
KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
TIDSKRIF T

Jakten på den gröna 
marknadskraften

Nummer 1 • 2006
Årgång  145



Ansvarig utgivare  Bruno Nilsson, sekreterare och VD, KSLA
Redaktör/grafi sk form  Kerstin Hideborn Alm, KSLA
Text  Roger Olsson
Omslagsbild  Millennium Ecosystem Assessment
ISSN  0023-5350  
ISBN  91-85205-30-3

Detta nummer publiceras endast elektroniskt på akademiens hemsida www.ksla.se
Samtliga av de senaste årens utgivna nummer fi nns tillgängliga som nedladdningsbara fi ler på akademiens hemsida www.ksla.se.



Jakten på den gröna marknadskraften
- om en marknad för ekosystemtjänster 

som styrmedel för hållbar utveckling

Dokumentation från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
konferens den 20 oktober 2005



Jakten på den gröna marknadskraften 5

Föreläsare

Robert Andrén, chef för Miljömålsrådets kansli, Naturvårdsverket

Svante Axelsson, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen

Göte Bertilsson, AgrD, ledamot av KSLA

Knut Per Hasund, docent, Institutionen för ekonomi, SLU

Stefan Hellstrand, miljökonsult, Nolby Ekostrategi

Helena Jonsson, ledamot av LRFs styrelse

Kåre Olsson, folkbildare, Skattungbyns folkhögskola

Martin Persson, forskare, Institutionen för fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola

Tomas Ries, direktör, Utrikespolitiska institutet

Lisen Schultz, forskare, Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet

Kristian Skånberg, forskare i miljöekonomi

Thomas Sterner, professor, Institutionen för företagsekonomi, Göteborgs universitet

Anders Wijkman, EU-parlamentariker

Stefan Åström, forskare, IVL Miljöinstitutet AB

En rad utvärderingar visar att ekosystemens hälsa sviktar och att de gröna näringarna 
och många regioner är ekonomiskt trängda i Sverige, i EU och i världen. På miljöområdet visade
FNs Millennium Assessment att fl ertalet av jordens ekosystem producerar under sin förmåga
på grund av mänskligt orsakad miljöpåverkan. 

Om alla miljöpåverkande verksamheter inte bara betalade för den arbetskraft, det kapital, och 
de naturresurser de tog i anspråk, utan också för det miljöarbete som krävs för att omhänderta 
verksamhetens miljöpåverkan, skulle det uppstå en ny marknad. Och den som skulle få betalt var 
givetvis den som utförde miljötjänsten – vanligtvis en grön näringsidkare på landsbygden.

En sådan marknad skulle också vara ett sätt att återupprätta den bortglömda ekonomiska pro-
duktionsfaktorn– historiskt kallad jord eller mark. Med dagens miljösituation måste även naturens 
förmåga att ta hand om ekonomins miljöpåverkan, och återskapa avfall och utsläpp till förnybara 
resurser, inte bara förmågan att leverera råvaror, uppmärksammas.

Följ med oss på jakten på framtidens styrmedel – denna skrift handlar om möjligheterna att 
skapa en grön marknadskraft till lantbrukets och landsbygdens fromma, men också till gagn för 
den hållbara storstaden, det ansvarstagande företagandet och en långsiktig samhällsekonomi.
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KSLAs konferens Jakten på den gröna mark-
nadskraften handlade om en idé: en marknad 
för ekosystemtjänster som ett ekonomiskt 
styrmedel för hållbar utveckling. Konferensen 
diskuterade den problembild som motiverar 
behovet av en förändrad inriktning på sam-
hällsutvecklingen, brister i dagens ekonomis-
ka system och styrmedel, hur en ekomarknad 
skulle kunna fungera samt möjligheter och 
svårigheter med en sådan marknad. I denna 
skrift presenteras idén om en marknad för eko-
systemtjänster inledningsvis med hjälp av ett 
enkelt exempel. Avsnitten två och tre ger en 
bakgrund till idén och diskuterar behovet av 
nya styrmedel. I avsnitt fem utvecklas tankarna 
kring en marknad för ekosystemtjänster och 
dess teoretiska grund lite mer utförligt, samti-
digt som möjligheter och problem diskuteras.

