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1. SAMMANFATTNING 

Den här rapporten innehåller en övergripande kartläggning över ekosystemtjänster som naturen i 

Laholms kommun levererar till invånare och besökare. Rapporten är framtagen av Ramboll, på 

uppdrag av Laholms kommun. Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 

människors välbefinnande (TEEB, 2010). Växter som renar luft och binder in koldioxid, eller 

våtmarker och vattendrag som reglerar vatten och minskar risken för översvämning, brand och 

torka är exempel på ekosystemtjänster. 

 

Kartläggningen har genomförts med stöd av verktyget Ester 1.1, ett verktyg framtaget av 

Boverket för kartläggning av ekosystemtjänster i tidiga skeden (Boverket, 2020). Även workshop 

med personer från olika funktioner vid kommunen har genomförts. Kartläggningen resulterade i 

en översiktlig bruttolista över vilka ekosystemtjänster som produceras i kommunen i dagsläget, 

samt en översiktlig beskrivning av vilka områden och ekosystemtjänster som särskilt bör värnas 

och stärkas i fortsatt planeringsarbete. Dessa prioriterade tjänster är de som bedöms ha särskilt 

stor betydelse för bidrag till människors välbefinnande. Prioriteringen och bedömningen har gjorts 

av konsulter från Ramboll i samråd med Laholms kommun.  

 

De ekosystemtjänster som särskilt bör värnas och stärkas i fortsatta planeringsarbetet är:   

• Rening och reglering av vatten.  

Det stora antalet anlagda våtmarker (t.ex. i Smedjeåns dalgång) och dagvattendammar 

(t.ex. Blåkulla och Melllbystrand) renar och fördröjer vatten och har betydelse för såväl 

översvämningsrisker som rekreationsvärden i Laholm. Den långgrunda stranden vid en av 

Sveriges längsta sandstränder är en mycket uppskattad badmiljö, och tjänligt badvatten 

är därför centralt. Det innebär att naturens förmåga att rena och reglera vatten 

uppströms Laholmsbukten är betydelsefull för att bibehålla områdets attraktivitet för 

besökare och bofasta. 

 

• Matförsörjning, råvaror och energi. 

Näringslivet i Laholms kommun är i högre grad än rikssnittet baserat på jord- och 

skogsbruk. Lokaliseringen nära marknader i flera storstadsregioner som Malmö, 

Köpenhamn och Göteborg innebär mycket bra förutsättningar för avsättning av 

lokalodlade livsmedel. Även energi i form av bioenergi, biogas och vattenkraft kan 

levereras lokalt och till omgivande storstadsregioner. Värdet och betydelsen av 

ekosystemtjänsterna matförsörjning samt produktion av råvaror och energi är därför av 

stor betydelse och bör särskilt värnas och stärkas i fortsatt planeringsarbete.  

 

• Attraktiva rekreationsmöjligheter.  

Naturen i Laholms kommun erbjuder mycket attraktiva rekreationsmiljöer med en 

mångfald av olika miljöer för friluftsliv, idrott, äventyr och avkoppling inom ett relativt 

litet område. Hallandsåsen är en unik och attraktiv miljö för vandring, paddling, cykling 

och ridning. Även baden vid en av Sveriges längsta sandstränder är en uppskattad 

rekreationsmiljö. 

 

Så kallade värdeskapandekedjor beskrivs i detta PM för prioriterade tjänster. 

Värdeskapandekedjor är ett sätt att förklara hur ekonomisk värdering av ekosystemtjänster är 

som en kedja av händelser – en värdeskapandekedja – från indirekta till direkta tjänster som 

leder till nyttigheter för människor, vilka kan värderas.  
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2. INLEDNING  

Den här rapporten innehåller en övergripande kartläggning över ekosystemtjänster som naturen i 

Laholms kommun levererar till invånare och besökare. Ekosystemtjänster är ekosystemens 

direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande (TEEB, 2010). Växter som renar luft och 

binder in koldioxid, samt våtmarker och vattendrag som reglerar vatten och minskar risken för 

översvämning, brand och torka är exempel på ekosystemtjänster.  

 

Trots att ekosystemtjänsterna är helt avgörande för vår välfärd och livskvalitet är de ofta osynliga 

vid beslut i samhället.   

 

Syftet med kartläggningen är att synliggöra ekosystemtjänster i Laholms kommun. När 

ekosystemtjänsterna blir mer synliga kan deras betydelse tas med vid avvägningar och 

prioriteringar i fortsatt planarbete och utveckling av kommunen. Kartläggningen bidrar också till 

att nå etappmålet inom det svenska miljömålssystemet, som innebär att senast 2025 ska en 

majoritet av kommunerna ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 

miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter (Etappmål miljömål God 

bebyggd miljö).  

 

Den här rapporten om ekosystemtjänster bör läsas tillsammans med grönstrukturanalys över 

kommunen och kusten som tagits fram parallellt med denna rapport (Ramboll, 2020a,b). 

Grönstrukturanalysen innehåller övergripande beskrivningar av grön infrastruktur och biologisk 

mångfald.  

