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SAMMANFATTNING 
Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att göra en utvärdering av ekosystemtjänster (EST) i området 
Sanatorieskogen, Ulricehamns kommun inför upprättande av detaljplan. 

Under fältbesöket identifierades de ekosystemtjänster som fanns inom utredningsområdet. Värdet av de olika 
ekosystemtjänsterna har bedömts med hjälp av Naturvårdsverkets styrdokument för ekosystemtjänster 
(Naturvårdsverket, 2012, NV-00841-12) och med hjälp av boverkets mall för ekosystemtjänster. 

Större delen av utredningsområdet består av produktionsskog. Några mindre ytor består av sumpig ädellövskog 
som domineras av al och ask. Hela området är präglat av svårinfiltrerbara jordarter och urberg. 

I utredningsområdet kunde ett flertal ekosystemtjänster identifieras, där de största monetära värdena kan 
tillskrivas skogsbruket. De påtagliga estetiska och kulturella värden som uppkommer från bostadsnära 
skogsområden och den gröna kil denna skog skapar, utgör värdekärnan i inventeringsområdet.  

Byggnation av bostadsområde enligt detaljplan kan sammantaget leda till påtagliga negativa konsekvenser för 
reglerande och kulturella ekosystemtjänster och vissa negativa konsekvenser för stödjande och försörjande 
ekosystemtjänster. Värdekärnan ligger främst i de ekosystemtjänster skogen ger till boende i närheten av 
inventeringsområdet, vilka delvis försvinner när bostadsområde och vägar ska byggas. 
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BAKGRUND 

 UPPDRAG OCH SYFTE 

Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att inventera rekreationsvärden och utföra en utvärdering av 
ekosystemtjänster i området Sanatorieskogen inför byggnation av ett nytt bostadsområde, där total area är cirka 
20 ha (Figur 1). Syftet med att bedöma ekosystemtjänster (EST) är att förstå de värden som kommer från naturliga 
och kulturella miljöer och hur de är värdefulla för människor. 

AVGRÄNSNING 

Värdet av ekosystemtjänster bedöms från obetydligt, till visst, påtagligt, och högt. Tabell 1 visar vilka 
ekosystemtjänster som bedömts vara relevanta inom utredningsområdet. Figur 1 visar det utredningsområde 
inom vilket ekosystemtjänster bedöms. 

 

Figur 1. Översiktskarta. 
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 ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Utredningsområdet ligger strax söder om Lassalyckan i Ulricehamn och består av ett område som 
domineras av skog, där både sumpig ädellövskog och planterad granskog ingår. Jordmånen är blockig 
och stenig i hela området. I denna rapport har inventeringsområdet delats upp i två delar enligt figur 
2. Delområde 1 består av sumpig ädellövskog på blockig mark och har några få gärdsgårdar utspridda. 
Delområde 1 domineras av al och ask, men här finns också lind och hassel. Ett mindre vattendrag 
rinner igenom området. Delområde 2 består av granskog som planterats och brukas för 
virkesproduktion. I delområde 2 finns ett mindre vattendrag som vattnar av området nära Lassalyckan. 

Området väster om inventeringsområdet består av bostadsområden som består av villor och radhus. 
Norr om delområde 2 finns skidanläggningen Lassalyckan. Öster om inventeringsområdet fortsätter 
Sanatorieskogen och breder ut sig till ett större sammanhängande skogsområde. 

 

METOD 

UTFÖRANDE  

Värdet av ekosystemtjänster inom utredningsområdet, undersökning och bedömning av 
ekosystemtjänster (EST) är gjord med hjälp av naturvårdsverkets ramverk för ekosystemtjänster, vilket 
är baserat på EU-ramverket för ekosystemtjänster (CICES). Naturvårdsverkets ramverk är modifierat så 
att det reflekterar de svenska förhållanden som gäller. Med hjälp av detta ramverk kan värdet på 
observerade ekosystemtjänster bedömas.  

En tidigare översiktlig undersökning av potentiella ekosystemtjänster användes tillsammans med 
boverkets mall för ekosystemtjänster för att bedöma aktuella värden för stödjande ekosystemtjänster, 
ekosystemtjänster från vatten, luftreglerande ekosystemtjänster och försörjande ekosystemvärden.  

Stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster värderas inte med reella pengabelopp, utan 
har fått ett nominellt värde som baseras på slutsatser som görs av biolog som har besökt området i 
fält. Dessa värden baseras på de kriterier som ställs av naturvårdsverket i dokumentet Sammanställd 
information om Ekosystemtjänster (2012), NV-00841-12 och värdena räknas ut med hjälp av boverkets 
mall. Detta värden betecknar hur stort värde en ekosystemtjänst har i området, relativt med 
omgivningen, där 0= obetydliga värden, 1 = ”Vissa värden, 2 = ”påtagliga värden och 3 = Höga 
värden. Försörjande värden från skog räknas ut med ett schablonbelopp, där varje hektar produktiv 
skogsmark antas generera 100 000 kr vid slutavverkning. 

Bedömning av värdet av ekosystemtjänster gjordes med hjälp av boverkets mall för bedömning av 
ekosystemvärden (bilaga 1). Denna mall användes även för att bedöma eventuella konsekvenser från 
påverkan som kan komma från byggnadsförslag i inventeringsområdet.  

Konsekvenser bedömdes med hjälp av GIS-underlag från detaljplanen i området, där en preliminär 
skiss av nytt bostadsområde användes för att bedöma hur stor påverkan blir på ekosystemvärdena i 
området. Eventuella konsekvenser bedömdes efter hur värdefull ekosystemtjänsten i fråga är och hur 
stor påverkan blir. Konsekvenser kan bli både positiva och negativa. 
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RESULTAT OCH SLUTSATSER 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

I figur 2 och tabell 1 redovisas de delområden som har pekats ut i ekosystemtjänstutvärderingen. I 
tabell 2-5 redovisas bedömning av värdet av ekosystemtjänster i utredningsområdet.  

  

Figur 2. Områden utpekade i ekosystemtjänstinventering. 

 

Tabell 1. Områden utpekade i ekosystemtjänsinventering 

Delområde Beskrivning 

1 Granskog, björkskog, planterad, 
medelhög bonitet och hygge 

2 Sumpig ädellövskog 

 

STÖDJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 

De stödjande ekosystemtjänsterna i tabell 2 är ger inte direkt kvantifierbara värden, men är viktiga som 
underlag för att förstå värdet hos de andra ekosystemvärdena då de ger förståelse för de 
grundläggande förutsättningar som finns i utredningsområdet. Den tidigare översiktliga 
undersökningen av ekosystemtjänster bedömde att inventeringsområdet har mycket låga värden för 
stödjande ekosystemtjänster. 
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Tabell 2. Stödjande ekosystemtjänster 

Beteckning Kommentar 

Primärproduktion Medelhög produktivitet från 
blandskog med medelhög bonitet. 

Biogeokemiska 
kretslopp 

Inventeringsområdet har låg till 
medelhög tillgång och omsättning av 
näringsämnen. 

Jordmånsbildning Podsolering sker i produktionsskog 
av gran. Ädellövskogen i delområde 
2 ger stabilitet mot erosion och god 
jordmånsåterbildning. 

Biologisk mångfald Området innehar komplexa 
livsmiljöer i ädellövskogen i 
delområde 2.  

Ekologiska samspel Komplexa ekologiska samband kan 
hittas i ädellövskogen i delområde 2 

Livsmiljöer Livsmiljöer för mossor och lavar kan 
finnas i delområde 2  

Stabilitet & resiliens Monokultur i skog ger låg resiliens 
och stabilitet. Ädellövskogen är 
divers och har därför hög resiliens 
mot ekologiska förändringar och 
sjukdomar. 

 

FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Dessa ekosystemtjänster utgörs av monetärt viktiga tjänster från naturen, och försörjer brukare och 
industrier. Den tidigare översiktliga undersökningen av ekosystemtjänster bedömde att 
inventeringsområdet har höga värden för försörjande ekosystemtjänster, speciellt i delområde 1 som 
består av produktionsskog. Försörjande ekosystemtjänster i delområde 2 är av obetydligt värde. 

