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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vurderingene utvalget gjorde rundt synliggjøring av verdier generelt, og økonomisk verdsetting litt spesielt.Hvorfor rapporten skiller relativt tydelig mellom synliggjøring av verdier og økonomisk verdsetting som er en av flere måter å synliggjøre verdier påHvorfor det er viktig å synliggjøre betydningen av økosystemtjenesterHvorfor det i noen sammenhenger kan være fornuftig å synliggjøre denne betydning ved å beregne økonomiske verdierKort presentere noen av de vanligste metodene som brukes til økonomisk verdsetting av økosystemtjenester



Synliggjøring og økonomisk 
verdsetting 
 F.eks. TEEB har en bred definisjon av 

verdsettingsbegrepet 
 Synliggjøring av verdier 
−Omfatter all informasjon som viser 

viktigheten av natur 

 Økonomisk verdsetting 
−Prosessen som gjøres for å beregne en 

økonomisk verdi 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
En del av utvalgets mandat å gjennomgå og vurdere ulike verdsettingsmetoder og måleverktøy.Og vurdere fordeler og ulemper ved og potensialet for økonomisk verdsetting.Utvalget brukte en del tid på å diskutere hva som ligger i begrepet verdsettingsmetoder og det å verdsette økosystemtjenester. Kan f.eks. vises til at TEEB  brukes verdsettingsbegrepet prinsipielt i en bred betydning slik at alle typer informasjon som sier noe om betydningen av økosystemtjenester omfattes av begrepet – enten det er snakk om kvalitative, kvantitative eller økonomiske beskrivelser. Utvalget mente også at en slik bred tilnærming til verdsettingsbegrepet er fornuftig, men påpekte at i praksis er det mange som automatisk tenker på økonomisk verdsetting når det er snakk om verdsetting. Utvalget valgte derfor bevisst å tydeliggjøre skillet mellom det å synliggjøre betydningen eller verdien av økosystemtjenester – og økonomisk verdsetting som er en av flere måter å synliggjøre denne betydningen på. Et slikt skille gjør det også enklere å diskutere behovet for å gjøre betydningen av økosystemtjenester synlig for alle som fatter beslutninger (som det er bred enighet om at er viktig), fra debatten omkring økonomisk verdsetting av natur og økosystemtjenester (som ofte er mer kontroversielt).



Hvorfor synliggjøre betydningen av 
økosystemtjenester? 

 Økosystemtjenester er ofte fellesgoder  
 Gratis å overforbruke økosystemtjenester 
 Synliggjøring av verdier får frem hvorfor 

det er viktig å ta vare på natur 
 Kan gi større forståelse for 

forvaltningstiltak 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvorfor er det viktig å synliggjøre betydningen av økosystemtjenester?Bl.a. TEEB slo fast at presset vi ser på mange av verdens økosystemer i dag kommer av atmange økosystemtjenester er fellesgoder som fremstår som gratis eller i hvert fall billig å bruke naturen på måter som gjør at den forringes eller ødelegges. At naturkapitalen er knapp, og at det koster noe å tape natur, blir derfor ikke tatt tilstrekkelig hensyn til når det fattes beslutninger om produksjon og forbruk. En måte å endre dette på kan være å sørge for at betydningen av – og knappheten på – økosystemtjenester er synlig for alle som fatter beslutninger som påvirker naturen. Det å synliggjøre at naturen har stor betydningen for vår egen velferd kan også bidra til å få klarere fram hvorfor det er viktig for oss å ta vare på naturen,noe som igjen kan gi større forståelse for vern og andre forvaltningstiltak.



Verdier kan synliggjøres på 
forskjellige måter 
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Økonomisk 
verdsetting 

Kvantitativ vurdering 

Kvalitativ gjennomgang 

Omfanget av økosystemets tjenester understøttet av 
biologisk mangfold 

Økonomisk: for eksempel unngåtte 
kostnader til vannrensing, verdi av 
matforsyning, verdi av lagring av karbon 

Kvantitativ: for eksempel kubikkmeter 
renset vann, tonn lagret karbon, andel av 
befolkningen som blir berørt av tap av 
matforsyning 

Kvalitativ: Omfang og viktighet av 
økosystemtjenester fra ulike 
økosystemer, og kunnskapshull 

