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Sammanfattning 
Odlaren	är	en	stadsdel	i	östra	delen	av	Eskilstuna	som	ligger	inom	den	inre	och	den	yttre	
förtätningszonen	som	finns	utpekat	i	översiktsplanen.	I	området	planeras	större	tillskott	av	
bostäder	genom	pågående	och	kommande	detaljplaner.		

Syftet	med	ekosystemtjänstanalysen	är	att	kartlägga	och	beskriva	de	ekosystemtjänster	som	
finns	inom	planområdets	avgränsning	samt	föreslå	övergripande	strategier	för	att	hantera,	
värna	och	utveckla	ekosystemtjänster.	Ekosystemtjänster	med	särskilt	fokus	var	biologisk	
mångfald,	klimatreglering,	luftrening,	naturpedagogik,	rekreation	och	välbefinnande,	sociala	
värden	och	naturturism.		

När	alla	karterade	tjänster	slogs	samman	i	en	multifunktionskarta	framträdde	sju	
huvudgrupperingar	i	landskapet	av	olika	kombinationer	av	ekosystemtjänster	
(karaktärsområden)	på	varje	given	plats.	Karaktärsområden	kan	beskrivas	som	ett	geografiskt	
område	avgränsat	av	dess	faktiska	ekosystemtjänster	och	dess	antal.	De	starkaste	
karaktärsområdena	var	skogar	med	utpekade	naturvärden	och	betydelse	för	identitet,	platskänsla,	
möten	och	rekreation	dit	man	gärna	tar	tillresta	gäster	eller	själv	reser	en	bit	för	att	uppleva	och	
skogar	med	utpekade	naturvärden	och	betydelse	för	identitet,	platskänsla,	möten	och	rekreation.		

Bland	analysens	kulturella	ekosystemtjänster	visade	tre	av	fyra	tjänster	en	obalans	som	beror	
på	bristande	tillgänglighet	till	naturen,	endast	skolorna	ligger	i	nära	områden	med	natur.	När	
gröna	strategier	för	utveckling	av	ekosystemtjänster	formulerades	framträdde	tre	
grundläggande	faktorer	som	starkt	skulle	gynna	Odlarens	ekosystemtjänstförsörjning:	ökad	
tillgänglighet,	stärka	och	skapa	nya	målpunkter	och	öka	och	tillvarata	biologisk	mångfald.		

Ökad	tillgänglighet	till	naturen	definieras	genom	att	olika	grupper	av	invånare	har	olika	
förutsättningar	att	tillgodogöra	sig	ekosystemtjänster.	Här	behöver	man	se	över	vilka	
målgrupper	som	väntas	använda	området,	äldre,	barn,	barnfamiljer,	unga	vuxna,	invånare	med	
funktionsvariation	och	sedan	ta	ställning	till	vilka	förutsättningar	dessa	målgrupper	har	och	
finna	olika	lösningar	där	olika	målgrupper	känner	sig	inbjudna.		

För	att	verkligen	uppleva	och	tillgodogöra	sig	en	plats	ekosystemtjänster	har	besökarens	
förflyttningshastighet	betydelse.	Stråk	som	inbjuder	till	ett	lägre	tempo	gör	att	vi	är	mer	
benägna	att	stanna	upp	och	uppleva	platsen	med	alla	sinnen.	Vandring,	ridning	och	långsam	
cykling	är	aktiviteter	där	vi	är	mer	mottagliga	för	omvärlden,	men	snabba	cykelmotorvägar	är	
effektiva	för	ren	transport.		

Genomgången	av	ekosystemtjänsterna	visar	att	bristen	på	målpunkter	för	besökare	återkommer	
som	en	svaghet	för	att	tillgodogöra	sig	områdets	ekosystemtjänster.	Målpunkter	har	många	
funktioner	i	att	motivera	besökare	att	ta	sig	ut	i	naturen,	att	få	besökare	att	tala	om	naturen,	att	
lära	sig	i	naturen	eller	bara	finnas	i	naturen.			

Idag	är	platserna	med	höga	naturvärden	begränsade	till	ett	fåtal	områden	inom	Odlaren.	Ökad	
biologisk	mångfald	kan	uppnås	genom	ändrad	skötsel	av	skogarna	som	ligger	i	närheten	av	
områden	med	högre	naturvärden.	Generellt	är	det	lättare	och	det	går	snabbare	att	utöka	ett	
område	som	redan	har	höga	värden,	än	att	skapa	helt	nya	områden	med	avstånd	från	sådana	
med	höga	värden.	Många	känsliga	arter	har	dessutom	krav	på	stora	homogena	områden	av	
liknande	natur	och	missgynnas	av	fragmentering.	

För	att	inte	bara	bibehålla	befintlig	biologisk	mångfald	–	utan	även	öka	den	–	måste	starka	
värdekärnor	avgränsas	inom	Odlaren	och	tydliga	habitatlänkar	bibehållas	mellan	dem.	Odlarens	
biologiska	mångfald	bygger	på	de	stora	områdena	med	relativt	hög	naturlighet.	En	god	hjälp	i	
arbetet	kan	vara	att	kombinera	spridningsanalyser	med	naturvärdesinventeringar.	
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1 Bakgrund 
Odlaren	är	en	stadsdel	i	östra	delen	av	Eskilstuna	(Figur	1)	som	ligger	inom	den	inre	och	den	
yttre	förtätningszonen	som	finns	utpekat	i	översiktsplanen.	I	området	planeras	större	tillskott	av	
bostäder	genom	pågående	och	kommande	detaljplaner.	Området	är	ett	gott	exempel	på	
småhusområden	med	närhet	till	en	rad	funktioner	i	staden.	Här	finns	goda	möjligheter	till	
fortsatt	stadsutveckling	genom	att	koppla	samman	områdena	med	Eskilstuna/sjukhusområdet	
och	Östra	entrén/Hagnestahill.	Östra	Entrén	är	en	av	Eskilstunas	viktigaste	entréer	till	staden	
vilket	ställer	krav	på	gestaltning.	

	

	
Figur 1. Analysområdet och dess förhållande till Eskilstuna tätort. 

Eskilstuna	kommun	gjorde	2021	en	beställning	på	en	analys	av	ekosystemtjänster	inom	
stadsdelen	Odlaren	inför	ett	kommande	planprogram.	Syftet	med	uppdraget	var	att	kartlägga	
och	beskriva	de	ekosystemtjänster	som	finns	inom	planområdets	avgränsning	samt	föreslå	
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övergripande	strategier	för	att	hantera,	värna	och	utveckla	ekosystemtjänster,	detta	i	
förhållande	till	befintlig	struktur	för	mark-	och	vattenanvändning	inom	området.	

Beställningen	omfattade	kartläggning	och	beskrivning	av	ekosystemtjänster	med	temakartor	för	
biologisk	mångfald,	rening	av	luft,	klimatreglering,	rekreation	och	välbefinnande,	turism,	sociala	
värden	och	naturpedagogik.	Utöver	karteringen	av	de	nämnda	tjänsterna	efterfrågades	även	
formuleringar	av	gröna	strategier	som	ett	resultat	av	analyserna.	Genom	att	ta	hänsyn	till	dessa	
strategier	kan	både	ekosystemtjänsterna	utvecklas	och	de	boendes	tillgänglighet	till	dem	öka.		

Om ekosystemtjänster 
En	ekosystemtjänstanalys	syftar	till	att	beskriva	och	värdera	natur	av	betydelse	för	människor	
och	samhälle	inom	ett	avgränsat	område.	Den	utgör	ett	stöd	för	att	göra	avvägningar	mellan	
olika	intressen.	Gröna	och	blå	strukturer	(som	parker,	grönområden,	trädgårdar	och	gatuträd)	
är	förutsättningar	för	ekosystemtjänster	och	när	allmänna	intressen	beaktas	enligt	2	kapitlet	
PBL	behöver	ekosystemtjänster	finnas	med1.	Flera	internationella	och	nationella	mål	lyfter	
vikten	av	att	ge	plats	för	ekosystemtjänster	i	den	byggda	miljön2.	

Ekosystemtjänster	definieras	som	de	tjänster	som	naturen	skapar,	och	som	människan	drar	
nytta	utav.	Tack	vare	samspelet	mellan	växter,	djur	och	andra	levande	organismer	i	olika	typer	
av	ekosystem	kan	våra	behov	av	råvaror,	mat	och	social	samvaro	tillgodoses.	

Ekosystem	är	den	levande	gröna	infrastrukturen	som	upprätthålls	av	alla	levande	organismer,	
såväl	djur	som	växter	och	bakterier.	I	städer	och	tätorter	kan	växter	och	djur	förse	oss	med	en	
mängd	olika	tjänster	och	produkter.	Växter	ger	syre,	mat	och	material	samt	skyddar	oss	från	
extrema	väderförhållande	och	kan	fungera	bullerdämpande.	Insekter	pollinerar	grödor,	reglerar	
mängden	skadeorganismer	och	bryter	ned	organiskt,	dött	material.	Grönområden	och	
våtmarker	renar	vatten	från	föroreningar	och	reglerar	extrema	vattenflöden	så	att	
konsekvenserna	av	översvämningar	mildras.	Organismer	i	våra	jordar	bryter	ned	organiskt	
material	och	gör	jordar	bördiga	och	näringsrika.	

Kategorier av ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster	kan	delas	in	i	fyra	olika	kategorier.	Nedan	ges	exempel	på	olika	
ekosystemtjänster	med	ikoner3	som	används	i	”Grönplan	2020–2030	för	Eskilstuna	kommun”.		

