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Bild 1. Betesmark med särskilt skyddsvärda ekmiljöer vid Granarps gård 
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Sammanfattning 
Allmänt 
Exploateringen medför en försämring av produktionen av ekosystemtjänsterna, men det 
är svårt eller nästintill omöjligt att inte medföra en försämring av dessa vid en dylik 
exploatering. En total uppvägning av förlusten av ekosystemtjänster som minskar skulle 
innebära väldigt mycket mer åtgärder än de som planeras. Dock är det mycket glädjande 
att det ändå är så pass många positiva åtgärder och att arbetet i planen med ekologisk 
kompensation kan ses som det hittills utförligaste för en plan i Jönköpings kommun. 

Planförslaget innebär att det småskaliga övergivna jordbrukslandskapet ersätts med till 
största del industrimark och inbegriper därmed en omfattande förändring av 
landskapsbilden. Genomförandet innebär stora markarbeten inklusive schaktnings-, 
sprängnings- och utfyllnadsarbeten. Delar av växtligheten inom planområdet är tänkt att 
bevaras som naturmark för att utgöra kärnan i ett grönt stråk genom området. Det gröna 
stråket binder samman naturområden i väst med ravin och naturområden i öst och inom 
planområdet följer stråket i stort sett befintliga vattenvägar. Bäcken mynnar så 
småningom i Kråkeboån, vidare till Lillån, Tabergsån och Munksjön och slutligen 
Vättern. Inom de naturområden som bevaras och tillskapas säkras också framtida skötsel 
för bevarande. 

Förutom bevarad naturmark utgörs det gröna stråket av ny växtlighet på både allmän plats 
och industrimark som kompletterar och stärker det biologiska sambandet (se Karta 1). 
Dagvattendammar och miljön runt dessa utformas för att gynna växt- och djurliv, utöver 
samhällsfunktionen i rening och fördröjning av dagvatten. Växter som behöver tas bort 
från platsen och som också har högt biologiskt värde och bedöms möjliga att flytta till 
annan plats, kommer att flyttas till andra platser i närområdet för att återetableras. 
Ekmiljön, betesmarken med särskilt skyddsvärda träd, strax väster om Granarps gård 
behålls till viss del. Träd som tas ner läggs som faunadepåer i grönområden. Val av arter 
för nya träd som planteras görs utifrån de arter som finns på platsen idag. 

  



- 4 - 

Boverkets Ester 1.1 
Totalt 52 frågor om detaljplanens påverkan på ekosystemtjänster (EST) har besvarats. 
Sammantaget innebär exploateringen som helhet en försämring av EST inom området 
men att kompensationsåtgärderna minskar påverkansgraden av exploateringen betydligt 
jämfört med ett alternativ utan kompensationsåtgärder. Vissa ekosystemtjänster 
upprätthålls enligt matrisen helt och hållet, medan andra kompenseras för lite eller inte 
alls. Vad gäller den kulturella ekosystemtjänsten ”social interaktion” tillförs värden med 
detaljplanen. 

Stödjande ekosystemtjänster 
Biologisk mångfald och ekologiska samspel är relativt höga på platsen och 
kompensationsförslag gör att dessa upprätthålls, dock med en viss minskning av 
mångfalden. Den ökar också i vissa biotoper genom skapande av dammsystem och nya 
våtmarker vilka utgör en bra livsmiljöer för groddjur, vattenlevande djur och 
våtmarksfåglar. Jordmånsbildning påverkas negativt, men det anser vi inte kommer att 
efterfrågas i någon större grad i området i framtiden. 

Reglerande ekosystemtjänster  
Lokalklimatet kommer att regleras något sämre bland annat då mer hårdgjord yta kommer 
att finnas samt att områden med större areal våtmarker än de som skapas försvinner. 
Erosionsskydd beräknas inte ha någon större betydelse i området. Skydd mot extremväder 
minskar men vägs upp till stor del genom nya våtmarker och dammar. Luftrening 
kompenseras i viss mån medan bullerstörningen inte förväntas bli särskilt mycket högre 
än idag. Rening och reglering av vatten minskar i mindre mån, pollineringstjänsternas 
behov förväntas minska, dock sker kompensation genom flytt av grässvål med många 
blommande arter samt insådd. Många brynmiljöer kommer att finnas kvar eller skapas i 
området. 

Försörjande ekosystemtjänster 
Jordbruksmarken försvinner nästan helt och hållet och kan ej kompenseras inom 
planområdet. Vattenförsörjning påverkas men kan i viss mån kompenseras genom 
nyskapande av vattenmiljöer och bevarande och nyskapande av för vattenförsörjningen 
viktiga ekosystem. Råvaror eller energi är inte så viktiga ekosystemtjänster i området och 
tros inte bli viktiga i framtiden heller. 