 

Rapportens olika delar disponeras på följande sätt: avsnitt 3 ger en kortfattad introduktion till 

metod, avsnitt 4 ger en kartläggning av nuläget för ekosystemtjänster och avsnitt 5 presenterar 

en analys av de ekosystemtjänster som bedöms som särskilt betydelsefulla i Laholms kommun.   

 

Rapporten är framtagen av Ramboll på uppdrag av Laholms kommun. 

 

 

 



Ramboll – PM ekosystemtjänstanalys Laholms kommun  

 

3. METOD 

Detta avsnitt introducerar kort den metod och verktyg som används inom uppdraget.  

3.1 Ester 1.1  

Kartläggningen har genomförts med stöd av verktyget Ester 1.1, ett verktyg framtaget av 

Boverket för kartläggning av ekosystemtjänster i tidiga skeden (Boverket, 2020). Listan med 

ekosystemtjänster som tillhör verktyget har modifierats något genom att vissa ekosystemtjänster 

har slagits samman till en grupp och genom att tjänsten attraktiva rekreationsmiljöer används i 

stället för hälsa, se Tabell 1.  Kartläggningen baseras på befintliga underlag som kommunen 

tillhandahållit om naturvärden, kulturmiljövärden, friluftsliv osv. Kartläggningen baseras också på 

en halvdags workshop under februari 2020, med deltagare från kommunens olika funktioner som 

planering, parkförvaltning och naturmiljö. Listan med ekosystemtjänster i tabell 1 användes som 

utgångspunkt vid workshopen, tillsammans med fem nyckelfrågor för var och en av 

ekosystemtjänsterna: 

 

1. Finns ekosystemtjänsten i området? 

2. Vilka platser är särskilt viktiga för ekosystemtjänsten? 

3. På vilket sätt skapar ekosystemtjänsten nytta? 

4. För vem skapas nytta? 

5. Är ekosystemtjänsten hotad? 

 

Kartläggningen resulterade i en översiktlig bruttolista över vilka ekosystemtjänster som 

produceras i kommunen i dagsläget, samt en översiktlig beskrivning av vilka områden som är 

särskilt viktiga. Ekosystemtjänsterna i tabell 1 beskrivs närmare i avsnitt 4, och i avsnitt 5 

beskrivs de ekosystemtjänster som bedöms som särskilt betydelsefulla i Laholms kommun och 

som särskilt bör värnas och stärkas i fortsatt planeringsarbete. 

 

Tabell 1 Listan över ekosystemtjänster som användes vid kartläggning. Listan är baserad på verktyget Ester 1.1, 

ett verktyg framtaget av Boverket för kartläggning av ekosystemtjänster i tidiga skeden.   

Kategori Ekosystemtjänst baserat på kartläggningsverktyget Ester 1.1 

Stödjande  

1.1 Livsmiljöer och Biologisk mångfald 

Variationsrikedom inom arter, mellan arter och av ekosystem möjliggör anpassning och ger 

motståndskraft. Livsmiljöer är en förutsättning för växt- och djurarters fortplantning, födosök och 

spridning. 

1.2 Naturliga kretslopp och jordmånsbildning 

Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, kol och näringsämnen som kväve och fosfor.  

Ekosystemens organismer bryter ned material på och i marken och frigör näringsämnen. 

 

 

 

Reglerande 

 

 

 

 

 

2.1 Reglering av lokalklimat 

Grönska och natur bidrar lokalt till jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd. 

2.2 Erosionsskydd och skydd mot extremväder 

Växternas rötter på land och i vatten binder jord och sediment. Blad och grenar skyddar jorden från att 

sköljas bort. 

Grönska och natur förebygger och skyddar mot extremväder som storm, höga vågor, översvämning, 

skyfall, skred och torka. 

2.4 Luftrening 

Växtlighet renar luft genom att filtrera och fånga upp föroreningar. 
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Kategori Ekosystemtjänst baserat på kartläggningsverktyget Ester 1.1 

 

 

 

Reglerande, 

fortsättning 

2.5 Reglering av buller 

Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar buller och skapar lugnare miljöer för människor och djur. 

2.6 Rening och reglering av vatten 

Våtmarker, grönområden och andra ekosystem fördröjer, filtrerar och renar vatten från föroreningar 

samt förebygger översvämningar, erosion och torka. 

2.7 Pollinering 

Insekter pollinerar blommande växter som utvecklar frukt, bär och frö för växtens fortplantning och för 

produktion av mat till människor och djur. 

2.8 Reglering av skadedjur och skadeväxter 

Djur och andra organismer kan reglera och minska mängden skadedjur, skadeväxter och 

sjukdomsbärare. 

Försörjande 

3.1 Matförsörjning 

Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter till odling, djurhållning, fiske och jakt. 

3.2 Vattenförsörjning 

Ekosystemen lagrar, renar och reglerar tillgången till vatten för dricksvatten, bevattning av grödor och 

andra ändamål. 

3.3 Råvaror 

Växter och djur ger oss råvaror och material som virke, läder, biokemikalier och gödsel. 

