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biologisk mångfald?
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Klimat och biologisk mångfald
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Nytta med biologisk 
mångfald – levererar 
ekosystemtjänster
• Mer än halva världens BNP är beroende 

av naturen

• Det ekonomiska värdet för pollinering är 
uppskattat till 235-577 miljarder 
amerikanska dollar varje år. Över 75 
procent av världens jordbruksgrödor är 
helt eller delvis beroende av att 
insektspollinering.

• Men den biologiska mångfalden 
minskar

Källor: EU Green Deal , World Economic Forum och Naturskyddsföreningen 
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Vad driver företagen?
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• Regulatoriska förändringar 

• Finansiella krav

• Socialt tryck

• Politik

Drivkrafter för att börja beakta naturrelaterade 
risker
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• Fysiska risker 
• Akuta och systematiska

• Omställningsrisker
• Regulatoriska, teknologiska, marknad och 

varumärkesrisk

Riskperspektivet



Ramverk och möjligheter
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Rapporter & vägledningar
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Tre tips på hur ditt 
företag kan förbättra 

arbetet med biologisk 
mångfald
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1. Tänk mångfunktionellt, utnyttja att naturen kan ge oss flera nyttor samtidigt. 
Biologisk mångfald hör ihop med klimatfrågan. 
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2. Fundera över vilka biologiska värden eller nyttor er verksamhet har eller har brist på. Hitta ett 
verktyg eller en metod som är enkel och begriplig för din verksamhet.

Om du kan – värdera eller kvantifiera nyttan för din verksamhet. Det synliggör värden och risker 
inför beslut.

Investering i en våtmark

KOSTNAD

Total kostnad 4 miljoner

NYTTA

En utredning är gjord för att beräkna 

ekosystemtjänster 

vid Hemmesta sjöäng, den visar att värdet 

är ca 20 miljoner/år 

Rekreation ca 10 miljoner kr

Fiskproduktion ca 8 miljoner kr

Biologisk mångfald 

Vattenrening

Grundvatten

Reglering av vattenflöden

Produktion av biomassa 

Medialt värde
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3. Börja där ni är med enkla åtgärder på arbetsplatsen. 

Plantera växter och blommor som gynnar pollinatörer på gården, i lådor, på tak eller balkonger, 
skapa ett grönt tak, sätt upp en bikupa. Det är enkelt och tydligt och blir en snackis och en 
startpunkt för att börja prata om biologisk mångfald.
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