonomiska värden från en redan 

genomförd studie överförs till ett nytt studieobjekt och används för att skatta ekonomiska 

värden på den nya platsen. Ur uppsatsens perspektiv innebär detta att ett redan framtaget 

värde av fiske vid en annan studie ska appliceras för att undersöka värdet hos 

havsöringsbeståndet i Dalkarlsån. Metoden används oftast när det inte finns en tillräckligt stor 

budget eller tillräckligt med tid för att genomföra en egen primärstudie (Desvousges et.al. 

1998). Värdetransfereringsmetoden kan ofta vara till stor nytta när det gäller att informera 

politiker och andra beslutsfattare om ekonomiska värden och utvärderingar av alternativ till 

beslut då den snabbt och enkelt kan bidra till att ge en översiktlig bild vid kostnads-

nyttoanalyser (Rosenberger et.al. 2003).  

 

Den kontext som primärstudien genomförts i benämns vanligtvis studieplatsen (study site). Vi 

kommer vidare benämna värderingen på studieplatsen som Vs Där V står för valuation och s 

för study site. Det värde för havsöring som faktiskt råder vid Dalkarlsån, kallar vi Vp 

Valuation policy site. Vi ämnar sedan att härleda värderingar för policyplatsen (Vp) genom att 

överföra värden från studieplatsen (Vs). Studieplatsens värden (Vs) blir alltså överförda värden 

(Vt) när de tillämpas på policyplatsen VsVt . Värdeöverföringen kan genomföras på olika sätt 

och dess tillämpningar kan delas in i olika inriktningar. Det finns olika klassificeringar 

beroende på vilken litteratur man refererar till men huvudindelningarna är de samma. Vi utgår 

i denna uppsats från Rosenberg och Loomis (2003) indelning där de två huvudindelningarna 

består av 1) enkel värdeöverföring (Value transfer) och 2) funktionsöverföring (Function 

transfer). 

 

Enkel värdeöverföring är den mest direkta tillämpningen av värdetransferering då värden 

från en studieplats direkt överförs till den policyplats man är intresserad av. Denna värdering 

kan bestå av mått på WTP (betalningsvilja), mått på marginella förändringar eller mått på 
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elasticiteter. De mått som överförs kan vara värderingar framtagna av en specifik studie som 

passar särskilt bra att överföras till policyplatsen (punktvärdestransferering) eller så kan 

måtten vara någon typ av centralmått såsom exempelvis medelvärde eller medianvärde som 

tagits fram från ett flertal studier och passar sig för överföring till policyplatsen. Ett tredje 

mått som kan användas för överföring är olika schablonvärden som framtagits av exempelvis 

myndigheter. Vilket mått som används beror på kontext och det mått som väljs ut för 

överföringen anpassas till policyplatsen genom att vanligtvis multipliceras med det antal 

enheter som gäller för policyplatsen. Exempelvis kan primärstudien ha tagit fram en individs 

monetära värdering av någon specifik miljönytta/kostnad. Värdet multipliceras då med antalet 

individer som berörs av nyttan eller kostnaden på policyplatsen. 

  

Funktionsöverföring kräver mer teknisk och statistisk kunskap än tidigare nämnda enkla 

värdeöverföringar. Istället för att överföra framtagna värden överförs istället nyttofunktioner 

eller meta-analysfunktioner som kan anpassas för olika karakteristika som policyplatsen 

innehar.  

 

I fallet med nyttofunktioner är värderingen av undersökningsplatsen (Vs) en funktion av 

kontextspecifika karakteristika (Qs) såsom geografi, geologi, klimat och andra variabler som 

förklarar värderingen (Xs) såsom demografi, attityder och tid. Vs= f(Qs, Xs). Genom att 

anpassa de variabler som påverkar värderingen på studieplatsen till attribut som bättre 

förklarar policyplatsen kan en mer precis estimering av värderingen på policyplatsen utföras.  

Att använda sig av funktionsöverföring tillåter ofta större skillnader mellan studie och 

policyplats på grund av möjligheten att korrigera för dessa skillnader.  

 

Meta-analysfunktionöverföring liknar den tidigare förklarade nyttofunktionsöverföringen men 

med den skillnaden att där nyttofunktionsöverföringen använder sig av en studies 

nyttofunktion så använder sig meta-analysfunktionsöverföring av ett flertal studiers 

funktioner. Denna metod kan bidra med möjligheten att statistiskt förklara de skillnader som 

finns mellan olika empiriska studier. Delar av dessa skillnader kan bero på variationer i vissa 

karakteristika mellan olika undersökningar som inte behandlas som förklaringsvariabler i 

undersökningarna. Exempel på dessa kan vara metoden som använts för värderingen och den 

geografiska platsen. Eftersom dessa definierar kontexten i de ursprungliga studierna så 

betraktas de som konstanta. Meta-analysfunktionsöverföring kan uttyda de effekter dessa 

enskilda karakteristika har för värderingen (Rosenberger et.al. 2003). 
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Vilken variant av värdetransferering som bör användas beror på hur primärstudien har utförts, 

hur stora skillnaderna är mellan studie- och policyplatsen samt vilken relevant information 

som finns tillgänglig på policyplatsen (Håkansson, 2013). 

5.2 Utvärdering av värdetransfereringsmetoden 

De uppenbara fördelar som värdetransfereringsmetoden i sin helhet för med sig är framförallt 

att de är billigare och tar mindre tid att genomföra jämfört med att göra en primärstudie. 

Metoden kan därför användas för att skapa en översiktlig bild över området av intresse och 

därefter kan beslut tas om mer noggranna studier ska genomföras eller om den information 

värdeöverföringen gav är god nog (Navrud, 2007). 

 

Den största nackdelen med värdetransfereringsmetoden är att den har begränsad möjlighet att 

ge exakta svar eftersom policyplatsen och studieplatsen aldrig är fullständigt identiska. 

Befolkningens preferenser, socioekonomiska skillnader, antalet substitut och geografiska 

olikheter är exempel på faktorer som oftast skiljer sig åt platserna emellan och bidrar till att 

värderingar skiljer sig åt (Håkansson 2013). Det är därför av stor vikt att forskaren använder 

sig av studier som är utförda på studieplatser som till stora delar överensstämmer med 

policyplatsen vad gäller ovan nämnda faktorer. En annan osäkerhet som kommer med 

värdetransfereringsmetoden är att det endast finns en begränsad mängd primärstudier att 

använda som underlag och att forskaren därmed får ”göra det bästa av situationen ” och välja 

den eller de studier som passar bäst snarare än att välja en som är ideal för ändamålet (King, 

2000). Även i de fall som det finns studier utförda på relativt liknande områden så måste 

forskaren beakta tidsaspekten, alltså huruvida studien är tillräckligt färsk för att användas. 

Detta arbete kräver noggrannhet och att forskaren tydligt redovisar de val och 

tillkortakommanden som denne stöter på. Ytterligare ett vanligt problem vid detta förfarande 

är att primärstudierna mäter en större eller mindre ekologisk förändring och att värden därför 

över/underskattas vid överföringen, detta givet antagandet om avtagande marginalnytta 

(Håkansson, 2013). Slutligen är den vetenskapliga kvaliteten på primärstudien av stor vikt för 

att de värden som ska användas för överföring blir så precisa som möjligt då eventuella 

felmätningar i primärstudien även drabbar den nya studien. Studien/studiernas vetenskapliga 

kvalitet bör därför granskas innan de används vid värdetransfereringar. Det har genomförts en 

hel del forskning på senare år för att utvärdera validiteten hos värdetransfereringsmetoden 

(Johnston and Rosenberger 2009). Utvärderingarna genomförs oftast på det vis att det både 

utförs en primärstudie och en värdetransfereringsstudie till samma studieplats och att den 
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uppmätta skillnaden i resultat mellan dessa studier (transfereringsfelet) uppskattas. 

