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Inledning
I arbetet men ny översiktsplan har befi ntlig grönplan bearbetats och 
TMRs (Tillväxt, miljö och regionplanering fd Regionplanekontoret)
information om regionens grönblå struktur har studerats. Nya och 
fördjupade kunskaper om Järfällas parker, natur, vatt en och rekreations-
områden har tagits fram. Det från EU framtagna vatt endirektivet, 
art- och habitatdirektivet samt landskapskonventionen har studerats 
närmare då de påverkar och styr arbetet med Järfällas park-, natur- , 
vatt en- och rekreationsområden. Tillsammans har dessa underlag legat 
som planeringsförutsätt ningar inför arbetet med de grönblåa frågorna i 
nya översiktsplanen.  

Till grönstrukturen räknas naturområden, jordbruksmark, parker, alléer 
utmed gator m.m. Blåstrukturen består av Järfällas sjöar, vatt endrag och 
våtmarker. Grön- och blåstrukturen har ekologiska värden avseende 
växt- och djurliv, sociala värden så som rekreation och friluftsliv samt 
kulturhistoriska värden som berätt ar om vår historia. 

Översiktsplanen ska utgöra en markanvändningsplan för kommunens 
framtida utveckling. Den ska bl.a. redovisa visioner och planer för 
kommuens bostads- och verksamhetsområden samt park-, natur- och 
vatt enområden. I arbetet med den nya översiktsplanen beslutades att  
värdena i den grönblå strukturen och intentionerna i de ovannämnda 
direktiven och konventionen ska belysas genom att  synliggöra 
kommunens främsta ekosystemtjänster. 

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsammans med Bjerking AB gjort 
en sammanställning av några av de ekosystemtjänster som förvaltas 
av Bygg- och miljöförvaltningen och de kulturella upplevelse- och 
rekreationsvärden som fi nns i parker och natur.

LÄS MER

Vatt endirektivet
www.vatt enmyndigheterna.se

Art-och habitatdirektivet 
www.slu.se/sv/centrumbild-
ningar-och-projekt/artdataban-
ken/arter/skydd-av-arter 

Landskapskonventionen
www.raa.se/cms/extern/kul-
turarv/landskap/europeiska_
landskapskonventionen.html 

Vad är ekosystemtjänster?
Ekosystemtjänster upprätt håller funktioner i naturen och ger tjänster 
som är direkt eller indirekt viktiga för människan och samhället. De är 
tjänster och produkter som människan får utan kostnad av naturen. 

Många ekosystemtjänster är grunden för att  vi ska kunna leva på 
jorden. Dessa tjänster producerar t.ex. syre, mat, dricksvatt en, bränsle 
och genetiska resurser. Ekosystemtjänsterna innefatt ar också reglerings-
mekanismer som bl. a. renar luft och vatt en, utjämnar klimatet, begrän-
sar risker för översvämning och erosion.  

Under heta dagar svalkar vegetationen och vid regn binder den vatt en 
vilket minskar den årliga avrinningen och risken för översvämningar. 
Sammanhängande natur- och parkområden, med en radie på minst 
250 meter, kan genom temperaturskillnaden mellan staden och naturen 
skapa en luftomväxling mellan de båda. Förorenad luft kan på dett a sätt  
ventileras bort genom så kallad ”stadsbris”. Vegetationen renar även 
luften genom att  i barr och blad binda luftföroreningar. Genom foto-
syntes frigör vegetationen syre. 

Defi nition ekosystemtjänster

“The conditions and processes 
through which natural eco- 
systems, and the species that 
make them up, sustain and 
fulfi l human life”
(Daily, 1997. Natures Services: 
societal dependence on natural 
ecosystems, Island Press)

“The benefi ts human popu-
lations derive directly or 
indirectly from ecosystem 
functions”
(Costanza et al., 1997. Nature 
387: 253–260)

“The benefi ts people obtain 
from ecosystems”
(Millennium Ecosystem Assess-
ment, 2005)
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Naturen erbjuder även ekosystemtjänster i form av rekreation, estetik 
och kunskapsförmedling. Dessa tjänster är allra tydligast i tätortsnära 
områden, där de fl esta människor har sina naturkontakter. 

Vistelse i naturen främjar folkhälsan, minskar stress och trött het samt 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och gynnar barns utveckling. Även den 
rent visuella upplevelsen av grönska och natur från fönster eller 
balkong ökar hälsa och välbefi nnande. 