De	stödjande	tjänsterna	skapar	ingen	direkt	nytta	för	människan,	men	är	avgörande	för	att	
upprätthålla	ekosystemtjänsterna	och	dess	direkta	nyttor.	Några	viktiga	tjänster	i	denna	
kategori	är	biologisk	mångfald	och	platser	där	organismer	kan	leva	(habitat)	

	
	

	
1 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/pbl/ 
2 ”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 inom Strategi för Levande städer 
3 En ny ikon för turism har tagit fram för denna rapport. Ikoner har sitt ursprung i ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en 
vägledning, c/o City 2014”. 
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De	reglerande	tjänsterna	mildrar	kraftiga	effekter	av	väder	och	klimat,	de	renar	vatten	genom	
att	sänka	flöden	och	mikroorganismers	nedbrytning	av	föroreningar,	de	sänker	bullernivåer	och	
gör	att	våra	grödor	blir	pollinerade.	

	
	

De	kulturella	tjänsterna	gör	att	vi	har	platser	att	besöka	för	att	uppleva	lugn	och	rekreation,	att	
det	finns	platser	att	mötas	på	och	att	vi	kan	identifiera	oss	som	individer	och	tillhöra	ett	socialt	
sammanhang.	Ekosystemen	ökar	också	vår	förståelse	för	vår	omvärld	och	skapar	inspiration	till	
upptäckter	och	lärande.	

	
	

De	försörjande	tjänsterna	gör	att	vi	kan	odla	mat	till	oss	själva	och	till	djuren,	att	det	finns	rent	
dricksvatten,	råvaror	från	naturen	att	bygga	med	och	tillverka	produkter	av	och	energi	att	
värma	hus	och	driva	industrier	med.		
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2 Metod och genomförande 

Metodbeskrivning 
Underlag	för	bedömning	bestod	av	GIS-skikt	inhämtade	från	Eskilstuna	kommun	och	publika	
källor.	Underlagen	klassificerades	efter	tjänsterna	biologisk	mångfald,	rening	av	luft,	
klimatreglering,	rekreation	och	välbefinnande,	turism,	sociala	värden	och	naturpedagogik.	
Underlagen	användes	för	att	bedöma	platsens	potential	att	leverera	respektive	tjänst.	
Leveranspotentialen	klassades	på	en	tregradig	poängskala	för	att	visualisera	och	beskriva	
magnituden	av	platsens	ekosystemtjänster.	Poängreglerna	med	förklaringar	redovisas	under	
respektive	tjänst	och	är	huvudsakligen	anpassad	från	Eriksson	et	al4.	Indatalager	fick	sedan	nya	
attribut	och	slogs	samman	till	en	shape-fil	och	en	karta	för	varje	tjänst	(Figur	2).		

	

	
Figur 2. Schematisk beskrivning av metod och arbetsflöde för rapportens ekosystemtjänstanalys. (Illustration Eric 
Wahlsteen) 

Tjänstetriangeln	är	en	kompletterande	fristående	analys	till	den	värdering	av	ekosystemtjänster	
som	kartorna	visar;	den	är	ett	sätt	att	visualisera	människans	tillgång	till	en	viss	
ekosystemtjänst.	Att	platsen	har	en	hög	potential	att	leverera	tjänsten	måste	inte	innebära	att	
människan	har	möjlighet	att	tillgodogöra	sig	tjänsten.	Detta	visualiseras	genom	att	sätta	
leveransförmågan	i	relation	till	var	nyttan	uppstår	och	hur	tillgänglig	tjänsten	är.		

- Potential	är	ekosystemtjänstens	leveransförmåga	(potential	att	leverera).	En	granskog	
har	troligen	en	hög	försörjande	leveransförmåga.		

- Nytta	tar	ställning	till	var	leveransen	av	tjänsten	sker.	En	skog	har	troligen	en	stor	
temperaturreglerande	förmåga,	men	nyttan	uppstår	huvudsakligen	där	skogen	växer	

	
4 Eriksson, Å et al. 2017: Ekosystemtjänstanalys Lagerdal, Ekologigruppen  
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(man	kan	inte	ta	med	sig	svalkan).	En	åker	har	en	hög	försörjande	förmåga,	men	nyttan	
av	tjänsten	uppstår	troligen	först	i	butiken.		

- Tillgänglighet	tar	ställning	till	människans	tillgång	till	tjänsten.	En	orörd	vildmark	har	
troligen	hög	potential	att	leverera	rekreation	men	tillgängligheten	är	låg	om	där	inte	
finns	några	leder.	Potentialen	för	matproduktion	kan	vara	hög	på	en	klass	10-jord,	men	
tillgängligheten	låg	om	den	är	bevuxen	med	gran.		

Genom	att	placera	ekosystemtjänsten	i	triangeln,	åskådliggörs	ekosystemtjänstens	tillgänglighet	
och	eventuella	snedfördelning.	

De	tjänstespecifika	kartlagren	slogs	samman	till	en	samlad	täthetskarta	över	Odlarens	totala	
antal	ekosystemtjänster.	Att	flera	tjänster	sammanfaller	(GIS-underlagen	överlagras)	visar	på	
områdets	specifika	förutsättningar	och	karaktärer	–	detta	skapar	ekosystemtjänstdefinierade	
karaktärsområden.	För	Odlaren	har	vi	valt	ett	tröskelvärde	vid	minst	tre	sammanfallande	
ekosystemtjänster	för	att	definiera	ett	distinkt	karaktärsområde.	Med	grund	i	kriterierna	för	
poängreglerna	som	användes	för	att	värdera	områdena	enligt	ovan,	kan	karaktärsområdet	
beskrivas	i	ord.		
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3 Resultat 

3.1 Naturpedagogik 
Det	finns	ett	stort	behov	av	att	öka	förståelsen	för	människans	beroende	av	vår	omvärld	och	de	
naturliga	ekosystemen.	Vegetation	och	djur	i	närområdet	kan	väcka	frågor	om	hur	saker	hänger	
ihop	och	stimulera	en	kognitiv	aktivitet.	Man	vet	att	barns	lek	stimuleras	av	att	det	finns	
friväxande	naturområden	där	deras	fantasi	kan	få	utlopp.	Forskning	vid	SLU	pekar	på	flera	
positiva	aspekter:	en	naturlig	bro	mellan	teori	och	praktik,	naturen	utgör	en	friskfaktor	för	barn,	
nyfikenhet	och	rörelseglädje,	naturen	utvecklar	barns	personliga	och	sociala	utveckling	samt	
stärker	hälsa	och	välbefinnande.	Enligt	kunskapsöversikten	Klassrum	som	tak	(2018),	framgår	
det	att	ökad	kognitiv	förmåga,	koncentration,	arbetsminne,	och	studiemotivation	är	några	av	de	
positiva	aspekter	som	utomhusundervisning	ger.	Undervisning	utomhus	ger	dessutom	en	högre	
måluppfyllelse	och	stärker	folkhälsan,	menar	rapporten.		

Ekosystem	i	stadsmiljö	kan	ge	oss	kunskap	om	våra	biologiska	system.	Man	har	till	exempel	
visat	att	evolutionen	kan	gå	snabbare	än	vad	man	hade	trott	tidigare.	Stadsmiljön	är	speciell	och	
sätter	starkt	tryck	på	organismer,	vilka	därför	kan	utvecklas	snabbt	till	att	exempelvis	ha	en	
annan	färg	än	den	icke-stadslevande	varianten.	Djurs	födomönster	har	även	förändrats	i	städer.	
Fåglar	som	är	anpassade	till	klippiga	miljöer	börjar	häcka	i	stadsmiljöer.		

Det	är	viktigt	att	förskolor,	grundskolor	och	naturskolan	har	tillgång	till	parker,	grön-	och	
vattenområden	för	utomhuspedagogik	i	olika	ämnen	och	för	naturpedagogik	inom	ett	lämpligt	
avstånd	och	med	kvaliteter	som	är	anpassad	till	respektive	åldersgrupp	och	verksamhetetens	
behov.	Det	är	viktigt	att	verksamheterna	upplever	att	det	är	lätt,	tryggt	och	säkert	att	sig	till	
skolnaturen.		

Genom	att	ta	vara	på	ekosystemtillgångarna	inom	Odlaren	kan	pedagogiken	utvecklas	för	att	ge	
en	djupare	förståelse	för	människans	plats	på	jorden	och	vårt	beroende	av	välmående	
ekosystem.		

	

	
Figur 3. Lek och lärande är starkt sammankopplat. Vad heter trädet som fällt sina blad? (Foto Scott Webb) 
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3.1.1. Styrkor  
Här	finns:		

+ natur	utpekad	för	undervisning	
+ etablering	av	naturreservat	nära	skolorna	är	under	utredning	
+ fornminnen	som	husgrunder,	boplatser	och	gränsmärken	i	närheten	till	skolorna	
+ motionsspår	och	leder	i	närheten	av	skolorna		

För	planområdet	Odlaren	har	natur	belägen	med	litet	avstånd	till	skolor	avgörande	betydelse	för	
ekosystemtjänster	kopplade	till	naturpedagogik	(Figur	4).	De	viktigaste	områdena	för	tjänsten	
är	natur	utpekad	för	undervisning	enligt	ÖP	2030	samt	naturreservat	under	utredning	enligt	
samma	ÖP.	Detta	är	naturmiljöer	som	härbärgerar	skogliga	ekosystem	där	pedagogiken	kan	ta	
sin	grund	i	platsens	geologi,	flora	och	fauna.	Att	det	redan	finns	leder	inom	naturområdena	och	
att	ytterligare	leder	är	under	utredning	är	avgörande	för	tillgängligheten	för	ekosystemtjänsten.	
Även	om	fornminnen	inte	definieras	som	en	ekosystemtjänst	bidrar	de	till	en	ökad	förståelse	för	
platsens	historia	och	människorna	som	levt	och	brukat	platsen.	Områdets	fornminnen	ger	
pedagogiska	möjligheter	i	att	levandegöra	en	abstrakt	historia	genom	tillexempel	berättelser	
och	rollspel.	Fornminnena	tillgängliggör	även	ekosystemtjänsterna	genom	att	skapa	
besöksvärden	på	platsen.	Lärandesituationer	kan	uppstå	när	man	rör	sig	genom	naturen	på	väg	
till	en	av	lämningarna.		