Transfereringsfelet mäts oftast som skillnaden i procent mellan det välfärdsestimat som 

överförs och det faktiska välfärdsestimatet för policyområdet (Håkansson, 2013). Då de 

brister som tagits upp ovan i någon mån drabbar alla studier som använder sig av 

värdetransfereringsmetoden kommer alla studier även att drabbas av transfereringsfel. Hur 

stora dessa blir skiljer sig åt både inom och mellan länder och mellan olika och samma 

värderingsmetoder (Jonhston and Rosenberger 2009). Studier av Brouwer (2000) har påvisat 

ett genomsnittligt transfereringsfel på 20-40 % för enkel värdeöverföring och fel på upp till 

225 % för funktionsöverföringar. Vidare visade Ready et. al. (2004) ett genomsnittligt 

transfereringsfel på 38 % för både enkel värdeöverföring och funktionsöverföring. Shreshta 

and Loomis (2001) fann att transfereringsfelet för meta-analysfunktionsöverföring i 

genomsnitt låg på 28 %. 

 

Navrud (2007) presenterar i en forskningsöversikt resultaten från ett flertal studier som testat 

för transfereringsfelet. Slutsatserna från denna kan sammanfattas med att transfereringsfelet 

hos enkla värdeöverföringar i genomsnitt ligger inom spannet 25 – 40 %. Samtidigt 

framkommer det att enstaka värdeöverföringar kan generera fel på upp till 100 – 200 % 

(Navrud, 2007). Vidare visar forskningsöversikten att funktionsöverföringar inte presterar 

lägre transfereringsfel än enkla värdeöverföringar. Trots att dessa oftast kräver mer arbete och 

tid och att de teoretiskt möjliggör mer precisa överföringar så har detta hittills inte visat sig i 

empirisk forskning (Håkansson, 2013). Översikten visar också att värdetransfereringsmetoden 

presterar bättre om studieplatsen och policyplatsen ligger nära varandra och om den berörda 

befolkningen väl känner till den berörda varan (Navrud, 2007). Trots metodens brister kan 

dock en värdetransferering räcka gott nog för att göra en bedömning av de värden 

undersökningen vill mäta (King, 2000). Dock måste risken för transfereringsfel i storleken 

ovan alltid tas i beaktande och studier bör inte genomföras med värdetransfereringsmetoden 

om inte ett genomsnittligt fel på 25-40 % kan accepteras (Håkansson, 2013). 
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6 Genomförande av värdetransferering 

Under detta kapitel kommer genomförandet av värdetransfereringen redovisas och 

problematiseras kring. 

 

I denna uppsats kommer arbetsgången vid värdetransfereringen att utföras enligt punktlistan 

nedan vilket baseras på Navrud (2007). 

1. Identifiering av kontexten på policyplatsen. Vilken vara/ekosystemtjänst är det som 

ska värderas och hur ser förändringen ut.  

2. Genomförande av litterturöversikt  

3. Bedömning av kvalité och relevans hos de identifierade studierna  

4. Urval och summering av vilka/vilken studie som ska användas. 

5. Överföring av estimat från studieområdet/studieområdena till policyplatsen 

Darlkarlsån 

6. Beräkna de totala nyttorna/kostnaderna av ekosystemtjänsten. 

6.1 Steg 1: Identifiering av kontext och förändring av ekosystemtjänsten 

Den övergripande kontexten för policyplatsen presenterades i fallstudien under kapitel 3. 

Inför värderingen utförs här en mer detaljerad presentation av vilka ekonomiska värden som 

kommer fångas samt hur den ekologiska förändringen ser ut. 

 

Utredning av ekonomiska värden 

Som nämnts tidigare i uppsatsen är det av största vikt vid en värdering att en ekosystemtjänsts 

olika värden utreds för att kunna besluta om vilka värden hos tjänsten som kan fångas på ett 

adekvat sätt. Ett återskapat havsöringsbestånd i Dalkarlsån skulle medföra både indirekta och 

direkta ekosystemtjänster. Vi kommer i uppsatsen endast värdera den direkta 

ekosystemtjänsten rekreationsfiske av havsöring då värdering av direkta ekosystemtjänster 

minskar risken för dubbelräkning och då det finns relativt god tillgång på värderingsstudier av 

rekreationsfiske. Dubbelräkning är inte något problem i denna studie då vi endast ämnar 

värdera en ekosystemtjänst men är en fördel i det fall studien i framtiden kommer användas 

vid en fullständig värdering av Dalkarlsåns restaurering. Ytterligare en anledning till valet att 

värdera denna ekosystemtjänst är att den främst innefattar direkta användarvärden vilket 

lämpar sig väl för en värdetransferering (Håkansson, 2013). Något för läsaren att beakta är att 

ekosystemtjänsten även medför flera andra värden som i denna studie kommer att förbises (se 

kategorisering i figur 2 (avsnitt 4.1.2). Exempel på värden som inte kommer fångas upp i vår 

värdering kan vara de eventuella existensvärden som människor lägger vid att det finns 
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havsöring i deras närområde. Inte heller det indirekta användarvärde som ett 

havsöringsbestånd medför i form av föda för t.ex. säl fångas upp. Något som bör noteras är att 

dessa värden kan vara såväl negativa som positiva. 

 

Ekologisk förändring 

I dagsläget finns i stort sett inget havsöringsbestånd i Dalkarlsån. Dock finns en stor potential 

att återskapa det bestånd som tidigare funnits (Åberg, 2012). Då Dalkarlsån är omgiven av 

många andra fiskevatten som kan anses vara substitut kommer uppsatsens värdering av 

havsöringsfisket ändå anta att det är en marginell förändring av beståndet ur sportfiskarens 

perspektiv.
13

 Ett grundantagande för uppsatsens värdering av havsöringsbeståndet i 

Dalkarlsån är att restaureringsförslagen i tabell 1 (kap 3.2.1) ger fullt utslag avseende 

förbättrad vattenkemi och förbättrade lekplatser för öring. Att undersöka huruvida utfallet av 

restaureringsåtgärderna faktiskt har denna effekt eller ej ligger utanför uppsatsens ram.  

 

Information om vattendragets tillstånd efter restaurering har delgivits SLU:s 

sötvattenslaboratorium där en bedömning av potentiellt havsöringsbestånd gjorts som bland 

annat baseras på det av Länsstyrelsen framtagna värdet för potentiella lekplatser som uppgår 

till 120 000 m² 
14

 och data på liknande vattendrag i regionen. En osäkerhet i bedömningen 

gäller havsöverlevnaden
15

 som dels beror på den naturliga dödligheten (föda till säl, rovfisk 

och skarv etc.) men också kust och havsfisket. Bedömningen är att havsöverlevnaden uppgår 

till 5 % vilket resulterar i att det kommer finnas ett reproducerande havsöringsbestånd med 

300 individer efter två havsöringsgenerationer vilket motsvarar 10 år. Detta betyder samtidigt 

att nyttan av restaureringen beträffande havsöring inte kommer att genereras förrän dess.   

 

På grund av osäkerheten kring havsöverlevnaden har två alternativa bedömningar gjort som 

baseras på ett uppskattat högsta och lägsta värde av havsöverlevnad på 3 % respektive 10 %.  

Dessa redovisas i tabellen nedan: 

  

                                                 

13
 Läs mer om vikten av totala och marginella värden under avsnitt 4.1.1 

14
 Värdet är framtaget av Mattias Sundqvist, Projektledare FLISIK, miljöanalysenheten, Länsstyrelsen                

Västerbotten. 