Bostadsnära natur och parker kan utgöra sociala arenor och är ofta 
några av tätortens viktigaste off entliga rum. De kan bidrar till att  skapa 
både en lokal identitet och en kulturell tillhörighet. I den bostadsnära 
naturen och parkerna fi nns även förutsätt ningar för grundläggande 
ekologisk kunskap och insikt. 

I planeringsarbetet för en allt tätare bebyggelse är det viktigt att  avsätt a 
ytor och områden för ekosystemtjänster.

Trädens funktion. Källa: Boverket

Träd renar luften genom att  binda 
partiklar och giftiga ämnen

Träd är livsmiljö för ett  
stort antal växter och 
djur

Trädens löv och grenar dämpar 
regn som kan erodera marken

Träd ger skugga och utjämnar 
temperaturvariationer

Rött er stabiliserar och 
motverkar erosion

Träd binder stora mängder 
vatt en vid nederbörd

Träd förskönar och förstärker 
vårt välbefi nnande
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Indelning av ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster har fått  ett  mycket stort genomslag i 
forskningsvärlden och bland beslutsfatt arna under 2000-talet. År 2005 
presenterades den FN-koordinerade globala studien Millennium 
Ecosystem Assessment (MA). Över 1000 forskare från 95 länder har där 
tillsammans bearbetat den samlade kunskapen om hur ekosystemen 
mår och hur människan är beroende av dem för att  överleva och 
utvecklas. 

Millennium Ecosystem Assessment (MA) delar in ekosystemtjänsterna i 
fyra grupper: 

Försörjande tjänster - de levererade produkter som människor får från 
                                        ekosystemen. 
Reglerande tjänster  - den nytt a som människan drar av ekosystemens  
      egna regleringsprocesser.
Kulturella tjänster    - immateriella saker som skönhet, inspiration och 
                                        rekreation som bidrar till vårt välbefi nnande. 
Stödjande tjänster    - de tjänster som är nödvändiga för produktionen   
                                        av alla andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald betraktas på olika sätt  inom olika studier av eko-
systemtjänster. I MA:s våtmarksrapport från 2005 fi nns biologisk 
mångfald (biodiversitet) under rubriken stödjande ekosystemtjänster. 
Vissa klassifi cerar den som en kulturell tjänst. Andra anser den vara en 
förutsätt ning för skapandet av ekosystemtjänster och åter andra anser 
den ha ett  egenvärde och kan lyftas ur ekosystemtjänstbegreppet. 

FÖRSÖRJANDE
mat

färskvatt en
fi brer och bränsle
genetiska resurser

REGLERANDE
klimat- & vatt enreglering

vatt enrening
pollination

erosionskontroll
översvämningsskydd

luftkvalitet

KULTURELLA
rekreation

estetik
utbildning
inspiration

andliga & religösa värden
kulturhistoria

STÖDJANDE
tjänster nödvändiga för andra tjänster

jordbildning       näringscykler        vatt encykler       primärproduktion       fotosyntes 

BIOLOGISK MÅNGFALD

Indelning av ekosystemtjänster inom de fyra huvudgrupperna. 
Källa: MA och Naturvårdsverket



Ekosystemtjänster 7

Miljömål
Ekosystemtjänsternas långsiktiga vidmakthållande är beroende av väl 
fungerande och livskraftiga ekosystem, som även är motståndskraftiga 
och anpassningsbara (resilienta) mot förändringar, till exempel klimat-
förändringar. Ökad resiliens i ekosystemen och säkerställande av 
viktiga ekosystemtjänster är avgörande för att  Sveriges generationsmål 
och fl era av miljökvalitetsmålen ska kunna nås. I arbetet att  nå målen 
har regeringen bl.a. fastställt etappmål för ekosystemtjänster, resiliens 
och biologisk mångfald.

Naturvårdsverket har fått  som uppgift från regeringen att  ta fram de 
viktigaste ekosystemtjänsterna för Sverige samt att  öka kunskapen om 
ekosystemtjänster och synliggöra deras värde för samhället. 

LÄS MER
Generationsmålet och 
Miljökvalitetsmålen. 
www.sou.gov.se/mmb/
sverigesmal.htm

Defi nition på resiliens
Förmågan hos ett  system 
att  hantera förändring och 
fortsätt a utvecklas.

