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Habitat banking – ett framtidsspår för den
biologiska mångfalden
Om samhället börjar prioritera biologisk mångfald lika mycket som klimatfrågan – då kommer
marknaden börja ta ansvar för förlusterna av natur och arter. Ekologisk kompensation kommer bli ett
viktigt verktyg i samhällsbygget. Möjligheten uppstår för marknaden att hantera kompensationsbehovet
genom ”habitat banking”. Men framgången för habitat banking hänger på hur flexibel ekologisk
kompensation tillåts vara.
Det är några av slutsatserna i en omvärlds- och framtidsstudie som konsultföretagen Enetjärn Natur och
Kairos Future presenterar i en gemensam utredning, finansierad av Stiftelsen Skogssällskapet.
Habitat banking är marknadsbaserade system där markägare och andra aktörer har möjlighet att
restaurera ekologiska habitat. Syftet är att upparbeta och sälja kompensationskrediter till exploatörer
som behöver kompensera sin påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Habitat banking
tillämpas idag i länder som USA, Tyskland och England, men förekommer ännu inte som lösning för att
tillhandahålla kompensationsåtgärder i Sverige.
-

Som ekologisk kompensation tillämpas idag finns en del osäkerheter kring den framtida
utvecklingen. Vi kan gå mot ett mindre flexibelt system där det är viktigt att varje art och habitat
kompenseras med samma sort och på samma plats, berättar Nic Kruys, Enetjärn Naturs
projektledare för utredningen. Vi kan även gå mot ett mer flexibelt system som ger utrymme att
söka kompensationslösningar på andra platser och med fokus på andra arter, habitat,
ekosystemtjänster eller upplevelsevärden. Båda alternativen kan ge naturvårdsnytta, men på
olika sätt.

EU-kommissionen utreder hur förlusterna av biologisk mångfald kan hejdas när 100 000 ha natur
exploateras varje år. Begreppet ”No Net Loss” beskriver målet att hejda nettoförlusten. Om No Net Loss
leder till skarpa krav eller initiativ hos medlemsländerna kan ekologisk kompensation ta ordentlig fart.
-

Habitat banking ger markägare möjlighet att tjäna pengar på att ta ansvar för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. Biologisk mångfald kan bli en affärsmöjlighet, inte en
kostnad, menar Lotta Möller, skogsskötselchef på Skogssällskapet och beställare av
utredningen.

Men en marknadsbaserad lösning för biologisk mångfald kan kritiseras ifall vinster och affärer
överskuggar naturvårdsnyttan.
-

Om habitat banking ska införas i Sverige är det viktigt att systemet får tydliga ramar och en stor
enhetlighet. Såväl näringsliv som stat kan gå före och visa hur habitat banking kan
kännetecknas av rättssäkerhet och förutsägbarhet. Men i slutändan är det avgörande att
samhällets aktörer inser att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en prioriterad fråga,
säger Nic Kruys.
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Det är första gången Enetjärn Natur och Kairos Future samarbetar i ett projekt.
-

Att arbeta med scenarier ger möjlighet för de olika aktörerna att förstå möjliga framtider och
därmed skapa förutsättningar för dialog och utveckling kring systemen för habitat banking i
Sverige, säger Ulf Boman, partner på Kairos Future, som har ansvarat för själva
scenarioprocessen i detta projekt.

Ladda ned rapporten HÄR. (http://www.enetjarnnatur.se/static/sv/653/)
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