15
 Andel av öringar som återkommer till sitt ursprungliga vattendrag efter vistelse i havet. 



31 

 

Tabell 2: Havsöverlevnadens påverkan på öringsbeståndet 

Utfall Havsöverlevnad % Havsöringsbestånd, Antal 

individer 

Lägsta 3 % 150 

Bedömt 5 % 300 

Högsta 10 % 500 

 

För att behålla ett stabilt havsöringsbestånd på 300 individer krävs att fisket inte minskar 

beståndet. Ett catch and release-fiske är en lösning på detta problem. Catch and release är en  

förvaltningsmetod som innebär att fiskaren på ett skonsamt sätt återutsätter fisken som 

fångats. Uppsatsens beräkningar utgår därför vidare från att det enbart är ett catch and release-

fiske som kommer uppstå i Dalkarlsån (Persson, et.al. 2011).  

6.2 Steg 2: Forskningsöversikt för att identifiera relevanta studier 

För att lokalisera lämpliga primärstudier att använda vid värdeöverföringen användes 

databasen NEVD
16

 samt den svenska databasen SWE Value Base från Beijer Institute
17

. Det 

första urvalet bestod av att identifiera de värderingsstudier av fiske som gjorts i Sverige. 

Urvalet mynnade ut i 17 studier.
 
 När dessa granskades ytterligare fann vi att endast tre studier 

uppfyllde de grundläggande kriterierna som satts upp: (i) värdering av havöringen specifikt, 

(ii) utförda i Sverige samt att (iii) studierna var yngre än 10 år (Navrud, 2007). I två av dessa 

tre studier var Anton Paulrud antingen författare eller medförfattare och med bakgrund av 

detta kontaktades densamme angående eventuella studier som inte publicerats i databaserna. 

Efter samtalet med Paulrud fick vi tillgång till ytterligare en lämplig studie (s.k. grey 

literature) som inte fanns med i någon av databaserna då denna vid tidpunkten ännu inte 

publicerats (redovisas som studie 4 i tabellen nedan). En översikt av dessa fyra studier 

redovisas i tabellen nedan.  

 

  

                                                 

16
 Nordic enviroment valuation database: Databas med sammanställning av 172 nordiska värderingsstudier. 

17
 Databas med sammanställning av 225 svenska värderingsstudier. 
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Tabell 3: Identifierade studier 

Nr Titel/Författare  Vattendrag Sammanfattning Datainsamling Värden 

1 

 

Anglers valuation of water 

regulation dam removal for 

restoration of angling 

conditions at Storsjö Kapell  

 

T. Laitila, A, Paulrud 

(2006) 

 

Storsjön, i 

Jämtland 

inklusive 

omkringliggand

e vattendrag 

och mindre 

sjöar samt den 

vattenregrleran

de dammen vid  

vid Storsjö-

kapell.  

 

Öring/Harr 

 

Uppskattade betalningsviljan för en 

extra fångad öring/harr i olika 

storlekar genom ett choice 

experiment på fiskevatten 

tillhörande en fiskerättsförening i 

och runt Storsjö-Kapell i Jämtland. 

De ekologiska scenarierna baseras 

på om den närliggande dammen tas 

bort eller ej. Betalningsviljan tas 

fram som en funktion av hur den 

förväntade fångsten ser ut vid de 

olika scenarierna. Dataunderlaget i 

värderingen inhämtades år 2004 via 

enkätformulär. 

 

Metod: Choice expeiment 

Population: Besökare vid ett Storsjöns 

fiskerättsföreningsvattendrag samt fiskare 

som tidigare besökt liknande fiskevatten i 

jämtlands län. 

Respondenter: 

Urval 1: 248 st 

Urval 2: 87 st 

Svarsfrekvens: 

Urval 1: 60 % 

Urval 2: 72 % 

 

Enkäter via brev 

 

Betalningssätt: Extra betalning per dag 

 

 

Uppskattad betalningsvilja (WTP) för en extra fångad fisk 

per dag vid nuvarande scenario där dammen står kvar:: 

medelstor fisk = 41 SEK 

stor fisk = 69 SEK 

 

95% konfidensintervall 

medelstor fisk = 25 - 147 SEK 

stor fisk = 20 - 314 SEK. 

 

I scenariot där dammen tas bort är motsvarande 

punktestimering och konfidensinterval över WTP: 

medelstor fisk = 73 SEK  

stor fisk = 124 SEK 

 

95% konfidensintervall 

medelstor fisk  =  44 - 124 SEK  

stor fisk = 69 - 204 SEK 

2 

Valuation of Management 

Policies for Sport-Fishing 

on Sweden's Kaitum river  

 

Paulrud, A. and T. Laitilla 

(2003) 

Kaitumälven i 

Norrbotten. 

 

Öring/Harr 

 

Studien använde sig av ett choice 

experiment för att skatta 

betalningsviljan för en extra fångad 

öring i olika storlekar. Studien lade 

fram fem alternativa scenarier för 

ekologisk förändring i vattendraget 

som genom random utility 

maximization beräknade 

respondenternas betalningsvilja för 

olika variabler.  

 

Metod: Choice expeiment 

Population: Fiskare som besökt vattendraget 

2000 - 2002 

Respondenter: 

64 st (år 2000), 105 st (år 2001) and 37 st (år 

2002) 

Svarsfrekvens: 

2000: 75%, 2001: 74%, 2002: 80% 

 

Enkäter via brev 

 

Betalningssätt: Extra betalning per dag 

 

  
Mellan  Stor 

Uppskattad betalningsvilja (WTP) för en extra fångad fisk i 

storleksordning:   

< 30 cm öring/harr = 17 SEK,  

30 – 40 cm öring/harr = 109 SEK och  

>  40 cm  öring/harr = SEK 333 

 

95% Konfidensintervall 

 >  40 cm öring/harr =  3.12–30.50 
30 – 40 cm öring/harr = 57.59–161.19 
< 30 cm öring/harr = 187.07–479.65 
 

3 

Att värdera miljön genom 

ersättningskostnader – en 

granskning av metoden och 

tillämpning på 

havsöringshabitat 

Sundberg, S (2003) 

 

Kagghamraån 

söder om 

stockholm,  

Havsöring 

Studien undersöker värdet av 

livsmiljön för havsöring genom att 

beräkna ersättningskostnaden för att 

på mänsklig väg ersätta 

ekosystemtjänsten produktion av 

havsöring i vattendraget Kagghamarån 

söder om Stockholm.  

Metod: Ersättningskostnad 

Överförde kostnaden för restaurering som 

gjorts i närliggande vattendrag. 

En modell från västkusten användes för att 

skatta hur smoltproduktionen skulle komma 

att bli vid en restaurering. 

Ersättningskostnad för ett havsöringshabitat i Kagghamraån 

327000 SEK  

 

Priset per smolt uppskattas till 151 SEK (2002 år prisnivå) 

 

4 

”A cost-benefit analysis of 

restoring the Em River in 

Sweden: valuation of 

angling site characteristics 

and visitation frequency” 

Anton Paulrud;  Laitila, 

2013 

Nedre delarna av 

Em-ån och 

Mörrumsån,  

 

Havsöring 

Studien  utfördes på två kända 

fiskevatten, Mörrumsån och Emån 

Den tidigare gjordes för att testa 

validera att värdena från Em-ån 

lämpade sig för värdetransferering.. 

Värderingen som gjorts i studien avsåg 

bland annat marginalvärdet av en extra 

fångad havsöring per dag uppdelat i 

viktklasser. Undersökningen 

genomfördes via ett choice-experiment 

där datat inhämtades via postenkäter 

2008. 