3.1.2. Svagheter  
- Vattendrag	finns	men	är	dåligt	tillgängliga,	med	långt	avstånd	från	skolorna		
- Väderskydd	saknas	
- Konkurrens	kan	uppstå	mellan	mountainbikeåkare	och	skolklasser	

Bäcken	över	golfbanan	erbjuder	viktiga	pedagogiska	möjligheter	men	den	har	låg	tillgänglighet	
genom	att	vara	en	del	av	en	golfbana	och	troligen	håller	för	stort	avstånd	för	att	det	ska	vara	
praktiskt	att	ta	elever	dit.	Nya	småvatten	kan	anläggas	närmare	skolorna	för	att	vara	mer	
praktiskt	användbara	i	undervisningen.	Strövområdet	i	öster	har	stor	potential	som	mer	orört	
och	stilla	område	än	de	mer	närbelägna	naturområdena	enligt	ÖP	2030.	Dock	hyser	
strövområdet	inga	leder	(men	dock	skogsvägar)	och	kan	erbjuda	lite	längre	dagsutflykter	för	
skolklasser.	Värdet	av	ekosystemtjänster	kopplade	till	naturundervisning	skulle	öka	om	flera	
platser	för	naturpedagogik	eller	väderskydd	byggdes	i	den	skolnära	naturen.	På	så	vis	blir	
undervisningen	mindre	väderberoende.	Att	den	skolnära	naturen	delar	utrymme	med	
mountainbikebanan	kan	skapa	konflikter	och	minska	benägenheten	för	båda	grupperna	att	
nyttja	området.		

3.1.3. Tjänstetriangeln naturpedagogik 
Odlaren	som	helhet	hamnar	centrerad	i	triangeln	(Figur	4)	då	området	visar	på	en	balans	i	
potential,	att	nyttan	uppstår	på	platsen	och	att	tillgängligheten	är	god	i	området	runt	skolan.	
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Tabell 1. Poängregler för ekosystemtjänsten naturpedagogik 

	

	
Figur 4. Värdering och förekomst av ekosystemtjänsten naturpedagogik. 

	  

Värde Kriterier   

3 – Hög potential Platser med tydligt syfte för naturpedagogik, exempelvis en våtmark med 
fågeltorn eller en damm med groddjur och informationsskylt. 

 

2 – Påtaglig potential Platser med höga naturvärden (klass 1-4) i närheten av skolor och 
förskolor. 

 

1 – Viss potential  Platser med höga naturvärden (klass 1-4) (med eller utan närhet till skolor 
och förskolor) som därmed har potential för naturpedagogik. 
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3.2 Sociala värden (mötesplatser, identitet och platskänsla) 
Natur	som	parker	och	strövområden	med	infrastruktur	som	motionsspår,	mountainbike-spår	
och	vandringsleder	stimulerar	sociala	möten	då	dessa	platser	inte	associeras	så	starkt	med	en	
social	kontext	eller	fördomar.	Värdet	av	att	människor	interagerar	med	varandra	och	delar	
tankar	och	idéer	är	dessutom	avgörande	för	samhället.	Personer	med	en	stor	krets	av	människor	
runt	sig	utvecklar	mer	sällan	psykiska	sjukdomar	och	har	oftast	en	större	förståelse	för	
människors	olikheter	vilket	motverkar	polarisering	i	samhället.	Människor	från	olika	kulturer	
kan	ha	olika	sätt	att	umgås	i	naturen.	En	varierad	utemiljö	med	olika	typer	av	grönstruktur	kan	
stödja	en	kulturell	mångfald	i	samhället.	Vegetation	och	speciellt	träd	bidrar	starkt	till	en	
platsens	karaktär	och	platskänsla.	Det	kan	vara	ett	träd	eller	en	klippa	som	kopplas	till	en	
historisk	händelse	som	har	stor	betydelse	för	platsens	identitet.	Detta	gör	att	vi	människor	
knyter	an	till	en	plats	och	livet	ut	minns	och	relaterar	till	den	plats	där	vi	vuxit	upp.	Genom	att	ta	
tillvara	på	Odlarens	förutsättningar	för	naturliga	mötesplatser	och	den	befintliga	naturen	kan	
områdets	potential	för	möten,	identitet	och	platskänsla	stärkas.		

	
Figur 5. Grillplatser lockar människor ut i naturen och bildar viktiga målpunkter. (Foto Myles Tan) 

3.2.1. Styrkor 
Här	finns:		

+ en	utsiktspunkt	vid	Vattentornsberget	
+ fornminnen	och	rester	av	bosättningar	i	hela	området		
+ ett	vattendrag	genom	golfbanan	som	ger	platskänsla	
+ strövområden,	blivande	naturreservat	och	bostadsnära	natur	väl	spritt	i	området		
+ motionsspår	i	skogarna	i	väster	

För	ekosystemtjänsten	sociala	värden	definierad	från	mötesplatser,	identitet	och	platskänsla	har	
utsiktspunkten	från	Vattentornsberget	positiv	betydelse.	Vattentornsberget	har	potential	att	
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vara	en	mötesplats	då	det	bildar	en	välkänd	plats	för	invånarna	och	därmed	är	
identitetsskapande.	

Fornminnena	i	området	utgör	inte	en	direkt	ekosystemtjänst	men	skapar	en	målpunkt	för	besök	
där	naturen	kan	upplevas	som	en	del	av	utflykten.	De	sociala	värdena	som	fornminnena	
representerar	handlar	om	mötesplatser	(”vi	ses	vid	gamla	husgrunden”)	men	de	är	också	starkt	
identitetsskapande	genom	att	vara	avvikande	platser	i	landskapet	som	vi	tenderar	att	hänga	upp	
minnen	på	(”vid	den	gamla	milstolpen	kysstes	vi	för	första	gången”).	Olika	fornminnen	(till	
exempel	husgrunder	och	fornborgar)	finns	ganska	jämt	spridda	inom	utredningsområdet.		

Vattendraget	med	dammen	som	leder	genom	golfbanan	har	stor	betydelse	för	platskänslan	
genom	att	verkligen	definiera	landskapet.	Troligen	skulle	golfbanan	aldrig	ha	anlagts	på	just	den	
platsen	om	inte	dammarna	fanns	där.	Dammen	är	även	en	viktig	mötesplats	som	är	enkel	att	
orientera	sig	till	(”vid	ses	vid	dammen	vid	kl	8”)	men	den	är	också	en	viktig	referens	i	landskapet	
(”brunnen	norr	om	dammen	behöver	rensas”).	Inte	minst	är	vattendrag	starkt	
identitetsskapande,	betänk	alla	ortsnamn	med	vattendrag	som	ordstam	(Åhus,	Fågelfors,	
Grytgöl,	Djupbäcken	etc.).		

En	stor	förtjänst	inom	Odlaren	är	den	höga	andelen	skog	och	natur	som	är	ganska	jämnt	
fördelad	inom	området.	Naturen	är	en	utmärkt,	neutral	och	opolitisk	mötesplats	fri	från	
fördomar	där	människor	kan	mötas	och	där	minnen	och	identitet	kan	byggas.	Den	viktigaste	
strukturen	som	verkligen	ger	platskänsla	och	definierar	landskapet	inom	Odlaren	är	
barrskogarna.	Barn	som	växer	upp	inom	området	kommer	troligen	lära	sig	att	skogarna	ger	
trygghet	och	en	känsla	av	hemma	och	tillhörighet.	Troligen	kommer	skogen	vara	något	som	
starkt	skapar	deras	identitet	och	ger	starka	minnen	för	livet.		

I	väster	finns	leder	och	motionsspår	och	naturreservat	under	utredning,	i	de	centrala	delarna	
finns	bostadsnära	natur	och	i	öster	finns	ett	strövområde	med	visst	nätverk	av	skogsvägar.	
Leder,	motionsspår	och	skogsvägar	är	inte	i	sig	ekosystemtjänster	men	ökar	tillgängligheten	och	
därmed	tillgången	till	områdets	ekosystemtjänster.	Leder	och	skogsvägar	utgör	även	informella	
mötesplatser	där	människor	kan	planeras	att	träffas	eller	träffas	spontant	när	hunden	rastas	
eller	man	hämtar	andan	under	träningen.		

3.2.2. Svagheter  
- Leder	saknas	i	östra	delen	av	området	
- Ridleder	finns	endast	utanför	Odlaren	
- Cykelleder	finns	endast	utanför	Odlaren	
- Få	eller	inga	mötesplatser	som	grillplatser	eller	väderskydd	
- Lekplatser	och	parker	saknas	

Utredningsområdets	ekosystemtjänster	kan	stärkas	genom	att	öka	tillgängligheten	i	de	östra	
delarna	genom	nya	leder	och	motionsspår.	Denna	del	av	området	har	idag	endast	en	begränsad	
tillgänglighet	genom	skogsvägar.	Befintliga	och	planerade	cykelleder	och	ridleder	finns	idag	i	
närheten	av	Odlaren	och	det	vore	tänkbart	att	anlägga	nya	leder	som	kan	förbinda	befintliga	
leder	med	Odlaren.	Tillgängligheten	till	ekosystemtjänster	skulle	öka	om	sådana	leder	
planerades	även	inom	området.	Odlaren	tycks	även	sakna	planerade	mötesplatser	som	
grillplatser,	väderskydd,	lekplatser	och	parker.	Sådana	mötesplatser	skulle	ytterligare	motivera	
att	naturen	användes	och	därmed	öka	tillgängligheten	till	ekosystemtjänster.		