3.4 Energi 

Ved, grödor och biologiska restprodukter kan ge oss värme och energi genom biogas och andra 

bränslen. 

Kulturella 

4.1 Attraktiva rekreationsmiljöer 

Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv. Vistelse i grönska och natur 

främjar hälsa, välbefinnande och mental återhämtning.  

4.2 Kunskap och inspiration 

Grönska och natur kan ge inspiration, kunskap och öka förståelse för ekosystemens samband och 

betydelse för människan. 

4.3 Social interaktion 

Grönska och natur erbjuder mötesplatser för människor av olika bakgrund och åldrar. 

4.4 Kulturarv och identitet 

Grönska och natur skapar attraktiva miljöer, bidrar till den lokala identiteten och är en del av 

kulturarvet. 
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4. KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV EKOSYSTEMTJÄNSTER 

I denna del av rapporten presenteras kartläggningen av ekosystemtjänster i Laholms kommun.  

4.1 Stödjande ekosystemtjänster  

4.1.1 Livsmiljöer och biologisk mångfald 

Laholms kommun har ett skiftande landskap som sträcker sig från ås till slätt och från kust till 

skog. Stora naturvärden finns i form av viktiga rekreationsmiljöer, riksintressen, naturreservat 

och nyckelbiotoper, se Figur  1.  

 

Landskapet innehåller många olika livsmiljöer för biologisk mångfald, grön infrastruktur och 

ekologiska samspel. Grön infrastruktur är nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden 

samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald 

bevaras och ekosystemtjänster främjas. Livsmiljöer som är särskilt utmärkande är Laholmsbukten 

med rastande fåglar och lekområde för fisk. Stranden med dyner och flygsandsmiljöer där 

sandödlan, lärkan och många insekter trivs. Hedmiljöer med ljung och ginst. Slättlandskapet som 

är förhållandevis uppodlat, med inslag av småbiotoper som åkerholmar, stenmurar och de många 

och stora vattendragen. Hallandsås med ädedellövsskogar med inslag av betesmarker och 

åkermiljöer, våtmarker och vattendrag. För vidare information om livsmiljöer och biologisk 

mångfald, se PM Översiktlig grönstruktur och PM Grönstruktur för kusten (Ramboll, 2020a,b).
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Figur  1. Karta över befintliga naturvärden, leder och utbyggnadsområden i Översikts Plan Laholm 2014 (Ramboll, 2020a). 
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4.1.2 Naturliga kretslopp och jordmånsbildning 

Naturen i Laholms kommun genererar en rad olika naturliga kretslopp. Träd, buskar, gräs och 

örter binder in kol och levererar syre. Våtmarker, sjöar och de många vattendragen reglerar och 

filtrerar vatten. Partiklar och näringsämnen som kväve och fosfor fångas upp, bryts ner och tas 

upp av växter, vilket gör att vattenkvalitén kan förbättras i omgivande vatten som Lagan och 

Laholmsbukten.  

 

Ett gynnsamt klimat för odling tillsammans med sandiga, lätta, jordar gör jorden bördig och 

odlingsbar tidigt på säsongen. Längs med vattendragen finns också bördiga svämsediment med 

organiskt innehåll (SGU, 2020). Mullhalten i matjorden på jordbruksmark ligger 5-6% i Laholms 

kommun, vilket ligger på omkring den genomsnittliga mullhalten enligt mätningar av mullhalt i 

Sverige (Jordbruksverket, 2015). Jordmånsbildning sker när daggmaskar, svampar, hoppstjärtar 

och bakterier i jorden bryter ner organiskt material, frigör näringsämnen och rör om i jorden 

bidrar till bördigheten. Nedbrytningen och omrörningen ger marken bättre struktur, bättre 

vattenregleranade förmåga, bättre syreinnehåll, blir mindre kompakt, mer mullrik och näringsrik. 

Mer odling av vall, minskad jordbearbetning, mer fånggrödor och nedbrukning av skörderester 

som halm och stallgödsel gynnar mullhalten. Samtidigt binder jorden in mer kol vid ökad mullhalt, 

vilket minskar halten koldioxid i atmosfären.  

4.2 Reglerande ekosystemtjänster  

4.2.1 Reglering av lokalklimat 

Grönska och natur bidrar lokalt till jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd.  

Vegetation tillsammans med vattenmiljöer reglerar temperatur och luftfuktighet lokalt. Träd och 

buskar ger skugga, växterna suger upp och avdunstar vatten från blad och mark vilket har en 

kylande effekt, skapar lä och ökar cirkulationen av luftströmmar.  