Tabell 3. Försörjande ekosystemtjänster 

Beteckning  Värde Kommentar 

EST 15. Virke och 
massaved 

 

2, cirka 
300,000 kr vid 
slutavverkning 

Välskött gran- och björkskog i 
område med medelhög bonitet.  
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REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Dessa ekosystemtjänster påverkar luft, vatten, ljudnivå och växtlighet i utredningsområdet. Den 
tidigare översiktliga undersökningen av ekosystemtjänster bedömde att inventeringsområdet ingår i 
ett område som har högt värde för reglerande ekosystemtjänster, speciellt för lokalklimat. Detta är på 
grund av att skogen i inventeringsområdet ingår i ett skogsområde som är större än 150 hektar, vilket 
sträcker sig vidare österut från inventeringsområdet. Granskogen i delområde 1 är avverkad eller 
kommer att avverkas till stor del och ger vissa reglerande ekosystemtjänster på lång sikt. 
Ädellövskogen i delområde 2 har påtagligt värde för reglerande ekosystemtjänster då den gör att 
markfuktigheten och sumpigheten i området bibehålls, vilket jämnar ut temperaturer lokalt. 

Tabell 4. Reglerande ekosystemtjänster 

Beteckning Värde Kommentar 

EST 34a. Påverkan på 
lokalklimat – Vind  

2 Skogen reglerar kraftiga 
vindar och minskar vindstyrka 
i närliggande bostadsområde 

EST 34b. Påverkan på 
lokalklimat – Skugga  

2 Skogen reglerar lokalklimat 
genom att bidra med 
beskuggning 

EST 34c. Fuktighet  2 Skogen reglerar lokalklimatet 
genom avdunstning och 
jämnar ut extrema 
temperaturer 

EST 42. Upprätthållande 
av markens struktur  

2 Ädellövskogen förhindrar 
erosion i delobjekt 2 

 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Dessa ekosystemtjänster innefattar de tjänster som kommer från upplevelsevärden som kan erhållas av 
människor som upplever natur och kulturlandskap. Ingen bedömning har gjort över kulturella 
ekosystemvärden i området tidigare. 

I delområde 1 och 2 finns påtagliga kulturella ekosystemvärden. Stigar, grönområden och gröna kilar 
som kopplar till större skogsområden ger påtagligt värde för motionering, hälsa och naturupplevelser. 
Delområde 1 är till stora delar avverkat och ger färre värden än delområde 2. Delområde 2 består dock 
inte av helt naturlig skog och har därför inte högsta värde för naturupplevelser.  

Tabell 5. Kulturella ekosystemtjänster 

Beteckning Värde Kommentar 

EST 
53. Oorganiserat 
friluftsliv  

2 Bostadsnära skogsområde 
med välskött stig ger värde 
för fysiskt välmående hos 
människor 
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EST 57. Estetiska 
värden  

2 Skogen i delområde 2 är 
medelålders och ger 
naturupplevelser som är 
viktiga för den lokala 
naturupplevelsen  

EST 
58. Hälsoeffekter  

2 Fysiskt och mentalt 
välmående från bostadsnära 
skog kan ge samhällsvärden 
från ökad folkhälsa. 

 

REKREATIONSVÄRDEN 

Rekreationsvärden och friluftsliv redovisas i bilaga 1. 

SLUTSATSER 

De största värdena för ekosystemtjänster i området Sanatorieskogen 1:3 de försörjande, stödjande och 
kulturella värdena. 

 Väl gallrad granskog med medelhög bonitet utgör en värdefull ekosystemtjänst som ger realvärde i 
kronor, där skogen till stor del har avverkats eller har anmälts till avverkning. Detta betyder att 
produktionsskogens pengavärde i nuläget är obetydligt, men högt på medellång sikt (om ca 50 år). 

Skogen i utredningsområdet är samhällsnära och utgör ett visst värde för upplevelser av naturmiljöer, 
då skogen ingår i ett större skogsområde som innehåller flera olika skogsbiotoper. Skogen utgör en 
grön kil in mot Ulricehamns tätort och fungerar som en spridningskorridor för växter och djur. 
Lokalklimatet påverkas av skogen genom modererande influenser, där vind och fuktighet regleras i 
dess närmiljö. Detta ger ett påtagligt värde för de boende i närheten 

Utredningsområdet innefattar få kulturvärden. Upplevelsevärdet av kulturvärden är ganska lågt jämfört 
med småbrukssamhället som kan uppskattas på många håll i Ulricehamns närområde.  