1. Ekomarknad som styrmedel för hållbar 
utveckling – så här kan det fungera

Stefan Hellstrand, Nolby Ekostrategi
En marknad för ekosystemtjänster fungerar i 
princip som den handel med utsläppsrätter av 
koldioxid som nu införs inom ramen för Kyoto-
protokollet. Grundtanken är, att all verksamhet 
som orsakar utsläpp måste köpa de ekosystem-
tjänster som krävs för att binda dessa utsläpp. 
Detta är efterfrågesidan på marknaden.

Utbudet är ekosystemens – enkelt uttryckt 
markens och vattnets – förmåga att långsiktigt 
och utan att ta skada binda och oskadliggöra 
utsläppen. 

I princip kan man kan tänka sig handel 
med ekosystemtjänster för alla former av mil-

jöstörande utsläpp. Följande exempel begränsas 
till koldioxid, kväve och svavel, eftersom det i 
dessa fall fi nns data som kan användas för att 
uppskatta ekosystemens bindningsförmåga. 
För att ge en bild av ekonomin på en ekomark-
nad utgår vi från att jämviktspriset på utsläpp 
av koldioxid, svaveldioxid och kväve(di)oxid 
överensstämmer med de samhällsekonomiska 
kostnader som SIKA (Statens institut för kom-
munikationsanalys) använder i sina kalkyler.

Vi väljer att titta närmare på två geografi ska 
områden: Värmlands län och Stockholms län.

Värmland – nettoproducent av 
ekosystemtjänster
Med en marknad för ekosystemtjänster på plats 
skulle ägaren av en gård i Värmland få certi-
fi erad rättighet att sälja omhändertagandet av 
2,5 kilo svavel och 4,0 kilo kväve per hektar 
jordbruksmark och skogsmark. Detta motsva-
rar alltså de kritiska belastningsgränserna. Per 
hektar skogsmark kan bonden dessutom sälja 
bindning av 1 500 kilo koldioxid. Det mot-
svarar vad skogen binder i biomassa genom att 
tillväxten är högre än avverkningen. Det skulle 
innebära ett årligt ekonomiskt tillskott på näs-
tan 1 000 kronor per hektar jordbruksmark, 
vilket motsvarar mer än hälften av den ersätt-
ning för eget arbete och kapital som en svensk 
bonde i många fall får idag. För skogsmarken 
blir intäkten närmare 4 000 kronor per hektar 
och år (förutsatt medeltillväxt för Värmlands 
skogar och normal avverkningsnivå). 

För hela Värmland skulle försäljningen 
av dessa ekosystemtjänster ge en årlig brut-
tointäkt på omkring fem miljarder kronor. 
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Samtidigt genererar såväl jordbrukarens verk-
samhet som all annan ekonomisk aktivitet i 
Värmland utsläpp som tar en del av utrymmet 
i anspråk. När jordbrukaren köper dieselolja 
till sin traktor betalar han, inbakat i bränsle-
priset, sin del av de bindningsrätter oljebola-
get måste köpa in för att få sälja sina produk-
ter. Den samlade ekonomiska verksamheten 
i Värmland förbrukar sammantaget drygt 
hälften av de bindningsrätter Värmland pro-
ducerar. Återstoden är ett överskott, som kan 
säljas till köpare utanför den egna regionen. 
Värmlands nettointäkt skulle bli knappt två 
miljarder kronor, vilket är ungefär tre procent 
av bruttoregionprodukten (BRP).

Stockholm måste köpa miljöutrymme externt
Värmland är alltså nettoproducent av miljö-
utrymme. En urban region som Stockholm 
är däremot nettokonsument. Den ekonomiska 
verksamheten i Stockholms län genererar årli-
gen utsläpp av nästan 15 miljarder kilo koldi-
oxid, medan skogen i länet bara binder en mil-
jard kilo. Stockholm behöver således utnyttja 
förmågan hos ekosystem utanför länet för att 
hållbart ta hand om 14 miljarder kilo koldioxid. 
Situationen är densamma även för svavel och 
kväve: utsläppen överstiger vad länets ekosys-
tem kan ta hand om. Rätten att släppa ut dessa 
överskott måste således köpas utanför länets 
gränser.