 

Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker jämnar ut toppar och dalar i temperatur och luftfuktighet, 

genom att de fungerar som magasin för värme och kyla, vilket motverkar att värmeöar bildas. Vid 

extremt varma dagar kan den lokalt sänkta temperaturen motverka hälsoproblem för individer 

som befinner i närheten av grönska och vatten, och som är extra sårbara för värme och 

uttorkning. Detta gäller särskilt äldre, kroniskt sjuka och små barn eftersom har nedsatt förmåga 

att reglera kroppstemperaturen och att reagera på risker (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

I Laholms kommun har drygt 70 procent av den bebyggda miljön tillgång till skogar och andra 

grönområden som parker inom 500 meter. De allra flesta grundskolor och äldreboenden har 

tillgång till grönområden inom 300-1000 meter, se Figur  2 och Figur  3. Det innebär att närhet till 

naturområden med vegetation och vatten som kyler omgivningen genom skugga och avdunstning 

är relativt god för skolbarn och boende på äldreboenden, vilket kan vara betydelsefullt särskilt 

varma dagar. 
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Figur  2. Avstånd till grönområde från grundskolor i Laholms kommun. 



Ramboll – PM ekosystemtjänstanalys Laholms kommun  

 

 

Figur  3. Avstånd till grönområde från äldreboenden i Laholms kommun.
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4.2.2 Erosionsskydd och skydd mot extremväder 

Naturområden förebygger och skyddar mot erosion och extremväder som storm, översvämning, 

skyfall, skred och torka. Träd, buskar, gräs och örter längs med stränder och svämplan fungerar 

som erosionsskydd. Rötterna binder in sediment och minskar transport av sediment vidare ut i 

vattendrag som Lagan, Smedjeån, Stensån etc. och vidare ut i Laholmsbukten. Dessutom ger träd 

och buskar längs med stränder och svämplan död ved och skugga i vattnet, vilket är viktiga 

förutsättningar för fisk. Även växtdelar ovanför marken/botten dämpar höga flödeshastigheter 

och höga vattennivåer genom att de fördröjer och bromsar vattnet, vilket motverkar risk för 

översvämning längre nedströms. Rötterna som binder jord och sand motverkar erosionen även på 

land, som är betydande i kustlandskapet. Själva vegetationen i form av buskar och träd ger också 

läeffekt, något som kan vara av stor betydelse för människors välbefinnande i bebyggelse öster 

om naturområden, eftersom det ofta blåser från väst/sydväst i Laholms kommun (SMHI, 2020). 

 

Naturområden, särskilt i kustzonen och längs med sjöar och vattendrag är ytor som kan användas 

som fördröjande magasin och tillfälliga översvämningsytor vid höga flöden och stormar. Vid ökad 

exploateringsgrad minskar andel grönytor, vilket kan resultera i mer skador i omkringliggande 

områden vid översvämningar. Detta gäller i synnerhet kustzonen, där vattennivåerna vid 

extremvärde kan bli mycket höga och där erosionen kan vara betydande med flyktig sand, se 

Figur  4.
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Figur  4. Beräknade havsnivåhöjningar vid extremväder i kustzonen, samt beräkningar av högsta flöden.
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Vattenmiljöer förebygger torka genom att hålla vatten i markytan och som grundvatten. 

Vattenmiljöerna bidrar också till skydd mot brand, genom att mark och luft är fuktigare och 

svalare längs med ån. Elden kan få svårare att få fäste på markens yta i områden med vattendrag 

och stränder.   

4.2.3 Luftrening och reglering av buller 

Växter renar luft från luftföroreningar, i vilken utsträckning rening av luft sker varierar med 

omgivning, väder och växtslag. Luftföroreningar i gasform som NOx och marknära ozon tas upp 

via bladens klyvöppningar. Luftföroreningar av partikelkaraktär fångas på stam, grenar och blad 

och vid regn sköljs partiklarna iväg. Vid mätningar av luftkvalitén i Laholms kommun har det inte 

kunnat uteslutas att miljökvalitetsnormer för bens(a)pyren överskrids. Även partiklar (PM10) har 

uppmätts i relativt höga halter, dock under miljökvalitetsnorm (SMHI, 2018).  

 

Särskilt den tätortsnära grönskan kan bidra till att de negativa effekterna av luftföroreningarna på 

människors hälsa minskar eftersom områden med tät grönska har lägre halter av föroreningar än 

områden utan växtlighet (Klingberg et al, 2017). Naturområden ger också en separation till 

vägtrafik, som är en av de största källorna till luftföroreningar, vilket gör att människor i 

naturområdet utsätts för lägre halter av luftföroreningar.   

 

Så kallad parkbris skulle kunna uppstå i tätorter under vinter och sommar, när skillnaden mellan 

naturområdet och bebyggelse är som störst. Parkbrisen blåser i så fall från naturområden in mot 

tätorterna nattetid och kan bidra till omrörning av luft och förbättra luftkvalitén.  

 

Växtlighet och icke hårdgjord mark kan dämpa buller och skapar lugnare miljöer. Förutom den 

faktiska bullerdämpande effekten kan även den visuella avskärmningen mot bullerkällan minska 

den negativa upplevelsen av bullret. Naturområden längs med E6, andra vägar och längs med 

järnvägen kan bidra till att bullerkällan inte syns lika väl och därmed minska det upplevda bullret. 

Tillgången till förhållandevis lugna och tysta miljöer blir extra värdefulla att värna i närheten av 

bullrande miljöer.  