3.2.3. Tjänstetriangeln sociala värden  
Odlaren	placeras	sig	decentrerad	i	tjänstetriangeln	(Figur	6)	då	potentialen	är	hög	och	nyttan	av	
tjänsten	sker	på	platsen,	men	däremot	är	tillgängligheten	låg	då	bara	delar	av	området	har	en	
utvecklad	infrastruktur	i	form	av	leder.		
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Tabell 2. Poängregler för ekosystemtjänsten sociala värden. 

Värde Kriterier   

3 – Hög potential Platser, stråk och områden med stor betydelse för områdets identitet och 
möten mellan människor. Det kan vara historiskt betydelsefulla platser, 
populära utsiktsplatser eller platser d är många människor möts som 
parker som används för evenemang. 

 

2 – Påtaglig potential Platser, stråk och områden med betydelse för möten och identitet mellan 
människor i en mindre skala. Trygghet i form av belysning, underhåll av 
utrustning, överblickbarhet, tydliga gränser mellan privat och offentligt, 
barnsäkerhet. 

 

1 – Viss potential  Platser, stråk och områden med viss betydelse för identitet, platskänsla 
och möten mellan människor i en mindre skala. 

 

	

	
Figur 6. Värdering och förekomst av ekosystemtjänsten sociala värden. 
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3.3 Naturturism 
Enligt	FN-organet	UNWTO	(United	Nations	World	Tourism	Organization)	omfattar	turism	
människors	aktiviteter	när	de	reser	till	och	vistas	på	platser	utanför	sin	vanliga	omgivning	för	
kortare	tid	än	ett	år	för	fritid,	affärer	eller	andra	syften5.	

	
Figur 7. Ridleden söder om Odlaren kan förlängas norrut och bli en del av områdets infrastruktur. Foto: Peter 
Kostov. 

Turismen	kan	ge	mycket	inkomster	för	turistarrangörer.	Tänk	på	forsränning,	camping	och	
fjällvandringar.	Vi	vill	besöka	spännande	platser	och	uppleva	naturen.	Genom	friluftsliv	och	
naturturism	får	vi	människor	egna	erfarenheter	och	förstår	att	det	är	viktigt	med	biologisk	
mångfald	och	att	skydda	ekosystem.	Vackra	landskap	och	väl	fungerande	ekosystem	med	djur	
och	växter	är	viktiga	för	att	turismen	ska	fungera	och	allemansrätten	är	en	viktig	faktor	för	
fungerande	naturturism.	Grönstruktur	lockar	turister	till	många	olika	platser	i	världen	och	kan	
därför	ge	direkta	monetära	värden.	Genom	att	planera	den	gröna	urbana	infrastrukturen	för	
utveckling	av	ekosystembaserade	åtgärder	så	att	även	upplevelser,	attraktioner	och	
skönhetsvärden	skapas	kan	man	åstadkomma	ett	dubbelt	värdeskapande.	Detta	dubbla	
värdeskapande	innebär	att	stadens	attraktivitet	stärks,	vilket	i	sin	tur	ökar	chanserna	att	bofasta	
och	besökare	tillbringar	mer	tid	i	staden	och	därmed	ökar	intäkterna	i	besöksnäringen.	Om	vi	
ser	städer	i	ett	brett	perspektiv	finns	det	alltså	stor	potential	i	att	se	grön	infrastruktur	som	en	
viktig	faktor	för	plats-	och	destinationsutveckling,	där	både	viktiga	ekosystemtjänster	och	
värden	för	besökare	och	invånare	kan	skapas.		

Det	är	avgörande	hur	vi	kan	utveckla	turismen	till	att	bli	en	positiv	kraft	för	lokal	utveckling	i	
städer,	inte	bara	ekonomiskt	utan	även	ekologiskt.	För	Odlaren	har	det	betydelse	hur	
ekosystemtjänster	kan	utvecklas	för	att	skapa	värden	i	form	av	miljöer,	upplevelser	och	
attraktioner	för	stadens	invånare	och	dess	besökare.	Detta	kan	ske	genom	utveckling	av	grön	
infrastruktur,	eftersom	ekosystemtjänster	äger	rum	i	den	gröna	infrastrukturen.	Målsättningen	
är	att	identifiera	värdeskapande	funktioner	i	form	av	urbana	ekosystemtjänster	och	deras	
betydelse	för	hållbar	destinationsutveckling.	

3.3.1. Styrkor 
Här	finns:		

+ fornminnen	och	rester	av	bosättningar	spritt	i	området	
	

5 https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/turismens-begrepp.html 
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+ naturreservat	under	utredning	med	motionsspår	i	väster		
+ kontinuerligt	och	sammanhängande	skogslandskap	som	fortsätter	utanför	Odlaren		

Även	om	fornminnen	inte	definieras	som	en	ekosystemtjänst	bidrar	de	till	en	ökad	förståelse	för	
platsens	historia	och	människorna	som	levt	och	brukat	platsen.	Olika	fornminnen	(till	exempel	
fornborgar)	finns	ganska	jämt	spridda	inom	utredningsområdet.	Fornminnena	tillgängliggör	
även	ekosystemtjänsterna	genom	att	skapa	besöksvärden	på	platsen.	

En	tillresande	besökare	till	Vattentornsberget	kan	uppleva	platsens	naturvärden	som	
intressantare	än	den	vardagsnatur	som	besökaren	har	i	sin	egen	omgivning.	I	så	fall	möts	
besökaren	av	höglänt	bergig	skogsmiljö	med	inslag	av	gamla	tallar	och	ekar.	Berget	präglas	av	
hällmarkstallskog	med	stort	inslag	av	senvuxen	tall.	Flera	av	träden	hyser	fruktkroppar	av	den	
rödlistade	vedsvampen	tallticka	vilket	tyder	på	att	träden	är	minst	150	år.	Signalarten	blåmossa	
förekommer	också.	I	anslutning	till	hällmarken	där	det	är	lite	rikare	mark	växer	ek.	Ek	
karaktäriserar	även	de	ofta	blockrika	sluttningarna	som	omger	hällmarken.	Många	ekar	har	
uthackade	bohål	och	ekticka	är	vanligt	förekommande.	Området	är	till	stor	del	klassat	ur	
naturvärdespunkt	alltifrån	klass	2	till	klass	4	(ÖP	2030).	

För	den	södra	delen	av	det	blivande	naturreservatet	kan	en	tillresande	besökare	anse	att	
naturen	är	intressantare	än	sin	egen	vardagsnatur	med	hänseende	på	områdets	två	
värdekärnor,	en	i	norr	och	en	i	söder.	Den	norra	delen	utgörs	av	en	höjd	med	många	gamla	
naturvärdestallar	och	fina	lövvärden.	Flera	rödlistade	arter	har	påträffats	upprepade	gånger	
bland	annat	tallticka,	reliktbock	och	gulbandad	brunbagge.	Södra	delen	av	området	utgörs	av	en	
barrblandskog	med	en	ganska	stor	förekomst	av	den	fridlysta	orkidén	knärot	(ÖP	2030).  

3.3.2. Svagheter  
- Strövområde	i	öster	saknar	tydliga	leder	
- Ridleder	och	cykelleder	finns	endast	utanför	Odlaren	
- Få	eller	inga	mötesplatser	som	grillplatser,	väderskydd	eller	naturlekplatser		
- Allmänna	(ej	särpräglade)	naturvärden	inom	naturreservatet		

Utredningsområdets	ekosystemtjänster	kan	stärkas	genom	att	öka	tillgängligheten	i	de	östra	
delarna	genom	nya	leder	och	motionsspår.	Tillgänglighet	är	troligen	en	av	de	starkaste	
anledningarna	till	att	besöka	ett	naturområde.	De	östra	delarna	av	området	har	idag	endast	en	
begränsad	tillgänglighet	genom	skogsvägar.	Befintliga	och	planerade	cykelleder	och	ridleder	är	
idag	begränsade	till	utanför	Odlaren.	Tillgängligheten	till	ekosystemtjänster	skulle	öka	om	
sådana	leder	planerades	även	inom	området.	Med	fina	och	välskötta	ridleder	skulle	
hästturismen	kunna	utvecklas	starkt	i	Eskilstuna	och	inom	Odlaren	finns	stora	områden	som	
kan	kompletteras	med	lämpliga	ridleder.		

Odlaren	saknar	planerade	mötesplatser	som	grillplatser	eller	väderskydd.	Sådana	mötesplatser	
skulle	ytterligare	motivera	att	naturen	användes	och	därmed	öka	tillgängligheten	till	
ekosystemtjänster.	En	stark	anledning	till	att	vissa	naturområden	har	särskilt	hög	
attraktionskraft	är	just	möjligheter	att	grilla,	att	barnfamiljer	kan	leka	på	naturlekplatser	och	att	
det	finns	vindskydd.	Detta	skulle	även	gynna	lokala	företag	som	restauranger	och	kiosker	i	
anslutning	till	mötesplatserna.		

3.3.3. Tjänstetriangeln naturturism  
Odlaren	placeras	sig	decentrerad	i	tjänstetriangeln	(Figur	8)	då	potentialen	för	naturturism	
endast	är	påtaglig	i	en	begränsad	del	av	området	och	då	tillgängligheten	är	låg	som	ett	resultat	
av	att	bara	delar	av	området	har	en	utvecklad	infrastruktur	i	form	av	leder.	
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Tabell 3. Poängregler för ekosystemtjänsten turism. 

Värde Kriterier   

3 – Hög potential Platser, stråk och områden med regional eller nationell attraktionskraft. Det 
kan exempelvis vara naturområden, parker, vandringsleder eller andra 
besöksmål som drar besökare som inte bor i området/Eskilstuna. 