Enligt detaljplan kommer parhus, villor, cykelväg och bilvägar anläggas i inventeringsområdet, enligt 
figur 3 
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Figur 3. Skiss över planområdet i inventeringsområdet. 

I inventeringsområdet förväntas största delen av det nya bostadsområdet byggas i delområde 1, vilket 
består till största delen av gallrad och skött skog, där stora delar har avverkats eller anmält för 
avverkning, se figur 4. 
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Figur 4. Skiss över planområdet, samt avverkningsanmälningar i inventeringsområdet. 

Stödjande ekosystemtjänster i delområde 1 kommer på kort och lång sikt påverkas visst negativt, då 
skogen i området försvinner, vilken i nuläget har låga värden för till exempel ekologiska samband, 
resiliens och biologisk mångfald. Konsekvenserna blir små och negativa på lång sikt. Stödjande 
ekosystemtjänster i delområde 2 är av påtagligt värde och kommer påverkas visst negativt, då en 
mindre del av delområde 2 kan komma att hårdgöras och bebyggas. 

Reglerande ekosystemtjänster i delområde 1, speciellt tjänster som erhålls från reglering av lokalklimat 
påverkas visst negativt på kort och lång sikt på lokal nivå, eftersom delområde 1 är del av ett större 
skogsområde och består till stora delar produktionsskog eller hygge. Reglerande ekosystemtjänster i 
delområde 2 kan bli små och negativa på lång sikt då en liten del av ädellövskogen i delområde 2 
försvinner.  

Försörjande ekosystemtjänster i delområde 1 kommer på lång sikt att påverkas påtagligt negativt, då 
det inte längre kommer att gå att bedriva skogsbruk i området. Infiltration av vatten till grundvatten 
kommer att påverkas negativt när ytor hårdgörs av husgrunder och asfalt. Försörjande 
ekosystemtjänster i delområde påverkas visst negativt på lång sikt när skogen försvinner då en del av 
virkesförrådet försvinner. 

Kulturella ekosystemtjänster i delområde 1 kan på kort och lång sikt påverkas påtagligt negativt, då en 
del av den gröna kilen som grönområdet utgör försvinner. Möjligheterna till motion och tätortsnära 
rekreation minskar i delområdet. Konsekvenserna blir små och negativa. Kulturella ekosystemtjänster i 
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delområde 2 kan på kort och lång sikt påverkas visst negativt då upplevelsen av naturen, och 
möjligheten till motion försämras. 
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1. Bakgrund 
 

Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att inventera rekreationsvärden i del 
av fastigheten Sanatorieskogen 1:3 (Figur 1).  

Fältinventering har utförts i Sanatorieskogen 1:3, där rekreationsvärden har identifierats. Denna 
inventering har identifierat, beskrivit och värderat de olika rekreationsvärden inklusive de friluftsvärden 
som finns inom området och dess närmaste omgivning.  

 

 
 

 
  

2. Metod 
 
Inventeringen av rekreationsvärden gjordes i samband med inventering av ekosystemtjänster i området, då 
dessa värden sammanfaller till viss del med rekreationsvärden. 
 
 I denna inventering togs specifik hänsyn till alla tjänster som finns i området som kan ge rekreationsvärden; 
Naturliga sevärdheter i närheten till bostäder, grönområden nära bostäder, grönområdenas koppling till större 
skogsområden, närhet till motionsspår och närhet till idrottsanläggningar. Rekreationsvärden bedömdes 
enhetligt för hela området. 

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet 
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Påverkan på rekreationsvärden bedömdes med hjälp av kartmaterial och skisser av byggnadsplaner. 
Bedömning av påverkan har gjorts på både lokal och regional nivå. Konsekvenser kan bli positiva eller negativa 
och är en funktion av värde och påverkan på detta värde. 
 