4.2.4 Rening och reglering av vatten 

Strandzoner och vegetation som växer i anslutning till våtmarker och vattendrag kan beskrivas 

som naturens reningsverk. De blöta markerna fångar upp fosfor, kväve, partiklar och 

humusämnen, bakterier, miljögifter och tungmetaller som kommer med yt- och grundvattnet, 

innan de når sjöar, vattendrag och hav. Vattenreningen sker genom ett flertal processer, t.ex. 

sedimentation av partiklar och partikelbundna ämnen, absorption av näringsämnen till organiska 

och oorganiska jordpartiklar, och denitrifikation samt bakteriell, kemisk eller fotokemisk 

nedbrytning av tungmetaller och miljögifter (WWF, 2005; Naturvårdsverket, 2017). Strukturer 

som bromsar upp vattenflöden i våtmarker och svämplan gynnar vattenrening och ju längre tid 

som vattnet kan hållas kvar i våtmarken desto bättre vattenrening.  

 

I projektet ”Renare Laholmsbukt - Samordnad våtmarkssatsning för Laholmsbukten” (2000-2007) 

anlades sammanlagt 84 våtmarker (122 hektar) med främsta syftet att minska utsläppen av 

kväve till havet. Även om övergödning fortsatt är ett problem i Laholmsbukten bidrar 

våtmarkerna genom sin vattenrenande förmåga till att fånga upp kväve innan det når havet. Kust 

och hav är mycket viktigt för rekreation, turism och fiske i Laholm, och ett renare vatten är 

avgörande för upplevelsen av att vistas vid vattnet och även för fisket. 

 

Våtmarker och svämplan håller kvar och fördröjer vattnets flöde i landskapet och bidrar genom 

denna naturliga vattenreglering till minskad risk för översvämningar nedströms och att vattenbrist 
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uppstår vid torka. Våtmarker och svämplan skyddar omgivande mark från att svämmas över 

genom att magasinera vatten vid höga flöden och genom att utgöra platser där vattnet får breda 

ut sig. Städer ligger ofta vid mynningarna av vattendrag och den naturliga vattenreglering som 

sker uppströms kan därför vara betydelsefull genom att minska risken för översvämningar där 

många människor bor, och på så sätt undvika eller lindra negativa konsekvenser för samhället 

(Länsstyrelsen Kalmar län, 2019). 

 

De kraftiga översvämningarna i Lagan vintern 2020 påminner om att det – tillsammans med 

andra åtgärder – är angeläget att ge plats åt och stärka naturlig vattenreglering i vattendrag som 

Lagan, Smedjeån och Stensån. För att minska risken för översvämningar vid kusten har även 

strategiskt belägna grönområden en viktig funktion som plats där vattnet kan lagras och 

infiltreras. 

4.2.5 Pollinering, samt reglering av skadedjur och skadeväxter 

Pollinerare som bin, humlor, blomfrugor och fjärilar bidrar till att pollinera vilda blomväxter och 

grödor på omgivande åkrar. En mångfald av olika vilda pollinatörer bidrar till bättre pollinering av 

grödor, vilket ger grödor med bättre smak, kvalitet och som tål lagring bättre, exempelvis 

jordgubbar, äpplen och oljeväxter (Dainese, et al 2019. Samnegård et al, 2019). Även 

koloniområden är värdefulla livsmiljöer för pollinatörer.   

 

En stor del av Sveriges pollinerande vildbin, fjärilar och blomflugor är rödlistade och för många 

arter har populationerna och utbredningsområdena minskat det senaste århundradet 

(Naturvårdsverket, 2018). Variationsrika miljöer med blöta inslag och med växter som ger nektar 

och pollen under hela växtsäsongen gynnar pollinatörer. Småbioper som åkerhomar, alléer, 

stenmurar, vattendrag och våtmarker ger livsrum och föda i ett annars intensivt uppodlat och 

bebyggt landskap. Boplatser och tillgång till föda i form av blomresurser behöver finnas inom 

flygradien for pollinatörerna. Just landskap med många olika miljöer som kan hysa flera olika 

arter av pollinatörer och naturliga fiender till skadedjur är avgörande för produktion av livsmedel 

med god kvalitet. Fungerande pollinering är centralt för hela slättlandskapet, för att få en odling 

med god avkastning och kvalitet. Avstånden mellan I synnerhet gäller detta trakterna där odling 

av jordgubbar, äpplen och oljeväxter odlas, då det är grödor som är helt eller delvis beroende av 

pollinering. Trakterna kring Våxtorp med jordgubbsodling är ett landskap i behov av fungerande 

pollinering, med livsrum som småbiotoper och vattendrag. Även grönytor vid kustzonen, 

småbiotoper i åkerlandskapet, vattendrag, våtmarker, strandhedar, grustag, trädgårdar och 

brynmiljöer är livsrum för pollinerare.  