Kulturella ekosystemtjänster 
Tillgången till dessa ekosystemtjänster är i dagsläget relativt låg, dock finns möjligheter 
till mentalt välbefinnande beroende på områdets traditionsenliga brukande och dess 
kulturlandskap. Förändringen blir ganska stor då gårdsmiljön försvinner och dessa 
ekosystemtjänster bör enligt analysen lämpligen gynnas. Damm- och våtmarksområdet i 
norr, kompensationsytan i väster samt ekmiljöerna på kvartersmark göras tillgängliga och 
rekreationsmässigt tilltalande.  
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Analysverktyget Ester 1.1 
Bakgrund 
 
Syfte 
Vi har använt oss av Boverkets ekosystemtjänstverktyg som är utvecklat för att skapa en 
bild av vilka ekosystemtjänster som finns på en plats som ska projekteras. Det är tänkt att 
användas för att inte förlora befintliga ekosystemtjänster på platsen vid genomförande av 
projekt.  

Hur fungerar verktyget? 
Verktyget är indelat i 22 olika ekosystemtjänstkategorier. I verktyget får användaren 
svara på flertalet frågor per kategori om strukturer som är viktiga för respektive 
ekosystemtjänstkategori. Användaren kan också fylla i om det finns ett framtidsbehov för 
strukturen. Svarar man att man tror något behövs som inte finns idag så räknas det som en 
"brist" eller ett "framtidsbehov" vilket redovisas för i sammanställningen. 

Om man har kunskap om hur projektet kommer att framskrida kan man även för varje 
fråga fylla i förväntad påverkan från projektet samt om man avser att kompensera 
eventuella förluster av ekosystemtjänster. Detta kan man vänta med om man än inte har 
kunskap om det. 

Frågor med kursiv och gråmarkerad text är frågor man redan har svarat på tidigare i 
verktyget, som är viktiga för fler än en ekosystemtjänst. Dessa behöver eller kan man inte 
svara på igen, men de redovisas för även i respektive EST-kategori. 

Vissa frågor som tål att tänkas på, tas upp under resultatet för respektive kategori av 
ekosystemtjänster 

Hur läser man resultatet? 
Resultatet från det ifyllda verktyget redovisas under fliken "Redovisning". Där redovisas 
en kvot, som procent, för varje ekosystemtjänstkategori. Det betyder att för varje kategori 
får man ett värde i procent som man ska förhålla sig till under projektets gång. Detta 
värde är den uppnådda poängen per EST-kategori delat med den maximala poäng man 
kan få (om man svarar ja på alla frågor). Det är ingen egentlig värdering och man ska inte 
jämföra olika kategoriers procentsats, ett lågt värde på en EST-kategori behöver inte 
betyda att det är dåligt för platsen, utan speglar bara vad som finns jämfört med vad 
verktyget kan ge som mest. 

Kvoter räknas även ut för påverkan och kompensation, dessa omvandlas till 
kategoriserade procentsatser -30%,-20%,-10%, 0%, 10%, 20% och 30% utifrån kvotens 
värde ("mycket negativ", "negativ", "viss negativ", "ingen påverkan", "viss positiv", 
"positiv" och "mycket positiv" påverkan). 

I grafen visas en svart streckad linje, det är basvärdet (procentsatsen) för varje kategori. 
Grått område betyder att projektet ger en negativ påverkan, ljusgrönt område är det som 
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finns kvar efter att projektet har genomförts (om ingen kompensation genomförs) och 
mörkgrönt område är sådant som projektet påverkar positivt (innan kompensation 
genomförs). 

Den röda linjen i grafen visar nivån på ekosystemtjänsterna efter att planerad 
kompensation har utförts. 

En sammanställning görs av framtidsbehovet/bristen. Om det totala framtidsvärdet, sett 
till respektive kategori, är högre än vad som finns på platsen så markeras detta som en 
orange stapel i grafen. Detta är endast en ej kvantitativ visuell markör, det skulle, om 
Excel tillät, kunna vara en rödmarkerad text eller annat. En orange stapel markerar alltså 
ekosystemtjänster som kan vara viktiga att arbeta med även om projektet inte påverkar 
dem negativt.  

Vad verktyget inte gör 
Verktyget ger inte förslag på hur man ska använda ekologisk kompensation via 
skadelindringshierarkin (undvika, minimera, utjämna och i sista hand ersätta, dvs 
kompensera), mer än att man kan se vilka strukturer man kommer att påverka. Generellt 
så bör skadelindringshierarkin användas. Den säger att man i första hand ska undvika att 
påverka ekosystemtjänsten negativt. I andra hand ska man minimera den skada som 
uppstår. Skada som uppstår ska sedan i första hand utjämnas, d.v.s. att man kompenserar 
på samma plats med samma struktur som påverkats, och i sista hand ersättas, d.v.s. att 
man kompenserar med något annat eller på en annan plats. 

Gällande värdering så viktar inte verktyget de olika ekosystemtjänsterna eller frågorna 
som utgör ekosystemtjänsterna. Resultatet blir en kvot (i procent) som man ska förhålla 
sig till för varje kategori separat. Denna kvot bör man sträva efter att inte försämra. 
Procentsatserna kan inte jämföras mellan kategorier. 