 

2 – Påtaglig potential Platser, stråk och områden med attraktionskraft för boende i området 
och/eller personer som åker till området av andra skäl men besöker dessa 
platser när de ändå är i kommunen. Det kan exempelvis vara platser dit 
Eskilstunabor tar med sig gäster/besökare. 

 

1 – Viss potential  Platsen uppfyller idag inte kriteriet för turism, men platsen har 
förutsättningar att utvecklas till en målpunkt 

 

	

	
Figur 8. Värdering och förekomst av ekosystemtjänsten turism. 
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3.4 Rekreation och välbefinnande 
Naturen	som	rogivande	och	rekreativ	resurs	är	väldokumenterad	och	åtskilliga	studier	har	satt	
ett	samband	mellan	gröna	miljöer	och	mental	hälsa.	Skogar,	sjöar	och	öppen	mark	är	avgörande	
strukturer	för	mental	och	fysisk	hälsa.	Nivåerna	på	nyttjande	av	dessa	ekosystemtjänster	kan	
vara	av	det	lägsta	slaget,	att	helt	enkelt	se	träd	från	sitt	kontorsfönster,	till	att	aktivt	uppsöka	
natur	för	att	motionera	eller	vandra	under	flera	veckor.	

	

	
Figur 9. Vandring och löpning är en gratis motionsform som erbjuds genom våra ekosystemtjänster. (Foto Emma 
Simpson) 

En	studie	på	europanivå	visar	att	södra	Sverige	har	mycket	hög	potential	för	rekreation	och	att	
motsvarande	platser	också	är	har	en	tillfredställande	tillgänglighet.	Således,	att	resurser	för	
ekosystemtjänster	kopplade	till	rekreation	verkligen	ska	kunna	nyttjas	måste	det	finnas	en	
infrastruktur	för	nyttjarna.	Området	måste	inte	bara	var	nära	urbana	områden,	utan	också	
tillgängliga	från	vägnätet.	Forskningen	är	entydig	i	att	närbelägna	rekreationsområden	är	mer	
benägna	att	användas.	

Det	finns	ett	tydligt	men	komplext	samband	mellan	grönska,	natur	och	människors	hälsa.	Man	
brukar	skilja	mellan	direkt	och	indirekt	hälsofrämjande	effekter.	Grönskans	positiva	
hälsoeffekter	omfattar	ökad	fysisk	aktivitet,	stressreduktion,	psykisk	återhämtning	och	
avslappning.	Grönska	bidrar	också	till	att	öka	sociala	interaktioner	och	minska	partikelhalt	i	
luften.	Det	finns	också	ett	samband	mellan	tillgång	till	grönska	och	förbättrat	immunförsvar.	
Vistelse	i	gröna	miljöer	bidrar	till	att	sänka	halterna	av	stresshormoner	och	stärker	den	psykiska	
återhämtningen.	

Indirekt	hälsofrämjande	via	ökad	rörlighet	hos	individer/sportaktiviteter.	Fysisk	inaktivitet	har	
identifierats	som	den	fjärde	viktigaste	faktorn	för	den	globala	mortaliteten	(WHO	2010).	
Tillgång	till	grönska	stimulerar	till	fysisk	aktivitet.	Antalet	rekreativa	promenader	ökar	om	man	
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har	tillgång	till	grönområden	i	sin	omedelbara	närhet.	Man	har	även	sett	att	den	återhämtande	
effekten	av	fysisk	aktivitet	ökar	om	aktiviteten	utförs	i	grönområden.	Genom	att	ta	vara	på	
ekosystemtillgångarna	inom	Odlaren	kan	förutsättningarna	för	rekreation	och	välbefinnande	
fördjupas	och	utvecklas.	För	Odlaren	har	följande	styrkor	och	svagheter	identifierats:	

3.4.1. Styrkor 
Här	finns:	

+ vattendrag	med	varierande	naturlighet		
+ utsiktspunkt	på	Vattentornsberget	
+ motionsspår	i	skogarna	i	väster	
+ större	sammanhängande	grönområden	genom	blivande	naturreservat,	strövområden	

och	bostadsnära	natur	

En	stor	förtjänst	inom	Odlaren	är	den	höga	andelen	skog	och	natur	som	är	ganska	jämnt	
fördelad	inom	området.	Naturvärdesinventeringar	gjorda	i	Odlaren	visar	på	flera	gamla	
skogsområden	med	högre	naturvärden	och	hög	naturlighet	hos	skogen.	Vattendraget	med	
dammen	som	leder	genom	golfbanan	och	de	södra	delarna	av	vattendraget	har	fortfarande	
ganska	naturligt	slingrande	delar.	Att	naturen	har	hög	naturlighet	och	låg	påverkan	av	
människan	har	avgörande	betydelse	för	hur	rekreativ	och	återhämtande	vi	upplever	platsen.	
Vattentornsberget	som	utsiktspunkt	har	positiv	betydelse	för	rekreation	och	välbefinnande	men	
det	har	betydelse	hur	platsen	är	utformad.		

I	väster	finns	leder	och	motionsspår	och	naturreservat	under	utredning,	i	de	centrala	delarna	
finns	bostadsnära	natur	och	öster	finns	ett	strövområde	med	visst	nätverk	av	skogsvägar.	Leder,	
motionsspår	och	skogsvägar	är	inte	i	sig	ekosystemtjänster	men	ökar	tillgängligheten	och	
därmed	tillgången	till	områdets	ekosystemtjänster.	

3.4.2. Svagheter 
- Strövområde	i	öster	saknar	leder	
- Ridleder	och	cykelleder	finns	endast	utanför	Odlaren	
- Få	eller	inga	mötesplatser	som	grillplatser	eller	väderskydd	

Utredningsområdets	ekosystemtjänster	kan	stärkas	genom	att	öka	tillgängligheten	i	de	östra	
delarna	genom	nya	leder	och	motionsspår.	Denna	del	av	området	har	idag	endast	en	begränsad	
tillgänglighet	genom	skogsvägar.	Befintliga	och	planerade	cykelleder	och	ridleder	är	idag	
begränsade	till	utanför	Odlaren.	Framför	allt	ridning	kopplar	utövaren	starkt	till	naturen,	dels	
genom	hästen,	dels	genom	att	ryttaren	förflyttar	sig	relativt	långsamt	genom	terrängen	och	
hinner	uppleva	platsen.	Tillgängligheten	till	ekosystemtjänster	skulle	öka	om	sådana	leder	
planerades	även	inom	området.	Odlaren	tycks	även	sakna	planerade	mötesplatser	som	
grillplatser	eller	väderskydd.	Sådana	mötesplatser	skulle	ytterligare	motivera	att	naturen	
användes	och	därmed	öka	tillgängligheten	till	tjänsterna	rekreation	och	välbefinnande.		

3.4.3. Tjänstetriangeln rekreation och välbefinnande 
Odlaren	placeras	sig	decentrerad	i	tjänstetriangeln	(Figur	10)	då	potentialen	för	rekreation	och	
välbefinnande	är	hög	och	nyttan	av	tjänsten	sker	på	platsen,	men	däremot	är	tillgängligheten	låg	
då	bara	delar	av	området	har	en	utvecklad	infrastruktur	i	form	av	leder.		
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Tabell 4. Poängregler för ekosystemtjänsten rekreation och välbefinnande 

Värde Kriterier   

3 – Hög potential Platser, stråk och områden med betydelse för rekreation och hälsa för 
boende i hela kommunen. Det kan exempelvis vara platser, stråk och 
områden som hänger samman med övrig grön- och blåstruktur där 
många människor rör sig i vardagen, platser med vattenkontakt eller 
viktiga områden för motion och återhämtning. 

 

2 – Viss potential Platser, stråk och områden med betydelse för rekreation och hälsa likt 
ovan för boende i stadsdelen. 

 

1 – Låg potential  Platser, stråk och områden med betydelse för rekreation och hälsa likt 
ovan för boende i närområdet. 

 

	

	
Figur 10. Värdering och förekomst av ekosystemtjänsten rekreation och välbefinnande. 
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3.5 Lokal klimatreglering 
Vegetation	i	form	av	träd	och	buskar	bidrar	sommartid	till	att	sänka	temperaturen	i	städer	
under	dagen	och	hålla	temperaturen	över	natten.	Temperaturskillnaden	mellan	städer	och	
landsbygd	skapar	särskilt	nattetid	en	parkbris	som	gör	att	svalare	luft	från	naturområden	blåser	
in	i	staden	under	varma	perioder.	Cirkulationen	uppstår	av	att	varmluft	stiger	uppåt	och	bildar	
ett	undertryck	som	kompenseras	av	att	kall	luft	sugs	in.	Även	enskilda	träd	i	staden	har	lokalt	
denna	effekt	genom	att	ge	skugga	och	skydda	mot	UV-strålning	och	genom	att	transpirera	vatten	
som	ökar	luftfuktigheten.	Park-	och	naturområden	utgör	också	värdefulla	besöksmål	under	
varma	dagar	för	att	finna	svalka	och	skugga.	Växtlighet,	vattenytor	och	våtmarker	sänker	
temperaturen	genom	evapotranspiration	(Figur	11).	Notera	att	skugga	bidrar	med	svalka	men	
är	också	viktig	för	att	ge	skydd	mot	skadlig	UV-strålning.		

	

	

	
Figur 11. Gröna lösningar i Malmö som kombinerar attraktiv boendemiljö med reglering av temperatur och 
vattenflöden. Damm, vegetation och öppna dagvattenlösningar i bostadsområdet Augustenborg, Malmö. Foto: 
Malmö stadsbyggnadskontor.   
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3.5.1. Styrkor 
Här	finns:		

+ stora	sammanhängande	skogsområden		

+ låg	andel	hårdgjord	mark		

Omkring	hälften	av	planområdets	yta	utgörs	av	skog	som	har	en	hög	potential	i	att	reglera	
värme.	Skogen	jämnar	ut	värme	genom	att	ge	svalka	under	varma	och	soliga	dagar,	men	bevarar	
även	värmen	över	natten	så	att	kvällarna	blir	mildare.	Dock	utgörs	en	stor	andel	av	Odlaren	av	
öppen	mark	med	lägre	kapacitet	att	reglera	värme.	