 

Samma miljöer som gynnar pollinerare är också livsmiljö för naturliga fiender till skadegörare och 

ogräs. Insekter, fåglar och fladdermöss som äter skadegörare och frön från ogräs kan minska 

angreppen på omgivande fält, trädgårdar och koloniområden. Exempel är jordlöpare och 

nyckelpigor som äter bladlöss, parasitsteklar som lägger ägg inuti skadedjuren som äts upp av 

stekellarven, eller jordlöpare som äter upp ogräsfrön. Även fåglar och fladdermöss äter 

skadeinsekter och minskar skadeangreppen på grödor.   
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4.3 Försörjande ekosystemtjänster  

4.3.1 Matförsörjning, samt produktion av råvaror och energi  

Det råder ett gynnsamt klimat för produktion av mat, samt produktion av andra råvaror och 

energi i Laholms kommun, se figur 5. De sandiga, lätta, jordarna gör jorden bördig och odlingsbar 

tidigt på säsongen. Omkring 25 000 hektar jordbruksmark finns i både slättbygd och skogsbygd. 

Slättlandskapet i västra och mellersta delarna av kommunen är mycket bördig, odling av potatis 

och andra rotfrukter är karaktärsgrödor. Även produktion av gris, mjölk och kött förekommer i 

stor omfattning. Åkermarken i de östra delarna i skogsbygden är mer småbruten och där finns 

största andelen betesdjur, samt miljöer som gynnar pollinerare som bin, humlor, blomfrugor och 

fjärilar. Odling för privat bruk förekommer på koloniområden vid stadsparken i Laholm, på 

bostadsgårdar och i villaträdgårdar, men den exakta omfattningen har inte kartlagts i detta 

uppdrag.  

 

Omkring hälften av kommunens totala landareal är produktiv skogsmark. Den relativt stora 

omfattningen av ädellövskog gör bestånden produktiva och värdefulla.  

 

Variationsrikedomen i landskapet med kustmiljöer, slättlandskap, odlingslandskap i skogsbygd, 

skog och vattendrag ger möjlighet till många olika typer av jakt, så som jakt på älg, rådjur, 

vildsvin och gäss. Jakten ger köttvärde och jaktupplevelser. I stort sett hela kommunen, förutom 

delar av slättbygden och kustområdet, är registrerad för älgjakt (L i Skåne,  

 

Lokaliseringen nära marknader i flera storstadsregioner som Malmö, Köpenhamn och Göteborg 

innebär mycket bra förutsättningar för avsättning av lokalodlade livsmedel. Även energi i form av 

bioenergi, biogas och vattenkraft kan levereras lokalt och till omgivande storstadsregioner.   
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Figur  5. Översikt över områden för matförsörjning, samt produktion av råvaror och energi från bete, åker, skog, fruktodling, fiskodling och vilt. 
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4.3.2 Vattenförsörjning 

Ekosystemen kan lagra, rena och reglera tillgången till vatten för dricksvatten, vatten för 

bevattning av grödor, processvatten och vatten för andra ändamål. Dricksvattnet produceras från 

sju grundvattentäkter i kommunen, se Figur  6. I vattentäkten i Skottorp filtreras dock även 

ytvatten från Smedjeån. I framtiden kommer mer ytvatten att behöva filtreras för att klara 

försörjningen. Detta kommer kräva mer rening av dricksvatten vilket kommer att bli dyrare 

(Laholms kommun, 2015).  

 

De många vattendragen i kommunen rinner genom slättlandskapet med grödor som tidvis 

bevattnas, exempelvis potatis. Vattendragen är sannolikt en mycket betydelsefull resurs för 

jordbruket, eftersom jordarna är lätta med hög genomsläpplighet av vatten. Omfattningen på 

bevattningen har inte undersökts i detta uppdrag.  
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Figur  6. Vattentäkter, vattendrag, våtmarker, områden som översvämmas vid höga flöden, västerhavet, vattenskyddsområden tillsammans med områden med risk för 

skred.  
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4.4 Kulturella ekosystemtjänster  

4.4.1 Attraktiva rekreationsmiljöer  

Naturen i Laholms kommun erbjuder mycket attraktiva rekreationsmiljöer. Inom ett relativt 

begränsat geografiskt område finns en mångfald av olika miljöer för friluftsliv, idrott, äventyr och 

avkoppling. Förutsättningar för vistelse i grönska och natur, vilket främjar människors hälsa och 

välbefinnande, är därmed goda. Leder för ridning, cykel och vandring finns främst etablerade 

främst i nord-sydlig riktning genom kommunen. Leder i öst-västlig riktning förekommer inte i 

samma utsträckning, se Figur  7.  