Verktyget förklarar inte varför det som efterfrågas i verktyget är viktigt för respektive 
kategori, eller vad olika saker betyder. Där behöver man inhämta kunskap själv. 
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Resultat 
Totalt 52 frågor om detaljplanens påverkan på ekosystemtjänster (EST) har besvarats. 
Sammantaget innebär exploateringen som helhet en försämring av EST inom området 
men att kompensationsåtgärderna minskar påverkansgraden av exploateringen betydligt 
jämfört med ett alternativ utan kompensationsåtgärder. Vissa ekosystemtjänster 
upprätthålls enligt matrisen helt och hållet, medan andra kompenseras för lite eller inte 
alls. Vad gäller den kulturella ekosystemtjänsten ”social interaktion” tillförs värden med 
detaljplanen. 

Stödjande ekosystemtjänster 
27 frågor har besvarats och 16 av dessa nyttjats under bedömningen av flera 
ekosystemtjänstkategorier. Biologisk mångfald och ekologiska samspel är relativt höga 
på platsen och kompensationsförslag gör att dessa upprätthålls, dock med en viss 
minskning av mångfalden. Den ökar också i vissa biotoper genom skapande av 
dammsystem och nya våtmarker vilka utgör en bra livsmiljöer för groddjur, vattenlevande 
djur och våtmarksfåglar. Jordmånsbildning påverkas negativt, men det anser vi inte 
kommer att efterfrågas i någon större grad i området i framtiden. 

Reglerande ekosystemtjänster  
Ytterligare 17 frågor har besvarats och utöver dessa har 19 av det totala antalet frågor 
nyttjats under bedömningen av flera ekosystemtjänstkategorier. Lokalklimatet kommer att 
regleras något sämre bland annat då mer hårdgjord yta kommer att finnas samt att 
områden med större areal våtmarker än de som skapas försvinner. Erosionsskydd 
beräknas inte ha någon större betydelse i området. Skydd mot extremväder minskar men 
vägs upp till stor del genom nya våtmarker och dammar. Luftrening kompenseras i viss 
mån medan bullerstörningen inte förväntas bli särskilt mycket högre än idag. Rening och 
reglering av vatten är en mycket viktig ekosystemtjänst som genom åtgärder och 
kompensation endast minskar i mindre mån. Pollineringstjänsternas behov förväntas 
minska då jordbruksmarker till stor del försvinner, dock sker kompensation genom flytt 
av grässvål med många blommande arter samt även insådd. Reglering av skadedjur är 
viktigt men behovet är lägre i framtiden då skogsytorna minskar och 
jordbruksverksamheten mer eller mindre upphör. Dock kommer många brynmiljöer 
fortfarande att finnas eller tillskapas i området. 

Försörjande ekosystemtjänster 
Ytterligare 8 frågor har besvarats och utöver dessa har 5 av det totala antalet frågor 
nyttjats under bedömningen av flera ekosystemtjänstkategorier. Jordbruksmarken 
försvinner nästan helt och hållet och kan ej kompenseras inom planområdet. 
Vattenförsörjning påverkas men kan i viss mån kompenseras genom nyskapande av 
vattenmiljöer och bevarande och nyskapande av för vattenförsörjningen viktiga 
ekosystem och jordmånsförhållanden. Råvaror eller energi är inte så viktiga 
ekosystemtjänster i området, möjligen viss skörd av vall, men tros inte bli mer 
betydelsefulla i framtiden heller. 
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Kulturella ekosystemtjänster 
Ytterligare 22 frågor har besvarats och utöver dessa har 20 av det totala antalet frågor 
nyttjats under bedömningen av flera ekosystemtjänstkategorier. Tillgången till dessa 
ekosystemtjänster är i dagsläget relativt låg, dock finns möjligheter till mentalt 
välbefinnande beroende på områdets traditionsenliga brukande och dess kulturlandskap. 
Förändringen blir ganska stor och dessa ekosystemtjänster bör enligt analysen lämpligen 
gynnas. Anpassningar, kompensationsåtgärder och utveckling av ekosystemtjänsterna 
sker i damm- och våtmarksområdet, kompensationsytan i väster samt ekmiljöerna på 
kvartersmark och de som bevaras i planen görs tillgängliga och rekreationsmässigt 
tilltalande.  

 

 

Bild 2. ”Kulturlämning” från 1940-talet strax utanför planområdet 
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Figur 1. Visar tillgången till 22 ekosystemtjänster, påverkan av detaljplanen och 
kompensationsåtgärders påverkan på ekosystemtjänsterna 

 

  
Figur 2. Visar en graf på tillgången till 22 ekosystemtjänster, detaljplanens påverkan och 
kompensationsåtgärders påverkan på ekosystemtjänsterna. Även andel ekosystemtjänster 
som försvunnit, skapats och kan stärkas anges. 
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