3.5.2. Svagheter 
- stora	områden	av	öppen	mark	och	bebyggd	mark		

Områden	med	öppen	mark	och	bebyggd	mark	har	lägre	kapacitet	att	reglera	värme.	Ungefär	
hälften	av	Odlarens	område	utgörs	av	någon	typ	av	odlad	eller	bebyggd	mark.		

Området	har	en	troligen	ganska	vanlig	sned	balans	där	de	boende	inte	kan	tillgodogöra	sig	
effekterna	av	klimatreglering	fullt	ut.	Bostäderna	tenderar	att	bilda	områden	med	hårda	
markmaterial	som	ökar	värmeskillnaden	eller	ha	gräsmattor	med	sämre	klimatreglerande	
effekt.	Skogarna	med	den	högsta	klimatreglerande	kapaciteten	ligger	separerade	från	
bostadsområdena	och	effekten	av	klimatreglering	kan	bara	nyttjas	vid	ett	aktivt	besök	i	skogen.		

3.5.3. Tjänstetriangeln lokal klimatreglering  
Stora	delar	av	Odlaren	har	en	hög	eller	påtaglig	potential	till	lokal	klimatreglering	genom	den	
stora	andelen	skog.	Dock	sker	en	obalans	då	nyttan	sällan	uppstår	där	de	boende	befinner	sig	
(husen	ligger	i	allmänhet	inte	i	skogen	och	man	kan	inte	ta	svalkan	med	sig)	och	det	är	svårt	att	
tillgängliggöra	effekterna	av	tjänsten.		
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Tabell 5. Poängregler för ekosystemtjänsten lokal klimatreglering  

Värde Kriterier   

3 – Hög potential Skogsområden > 50 hektar, hav och stora sjöar.  

2 – Påtaglig potential Skogsområden 3-50 ha, fuktskogar < 3 hektar, flerskiktad park > 4 ha, 
större vattendrag. 

 

1 – Viss potential  All skog < 3 hektar. Trädklädd park som bidrar med skugga. Trädrader i 
stadsmiljön. 

 

	

	
Figur 12. Värdering och förekomst av ekosystemtjänsten lokal klimatreglering. 
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3.6 Luftrening 
Träd	och	buskar	bidrar	till	rening	av	luft	och	har	därför	stor	betydelse	för	både	stadens	och	
landsbygdens	luftkvalitet.	Damm	och	andra	partiklar	fastnar	på	trädens	blad,	grenar	och	
stammar	och	spolas	sedan	bort	vid	regn.	Vegetation	har	också	förmågan	att	absorbera	skadliga	
gaser	som	ozon,	koldioxid	och	kväveoxider.	Både	barr-	och	lövträd	renar	luften	men	är	olika	bra	
vid	olika	tidpunkter	på	året.	En	blandning	av	barrträd	och	lövträd	ger	den	bästa	effekten	över	
tid.	Den	parkbris	som	uppstår	när	varm	luft	i	staden	stiger	och	suger	in	sval	och	ren	luft	från	
parker	och	landsbygd	bidrar	även	starkt	till	luftrening	genom	utspädning.		

De	skogsklädda	områdena	inom	Odlaren	har	potential	för	lokal	luftrening	men	utsläppskällorna	
i	anslutning	till	skogarna	är	troligen	små.	Eventuellt	kan	skogen	på	Vattentornsberget	ta	upp	en	
del	avgaser	från	Strängnäsvägen.	Övriga	avgaser	från	bostadsområdena	inom	Odlaren	är	
rimligen	så	låga	att	utspädningseffekten	är	långt	högre	än	vad	som	renas	av	bladverk.		

3.6.1. Styrkor 
Här	finns:		

+ stora	sammanhängande	skogsområden		

Hälften	av	planområdets	yta	utgörs	av	skog	som	har	en	hög	potential	i	att	rena	luft.	För	denna	
ekosystemtjänst	är	det	den	totala	volymen	bladmassa	som	är	avgörande	och	då	har	skog	högre	
potential	än	öppen	mark	som	gräsmattor	och	jordbruksmark.		

3.6.2. Svagheter 
- stora	områden	av	öppen	mark	och	bebyggd	mark		

Omkring	hälften	av	området	håller	öppen	mark	eller	bebyggd	mark,	vilka	har	lägre	kapacitet	att	
rena	luft	då	den	totala	volymen	bladmassa	är	låg.		

3.6.3. Tjänstetriangeln luftrening  
Odlaren	balanserar	främst	mellan	potential	och	tillgänglighet	då	området	är	beskogat	till	
omkring	halva	ytan	och	spridningen	av	skog	inom	området	är	jämn	(Figur	13).	Dock	uppstår	
nyttan	främst	på	platser	där	utsläppen	är	låga	(skog),	de	flesta	vägar	genom	området	går	genom	
bostadsområden	eller	öppen	mark	där	det	är	mindre	skog.		
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Tabell 6. Poängregler för ekosystemtjänsten rening av luft. 

Värde Kriterier   

3 – Hög potential Blandskog   

2 – Viss potential Lövskog och barrskog var för sig. Bebyggelse med stor andel grönska 
(om träd). Trädrader i stadsmiljön. 

 

1/0 – Låg potential  Platser som inte uppfyller kriterier enligt ovan  

	

	
Figur 13. Värdering och förekomst av ekosystemtjänsten rening av luft. 
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3.7 Biologisk mångfald 
De	stödjande	ekosystemtjänsterna	är	en	förutsättning	för	att	andra	ekosystemtjänster.	De	
stödjande	tjänsterna	innefattar	bland	annat	biodiversitet,	jordbildning,	produktion	av	syre	via	
växternas	fotosyntes,	samt	närings-	och	vattencykler	och	bildandet	av	olika	livsmiljöer	för	
växter	och	djur.		

	

	
Figur 14. Knärot är en orkidée som är ganska vanlig inom Odlaren. Foto: Mg-k (tv) och Hans Hillewaert (th). 

Enligt	konvention	om	biologisk	mångfald	(1992)	som	Sverige	har	undertecknat	definieras	
biologisk	mångfald	som	”Variationsrikedomen	bland	levande	organismer	av	alla	ursprung,	
inklusive	från	bland	annat	landbaserade,	marina	och	andra	akvatiska	ekosystem	och	de	
ekologiska	komplex	i	vilka	dessa	organismer	ingår;	detta	innefattar	mångfald	inom	arter,	mellan	
arter	och	av	ekosystem”.	

Genom	att	ta	vara	på	naturen	inom	Odlaren	kan	förutsättningarna	för	biologisk	mångfald	
fördjupas	och	utvecklas.		

3.7.1. Styrkor 
Här	finns:	

+ allmänna	naturvårdsarter,	rödlistade	arter	och	fridlysta	arter	
+ förekomster	av	värdefulla	biotoper	i	form	av	äldre	barrskog		

Naturen	inom	odlaren	karaktäriseras	av	barrskogar	av	gran	och	tall	med	inslag	av	ek.	Här	finns	
hällmarkstallskog	med	inslag	av	senvuxen	tall	och	flera	av	träden	hyser	fruktkroppar	av	den	
rödlistade	vedsvampen	tallticka	vilket	tyder	på	att	träden	är	minst	150	år.	På	lite	rikare	mark	
växer	ek	med	förekomster	av	uthackade	bohål	och	ekticka	förekommer	ibland	rikligt.	Bland	
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rödlistade	arter	som	har	påträffats	upprepade	gånger	förekommer	tallticka,	reliktbock	och	
gulbandad	brunbagge.	I	söder	i	barrblandskogen	finns	en	ganska	stor	förekomst	av	den	fridlysta	
orkidén	knärot	(Figur	14).		

Totalt	har	tolv	fridlysta	arter	rapporterats	till	Artportalen	under	perioden	2010-2021:	
kopparödla,	blodigel,	knärot,	liljekonvalj,	blåsippa,	skogsknipprot,	lopplummer,	jungfru	marie	
nycklar,	mistel,	revlummer,	tibast	och	mattlummer.		

Tjugo	rödlistade	arter	har	rapporterats	till	Artportalen:	klätt,	ljus	solvända,	backklöver,	
slåtterfibbla,	backtimjan,	krusfrö,	svinrot,	ängsskära,	knärot,	ekträdlöpare,	grönhjon,	gul	
gaddbagge,	gropig	brunbagge,	ädelgulbagge,	gulbandad	brunbagge,	ullticka,	kandelabersvamp,	
veckticka,	ekticka	och	tallticka.		

3.7.2. Svagheter 
- Det	finns	i	nuläget	inga	inventerade	naturvärden	i	öppen	mark	
- Stora	delar	av	skogarna	saknar	högre	naturvärden		
- Förekomsterna	av	rödlistade	och	fridlysta	arter	är	koncentrerade	till	få	lokaler	

Den	biologiska	mångfalden	inom	Odlaren	kan	stärkas	dels	genom	ändrad	markanvändning,	dels	
genom	ändrad	skötsel	och	riktade	naturvårdsinsatser.	Odlarens	biologiska	mångfald	hade	mått	
bra	av	att	även	ytor	med	öppen	vegetation	hade	utvecklats	till	artrika	platser	som	kan	
härbärgera	rödlistade	och	fridlysta	arter.	Listan	ovan	över	rödlistade	växter	omfattar	
huvudsakligen	just	arter	för	öppen	mark,	men	de	är	starkt	marginaliserade	i	landskapet	eller	har	
mycket	få	observationer.	Dessa	arter	kan	öka	genom	att	markanvändningen	övergår	i	ängsmark	
och	genom	att	skötseln	omfattar	slåtter	med	viss	regelbundenhet.	Resonemanget	baseras	på	
naturvärdesinventeringar	på	förstudienivå	och	översiktlig	detaljeringsgrad,	varför	det	troligen	
förekommer	mer	arter	än	vad	som	har	redovisats.		