Ekosystemtjänster och resiliens 

Viktiga ekosystemtjänster och 
faktorer som påverkar deras vid-
makthållande ska vara identifi erade 
och systematiserade senast 2013.

Betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster

Senast 2018 ska betydelsen av 
biologisk mångfald och värdet 
ekosystemtjänster vara allmänt 
kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväg-
anden och andra beslut i samhället 
där så är relevant och skäligt.

Ekosystemtjänster i Järfälla
Stora delar av Järfälla har utvecklats mellan 1950- och 1980-talet och 
påverkats av dåtidens planeringsideal där ljus och grönska prioriterats 
mellan byggnaderna. I Järfälla fi nns hus både i park och i natur samt 
50-talsområden med hus längs grönskande gator och trädgårdsom-
gärdade villor. Järfällas invånare har därför goda möjligheter att  ta del 
av många av de tjänster som naturen kan erbjuda.  

I vänta på naturvårdsverkets arbete med etappmålen har en samman-
ställning av Järfällas viktigaste ekosystemtjänster gjorts med utgångs-
punkt från de defi nitioner på ekosystemtjänster som har tagits fram av 
Millennium Ecosystem Assessment. 

I sammanställningen av ekosystemtjänsterna har värdet av biologisk 
mångfald valts att  lyftas fram tillsammans med genetiska resurser, 
tillhörande de försörjande ekosystemtjänsterna. Ett  rikt växt- och djurliv 
och olika typer av ekosystem, bidrar även till andra ekosystemtjänster 
t.ex. kulturella ekosystemtjänster som upplevelser, utbildning och 
estetiska värden.

Etappmål

Etappmålen för ekosystemtjänster, resiliens och biologisk mångfald i arbetet att  nå Sveriges 
generationsmål och fl era av miljökvalitetsmålen.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald, eller 
biodiversitet, är livet på 
jorden i sin helhet och i 
alla dess former. Begreppet 
används ofta för att  betona 
värdet av variationsrike-
dom hos det levande. 

Man brukar tala om biolog-
isk mångfald på tre nivåer: 
• mångfalden av arter, inkl.     
   samspelet mellan arter 
• genetisk variation inom       
   och mellan enskilda 
   bestånd och populationer 
• mångfalden av ekosystem 
   och naturtyper (skog, 
   odlad mark, våtmarker,  
   sjöar och vatt endrag) 
(www.naturvardsverket.se/
Start/Naturvard/Biologisk-
mangfald/Konventionen-om-
biologisk-mangfald)
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Försörjande ekosystemtjänster

Några av de regionalt och kommunalt viktigaste försörjningstjänsterna 
som kommunens grön- och blåstruktur erbjuder är vatt entäkten i 
Mälaren, de odlingsbara markerna och den rika naturen som utgör en 
genetisk bank.

Vatt enverket i Järfälla ger dricksvatt en till hela norra Stockholms län. 
Den idag brukade jordbruksmarken, ängs- och betesmarken och 
områdena med odlingslott er ger möjligheter för lokal matproduktion. 

Järfällas stora naturområden med skogs- och våtmarker samt gamla 
kulturlandskap med ängs- och betesmarker är rika på växt- och djur-
arter. Naturområdenas sammanhängande storlek, bredd och sprid-
ningssamband genom tätortens grön- och blåstruktur gynnar förutsätt -
ningarna för det rika växt- och djurlivet, den biologiska mångfalden.

Tvärs kommunen fi nns tunna samband av naturmiljöer som utgör 
ekologiska länkar mellan Görvälnkilen och Järvakilen. Ett  betydelse-
fullt ädelövssamband, med gamla ekar, går över Kallhällsparken och 
ett  annat över Folkhögskolan. Ytt erligare ett  ädellövssamband går från 
Görvälns gård ned mot Viksjö till Fastebolsparken. Från Görvälnkilen 
sträcker sig granskogssamband in över Polhemsområdet och Berghems-
parken. Vägområdet kring E18 utgör en spridningsbarriär och endast 
vid Polhem och norra Kallhäll fi nns svaga granskogssamband mellan 
Görväln- och Järvakilen. Vid Polhemsområdet fi nns även samband för 
groddjur. Längs många av de större bäckarna och öppna dikena ges 
möjlighet för groddjur att  sprida sig mellan olika områden med 
lekvatt en.