 

Metod: Choice expeiment 

Population: Fiskare som köpt fiskekort på 

platserna under 2007 

Respondenter: 

Em-ån: 510  

Mörrumsån 

Svarsfrekvens: 

Em-ån: 73% 

Mörrumsån: 60% 

 

Datainsamling: 

Enkäter via brev 

Uppföljningssamtal 

Betalningssätt: Extra betalning per dag 

 

WTP (measured as compensating variation) in SEK 

estimated from the aggregated and pooled model  

 

Uppskattad betalningsvilja (WTP) för en extra fångad 

havsöring i Em-ån: 

0,5-2 kg = SEK 91.71  

2–5 kg = SEK 140.81  

4-5 kg = SEK 485.91  

 

95% Konfidensintervall 

0,5-2 kg = 15.97 to 199.39 

2–5 kg = 89.68 to 371.30 

4-5 kg = 270.27 to 701.56 
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6.3 Steg 3: Kvalitets- och lämplighetsbedömning av utvalda studier 

För att utvärdera kvalitén hos de framtagna värderingsstudierna och dess relevans till 

studieplatsen utreds dessa närmare nedan. Den kvalitetsbedömning som redovisas i detta 

avsnittet grundar sig på Soutokorva och Söderqvists (2005) samt Navruds (2007) 

rekommendationer, medan bedömningen av relevansen till Dalkarlsån baseras på Håkansson 

(2013) och Navrud (2007). 

 

Studie 1: “Anglers´ valuation of water regulation dam removal for restoration of angling 

conditions at Storsjö-Kapell” ( Laitila; Paulrud, 2006) 

 

Studien publicerades både 2006 till en konferens i Portsmouth och sedan 2008 publicerades 

samt granskades den av tidsskriften Tourism Economics. Undersökningen baseras på två olika 

icke randomiserade urval av respondenter. Urvalen kommer dels ifrån ett register av fiskare 

som besökts studieplatsens fiskevatten samt en urvalsgrupp med respondenter som besökt 

liknande fiskevatten i Jämtlands län. Data samlades in under 2004 med hjälp av enkäter. Datat 

är således nio år gammalt och uppfyller nätt och jämt det tioårskriterium som Soutokorva 

(2005) ställer upp för att resultaten fortfarande ska anses vara aktuella för en värdeöverföring.  

Svarsfrekvensen för respektive urvalsgrupp var 60 % samt 72 %. Metoden som används är ett 

choice experiment där man bland andra variabler uppskattar betalningsviljan för en marginell 

förändring av fångade fiskar (öring och harr) i två olika storleksklasser. Fiskevattnen som 

undersöks är reglerade av en dam vid Storsjö-Kapell och studien syftar till att undersöka hur 

värderingen av fisket påverkas av att dammen tas bort och vattendragen återfår sitt naturliga 

flöde eller ej. Sammantaget bedömer vi kvalitén på studiens metodologi som god. 

 

Att den framtagna betalningsviljan i studien inte särskiljer mellan harr och öring utan istället 

mäter det sammantagna värdet av ytterligare ”en fångad fisk är en brist vid en eventuell 

värdeöverföring i denna studie då vi endast syftar till att undersöka värdet av ett öringsfiske. 

När resultaten som framkom analyserades av författaren drogs slutsatsen att dessa till stor del 

är beroende av de unika förutsättningarna som råder vid Storsjön och ansågs därför av 

författaren som problematiska att överföra till andra platser genom benefit-transfer. Övriga 

kriterier för relevans så som kulturella likheter, socio-ekonomiska likheter och institutionella 

likheter bedöms likvärdiga mellan studiens vattendrag och Dalkarlsån. En skillnad återfinns 

dock i det faktum att det finns ett öringsfiske i de vattendrag som studien undersöker men inte 

i Dalkarlsån. 
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Studie 2:”Valuation of management policies for sport‐fishing on Sweden's Kaitum river” 

(Paulrud; Laitila, 2004) 

 

Studien publicerades 2004 och är genomförd av Anton Paulrud och Thomas Laitila. 

Sportfiskares marginella betalningsvilja för harr och öring härleds genom ett choice-

experiment där Random Utility Maximization används som statistisk modell på data som 

samlats in under år 2000, 2001 och 2002. Urvalet av respondenter hade samlats in genom att 

addresser från besökare till vattendraget hade delgivits författarna. Således innefattades bara 

tidigare besökare i urvalet. Undersökningen hade föranletts av en enkätundersökning där 

information om sportfiskare som besökt vattendraget samlades in. Svarsfrekvensen var 75 % 

år 2000, 74 % år 2001 och 80 % år 2002 vilket anses som godtagbart (Navrud, 2007). 

Bortfallet ansågs inte vara något större problem då respondenterna var en relativt homogen 

grupp. De som inte besvarat enkäten fick två efterföljande påminnelsebrev med en veckas 

mellanrum. Effekterna av miljöförändringarna redovisades för respondenterna och det fanns 

ett nollalternativ
18

 tillgängligt. Studien har tidigare granskats av Journal of Environmental 

Planning där den senare publicerats och vår sammantagna bedömning över studiens 

metodologiska kvalitet är att den är god.  

 

När det gäller studiens relevans för värdeöverföring till Dalkarlsån är resursen av intresse, 

havsöring, densamma mellan policyplatsen och studieplatsen. Populationerna som berörs är i 

båda fallen sportfiskare, även om det för tillfället inte finns några sportfiskare vid Dalkarlsån. 

Angående den geografiska relevansen ligger båda vattendragen i norra delen av Sverige men 

faktumet att Kaitumälven befinner sig i fjällmiljö och Dalkarlsån befinner sig i kustzon gör att 

det ändå finns skillnader som bör beaktas. Den ekologiska förändringen skiljer sig markant då 

det idag saknas öring i Dalkarlsån medan Kaitumälven innehar ett välfungerande 

öringshabitat. Den relativt långa tidsperioden sedan datainsamling är en svaghet för studien då 

insamlingarna skedde för mellan elva och tretton år sedan, vilket bryter mot ett av 

huvudkriterierna för relevans i bl.a Håkansson (2013).  

 

  

                                                 

18
 Alternativ att projektet inte blir av. 
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Studie 3.  ”Att värdera miljön genom ersättningskostnader- en granskning av metoden och 

tillämpning på havsöringshabitat” (Sundberg, Sara, 2003)  

 

Studien utfördes 2003 och är en masteruppsats från SLU Uppsala och har således granskats av 

institutionen. Uppsatsen i sin helhet syftar främst till att fungera som metodöversikt för 

ersättningskostnadsmetoden snarare än att faktiskt undersöka värdet av havsöringshabitat. 

Delen av uppsatsen som innehåller själva värderingen är därför inte lika utvecklad. Uppsatsen 

kommer fram till att den valda restaureringsåtgärden som används för att beräkna 

ersättningskostnad inte är den mest kostnadseffektiva, vilket gör att författaren själv anser 

resultatet vara något övervärderat. Värdena som framtagits är baserade på data från 1995 

vilket inte uppfyller kraven som ställs i Navrud (2007) för att använda studien vid 

värdetransferering. En nackdel med att använda sig utav ersättningskostnad som metod vid 

värdering är osäkerheten kring huruvida det finns någon betalningsvilja för den kostnad som 

framkommer. Bara för att en ekosystemtjänst kan ersättas till en viss kostnad betyder inte det 

att någon är villig att betala för denna. Denna problematik kontrolleras inte för i studien.  