Även	om	antalet	rödlistade	arter	huvudsakligen	är	koncentrerat	till	skogarna	inom	Odlaren	är	
antalet	skogliga	arter	litet.	Detta	beror	huvudsakligen	på	få	gynnsamma	habitat,	troligen	som	en	
följd	av	ett	modernt	och	effektivt	skogsbruk.	Några	platser	utmärker	sig	som	mer	artrika	och	
dessa	platser	karaktäriseras	som	äldre	barrskogar	varav	några	är	av	hällmarkstyp.	Här	finns	död	
ved,	torrakor	och	gamla	tallar	som	alla	är	element	som	ger	förutsättningar	för	hög	skoglig	
biologisk	mångfald.	Yngre	skogar	kan	utvecklas	mot	detta	mål	genom	veteranisering	av	träd,	
ringbarkning,	gynna	siktning	och	minska	gallring	och	röjning.		
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Tabell 7. Poängregler för ekosystemtjänsten biologisk mångfald 

Värde	 Kriterier		 	

3	–Hög	potential	 Områden	med	naturvärdesklass	1-2	enligt	befintliga	
inventeringar.		

	

2	–	Påtaglig	potential	 Områden	med	naturvärdesklass	3	 	

1	–	Viss	potential	 Områden	med	naturvärdesklass	4	 	

	

	
Figur 15. Värdering och förekomst av ekosystemtjänsten biologisk mångfald. 
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4 Samlad bild av Odlarens ekosystemtjänster  
När	alla	karterade	tjänster	slås	samman	i	en	multifunktionskarta	(Figur	16)	framträder	sju	
huvudgrupperingar	i	landskapet	av	olika	kombinationer	av	ekosystemtjänster	
(karaktärsområden)	på	varje	given	plats.	Karaktärsområden	kan	beskrivas	som	ett	geografiskt	
område	avgränsat	av	dess	faktiska	ekosystemtjänster	och	dess	antal.	Karaktärsområdenas	
numrering	är	en	klassning	där	1	har	flest	ekosystemtjänster	och	5	har	lägst	antal,	tilläggen	a	och	
b	visar	på	varianter	med	samma	antal	men	olika	tjänster.		

Följande	karaktärsområden	har	identifierats	(se	tabell	och	figur	nedan):		

• Karaktärsområde	1:	skogar	med	utpekade	naturvärden	och	betydelse	för	identitet,	
platskänsla,	möten	och	rekreation	dit	man	gärna	tar	tillresta	gäster	eller	själv	reser	en	
bit	för	att	uppleva.	Karaktärsområdet	levererar	sju	tjänster.	

• Karaktärsområde	2:	skogar	med	utpekade	naturvärden	och	betydelse	för	identitet,	
platskänsla,	möten	och	rekreation.	Karaktärsområdet	levererar	sex	tjänster.	

• Karaktärsområde	3a:	skogar	med	utpekade	naturvärden	och	betydelse	för	rekreation.	
Karaktärsområdet	levererar	fem	tjänster.	

• Karaktärsområde	3b:	skogar	med	betydelse	för	identitet,	platskänsla,	möten	och	
rekreation	dit	man	gärna	tar	tillresta	gäster	eller	själv	reser	en	bit	för	att	uppleva.	
Karaktärsområdet	levererar	fem	tjänster.	

• Karaktärsområde	4a:	skogar	med	utpekade	naturvärden.	Karaktärsområdet	levererar	
fyra	tjänster.	

• Karaktärsområde	4b:	skogar	med	betydelse	för	identitet,	platskänsla,	möten	och	
rekreation.	Karaktärsområdet	levererar	fyra	tjänster. 

• Karaktärsområde	5:	skogar	med	betydelse	för	rekreation.	Karaktärsområdet	levererar	
tre	tjänster.	

De	två	mest	spridda	tjänsterna	(högst	frekvens)	inom	Odlaren	är	klimatreglering	och	luftrening	
då	båda	tjänsterna	bygger	på	stora	obrutna	ytor	av	skog	och	träd	–	något	som	odlaren	har	gott	
om.	Klimatreglering	och	luftrening	förekommer	i	alla	sju	karaktärsområden.		

Även	rekreation	och	välbefinnande	är	en	vanlig	tjänst	som	förkommer	i	sex	av	sju	
karaktärsområden	inom	stora	delar	av	Odlaren.	Rekreation	och	välbefinnande	är	allmänt	spridd	
över	Odlaren	som	ett	resultat	av	såväl	närnatur,	kommande	naturreservat	och	strövområden	
ingår	i	tjänsten.	

Tre	ekosystemtjänster	ingår	i	fyra	olika	karaktärsområden:	naturpedagogik,	sociala	värden	och	
biologisk	mångfald.	Dessa	tre	tjänster	har	mer	specifika	krav	i	infrastruktur,	mötesplatser	eller	i	
andra	egenskaper	hos	varje	enskild	plats.		
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Tabell	8	visar	att	de	tre	tjänsterna	förekommer	på	liknande	platser	definierade	av	
karaktärsområden	1	och	2	men	att	biologisk	mångfald	och	naturpedagogik	har	ett	starkare	
samband	då	de	sammanfaller	på	platser	med	karaktärsområden	3a	och	4a.	 

Turism	förekommer	bara	inom	två	karaktärsområden	(1	och	3b)	och	är	helt	beroende	av	
platsens	attraktionsförmåga	i	form	av	leder,	elljusspår	och	mountainbikeslinga.		
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Tabell 8. Förklaring till multifunktionskartans kodning med förekomst av ekosystemtjänster. 

Karaktärs
område 

 

Natur-
pedago-
gik 

 

 
Sociala 
värden 

 

Turism 

 

Rekrea-
tion & 
välbe-
finnande 

 

Klimat-
reglering 

 

Rening 
av luft 

 

Biologisk 
mångfald 

 
Antal 

1 x x x x x x x 7 
2 x x  x x x x 6 

3a x   x x x x 5 
3b  x x x x x  5 
4a x    x x x 4 
4b  x  x x x  4 
5    x x x  3 

 

	
Figur 16. Multifunktionskarta över ekosystemtjänster med karaktärsområden inom Odlaren.  
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5 Gröna strategier för utveckling av ekosystemtjänster 
Genomgången	av	ekosystemtjänsterna	för	Odlaren	resulterar	i	allmänna	skattningar	i	form	av	
styrkor	och	svagheter,	förekomst	och	värdering,	tillgänglighetsbedömning	och	
karaktärsområden.	Dessa	resultat	sammanvägs	i	gröna	strategier	som	sammanfattar	de	
viktigaste	ställningstaganden	för	att	bibehålla	och	utveckla	ekosystemtjänsterna	inom	Odlaren.	
Förslagen	till	gröna	strategier	mynnar	inte	bara	i	ökad	potential	för	ekosystemtjänsterna,	utan	
kanske	viktigare	hur	besökande	och	boende	ska	kunna	tillgängliggöra	sig	tjänsterna.	

5.1 Öka tillgängligheten 
Odlaren	är	idag	lågexploaterat	som	en	länk	mellan	Eskilstuna	innerstad	och	landsbygden.	Den	
låga	exploateringen	är	en	viktig	förklaring	till	den	höga	ekosystemtjänstförsörjningen	men	också	
en	förklaring	till	att	området	i	stora	delar	saknar	infrastruktur	(leder/stråk)	för	att	
tillgängliggöra	ekosystemtjänsterna.	Bland	de	kulturella	ekosystemtjänsterna	visar	tre	av	fyra	
tjänstetrianglar	en	obalans	som	beror	på	bristande	tillgänglighet	–	endast	skolorna	ligger	i	nära	
områden	med	natur	och	ger	en	centrerad	bild	av	tjänsten	naturpedagogik.		

Den	enskilt	viktigaste	faktorn	för	gemene	mans	möjlighet	att	tillgodogöra	sig	Odlarens	
ekosystemtjänster	är	således	en	förbättrad	infrastruktur	av	leder	och	gångstråk	inom	området.		

Ur	ett	ekosystemtjänstperspektiv	bör	några	aspekter	tas	i	beaktande	vid	planering	av	nya	stråk	
genom	Odlaren.		

• Målgrupp.	Olika	grupper	av	invånare	har	olika	förutsättningar	att	tillgodogöra	sig	
ekosystemtjänster.	Se	över	vilka	målgrupper	som	väntas	använda	området,	äldre,	barn,	
barnfamiljer,	unga	vuxna,	invånare	med	funktionsvariation,	osv.	Ta	ställning	till	vilka	
förutsättningar	dessa	målgrupper	har	och	finn	olika	lösningar	där	olika	målgrupper	
känner	sig	inbjudna.		

• Hastighet.	För	att	verkligen	uppleva	och	tillgodogöra	sig	en	plats	ekosystemtjänster	har	
besökarens	förflyttningshastighet	betydelse.	Stråk	som	inbjuder	till	ett	lägre	tempo	gör	
att	vi	är	mer	benägna	att	stanna	upp	och	uppleva	platsen	med	alla	sinnen.	Vandring,	
ridning	och	långsam	cykling	är	aktiviteter	där	vi	är	mer	mottagliga	för	omvärlden,	men	
snabba	cykelmotorvägar	är	effektiva	för	ren	transport	(om	än	positivt	för	hälsa	och	
rekreation).		

