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Hva er økosystemtjenester 
og -regnskap?



Foto: David N. Barton

Økosystem-regnskap og økosystemtjenester på land



Kilde: Townsend et al. 2014

Ressurs
Klassifisere og 

måle utstrekning

Tilstand
Miljøkvalitet
Biomangfold

Tjenester
Måle uttak, bruk

Nytte
Måle verdi av  
tjenestene for 

mennesker

Økosystemtjeneste-regnskap



http://www.naturindeks.no/
Ecosystems/kystvann_pelagisk

Hvordan er et økosystemregnskap forskjellig fra miljøovervåkning? 
>> mengde x verdi  >> balanse over tid >> romlig fordeling

http://www.naturindeks.no/


Kilde: Oslo-Akershus ATP



Internasjonale eksempler 



Ecosystem assets 
Seagrass  
Saltmarsh 
Reef 
Sediments 

Ecosystem services 
Denitrification 
Habitat and species  
Carbon sequestration 
 

Benefits 
Recreation and tourism 
Fishing and aquaculture 
Climate change mitigation 

Source: Eigenram et al. 2016 DELWP

Eksempel:Port Phillip Bay, Victoria (AU) 
– økosystem-regnskap 



Eksempel - Port Phillip Bay – hva er den romlige 
fordeling av økosystem ressurser (assets) og tjenester 
fra dem til samfunnet

Source: Eigenram et al. 2016 DELWP



Hvorfor økosystemregnskap: 
medvirkning, kommunikasjon og bevisstgjøring

Kilde: wwf.panda.org



Økonomisk verdsetting som argument for 
tiltak:  Betalingsvillighet for god økologisk 
status i Stockholms vannforekomster

Kilde: Anthesis enveco(2017)
MSEK

289-325 millioner SEK/år
(415 000 husstander)



Eksempler fra regionen 



Økosystemregnskap i Oslo regionen 
– hva skjer? 

• Regnskap for byens grønnstruktur 2013-2017 (BYU, PBE, Oslo Kommune 
2017-2018)

• Kartlegging og verdsetting av friluftsområder  (Oslo, alle landets kommuner 
innen 2018)

• Overvåkning av Indre Oslofjord (Fagrådet m.fl.)
• Magnussen m.fl. (2012) Samfunnsøkonomiske effekter av forringet 

miljøtilstand Nordsjøen og Skagerrak
• Naturindeks for Norge
• Forskningsprosjekter:

=>  Ingen samlet oversikt over naturverdier i Oslofjorden 



«Naturen i Oslo er verdt milliarder!»

Photo: VisitOslo

…men hvor, for hvem, og har verdien endret seg over tid?



Noen raske og grove 
eksempler på

Oslofjordens blå milliarder



Oslofjorden i fare? 
Opplevelsen av vannkvalitet blant 
båteiere er god – trenger vi et regnskap?

Kilde: http://knbf.no/images/Baatliv/Region_ost.pdf 



Vannkvalitet – kostnader 
til rensing av avløp til 
Oslofjorden (eks. VEAS)

Kilde: årsrapporten 
VEAS(2016)

Foto: Chris Harman

244,7 millioner NOK/år
(bare Oslo, Bærum, Asker
>600 000 husstander)



Kart: Traaholt (2014)

34 965 leiligheter 
innen 1000m fra 

kystlinjen: merverdi=
+ 4,7-7,0 millarder kr.

Foto: David N. Barton

Kilde beregninger: Barton et al.(2015)
Basert på Traaholt (2014)



Fritidsfiske
Fisketurer (estimert i saltvann) (2014):
snitt 1.1 turer/år :
>> ca 1 100 000 turer/år
>> 700 millioner kr./år tidsverdi*

ca. 11% av voksne befolkning aktive, 101 000 personer aktive, 
ca. 1500 kr/år i utgifter til ‘opplevelsesfiske’ blant aktive**
>>  150 millioner kr/år i utgifter***

Kilde: estimater av forfatterne basert på SSB (2015/25) og
*tidsverdi basert på median lønn etter skatt, og antagelse om 3 timer / tur; 950 000 personer (16-74 år)

**Thiamomontri (2015). ***lavt estimat ift. andre typer fiske. 

Foto: David N. Barton

>>dårlig  statistikk på fremedkuturell bruk av fjorden



Bading
(saltvann og ferskvann)(2014):

snitt 14.2 turer/år: 
ca. 13 500 000 turer/år
ca.9 milliarder kr./år tidsverdi*

Kilde: *estimat basert på statistikk  for Fritidsaktiviteter SSB(2015/25); tidsverdi 
basert på median lønn etter skatt, og antagelse om 3 timer / tur; 950 000 
personer (16-74 år)

Foto: VisitOslo

>> ingen statistikk for strandbesøk eller bading i saltvann!



Bruk av fritidsbåt 
Turer med motor eller seilbåt:
snitt 4 turer/år: 
ca. 4 200 000 turer/år:
ca. 2,8 milliarder kr./år tidsverdi

Kilde: *estimat basert på statistikk  for Fritidsaktiviteter SSB(2015/25); 

*tidsverdi basert på median lønn etter skatt, og antagelse om 3 timer / 
tur; 950 000 personer (16-74 år)

Foto: David N. Barton

bading

fiske

båt



*basert på Båtlivsundersøkelsen 2012 Region Øst
Fritidsbåter er båter som ikke benyttes i næringsvirksomhet, og som er kortere enn 24 meter. 

Samlet årlig forbruk på fritidsbåt 
i Indre Oslofjord

Fritidsbåter ved kyst*: 
Oslo 63 140, Akershus 53 228

Forbruk på båt ved kyst per år*: 
558 mill kr i Oslo, 423 mill kr Akershus

Estimert forbruk på båt per år 
i Indre Oslofjord:

ca. 1 milliard NOK/år*



Kapitalverdi fritidsbåter i Oslofjorden

• Antall båter i region øst (uten Telemark og 
Buskerud): 220000

• Kapitalverdi av nye båter:
38-118 millarder NOK*

• Kapitalverdi av brukte båter:
6-290 millarder NOK* 

35 %

33 %

15 %

17 %

Antall båter pr region og fylke

Oslo
Asker
Østfo
Vestf

Kilde: *beregnet basert på Båtlivsundersøkelsen (2012).  Lavt-høyt estimat basert på ulike antagelser om type og salgsverdi



Et økosystemregnskap for Oslofjorden - et nytt perspektiv på byregionen vår

Oslofjorden er verdt milliarder!



Hvorfor et økosystem-regnskap
for Oslofjorden?

• Samlet kartlegging av naturverdier kystlinje og vann, på tvers av sektorer
• Kommunenes kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2018– ikke glem 

fjorden!
• Blågrønt regnskap for 2019 – «the blue the green and the city in between»!
• Oslo Europeisk Miljøby 2019 –en samfunnsøkonomisk solskinnshistorie venter?
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