I ekonomiska termer kan Stockholms ne-
gativa miljöbalans skattas till 23 miljarder kro-
nor (4 procent av BRP), en siff ra som alltså kan 
jämföras med Värmlands netto på två miljarder. 
Denna regionalekonomiska eff ekt visar att synen 
på ekonomiska tillväxtcentra som närande och 
på landsbygden som tärande är missvisande. I 
ett ekonomiskt-ekologiskt perspektiv är stad och 
land ömsesidigt beroende. Hur hållbart vore det 
ekonomisk-ekologiska systemet i Stockholm om 
staden stängdes in i en sluten bubbla?

Incitament för hållbar utveckling
Ekosystemmarknaden ska fungera inom de geo-
grafi ska ramar som är miljömässigt relevanta. 
Det betyder att bindningsrätter för koldioxid 
kan säljas globalt, eftersom det inte fi nns något 
geografi skt samband mellan utsläppen och de-
ras miljöeff ekter. Värmland skulle kunna sälja 
sina kväve- och svavelbindningsrätter i Nord- 
och Mellaneuropa, eftersom de utsläpp som 
marken i Värmland binder i huvudsak kommer 
därifrån. Lokala miljöproblem matchas lokalt, 
regionala problem regionalt och globala utsläpp 
hanteras på en global marknad.

När de som släpper ut betalar de som via 
sina ekosystem tar hand om utsläpp uppstår 
alltså omfördelningar av värden från företag 
och hushåll som förbrukar hållbarhet till fö-
retag som producerar hållbarhet. Det leder till 
överföringar mellan sektorer men också till re-
gional omfördelning, eftersom producenter och 
konsumenter av ekosystemtjänster inte är jämnt 
fördelade över landet (eller världen). I ett snävt 
perspektiv skulle man kunna hävda att det är 
ekosystemproducenterna som tjänar på syste-
met, men ytterst blir utsläppsintensiva städer 
och industrier vinnare. Ekosystemmarknaden 
ger dem möjlighet att köpa den hållbarhetsbas 
de inte själva kan producera och utan vilken de 
i längden inte kan existera.

En marknad för ekosystemtjänster skulle 
skapa starka incitament för hållbar utveckling 
såväl på producent- som på konsumentsidan. 
Det blir lönsamt både att öka produktionen av 
ekosystemtjänster och att minska konsumtio-
nen av miljöutrymme.

Omföring från stad till landsbygd
Landsbygdens produktion av miljötjänster i 
vårt exempel kan grovt skattas till 79 miljarder 
kronor årligen. Det motsvarar ungefär den så 
kallade stora regionalpolitikens budget. Som 
jämförelse kan också nämnas, att jordbrukets 
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totala ersättning för eget arbete och kapital 
(BNP-bidrag) är 3-5 miljarder kronor per år. 
Skogsbrukets bidrag till BNP är knappt 20 
miljarder kronor per år. Även om SIKAs kal-
kylvärden skulle ligga långt ifrån de priser som 
skulle sättas på en framtida grön marknad visar 
räkneexemplet potentialen i den gröna markna-
den. Städers och industriers ekologiska hållbar-
het kan säkras för en begränsad summa (några 
procent av BNP), samtidigt som vi kommer 
bort från dyra jordbruks- och regionalstöd.

2. Därför behövs nya styrmedel

Läget på bondgården
Göte Bertilsson, ledamot KSLA
Svenskt jordbruk har hunnit en god bit på väg 
mot hållbar och miljöanpassad produktion. 
Utgångsläget är bra. Ändå återstår mycket att 
göra. Produktionen kan modifi eras, anpassas 
och trimmas på olika sätt för en ökad ekologisk 
eff ektivitet.

Det fi nns emellertid också en ekonomisk sida 
av saken. Bonden för idag en kamp för kortsiktig 
ekonomisk överlevnad. Det är han som svarar 
för livsmedelsproduktionen och det är han som 
påverkar miljön. Men han är utan infl ytande på 
priset, för mellan honom och konsumenten lig-
ger världsmarknaden. Där bestäms priset på den 
huvuddel av jordbruksproduktionen som är sta-
pelvaror. Ökade kostnader kan alltså inte direkt 
föras över till konsumenten, och dagens priser 
på jordbruksprodukter lämnar inget utrymme 
för ökade produktionskostnader.