Studien ämnar fånga upp det bredare värdet från havsöringshabitat som både innefattar 

direkta och indirekta användarvärden. Studien fångar därför upp ett större spann av värden än 

det vi önskar undersöka nämligen rekreationsfiske av havsöring. Kagghamraån är beläget i 

Stockholms län vilket innebär ett betydande geografiskt avstånd till Dalkarlsån samt en 

demografisk skillnad med en större befolkningspopulation då vattendraget befinner sig i en 

storstadsregion. Även den ekologiska förändringen av ekosystemtjänsten skiljer sig från 

Dalkarlsån då Kagghamraån är en av de viktigaste lekplatserna för havsöring på ostkusten 

vilket kan jämföras med det obefintliga beståndet i Dalkarlsån. 

 

Studie 4. ”A cost-benefit analysis of restoring the Em-river in Sweden: valuation of angling 

site characteristics and visitation frequency” 

 

Studien publicerades 2013 och är genomförd av Anton Paulrud och Thomas Laitila. Precis 

som i studie 1 och 2 härleds sportfiskares marginella betalningsvilja för en extra fångad öring, 

uppdelat i tre olika storlekar. Undersökningsplatsen var två välbesökta fiskevatten, Emån och 

Mörrumsån. Studien utfördes genom ett choice experiment där Random Utility Maximization 

användes som statistisk modell. Undersökningen vid Mörrumsån gjordes primärt för att 

kontrollera om resultaten från undersökningen vid Emån var platsspecifika eller generellt 

tillämpbara till andra platser. Datat som användes för undersökningen samlades in 2008 
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genom en traditionell postenkätundersökning och bestod av 510 sportfiskare som under 2007 

inhandlat fiskekort vid Emån och 434 sportfiskare som inhandlat fiskekort vid Mörrumsån. 

Svarsfrekvensen var 63 % och två påminnelsebrev med en veckas mellanrum skickades till de 

respondenter som inte svarat. En uppföljning av de som inte besvarat enkäterna visade att 

denna grupp inte signifikant skiljde sig från de som svarat när det kommer till variabler som 

ålder, hemort, antal fiskedagar och fångst. Bortfallet kan därmed anses acceptabelt och inte 

bidra till någon större bias (Navrud, 2007). De olika hypotetiska scenarierna baserades på 

författarnas tidigare forskning (däribland de utvalda studierna 1 och 2) och litteratur. 

Respondenterna gavs två olika alternativ på vattendrag där de miljömässiga förändringarna 

beskrevs. Undersökningen saknade nollalternativ. Då urvalet endast består av fiskare vid 

dessa vattendrag kan inga större populationsgeneraliseringar utföras. Några av de 

betalningsviljor som beräknas i studien kan kontrolleras mot deras marknadspriser och dessa 

förefaller överensstämma, vilket stärker trovärdigheten kring dessa värden. En problematik 

med studien är att de 95 %-iga konfidensintervallen för de två mindre viktklasserna av 

havsöring spänner över noll, dvs. går från negativa till positiva värden. Denna problematik 

diskuteras inte i primärstudien men visar på osäkerhet i estimeringarna av betalningsviljan för 

dessa viktklasser. Studien har tidigare granskats av Applied Economics där den också 

publicerats och bedöms inneha god kvalitet. Studiens resultat och beräknade värden kan också 

anses trovärdiga då de är i nivå med tidigare forskning inom området. 

 

När det gäller studiens relevans för värdeöverföring till Dalkarlsån behandlas samma resurs, 

rekreations fiske av havsöring, och de berörda populationerna för överföringen är i båda fallen 

sportfiskare. Precis som fallet var i studie 2 är Emån och Mörrumsån välbesökta och 

etablerade fiskevatten, vilket innebär en stor olikhet mot policyplatsen Dalkarlsån. Detta 

innebär en åtskillnad vad gäller den ekologiska förändringen vid vattendragen. När det gäller 

den geografiska aspekten ligger dessa två fiskevatten i södra delen av Sverige vilket skiljer sig 

från policyplatsen Dalkarlsån. Artikeln är den nyaste studie som värderar havsöring i Sverige 

och datainsamlingens år är också det mest aktuella av de studier som valts ut. Artikeln visar 

att de betalningsviljor som beräknas för havsöring i olika storleksgrupper är generellt 

tillämpbara och dessa värden rekommenderas och anses lämpliga för värdeöverföring. 
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6.4 Steg 4: Slutgiltigt urval 

Urvalet av studier att använda vid överföringen sker genom en sammantagen avvägning 

mellan de styrkor och svagheter som varje studie innehar både vad gäller metodologi och 

relevans för Dalkarlsån.  

 

Under kvalitetsgranskningen framkom att studie nummer 3 var beskaffad med vissa 

metodologiska svagheter, där bland annat delen som utförde värderingen av 

havsöringsbestånd inte var tillräckligt utvecklad och bearbetat för att på ett trovärdigt sätt 

kunna användas vid värdeöverföring, vilket också påtalas i studien. Detta tillsammans med att 

datainsamlingen skedde för 18 år sedan (1995) innebar att vi bedömt denna studie som 

olämplig som underlag vid värdeöverföringen. 

 

Den metodologiska kvaliteten har hos övriga tre studier bedömts som god och likvärdig då 

samtliga uppfyller de uppsatta kriterierna från Soutokorva och Söderqvist (2005) samt Navrud 

(2007). Urvalet baseras därför vidare på dess applicerbarhet till policyplatsen. Ur detta 

perspektiv finns en brist med samtliga studier, nämligen att både populationen och det 

ekologiska utgångsläget skiljer sig markant från det i Dalkarlsån i och med att de är 

välbesökta fiskevatten och att de har fungerande öringshabitat. Detta problem ska man ha i 

åtanke vidare i uppsatsen och konsekvensen av detta samt övriga problem diskuteras vidare 

under avsnitt 5.7.1.  Med avseende på tidsperspektivet är det endast studie 1 och 4 som har 

data yngre än tio år, där studie 1 befinner sig på marginalen med nio år gammal data. Samtliga 

studier mäter det direkta värdet från ekosystemtjänsten rekreationsfiske av havsöring vilket är 

en fördel vid värdetransferering (Håkansson, 2013). Studie 1 och 2 tar dock fram ett 

gemensamt värde för både harr och öring vilket kan leda till att måtten inte blir lika 

kompatibla vid en transferering då vi endast avser mäta värdet från havsöringen i Dalkarlsån. 

Eftersom studie 2 dessutom har data som är insamlat för mer än tio år sedan anses studiens 

resultat vara för osäkra och därmed olämpliga att använda vid värdeöverföringen. Den 4:e 

studien är betydligt nyare än studie 1 som har data från nio år tillbaka i tiden, vilket gör att 

den förstnämnda studiens värden anses vara mer tillförlitliga. Resultaten har dessutom som 

tidigare sagts visat sig vara generaliserbara, då en värdeöverföring från Emån till Mörrumsån 

gjorts med signifikant resultat, till skillnad från studie 1 där inget sådant test genomförts. En 

brist med studie 4 visar sig i konfidensintervallet som spänner sig över noll för 

betalningsviljan på det två mindre kategorierna havsöringar. Efter en sammantagen 



38 

 

bedömning bedöms studie 4 vara den mest kompatibla med vårt studieobjekt och väljs därför 

ut som källa för värdeöveringen 

 

En möjlighet hade varit att använda båda studierna och beräkna viktade värden från dessa. 

Detta ansågs dock inte bidra till ökad validitet då: (i) studie 1 inte tar hänsyn till några 

variabler som studie 4 missar, (ii) studie 4 är testad för värdeöverföring, (iii) värderingen från 

studie 1 ligger så pass långt bak i tiden och då (iiii) en känslighetsanalys kommer att utföras 

på det 95 % -iga konfidensintervallet  vilket genererar ett större spann av värden än vad en 

ihopslagning av punktvärdena från de båda studierna skulle medföra och därmed ett mer 

konservativt resultat. 

