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Uppdraget

Tillfälligt bidrag i 
väntan på en 

permanent lösning på 
försurningsproblemet.

Statliga finansiering i 
ett halvt sekel.

Utsläppsminskningar 
skulle följas av naturlig 

återhämtning.

Nu har utsläppen och 
nedfallet minskat till 
1800-talsnivå men 

ändå kvarstår 
problemen…

Vad är 
kalkningen 
värd?

177 
miljoner 
kr/år
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Metod

• Tidigare studier från andra länder visar i stort att kalkning är en 
lönsam åtgärd

• Ställer kalkningskostnaden mot nyttan för bl.a. sportfiske, 
jordbruk och vattenbruk

• Missar övriga användarvärden och alla icke-användarvärden 

• Vi använde en scenariometod för att fånga det totala ekonomiska 
värdet

• Respondenter angav i en enkätstudie sin betalningsvilja 
(kr/månad) för att undvika effekten av utebliven kalkning 

• 580 svar, representativt för befolkningen

Totalt ekonomiskt 
värde

Användarvärden

Fritidsfiske
Vattenbruk

Fågelskådning
Övrig rekreation

Icke-användarvärden

Existensvärden
Arvsvärden
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Resultat

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag känner oro för miljön i svenska sjöar och vattendrag

Jag kände till problematiken med försurade sjöar och
vattendrag innan jag började svara på enkäten

Jag kände till att kalkning genomförs för att minska
försurningen av sjöar och vattendrag innan jag började

svara på enkäten

stämmer helt stämmer i hög grad stämmer i låg grad stämmer inte alls vet ej
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Resultat

91 %
av respondenterna har 
vistats vid minst en sjö 

eller vattendrag de 
senaste året. 

Vanligaste 
aktiviteterna: 

• naturupplevelse 
• nöjes- eller 

motionsskäl 
• sola/bada

35 % av respondenterna 
svarar att de har fiskat i en 
sjö eller ett vattendrag det 

senaste året. 
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Resultat

ja
61%nej

12%

vet ej
27%

Skulle du vara beredd att betala för att kalkningen ska 
fortsätta? 

0 20 40 60 80 100 120 140

kalkningen är onödig och bör upphöra

jag anser mig inte ha råd, men tycker att
försurningen är ett problem

de vattenområden som kalkas är ointressanta
för mig

jag har fått för lite information

annan anledning, nämligen...
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Resultat

Den genomsnittliga betalningsviljan för 
fortsatt kalkning uppgår till mellan 852 
och 1 028 kr per person och år. 

Kostnadsnyttoanalys 

0 50 100 150 200 250 300

jag bor i närheten av en sjö eller ett vattendrag

kalkning förbättrar mina möjligheter att fiska eller
på andra sätt nyttja vattnet

kalkningen är viktig för att bevara ekosystemen

andra människor i min generation ska kunna njuta
av vattnet

framtida generationer ska kunna njuta av vattnet

vetskapen om friska vatten påverkar mig positivt

annan anledning, nämligen…6,9-8,4 x 109 177 x 106
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Resultat

• Betalningsviljan ökar med inkomst och sjunker med ålder

• Kön och utbildningsnivå har ingen någon effekt

• Positivt korrelation för:

• Kännedom om försurning/kalkning

• Oro för miljötillstånd i sjöar och vattendrag

• Har fiskat de senaste 12 månaderna

• Angett att vetskapen om att friska vatten påverkar dem positivt

Faktorer som korrelerar med betalningsvilja
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Frågestund

Om ni kommer på frågor efteråt går det bra att höra av er till oss.

Maria.noring@wsp.com +46 72 083 69 38

Calle.jarnberg@wsp.com +46 70 201 32 28

mailto:Maria.noring@wsp.com
mailto:Calle.jarnberg@wsp.com
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