Ett jordbruksföretag kan eller bör alltså inte 
gå längre än vad som lönar sig inom ramen för 
de bestämmelser som fi nns. De första stegen i 
miljöarbetet, till exempel bättre styrning av in-
satser, lönar sig. De ligger inom ramen för GAP 
(Good Agricultural Practice) och kan tas om 
hand av ordinarie marknadskrafter. När WTO 
och handeln (till exempel ICA) talar om mil-
jökrav på livsmedelsproduktion avser man krav 
och åtgärder inom ramen för GAP. GAP sätter 
också ett tak för rådgivningen och projekt som 
Greppa Näringen (fi gur 1).

Figur 1.  Ett jordbruksfö-
retag kan eller bör alltså 
inte gå längre än vad som 
lönar sig inom ramen för de 
bestämmelser som fi nns. De 
första stegen i miljöarbetet, 
till exempel bättre styrning av 
insatser, lönar sig. De ligger 
inom ramen för GAP (Good 
Agricultural Practice) och 
kan tas om hand av ordinarie 
marknadskrafter.
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Även i Sverige kan vi göra mer på miljöområ-
det än vi gjort inom ramen för GAP. Problemet 
är, att det inte räcker. Vi har en stressad planet, 
och stressen ökar. Människan lägger redan idag 
beslag på över hälften av jordens samlade bio-
logiska produktion. Snart behövs mer. Därför 
är det nödvändigt med ”decoupling”; vi måste 
öka livsmedelsproduktionen utan motsvarande 
ökning i jordbrukets miljö- och resursförbruk-
ning. Vi måste vidta åtgärder som går längre 
än GAP och det måste fi nnas incitament för 
dem.

Går man längre än GAP kan jordbru-
ket producera en lång rad ekosystemtjänster. 
Några exempel är bättre mullhushållning (kol-
bindning), bättre växtnäringshushållning och 
mindre bekämpningsmedel genom styrning 
och precisionsteknik, lägre drivmedelsanvänd-
ning genom nya jordbearbetningssystem, bio-
logisk mångfald och produktion av bioenergi. 

Grunden för produktion av dessa tjänster är of-
tast en kombination av åtgärder: val av grödor 
och sorter, bearbetningsteknik, och utnyttjande 
av de bästa möjliga tekniska lösningarna.

KSLAs kommitté för ekologi, ekonomi 
och miljöstyrning har försökt att bedöma hur 
spannmålsproduktionen i svenskt jordbruk 
skulle kunna förändras utöver GAP för att 
bidra till ekologisk hållbarhet och vad föränd-
ringen skulle kosta (fi gur 2). Åtgärdspaketet 
skulle bidra till bättre kvävehushållning, mins-
kad spridning av bekämpningsmedel, förbätt-
rad biologisk mångfald och bättre markvård. 
Totalkostnaden för brukaren skattades till 
minst 1 200–2 000 kronor per hektar, vilket 
motsvarar drygt 20 öre per kilo spannmål. Det 
skulle inte märkas mycket på brödpriset om det 
kunde slå igenom hela vägen, men det är likväl 
en fj ärdedel av vad bonden får för sin spannmål 
idag.

Figur 2.  En bedömning har gjorts av 
hur spannmålsproduktionen i svenskt 
jordbruk skulle kunna förändras utöver 
GAP för att bidra till ekologisk hållbar-
het och vad förändringen skulle kosta. 
Åtgärdspaketet skulle bidra till bättre 
kvävehushållning, minskad spridning 
av bekämpningsmedel, förbättrad bio-
logisk mångfald och bättre markvård. 
Totalkostnaden för brukaren skattades 
till minst 1 200–2 000 kronor per hektar, 
vilket motsvarar drygt 20 öre per kilo 
spannmål.
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Ett annat exempel på åtgärder är ändrad 
växtföljd, där man lägger in ett år med vallodling 
(fi gur 3). Kan vallen säljas blir det ett ekonomiskt 
netto, samtidigt som man ökar kolbindningen 
och minskar användningen av bekämpningsme-
del och diesel i jordbruket. Om vallen inte går 
att sälja blir det däremot ett ekonomiskt minus. 
Förändringen skulle innebära kolbindning med 
230 kilo kol (motsvarande 800 kilo koldioxid) 
per hektar och år (jämfört med oförändrad växt-
följd utan vall), och ännu något mer om vallen 
plöjs ned. Om man kunde sälja denna kolbind-
ning till dagens marknadspris skulle det inbringa 
omkring100 kronor per hektar, vilket alltså inte 
vore tillräckligt för att vända förlust till vinst 
– men det är en bit på väg.