6.5 Steg 5: Överföring av värden till studieplatsen 

Transfereringsmetoden som kommer att avändas är enkel värdeöverföring och mer specifikt 

punktvärdestransferering
19

 då detta är den metod som passar bäst vid denna typ av studier 

(Håkansson 2013; Navrud, 2007). Dessutom är denna punktvärdestransfereringen 

förhållandevis enkel och leder inte nödvändigtvis till sämre resultat än de mer avancerade 

varianterna som funktionstransferering och meta-analysfunktionöverföring (Navrud, 2007). 

Ytterligare en anledning till valet av transfereringsmetod är bristen på data vid Dalkarlsån 

vilket begränsar möjligheten för oss att variera för olikheterna som finns mellan Em-ån och 

Dalkarlsån. De värden som ska överföras från den utvalda primärstudien (se tabell 4) är 

således punktestimeringar (Vs1-3) på marginalnyttan hos sportfiskare av ytterligare en fångad 

havsöring. De 95 % -iga konfidensintervallen av punktestimeringarna som beräknats i 

primärstudien kommer att användas vid känslighetsanalysen som presenteras under 

resultatdelen. 

 

  

                                                 

19
 Se avsnitt 5.1 om introduktions till värdetransferering 
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 Tabell 4: Utvalda värden från primärstudien. 

Viktklasser hos 

fångst av havsöring 
Måttenhet 

Punktestimering av 

betalningsviljan för 

en ytterligare 

fångad fisk. 

95 % 

konfidensintervall 

<  2 kg SEK 91,71  (Vs1) -15,97 till 199,39 

2 – 5 kg SEK 140,81 (Vs2) -89.68 till 371.30 

> 5 kg SEK 485,91 (Vs3) 270.27 till 701.56 

Källa: Anton Paulrud & Laitila (2013) 

 

För att överföra de presenterade värdena i tabell 4 till Dalkarlsåns potentiella 

havsöringsbestånd har andelen havsöringar som tillhör de olika viktklasserna (A1-3) 

uppskattats och redovisas i tabell 5 nedan. Andelarna är framtagna från sötvattenslaboratoriets 

provfiskedata för återvändande havsöring i norrländska vattendrag. 

 

Tabell 5: Viktfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa andelar multipliceras med det potentiella beståndet (B). Detta är möjligt då ett 

antagande har gjorts att sannolikheten att fånga en öring är lika stor oberoende av dess vikt.
20

 

Eftersom värderingarna i primärstudien är uttryckt i termer av fångad fisk multipliceras sedan 

de viktklassindelade bestånden i Dalkarlsån med exponeringsgraden (X)
21

  som bedöms till 25 

%. Resultatet åskådliggör den förväntade fångsten av havsöring i varje viktklass. Dessa 

förväntade fångster multipliceras sedan med punktestimeringarna från primärstudien och 

                                                 

20 
Efter utlåtande från sakkunning fiskeexpert Peder Sandström 2012-12-10. 

21 
Exponeringsgraden beskriver hur stor andel av beståndet i ett vattenområde som fångas. 

Uppskattad andel havsöringar per viktklass i 

Dalkarlsån 

Viktklass Andel i % 

< 2 kg 39,16 

2 – 5 kg 55,92 

> 5 kg 4,74 
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summeras för att erhålla den årliga värderingen av havsöringsfisket vilket ger följande 

ekvation för totalvärdet i Dalkarlsån (Vn): 

 

Ekvation. 2 

 

   (   )∑ (  
 
        )  

 

6.5.1 Problematik med överföringen 

Värdena (Vs1-s3) som överförs kommer fortsatt vara behäftade med problem som medför 

osäkerheter vid överföringen och således i resultaten. Vissa problem korrigeras för medan 

andra kommer kvarstå vilka måste beaktas när resultaten analyseras. 

 

Population och ekologisk utgångspunkt: Då det finns skillnader gällande population och 

ekologisk utgångspunkt mellan Dalkarlsån och studieplatsen kommer det finnas osäkerheter 

kring värdena som överförs. Värdering skulle dels kunna undervärderas, givet antagande om 

avtagande marginalnytta, då det på studieplatsen sker en marginell förändring av ett redan 

befintligt havsöringsbestånd medan förändringen i Dalkarlsån snarare skulle kunna beskrivas 

som absolut. Dock finns etablerade fiskevatten i närområdet vilka kan anses vara substitut och 

därmed leda till att förändringen i Dalkarlsån ändå av sportfiskare kan upplevas som 

marginell. Ytterligare felvärdering skulle kunna uppstå på grund av preferensskillnader 

mellan de olika populationerna. För att fullständigt kontrollera för detta hade en undersökning 

behövt utföras om intresse överhuvudtaget finns för sportfiske i Dalkarlsån och hur den 

eventuellt intresserade gruppens preferenser kring scenariot överensstämmer med 

preferenserna hos populationen från primärstudien. Detta är av tid- och resursskäl inte möjligt 

för denna studie vilket innebär att felkällan kvarstår i resultatet. Dock kan svenska 

sportfiskares preferenser anses vara relativt homogena vilket innebär att problemet inte bör 

vara omfattande (Persson et.al. 2011). 

 

Ekologisk bedömning: Då den bedömning som gjorts av ett återskapat havsöringsbestånd till 

stor del baseras på havsöverlevnaden, som det råder osäkerhet kring, kommer en 

känslighetsanalys med avseende på datat från tabell 2 att utföras.  
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Tidsperspektiv: Risken att preferenserna hos populationen kan ha förändrats sedan 2008 

existerar men anses vara låg då det handlar om en femårsperiod och litteraturen har visat att 

människors betalningsvilja är relativt stabila över tid. (Håkansson, 2013). Då värdena i 

primärstudien beräknats 2013 finns inget behov av varken pris- eller inkomstkorrigering. 

 

Primärstudiens osäkerhet: Faktumet att konfidensintervallet spänner över värdet noll för det 

två mindre öringsklasserna i primärstudien visar på osäkerhet för de estimat som överförs. För 

att visa hur dessa osäkerheter kan påverka resultatet kommer en känslighetsanalys genomföras 

där värdena från konfidensintervallet testas för. 

 

Diskontering/Tidshorisont: För att påvisa vad den aggregerade framtida avkastningen från 

rekreationsfiske i Dalkarlsån är värd idag måste dessa värden nuvärdesberäknas för att inte 

övervärderas. Då det som nämnts i avsnitt 4.1.3 inte finns något givet svar på vilken ränta som 

ska användas vid samhällsekonomiska beräkningar och räntan som används därför blir en 

bedömningsfråga kommer förutom den av Naturvårdsverket rekommenderade räntan på 4 %, 

både en relativt låg ränta och en relativt hög ränta användas vid beräkningarna i 

känslighetsanalysen. Förutom räntan spelar också den period inkomstströmmarna beräknas 

pågå en roll för resultatet. Vår bedömning för fallet Dalkarlsån är att 20 år är en rimlig period, 

då en längre period än detta bedömdes innebära alltför stor osäkerhet. Detta då framtida 

ekologiska förutsättningar samt individers preferenser kan förändras. Eftersom valet av 

tidsperiod som ska användas vid miljöekonomiska beräkningar innefattar subjektiva 

bedömningar genomförs ändå en känslighetsanalys för att visa på tidshorisontens inverkan på 

resultatet.  
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7 Resultat 

Detta avsnitt presenterar resultaten från värdeöverföringen och ämnar besvara uppsatsens 

frågeställning: Vad är värdet av ekosystemtjänsten ”ett hållbart havsöringsbestånd” i termer 

av rekreationsfiske? Därefter utförs en känslighetsanalys för att testa hur robusta resultaten 

är. 