 

Rekreationsmiljöer som bedöms som särskilt attraktiva är kustzonen med dess långgrunda 

sandstränder för bad, surfing, båtsport, fritidsfiske, och vandring. Slättlandskapet för vandring, 

cykling, fiske och ridning längs med åkrar, småbiotoper, vattendrag och sjöar, som vid 

Glänningesjöområdet. Den mer kuperade skogsbygden med ädellövskogar, våtmarker och 

betesmarker, och de många och stora vattendragen med unikt fiske, bad och paddling, som vid 

Hjärneredssjöarna. Vid Hallandsåsens nordsluttning finns anläggning för alpin skidåkning, samt 

ett kuperat landskap med branter och leder för cykel, ridning och vandring.
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Figur  7. Förutsättningar som bidrar till attraktiva rekreationsmiljöer i form av leder, badplatser, platser för fritidsfiske, campingplatser och skidanläggningar.
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 De unika naturområdena i Laholms kommun tillsammans med läget i närheten av flera 

storstadsregioner gör att kommunens attraktivitet för rekreation, idrott, kulturarv och identitet 

bedöms vara bland de samhällsekonomiskt mest värdefulla ekosystemtjänsterna som produceras i 

kommunen. Värdet av dessa ekosystemtjänster analyseras därför vidare i avsnitt 5. 

4.4.2 Kunskap och inspiration  

Gröna miljöer kring skolan, hemmet eller längs skolvägen kan leda till ökad inlärningsförmåga, 

och förbättrad koncentrationsförmåga. Effekten blir särskilt tydlig för grönska i närheten av skolan 

(Dadvand, P et al, 2015). I Laholms kommun har de allra flesta skolor och förskolor tillgång till 

grönområden inom 500 meter, se Figur 1. Skolor och förskolor som har närhet till natur erbjuder 

en miljö för utomhuspedagogik, lek, träning, vila och inspiration. Skolor har tillgång till pedagogik 

utomhus som stärker inlärning, stimulerar till rörelse och vildare lek. Gångstråk och målpunkter i 

form av rastplatser med grillmöjligheter, fiskebryggor, informationsskyltar, fågeltorn och 

vindskydd finns tillgängligt. Kolonilotterna och annan stadsodling ger förutom matproduktion 

förutsättningar för lärande, rekreation och social gemenskap.  
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER SOM SÄRSKILT BÖR VÄRNAS OCH 

STÄRKAS I FORTSATTA PLANERINGSARBETET  

 

I detta avsnitt analyseras/motiveras de prioriterade ekosystemtjänsterna utifrån ett 

planeringsperspektiv. De prioriterade tjänsterna är de som bedöms ha särskilt stor betydelse för 

bidrag till människors välbefinnande. Prioriteringen och bedömningen har gjorts av konsulter från 

Ramboll i samråd med Laholms kommun.  

 

Ett sätt att ge stöd för prioritering av ekosystemtjänster är att beskriva så kallade 

värdeskapandekedjor för olika tjänster. Naturvårdsverket (2015) förklarar hur ekonomisk 

värdering av ekosystemtjänster kan förstås som en kedja av händelser – en värdeskapandekedja 

– från indirekta till direkta tjänster som leder till nyttigheter för människor, vilka kan värderas.  

 

Indirekta ekosystemtjänster -> Direkta ekosystemtjänster -> Nyttigheter -> Värden  

 

Värdeskapandekedjor presenteras för ett urval ekosystemtjänster i Laholms kommun. Kedjorna 

bygger på Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster som i sin tur bygger på 

klassificeringssystemet CICES (Naturvårdsverket, 2017). 

 

Prioriterade ekosystemtjänster i Laholm:  

 

• Rening och reglering av vatten 

• Attraktiva rekreationsmiljöer 

• Matförsörjning, råvaror och energi 

5.1 Rening och reglering av vatten 

Varför är dessa ekosystemtjänster särskilt viktiga för Laholm? 

Våtmarker, grönområden och andra ekosystem fördröjer, filtrerar och renar vatten från 

föroreningar samt förebygger översvämningar, erosion och torka. Det stora antalet anlagda 

våtmarker (t.ex. i Smedjeåns dalgång) och dagvattendammar (t.ex. Blåkulla och Melllbystrand) 

renar och fördröjer vatten och har betydelse för såväl översvämningsrisker som 

rekreationsvärden i Laholm. Den långgrunda stranden vid en av Sveriges längsta sandstränder är 

en mycket uppskattad badmiljö, och tjänligt badvatten är därför centralt. Det innebär att naturens 

förmåga att rena och reglera vatten uppströms Laholmsbukten är betydelsefull för att bibehålla 

områdets attraktivitet för besökare och bofasta. 

 

Värdeskapandekedjor 

Våtmarker och grönområden fördröjer, filtrerar och renar vatten från föroreningar 

(ekosystemtjänst) och ger renare vatten (en nyttighet). Renare vatten innebär ökade 

rekreationsvärden för allmänheten och att turismnäringen gynnas (värden). Dessa värden skulle 

kunna uttryckas monetärt genom att analysera människors betalningsvilja för rent och klart 

vatten eller genom att räkna på vinster inom turismnäringen. 

 

Våtmarker och grönområden fördröjer och utjämnar vattenflöden i sjöar och vattendrag 

(ekosystemtjänst). Översvämningar, erosion och torka kan då förebyggas (en nyttighet) och i så 

fall ge stora kostnadsbesparingar för samhället (ett värde).  

 

Reglering av färskvattenskemi genom levande processer -> Näringsreglering i 

våtmarker -> Renare vatten -> Rekreationsvärden  
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5.2 Matförsörjning, råvaror och energi 

Varför är denna ekosystemtjänst särskilt viktig för Laholm? 