Värde bedömdes som 0: ”Obetydliga”, 1: ”vissa”, 2: ”påtagliga” eller 3: ”stora”. Påverkan bedömdes i samma 
bedömningsskala. Konsekvenser bedömdes därefter enligt matrisen i tabell 1, där 0 = Inga konsekvenser, 1-3 
= Vissa konsekvenser, 3-6 = Påtagliga konsekvenser och 9 = Stora konsekvenser 

 
 

Tabell 1. Konsekvensmatris 

Påverkan 0 1 2 3 
Värde                 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 
2 0 2 4 6 
3 0 3 6 9 

 
3. Resultat 
 
Rekreationsvärdena i Sanatorieskogen 1:3 (norra delen) är till stor del knutna till möjligheten att utöva sport 
och motionering (löpning, orientering, promenader), därtill rofyllda aktiviteter som Sanatorieskogen kan 
erbjuda som möjlighet till hundpromenader, svamp och bärplockning eller tätortsnära naturupplevelser 
(fågelsång, frisk luft, gröna naturliga miljöer, djurupplevelser, naturrum).  
 
Värden för motionering och idrottsaktiviteter bedöms som höga i Sanatorieskogen och dess närområden, då 
skog och motionsspår, samt idrottsanläggningen Lassalyckan ligger nära bostadsområden. I Sanatorieskogen 
finns även många stigar som gör det enkelt att ta sig till de större grönområdena som ligger längre österut.  
 
Värdena för naturupplevelser och ”vildhet” bedöms vara vissa, då stora delar av inventeringsområdet består 
av ungskog, där en stor del äldre skog nyligen avverkades. Grönområdets koppling till ett större 
skogsområde öster om inventeringsområdet utgör dock ett visst värde för boende i området. 
 
Metod 
I naturvårdsverkets handbok om riksintressen för Naturvård och Friluftsliv, bilaga 3, (naturvårdsverket, 2005) 
anges en rad kriterier som definierar de strukturer som kan ge ett område potentiellt värde som riksintresse 
för friluftsliv. I denna rapport har liknande kriterier använts för att studera om det finns potentiellt värde för 
rekreation och friluftsliv i planområdet för Sanatorieskogen.  
Värden i Sanatorieskogen bedöms kvalitativt, där värde bedöms som antingen visst, påtagligt, högt eller 
mycket högt. Mycket högt värde motsvarar särskilt goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv.  

 
Tabell 1. Förutsättningar och värdebedömning 

Kategori Förutsättningar i Sanatorieskogen 
1:3 

Värdebedömning 

Förutsättningar för positiva 
upplevelser och för natur- eller 
kulturstudier. 

Goda förutsättningar för 
naturupplevelserupplevelser, då 
skogen är bostadsnära och har goda 
förbindelser. 

Påtagligt 

Förutsättningar för vandring 
eller långfärder på skidor och 

Goda förutsättningar, då planområdet 
är litet, men där det större 

Påtagligt 
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därmed sammanhängande 
positiva upplevelser i 
obebyggda områden. 

grönområdet Sanatorieskogen består 
av en stor yta som är väl förbunden 
med bostadsområden i närheten. 

Förutsättningar för strövande, 
cykelturer eller skidåkning och 
därmed sammanhängande 
positiva upplevelser i bebyggda 
områden. 

Goda förutsättningar, då skogen är 
bostadsnära och hänger samman med 
större grönområden. Dessutom finns 
en skidanläggning nära området och 
skogen gränsar till populära 
skidåkningsstråk vid Lassalyckan. 

Högt 

Förutsättningar för bad, 
båtsport, kanoting eller 
skridskofärder och därmed 
sammanhängande positiva 
upplevelser. 

Nej  

Möjligheter till fritidsfiske, jakt, 
bär- eller svampplockning 
och därmed sammanhängande 
positiva naturupplevelser. 

Vissa förutsättningar för svamp- och 
bärplockning finns i 
inventeringsområdet.  

Visst 

 
 

4. Samlad bedömning  
 
Påverkan från planerat bostadsområde I Sanatorieskogen 1:3 bedöms bli påtaglig och negativ på värden som 
kommer från motionering och idrottsaktiviteter I skoglig miljö. En påtaglig del av den unga 
produktionsskogen kan komma att försvinna när bostadsområde och hårdgjorda ytor anläggs. Detta gör att 
möjlighet till motionering i naturliga eller semi-naturliga miljöer minskar till viss del. Vissa negativa 
konsekvenser kan uppstå på rekreationsvärdena. Tillgängligheten till motionsspår och idrottsanläggning 
bedöms inte påverkas negativt, utan kan påverkas positivt  
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