 

Det odiskonterade värdet från ekosystemtjänsten rekreationsfiske av havsöring i Dalkarlsån 

beräknas
 
enligt ekvation. 2 uppgå till 10 326,50 SEK årligen (Vt). Eftersom det förväntas ta 

cirka två havsöringsgenerationer, det vill säga 10 år för ett hållbart reproducerande bestånd av 

havsöring att uppstå är det först då det samhällsekonomiska värdet av ekosystemtjänsten 

rekreationsfiske kan anses börja genereras. För att bättre uppskatta värdet ur en 

policysynpunkt summeras den årliga konstanta avkastningen (Vt) som ekosystemtjänsten 

förväntas leverera över tid varpå dessa värden nuvärdesberäknas. I nuvärdesberäkningen 

används tidshorisonten 20 år och diskonteringsräntan (r) 4 % vilket är konsistent med 

Naturvårdsverkets rekommendationer (Samhällsekonomisk konsekvensanalys av 

miljöåtgärder, 2008). 

 

Ekvation. 3 

                ∑ ( 
  

(   ) 

  

    

 ) 

 

Det totala värdet som havsöringsfisket i Dalkarlsån kommer generera, d.v.s. nuvärdet av 

summan hos de värden som havsöringsfisket genererar årligen sett över en 10 års period med 

start 10 år efter restaurering beräknas enligt ekvation 3 och resulterar i summan 56 583 SEK. 

 

Tabell 6: Resultat av värdeöverföring 

 

  

Årligt värde (odiskonterat) 10 326,5 SEK/År 

Totalt nuvärde (diskonterat) 56 583 SEK 
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Diagram 1 

Diagrammet ovan uppvisar hur nuvärdet av ekosystemtjänsten avtar med diskonteringsräntan 

4 % över tid. Den blå ytan representerar det totala nuvärdet av nyttan som förväntas 

uppkomma från rekreationsfiske av havsöring. 
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56 583 SEK 
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7.1 Känslighetsanalys 

För att se hur resultatet påverkas då olika antaganden och utfall förändras, utförs en 

känslighetsanalys med variabler som togs upp under problematiken i avsnitt 5.7.1 

7.1.1 Konfidensintervall och ekologiskt utfall 

Nedan testas hur utfallet av resultatet varierar när de 95 % -iga konfidensintervallens övre och 

undre värde används istället för punktestimeringen. Vidare undersöks resultatvariationen för 

de olika utfallen i havsöringsbestånd som uppstår när havsöverlevnaden varierar mellan 3% 

(150 st), 5% (300 st) och 10% (500 st). Både variationen hos den årliga avkastningen samt 

hos det totala nuvärdet illustreras. 

 

Tabell 7: Konfidensintervall och ekologiskt utfall, årligt värde (odiskonterat) 

Havöringsbestånd 

B
et

a
ln

in
g
sv

il
ja

 

(S
E

K
) 

 150 st 300 st 500 st 

Minsta värdet -1656,5 -3269,41 -5449 

Punktestimeringsvärdet 5232,1 10326,5 17210,8 

Högsta värdet 12120,7 23922,5 39870,8 

 

Tabell. 8 presenterar den årliga konstanta avkastningen (Vt) som blir utfallet när olika 

scenarier prövas. Värdena räknas ut enligt ekvation 2 och representerar analoga värden till det 

översta värdet som presenterades i tabell 6.  

Tabell 8: Konfidensintervall och ekologiskt utfall, totalt nuvärde (diskonterat) 

Havöringsbestånd 

B
et

a
ln

in
g
sv

il
ja

 

(S
E

K
) 

 150 st 300 st 500 st 

Minsta värdet -9076,68 -17914,5 -29857,4 

Punktestimeringsvärdet 28668,93 56583,34 94305,38 

Högsta värdet 66414,53 131081,7 218469,3 

 

I tabell 8 ovan ges en bild av spannet av totala nuvärden som skapas då öringsbeståndet och 

överföringsvärdena varieras. Spannet sträcker sig från ett lägsta värde av -29 857 SEK till ett 

högsta värde av 218 469 SEK. Det framkommer också att värdena som baseras på den lägsta 

betalningsviljan från primärstudiens konfidensintervall är negativa. Detta strider mot 

intuitionen då resultatet skulle innebära att ett nyskapat öringsbestånd i Dalkarlsån skulle 
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bidra till minskad nytta för sportfiskare. Ursprunget till dessa negativa skattningar beror på 

osäkerheter i primärstudiens metod. När choice-experimentmetoden används återfinns 

osäkerheter i den statistiska metoden som transformerar respondenternas val till 

betalningsviljor i monetära termer. Att djupare analysera dessa statistiskt avancerade metoder 

kräver mer kunskap i statistik än vad författarna till denna uppsats har. 

 

För att bättre illustrera sambandet mellan huvudresultatet och de två variaberna var för sig 

redovisas figur 3. Skillnaden vertikalt i de gröna observationerna i figur 3 visar på spannets 

omfattning då endast de ekologiska osäkerheterna varierar och punktestimeringen används 

som värdeindikator. Lägsta och högsta värde i detta scenario blir 28 669 SEK till 94 305 SEK 

alltså en varition med 65 636 SEK. Om fokus istället riktas på variationen av resultaten som 

uppstår då enbart värdeindikatorerna varieras mellan det övre-, undre- och 

punktestimeringsvärdet, samtidigt som utfallet med 300 st havsöringar hålls konstant, uppstår 

ett än större intervall av värden. Dessa motsvarar den mittersta linjen med vertikala 

observationer i diagrammet. Spannet sträcker sig från en kostnad på 17 915 SEK till ett 

positivt värde på 131 082 SEK. Både det ekologiska utfallet samt estimaten från 

primärstudien har således en stor inverkan på uppsatsens resultat,  där den sistnämnda 

variabelns inverkan är störst med en variation på huvudresultatet med 113 167 SEK 

 

 
  

Figur 3: Känslighetsanalys av konfidensintervall och ekologiskt utfall 
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7.1.2 Tidshorisont och diskonteringsränta:  

I tabell 9 illustreras hur det totala nuvärdet förändras när bedömda tidshorisonter och val av 

diskonteringsräntor varieras. Analysen inkluderar tidshorisonterna 20 år, 25 år och 30 år. 

Räntorna som testas för är 2 %, 4 % och 6 %. Dessa värden grundar sig precis som i 

huvudresultatet ovan på punktestimeringen av betalningsviljan och det ekologiska utfallet 

med 300 st havsöringar. 

Tabell 9: Känslighetsanalys av tidshorisont och diskonteringsränta 

Diskonteringsränta 

T
id

sh
o
ri

so
n

t  2% 4% 6% 

20 år 76 094,44 56 583,36 42 440,22 

25 år 108 850,4 77 564,27 56 003,41 

30 år 138 518,4 108 983 66 138,62 

 

Resultaten i tabell 9 visar att beroende på vilken räntenivå och tidshorisont som används kan 

värdet variera från 42 440 SEK till 138 518 SEK. Huvudresultatet kan således mer än 

fördubblas eller minska med cirka en fjärdedel beroende på hur dessa två faktorer varieras. 