Näringslivet i Laholms kommun är i högre grad än rikssnittet baserat på jord- och skogsbruk. 

2017 sysselsatte jordbruket cirka 650 personer i kommunen. Det råder ett gynnsamt klimat för 

produktion av mat, samt produktion av andra råvaror och energi. Nästan hälften av kommunens 

totala landareal är produktiv skogsmark, med drygt 1100 skogsfastigheter. Drygt 70 procent av 

skogen ägs av privatpersoner (Laholms kommun, 2014; Jordbruksverket, 2020). Närhet till flera 

starka marknader i storstadsregioner finns, för försäljning av mat, råvaror och energi. Värdet och 

betydelsen av ekosystemtjänsterna matförsörjning samt produktion av råvaror och energi är 

därför av stor betydelse och bör särskilt värnas och stärkas i fortsatt planeringsarbete.  

 

Värdeskapandekedja 

Produktiv skogs- och jordbruksmark samt hav och vattendrag bidrar till matförsörjning, 

vattenförsörjning för dricksvatten och bevattning, råvaror och energi (ekosystemtjänst). 

Jordbruksmarken, skog, hav och vattendrag ger oss människor mat, djurhållning, fiske och jakt, 

råvaror och material som virke och ull, uttag av ved, energigrödor och vattenkraften ger värme 

och energi (nyttigheter). Mat, material, ved, energigrödor och andra typer av produkter från 

ekosystemen kan köpas och säljas till marknadspris (ett värde). 

 

Livsmedel från odlade landväxter -> Produktion av potatis -> Skördad potatis för 

försäljning -> Marknadsvärde för potatis 

5.3 Attraktiva rekreationsmöjligheter 

Varför är denna ekosystemtjänst särskilt viktig för Laholm? 

Naturen i Laholms kommun erbjuder mycket attraktiva rekreationsmiljöer med en mångfald av 

olika miljöer för friluftsliv, idrott, äventyr och avkoppling inom ett relativt litet område. Särskilt 

baden vid den långgrunda och en av Sveriges längsta sandstränder är en uppskattad badmiljö. 

Tjänligt badvatten är därför centralt. Det innebär att naturens förmåga att rena och reglera vatten 

uppströms Laholmsbukten är betydelsefull för att bibehålla attraktiviteten till området för 

besökare och bofasta. Även Hallandsåsen är en unik och attraktiv miljö för vandring, paddling, 

cykling och ridning. 

 

Värdeskapandekedja 

Vattenmiljöer, grönområden och tätortsnära skog ger förutsättningar för en lång rad 

ekosystemtjänster, t.ex. att träd och annan växtlighet bidrar till naturlig reglering av buller 

(ekosystemtjänst) vilket påverkar människors fysiska hälsa och mentala välbefinnande positivt 

och förhöjer rekreationsupplevelser (nyttigheter). Förbättrad hälsa och välbefinnande innebär i sin 

tur minskade sjukvårdskostnader och inkomstbortfall (ett värde). Människor har dessutom ofta en 

betydande betalningsvilja för rekreationsmöjligheter, inte minst för ett rent och klart badvatten 

(ett värde).  

 

Egenskaper hos levande system som möjliggör aktiviteter som främjar hälsa, 

återhämtning eller välmående genom aktiva interaktioner -> Tillhandahållande av 

attraktiva rekreationsmiljöer -> Skogspromenader, bad, fritidsfiske, osv. -> 

Rekreationsvärden, vinster inom turismnäringen 
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5.4 Sammanfattning värden av ekosystemtjänster i Laholm 

Tabell 2 sammanfattar de ekosystemtjänster i Laholms kommun som bedöms vara viktigast att 

prioritera i det fortsatta planeringsarbetet. Motiv för prioriteringarna ges och värden för samhället 

exemplifieras. 

 

Tabell 2. Prioriterade ekosystemtjänster i Laholms kommun – motivering och värden 

Ekosystemtjänster Motiv för prioritering Typ av värden för samhället 

Rening & reglering 

av vatten 

Övergödning av hav och 

vattendrag. 

 

 

Stor risk för 

översvämningar i Lagan. 

 

Rekreationsvärden och vinster i 

turism- och fiskenäringen som 

beror av vattnets kvalitet. 

 

Minskade skadekostnader till följd 

av översvämningar & torka. 

 

Matförsörjning, 

råvaror och energi 

Produktiv jordbruks- och 

skogsmark centralt för 

kommunens försörjning. 

 

Vinster från jord- och skogsbruk 

samt energisektorn. 

 

Attraktiva 

rekreationsmiljöer 

Kustnära med en av 

Sveriges längsta 

sandstränder. 

 

Hallandsåsen med unika 

miljöer för förfriluftsliv som 

skidåkning, ridning, cykling 

och vandring.  

 

Tätortsnära grönområden 

och skog. 

 

Rekreationsvärden och vinster i 

turismnäringen. 

 

Förbättrad hälsa ger minskade 

sjukvårdskostnader och 

produktionsbortfall. 
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