Kilde: Baset på Brink (2008) og gjengitt bl.a. i TEEB (2008) og Magnussen mfl. (2010) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Naturens betydning kan synliggjøres på mange forskjellige måter.Denne pyramiden brukes ofte for å beskrive hvordan ulike verdier må uttrykkes på forskjellige måter:Det nederste nivået i pyramiden illustrerer at naturen har en rekke verdier som vi ikke klarer å beskrive, synliggjøre eller verdsette, blant annet på grunn av økosystemenes kompleksitet og mange koblinger til menneskelig velferd. – Illustrerer også at et rikt biologisk mangfold er avgjørende for å opprettholde velfungerende økosystemer som kan levere verdifulle tjenester.Nivået over illustrerer den delen av økosystemtjenestene som det er mulig å beskrive omfanget og viktigheten av kvalitativt. Slike kvalitative vurderinger vil også kunne peke på manglende kunnskap som ny forskning kan bidra til å få på plass. Neste nivå illustrerer økosystemtjenester vi har tilstrekkelig kunnskap og data om til at det er mulig å beskrive sammenhengene og verdiene kvantitativt. Dette kan f.eks. være antall kubikkmeter renset vann som resultat av et velfungerende ferskvannsøkosystem, tonn lagret karbon eller andel av befolkningen som blir berørt av nedbygging av et naturområde. Til slutt viser det øverste nivået i pyramiden at det bare er en liten del av de totale naturverdiene det finnes nok kunnskap om til at de i det hele tatt er mulig å verdsette dem økonomisk på en meningsfull måte.Denne figuren viser også tydelig at dersom vi ønsker å få frem hele bredden av verdier vi får fra naturen, er vi helt nødt til å benytte flere forskjellige metoder.Utvalget er i rapporten klare på at kompleksiteten i økosystemene og kunnskapsmangel gjør at det er mange tjenester vi bare kan eller ønsker å beskrive kvalitativt. Og noen tjenester vil det i beste fall være mulig å beskrive kvantitativt. *Flere av de grunnleggende livsprosessene er f.eks. av en slik karakter at det i de fleste sammenhenger ikke vil være hensiktsmessig å verdsette dem økonomisk. 



Hvorfor økonomisk 
verdsetting? 

 Mange beslutninger 
styres av prissignaler 

 Økonomiske verdier 
kommuniserer godt 

 Samfunnsøkonomiske 
analyser – naturverdier 
inkluderes på lik linje 
med andre økonomiske 
verdier 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samtidig som utvalget understreker at kvalitative og kvantitative beskrivelser i mange tilfeller bør være normen for synliggjøring av naturverdier,Konkluderes det med at det i en del situasjoner kan være nyttig å beregne økonomiske verdianslag for flere økosystemtjenester enn det fjøres i dag.Økosystemtjenester er som sagt ofte fellesgoder som fremstår som gratis eller billig å utnytte. Samtidig er beslutninger i dagens samfunn ofte begrunnet med økonomiske avveininger og prioriteringer. Noe som gjør at ikke-prissatte effekter fort kan bli mindre synlige.Økonomiske verdier kommuniserer også godt, og det å vise til økosystemtjenestenes økonomiske verdi vil kunne bidra til å illustrere hvilket bidrag naturen faktisk yter, sammenlignet med andre verdier vi er mer vant til å vurdere i økonomiske størrelser. Fordelene ved økonomisk verdsetting trekkes spesielt fram i forbindelse med samfunnsøkonomiske analyser.I denne forbindelse er et hovedargument for økonomisk verdsetting av økosystemtjenester at effektene ellers kan bli mindre synlige i en analysesammenheng, fordi andre nytte- og kostnadskomponenter verdsettes i kroner. Økonomiske anslag for verdien av økosystemtjenester gjør at disse kan inkluderes i analyser på lik linje med andre økonomiske verdier.



Metoder for økonomisk verdsetting 
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Marked Type 
tilnærming 

Type verdi Vanligste 
verdsettingsmetoder 

Faktiske 
markeder 

Markedsbasert Bruksverdier Markedspriser, 
produktfunksjons-
metoder, kostnader 
ved forebyggende 
tiltak, kostnader ved å 
erstatte tapte tjenester 