Betesdjur i naturreservaten håller landskapet öppet. Kulturlandskapet kan på så sätt  behålla 
sin rika fl ora och fauna samt ge oss rekreationsvärden, upplevelser och kunskap. Betesdjuren 
blir i sin tur föda för människan. Vy från Västra Järvafältet. Foto: Järfälla kommun. 
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GÖRVÄLNKILEN

JÄRVAKILEN

Kallhällsparken

Folkhögskolan

Görvälnsgård

Fastebolsparken

Polhelm

Berghemsparken
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Reglerande ekosystemtjänster 

Järfällas vatt endrag, sjöar, dammar och våtmarker samt intilliggande 
grönområden fördröjer och utjämnar fl öden samt reducerar mängden 
näringsämnen och föroreningar. 

Bällstaån är ett  regionalt viktig vatt endrag. Den passerar genom och 
påverkar fl era kommuner på sin väg till Mälaren. Veddestadiket rinner 
samman med Bällstaån i ett  låglänt område i Barkarby, som regelbun-
det översvämmas i samband med större regn. Idag är grönytorna intill 
ån obebyggda och vegetationsklädda, vilket gör att  de kan fördröja och 
utjämna vatt enfl ödet och därmed klara de fl esta översvämningarna.

Kallhällsbäcken, Görvälndiket, Sandviksdiket och Veddestadiket är 
också recipienter för dagvatt en. De gräsbelagda dikena längsmed delar 
av kommunens vägnät fördröjer och renar dagvatt en från trafi kytor. 

Vegetationen runt många av kommunens sjöar och vatt endrag, inte bara 
renar dagvatt en, utan stabiliserar även de ytor där det fi nns risk för ras 
och skred te.x. runt Säbysjön och längs Bällstaån.

Förutom de stora gröna kilarna, Görväln och Järva fältet, fi nns det inom 
bebyggelsen park- och naturområden som Vibblaby ängar, Berghems-
skogen och Ormbackaskogen som fungerar som svaga luftomväxlare. 

Villaträdgårdarna och odlingslott erna ger goda förutsätt ningar för 
pollinerande insekter, vilka i sin tur ger förutsätt ningar för andra djur 
och växtarter.  

Kulturella ekosystemtjänster

Järfällas stora naturområden och grönstrukturen mellan bebyggelsen 
inkl. stadsdelsparkerna erbjuder många kulturella ekosystemtjänster för 
både besökare och invånare. I park och naturmark fi nns möjlighet för 
vardaglig rekreation, naturupplevelser och kravfria platser för möten 
och gemenskap samt en källa för kunskap. 

I Görvälnområdet och Västra Järvafältet fi nns förutom stora möjlig-
heter för rekreation även kulturella och naturpräglade upplevelser som 
slott spark- och kulturlandskap, stränder, tysta områden, gammelskog, 
vackra utsiktsplatser och rikt växt- och djurliv. Vid Görvälns slott s 
strandpromenad uppmätt es år 2009 att  omkring 10 000 personer/som-
marmånad gick utmed Mälaren. Vid samma tidpunkt passerade samma 
antal Hummelmora hage mot Sandviks gård. 

De fl esta järfällabor har god tillgång till både parker och närnatur vid 
bostaden eller skolan. Undersökningar har visat att  stora delar av de 
enhetliga park- och skogsområdena i och på gränsen till tätorten 
används av fl era föreningar, skolor och förskolor. 

Lekplatserna i Järfälla är ofta placerade i anslutning till naturområden 
eller parker, vilket skapar mervärden för både barn och vuxna. 



Ekosystemtjänster 11

GÖRVÄLNKILEN

JÄRVAKILEN

Vibblaby ängar

Berghemsskogen

Ormbackaskogen
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Lekplatserna skapar även möjligheter för möten mellan olika människor 
och åldrar.   

Motionsutövning i form av jogging, cykling, natur- och friluftsliv är, 
enligt en undersökning av kommunens fritids- och kulturvanor, ett  av 
Järfällabornas vanligaste fritidsintressen. 

Vid Mälaren fi nns möjlighet för rekreation och vila. Mälaren utgör även dricksvatt entäkt 
för 2 miljoner människor. Vy över Mälaren från ångbåtsbryggan vid Görvälns slott . Foto: 
Ahmed Al-Breihi, “Väntan på drömmen”, vinnare av Järfälla kommuns fototävling 2012. 
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