• Målpunkter.	Att	ha	ett	mål	för	sin	cykeltur	eller	promenad	kan	underlätta	och	motivera	
besökaren	att	ta	sig	ut	i	naturen.	Placeringen	av	målen	är	avgörande	både	för	målet	som	
sådant	(slitage)	och	för	besökaren	(upplevelse/motivation).	Se	vidare	nedan.		

5.2 Stärka och skapa målpunkter  
Genomgången	av	ekosystemtjänsterna	visar	att	bristen	på	målpunkter	för	besökare	återkommer	
som	en	svaghet	för	att	tillgodogöra	sig	områdets	ekosystemtjänster.	Målpunkter	har	många	
funktioner	i	att	motivera	besökare	att	ta	sig	ut	i	naturen,	att	få	besökare	att	tala	om	naturen	(vid	
den	gamla	eken),	att	lära	sig	i	naturen	(fågeltorn,	informationstavlor)	eller	bara	finnas	i	naturen	
(solbada,	pausa	på	en	bänk).		

Utveckla och stärka befintliga stråk och målpunkter 

Genomgången	ovan	visar	på	att	Odlaren	har	potentialer	i	exempelvis	fornminnen,	platser	med	
höga	naturvärden	och	en	utsiktsplats	(Vattentornsberget).	Dessa	platser	kan	troligen	utvecklas	
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för	att	locka	och	medvetandegöra	besökare	om	att	platsen	finns	och	vad	platsen	innebär.	De	
gamla	fornborgarna	kan	troligen	skötas	med	slåtter	eller	gräsklippning	för	att	visa	konturerna	
av	byggnader.	Platser	med	höga	naturvärden	kan	skyltas	eller	accentueras	med	spänger	och	
platsen	vid	Vattentornsberget	kan	få	en	mer	inbjudande	platsupplevelse.	Tillträde	till	känsliga	
områden	(natur	eller	fornminnen)	måste	planeras	för	att	minska	slitaget.	Stråk	måste	inte	gå	
rakt	igenom	platsen	men	kan	exempelvis	tangera	platsen	i	sin	utkant.	

Skapa nya målpunkter 

Beslut	om	nya	målpunkter	kan	utgå	från	vilka	målgrupper	man	tänker	sig	ska	använda	Odlaren	i	
framtiden	(se	ovan).	För	att	gynna	de	utredda	ekosystemtjänsterna	visar	resultatet	att	
väderskydd,	grillplatser	och	naturlekplatser	kan	bli	viktiga	och	avgörande	målpunkter	för	att	
locka	besökare	till	Odlaren.	Idag	ligger	flera	skolor	nära	områden	med	höga	naturvärden	(se	
figur	8)	och	med	dessa	insatser,	och	andra	som	t.	ex.	informationsskyltar,	leder	och	
samlingsplatser,	kan	förutsättningar	för	naturpedagogik	stärkas.	

5.3 Öka och tillvarata biologisk mångfald 
Biologisk	mångfald	är	grunden	till	alla	ekosystemtjänster	och	idag	är	hög	biologisk	mångfald	
kopplad	till	endast	ett	fåtal	platser	inom	Odlaren.	Även	om	biologisk	mångfald	har	ett	egenvärde,	
hjälper	ekosystemtjänstbegreppet	oss	att	förstå	den	biologiska	mångfaldens	betydelse	för	
människan.	För	Odlaren	kan	ökad	biologisk	mångfald	innebära	nya	målpunkter	att	uppleva	för	
besökaren	(blommande	knärot	i	en	trolsk	granskog),	mer	underlag	för	naturpedagogik	och	ökat	
välbefinnande	för	besökaren	av	mer	fågelsång	och	grönska	(Figur	17).	Den	boendenära	
naturmiljön,	när-naturen,	är	den	som	boende	exponeras	mest	för.	Här	finns	stora	möjligheter	att	
skapa	möjligheter	för	ett	lärande	möte	med	natur	som	också	kopplar	samman	bebyggelse	med	
omgivande	ekologi	och	bidrar	till	att	stärka	biologisk	mångfald.	

	

	
Figur 17. Utdrag från informationsblad från projektet ”Mångfunktionell utemiljö – för lek, lärande och stärkta 
ekosystemtjänster”, Jönköping University. Forskningsprojekt finansierat av Formas. Ett kommunikationsprojekt 
pågår under 2022 med produktion av filmer och texter om hur man kan jobba med naturpedagogik. 
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Figur 18. Kanteffekten (ljusgrönt) blir högre i små ölika strukturer i landskapet med en liten del kärnhabitat som 
stödjer arter med högre krav på livsmiljö (mörkgrönt). A. Effekten av att en väg anläggs genom en 
vegetationsstruktur kan bli hög för de arter som inte är anpassade för brynmiljöer. Nederst har kärnhabitatet 
försvunnit helt. B. Ett tänkt resultat av intentionen att bara nagga lite i kanten på ett sammanängande habitat kan 
göra att kärnhabitatet helt försvinner. C. Gröna korridorer i landskapet gynnar bara robusta arter, anpassade för 
brynlika miljöer. Arter med högre krav på habitat blir snabbt utkonkurrerade. (Illustration: Eric Wahlsteen) 

Idag	är	platserna	med	höga	naturvärden	begränsade	till	ett	fåtal	områden	inom	Odlaren.	Ökad	
biologisk	mångfald	kan	uppnås	genom	ändrad	skötsel	av	skogarna	som	ligger	i	närheten	av	
områden	med	högre	naturvärden.	Generellt	är	det	lättare	och	det	går	snabbare	att	utöka	ett	
område	som	redan	har	höga	värden,	än	att	skapa	helt	nya	områden	med	avstånd	från	sådana	
med	höga	värden.	Många	känsliga	arter	har	dessutom	krav	på	stora	homogena	områden	av	
liknande	natur	och	missgynnas	av	fragmentering.	Små	ö-liknande	områden	i	landskapet	har	en	
hög	kanteffekt	där	specialiserade	arter	sällan	finner	ro	att	bilda	stabila	populationer	(Figur	18).	
Ett	aktuellt	exempel	för	Odlaren	är	den	fridlysta	orkidén	knärot	(Figur	14)	som	har	höga	krav	på	
äldre	barrskogar	med	jämn	luftfuktighet.			

För	att	inte	bara	bibehålla	befintlig	biologisk	mångfald	–	utan	även	öka	den	–	måste	starka	
värdekärnor	avgränsas	inom	Odlaren	och	tydliga	habitatlänkar	bibehållas	mellan	dem.	Odlarens	
biologiska	mångfald	bygger	på	de	stora	områdena	med	relativt	hög	naturlighet	och	tål	inte	
ytterligare	fragmentering.	En	god	hjälp	i	arbetet	kan	vara	att	kombinera	spridningsanalyser	med	
naturvärdesinventeringar	(Figur	15).	Då	framträder	viktiga	korridorer	i	landskapet	för	
spridning	av	arter	kopplade	till	sin	naturtyp	i	kombination	med	områden	med	höga	respektive	
låga	naturvärden.	En	spridningslänk	över	ett	område	med	låga	naturvärden	bör	signalera	
försiktighet	och	motivera	till	insatser	som	gynnar	högre	naturvärden	för	att	bibehålla	
spridningslänken	över	tid.	
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6 Presentation av konsulter 

 

Eric	Wahlsteen	är	botanist	och	ekolog	som	arbetar	med	
ekosystemtjänstanalyser	och	naturvärdesinventeringar.	Eric	
arbetar	tillämpat	med	ekosystemtjänstanalyser	för	detaljplaner	
och	infrastruktur	och	har	erfarenhet	av	projekt	från	lokal	till	
regional	nivå.	Som	ekolog	har	Eric	erfarenhet	av	stora	delar	av	
norra	halvklotets	tempererade	flora	genom	fältarbete	ibland	annat	
Kina,	Burma	och	USA	samt	gedigen	kunskap	inom	kulturväxter.	Vid	
herbariet	vid	Lunds	universitet	fördjupade	han	sig	i	Marockos	
flora.	Tidigare	har	Eric	arbetat	med	landskapsarkitektur	och	
stadens	gröna	element	med	fokus	på	hållbara	växtval.		

I	detta	uppdrag:	kartläggning,	rapport	och	analys.	

	

 

Magnus	Tuvendal	arbetar	brett	med	frågan	hur	
ekosystemtjänster	kan	synliggöras	i	strategisk	planering	och	
beslutsfattande	för	att	stödja	en	hållbar	samhällsutveckling.	Detta	
arbete	inkluderar	kartläggning	av	ekosystemtjänster	såväl	som	
analys	och	rådgivning.	Han	har	erfarenhet	av	att	leda	både	kortare	
och	längre	projekt	i	samarbete	med	statliga	verk,	myndigheter	och	
företag.	Magnus	är	en	uppskattad	föreläsare	både	för	små	och	stora	
grupper.	Han	har	doktorerat	i	naturresurshushållning	med	särskilt	
fokus	på	ekosystemtjänsters	teori	och	praktik	och	är	även	
prisbelönt	lärare	i	miljöutbildning.	

I	detta	uppdrag:	projektledare,	rapport	och	analys.	

	

 

Andreas	Souropetsis	är	fjärr-	och	GIS-analytiker	och	arbetar	med	
bland	annat	flygbildstolkningar,	karteringar,	modellering,	samt	
viltanalyser	och	analyser	av	habitatnätverk.	Han	har	arbetat	på	
Calluna	sedan	2016	och	har	tidigare	erfarenhet	som	
försöksassistent	inom	växtprovtagning	och	flygbildstolkning	vid	
SLU	samt	som	miljökonsult	och	GIS-analytiker	på	Cypern	och	
arbetade	då	med	bland	annat	MKB	och	fältinventeringar	samt	
modelleringar	av	buller	och	luftföroreningar.		

I	detta	uppdrag:	GIS	
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