Parallelle 
markeder 

Avdekkede 
preferanser 

Bruksverdier Reisekostnads-
metoden, 
eiendomsprismetoden 

Hypotetiske 
markeder 

Oppgitte 
preferanser 

Bruks- og ikke-
bruksverdier 

Betinget verdsetting, 
valgmodellteknikker 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er utviklet flere metoder som kan brukes til å beregne verdien av endringer i hele eller deler av den totale samfunnsøkonomiske verdien. Mange viktige økosystemtjenester som jordbruksprodukter, fisk, tømmer osv. handles det med hele tiden, og i slike situasjoner kan markedspriser benyttes til å beregne verdien av tjenestene.  Det finnes også flere metoder som tar utgangspunkt i hvilke kostnader det vil kunne medføre for samfunnet dersom viktige økosystemtjenester forringes eller forsvinner. Det kan for eksempel være:Å beregne verdien av et myrområdes flomdempingstjenester ved å beregne hva vi sparer ved at flom unngåsDet kan være å beregne hva det ville kostet å erstatte en økosystemtjeneste med en teknologisk løsning. Som f.eks. å bygge renseanlegg for å erstatte naturlige vannrensingstjenester.Man kan også bruke kostnader forbundet med å restaurere eller sette i stand naturområder, eller kostnader forbundet med å innfri politiske målsetninger på miljøområdet.Dersom det ikke finnes faktiske priser eller kostnadstall for den tjenesten vi er interessert i å verdsette, er det mulig å se til markeder som har nær sammenheng med tjenesten vi er interessert i (parallelle markeder i tabellen):Reisekostnadsmetoder tar f.eks. som utgangspunkt at de kostnadene individer er villig til å påta seg for å oppsøke et område sier noe om hvordan de verdsetter det aktuelle området. Eiendomsprismetoder tar som utgangspunkt at eiendomspriser bestemmes av en lang rekke egenskaper ved eiendommen, inklusive områdets miljøkvaliteter. Prisen på en gitt eiendom vil derfor implisitt speile verdien av økosystemtjenester, f.eks. ved at en eiendom i nær tilknytning til et rekreasjonsområde eller med utsikt over et vakkert landskap vil ha en høyere pris enn en tilsvarende eiendom uten disse egenskapene.En tredje kategori verdsettingsmetoder konstruerer et hypotetisk marked for en økosystemtjeneste. Ved hjelp av spørreundersøkelser blir individer bedt om å oppgi hva de er villig til å betale for å oppnå en forbedring eller unngå negativ utvikling i mengde eller kvalitet av en konkret økosystemtjeneste eller et naturområde. Svarene fra et representativt utvalg av befolkningen brukes til å beregne verdien for samfunnet.Alle metodene har sine styrker og svakheter (som er nærmere beskrevet i rapporten).Jeg vil nøye meg med å oppsummere (som også vises i tabellen her)Metoder som på en eller annen måte tar utgangspunkt i faktisk adferd bare beregner det som kalles for bruksverdier – og som kan knyttes til direkte eller indirekte bruk av naturenMetoder basert på spørreundersøkelser også kan fange opp ikke-bruksverdier. Dette er verdier som ikke involverer noen for bruk av naturen, men som reflekterer individers ønske om å bevare naturen i dag (eksistensverdi) eller for fremtidige generasjoner (arveverdi), uten tanke på egen bruk.



Oppsummering 

 Metoder kan være 
komplementære 

 Alle metoder har sine 
styrker og svakheter 

 Nøyaktigheten i et 
verdianslag aldri bedre 
enn den variabelen 
med størst usikkerhet 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som nevnt tidligere vil det i mange sammenhenger ikke være mulig og/eller ønskelig å beregne økonomiske verdianslag for økosystemtjenester, Utvalget understreker også at metodene bør betraktes som komplementære heller enn konkurrerende.Og at det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke metoder som er best egnet til å synliggjøre de verdiene vi er interessert i å løfte fram.Alle metoder har også sine styrker og svakheterEn måte å bøte på svakheter ved metodene samtidig som styrkene utnyttes er å kombinere ulike metoder, og metodene kan i mange tilfeller utfylle hverandre på en god måte.Gode kvalitative og kvantitative vurderinger kan f.eks. være første skritt på veien til en økonomisk verdsetting, men de kan også være viktige i seg selv.Når en gjennomfører en økonomisk verdsettingsstudie ender man også ofte opp med verdier en ikke ønsker eller klarer å verdsette økonomisk på en fornuftig måte. Og disse må da beskrives på en annen måte.Nøyaktigheten i et verdianslag aldri blir bedre enn nøyaktigheten i det inputtet som er forbundet med størst usikkerhet.Når det kommer til det å verdsette økosystemtjenester så vet vi f.eks. at:Det er mye vi ikke vet om effekter og sammenhenger i det naturfaglige grunnlaget,Det er også mye usikkerhet knyttet til det å koble naturverdier til menneskelig adferd og velferd.Økonomisk verdsetting har mange begrensninger det er viktig å være klar over – er det viktig å være klar over at den største delen av usikkerheten i et verdianslag ikke nødvendigvis kommer fra de økonomiske verdsettingsmetodene som sådan.
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