När endast den valda diskonteringsräntan varierar och den 20-åriga tidshorisonten hålls 

konstant går det totala värdet från ett högsta värde på 76 094 SEK till ett lägsta värde på 42 

440 SEK vilket innebär en variation på 33 600 SEK. Detta motsvarar det vertikala avståndet 

mellan punkterna belägna på värdet 20-år på x-axeln. När diskonteringsräntan 4 % på 

motsvarande sätt hålls konstant och tidshorisonten tillåts variera erhålls ett maxvärde på 10 

8983 SEK och ett lägsta värde på 56 583 SEK, alltså en variation på 52 400 SEK vilket 

illustreras av den vertikala skillnaden mellan de gröna punkterna i figur 3. Även dessa 

variabler har således en stark påverken på huvudresultatet. 

 

 

 

  

Figur 4: Känslighetsanalys av tidshorisont och diskonteringsränta 
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8 Slutsatser 

I detta avsnitt tolkas resultaten i ljuset av det inledande syftet samt de mer preciserade 

frågeställningarna. 

 

Uppsatsens syfte var att genom värdetransfereringsmetoden monetärt värdera 

ekosystemtjänsten ”ett hållbart havsöringsbestånd” i Dalkarlsån samt att belysa och därefter 

hantera de styrkor/brister som värdetransfereringsmetoden innehar. 

 

Värdet av ett hållbart havsöringsbestånd, som fick representeras av värdet från 

rekreationsfiske av havsöring, visade sig uppgå till 56 583 SEK. Detta är summan av det 

årliga värden sportfiskare erhåller under en 20-års period, där fiske förekommer under de 

senare 10 åren, nuvärdesberäknat till idag. På grund av avgränsningen till havöringsfiske 

representerar summan 56 583 SEK således inte det totala ekonomiska värdet av ett hållbart 

havsöringsbestånd utan enbart ett direkt användarvärde av detta.
22

  

 

Känslighetsanalysen visar att vilken diskonteringsränta och tidshorisont som används har stor 

betydelse för det totala värdet. Storleken på resultatet kunde mer än fördubblas när den lägsta 

räntan (2%) användes tillsammans med den längsta tidshorisonten (30 år), medan det 

samtidigt kunde minska med en fjärdedel då den högsta räntan (6%) användes tillsammans 

med den kortaste tidshorisonten (20 år). Detta visar på vikten av att noggrant överväga vilka 

värden man väljer för dessa två variabler och av att testa dessa i en känslighetsanalys när 

miljövärderingar ska genomföras.  

 

Eftersom värdena som framkommer i känslighetsanalysen dessutom sträcker sig från negativa 

till positiva tal då estimaten från primärstudiens konfidensintervall testas blir det osäkert att 

använda sig av resultaten vid detaljerade policybeslut. Bedömningen av de ekologiska 

förändringarna som utförts påverkar också resultatet i stor utsträckning. När vi testade för den 

ekologiska variabel som enligt SLU´s sötvattenslaboratorium var behäftad med mest 

osäkerhet påvisades också en framträdande inverkan på resultatet, då värdet varierade med 

över 65 000 SEK. 

 

                                                 

22 
Se figur. 2 under avsnitt 4.1.2  
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Den sammantagna slutsatsen från resultaten som framkom är att dessa kan vara mycket 

känsliga när det kommer till de antaganden som krävs för att praktiskt genomföra studien. 

Likväl kan resultatet ändå ge en indikation inom vilket spann av värden nyttan av ett 

havsöringsfiske befinner sig, vilket kan vara användbart vid policybeslut. 

 

Avslutningsvis ska det framhållas att värdet från rekreationsfiske av havsöring som framtagits 

i uppsatsen sannolikt endast utgör en del av de värden som Dalkarlsån kommer bidra med till 

människan efter restaurering, då fler ekosystemtjänster också återskapas och/eller förbättras 

än de som berör öringen.  Även om någon kostnads-nyttoanalys inte var en del av uppsatsens 

syfte kan resultaten, med känslighetsanalysen i åtanke, sättas i perspektiv till de av 

Länsstyrelsen Västerbotten grovt beräknade restaureringskostnaderna. Dessa väntas uppgå till 

cirka 8 550 000 SEK
23

 vilket innebär att nyttorna från övriga ekosystemtjänster måste uppgå 

till minst 8 493 417 SEK för att restaureringen ska vara samhällsekonomiskt försvarbar. 

 

  

                                                 

23 
Kostnaden beräknas på 13 000 SEK/100 meter restaurerad sträcka, utöver detta tillkommer en fast summa av 

50 000 SEK för lek/bottenrestaurering samt kostnaden för ett återskapande av Västervikssjön som bedömts 

uppgå till 6 000 000 SEK. 
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9 Avslutande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras genomförandet av uppsatsen och vidare forskning föreslås. 

 

För att genomföra ekonomiska värderingar av ekosystemtjänster krävs som tidigare nämnts 

kunskap om avancerade ekologiska samband i det naturområde man undersöker. Med 

anledning av detta samt uppsatsens ringa storlek har vi i stor utsträckning fått använda oss av 

utomstående personers kunnande kring dessa frågor. De ekologiska bedömningar som ligger 

till grund för uppsatsen kan i viss grad ifrågasättas då dessa i stor utsträckning är baserade på 

expertutlåtanden snarare än vetenskapliga utredningar. Även om tillförlitligheten anses vara 

god hos utlåtandena då de är utförda av initierade yrkesmän skulle validiteten öka om 

bedömningarna var vetenskapligt belagda.  

 

Med ytterligare data och förundersökningar av Dalkarlsåns ekosystem hade det varit möjligt 

att mer precist beskriva hur orsakssambanden förhåller sig. Dessa gäller både sambanden 

mellan människa och natur och de ekologiska sambanden som ligger till grund för 

värderingen. En av två stora ekologiska bedömningar som skulle behöva ytterligare 

vetenskapligt belägg är hur utfallet av restaureringarna mer exakt kommer påverka 

ekosystemen i Dalkarlsån. Den andra bedömningen gäller återskapandet av 

havsöringsbeståndet som idealt borde grundats i en mer platsspecifik utredning.  

 

Resultaten från vår studie innehåller också en osäkerhet som grundar sig i skillnaderna mellan 

studieplatsen Em-ån och policyplatsen Dalkarlsån avseende population och ekologisk 

utgångspunkt vilka problematiserades kring i avsnitt 6.5.1. En metod som ibland används för 

att ta hänsyn till osäkerheter vid överföringar är att en utvald procentsats (se ex. Navrud, 

2007; Navrud och Ready, 2007) läggs till eller dras bort från resultatet för att försäkra sig mot 

transfereringsfel. Detta har dock valts bort då det 95%-iga konfidensintervallet hade ett så 

brett spann att ett test för transfereringsfel av huvudresultatet ändå hamnat inom detta. 
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När vi geografiskt avgränsar värderingen till Dalkarlsån förbises även de värden 

ekosystemtjänsten från denna plats genererar vid andra geografiska områden. Som exempel 

kan nämnas att Dalkarlsån efter restaurering beräknas producera 6000 smolt som vandrar ut i 

Östersjön. Värdet 56 583 SEK mäter endast de 300 av dessa 6000 som återvänder till 

Dalkarlsån och således fångas inte värdet från de övriga 5700 havsöringar som inte återvänder 

från Östersjön. 

Detta problem är snarare en kritik mot att värdera sådana komplexa system som naturen utgör 

än mot uppsatsen som sådan. 

 

9.1 Vidare forskning 

För att kunna genomföra en mer adekvat samhällsekonomisk analys av 

restaureringsåtgärderna i Dalkarlsån skulle en värdering av de identifierade 

ekosystemtjänsterna i tabell 1 behöva genomföras och då helst i form av primärstudier där 

nyttan hos de människor som använder Dalkarlsåns ekosystemtjänster fångas upp. 
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