Om man räknar med förändrad växtföljd 
med vallodling på en miljon hektar skulle kol-
bindningen totalt bli 0,8 miljoner ton, vilket 
motsvarar en procent av Sveriges samlade ut-
släpp. Kyoto-målet är att utsläppen ska minska 
med 4 procent.

Utöver dessa exempel, som avser konkreta 
åtgärder och förändringar i jordbruket, produ-

cerar jordbruksmarken ”passiva miljötjänster” 
bara genom att fi nnas, exempelvis fi ltrering av 
vatten och luft.

Frågan är om och i så fall hur ekosystem-
tjänster av olika slag kan säljas.

Ett svar på den frågan är att samhället re-
dan idag köper sådana tjänster av jordbruket. 
Fånggrödor och skyddszoner är två exempel, 
där samhället köper själva etablerandet. Inom 
ramen för EUs jordbrukspolitik fi nns verktyg 
som tvärvillkor och miljöprogram. Flera EU-
länder utnyttjar dessa möjligheter positivt, och 
det kan leda långt. I Tyskland har man krav 
på växtföljd och humusbalans, och man får 
ersättning för att bekämpa mindre. USA ut-
vidgar denna typ av miljöincitament, som till 
en del har karaktären av specifi ka utvecklings-
kontrakt (Environmental Quality Incentives 
Programme, EQIP).

Ett problem är att det är svårt att i det en-
skilda fallet kvantifi era en miljötjänst. För den 
enskilde jordbrukaren blir det mer fråga om en 
arbetsriktning än om kvantifi erbara miljöeff ek-
ter. Man kan beräkna skillnader mellan olika 

Figur 3.  Ett annat exempel på 
åtgärder är ändrad växtföljd, 
där man lägger in ett år med 
vallodling (fi gur 3). Kan vallen 
säljas blir det ett ekonomiskt 
netto, samtidigt som man ökar 
kolbindningen och minskar 
användningen av bekämpnings-
medel och diesel i jordbruket.
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system och skötselmodeller (som i exemplet i 
fi gur 3 för kol) och kanske kan man i vissa fall 
göra mer generella uppskattningar genom mo-
dellberäkningar. Frågan är om det räcker för 
köparen i en ”miljötjänstmarknad”?

Miljön och den globala säkerheten
Tomas Ries, Utrikespolitiska institutet
I ett teknologiskt historiskt perspektiv kan man 
säga att mänsklighetens utveckling genomgått 
tre olika faser. Den första är förhistorisk: jägar- 
och samlartiden. För omkring 10 000 år sedan 
började övergången till den andra perioden, då 
människan blev jordbrukare. Sedan kom den 
industriella revolutionen, då det samhällssys-
tem som vi i den rika världen är vana vid växte 
fram: den industrialiserade nationalstaten. Nu 
befi nner vi oss i övergången till den fj ärde fasen, 
som har många namn: globalisering, det post-
moderna samhället, informationssamhället...

Vid varje övergång mellan dessa faser har 

mänsklighetens villkor och förhållande till mil-
jön förändrats i grunden. Vid ingången till den 
industriella eran uppstod hela det säkerhetsper-
spektiv som varit dominerande i vår tid, och där 
tävlande elitstater är det största problemet. När 
vi nu går in i en ny period kommer detta per-
spektiv säkert att förändras.

Övergången mellan den moderna epoken 
och globaliseringens tidsålder innebär djup-
gående förändringar på en lång rad områden 
(fi gur 4). Den viktigaste är att teknologin 
bildligt talat gjort vår värld mycket mindre. I 
ett ekologiskt perspektiv är en grundläggande 
skillnad, att fram till för ungefär 100 år sedan 
var mänsklighetens påverkan på miljön mycket 
obetydlig. Idag påverkar vi de globala ekosys-
temen i grunden på tre olika sätt:

• utarmning av vitala resurser
• störningar i de globala ekosystemen
• framkallande av katastrofer
Dessa problem är naturligtvis i hög grad 

sammankopplade med varandra, men de pro-

Figur 4.  Övergången mellan den 
moderna epoken och globalise-
ringens tidsålder innebär djupgå-
ende förändringar på en lång rad 
områden (fi gur4). Den viktigaste 
är att teknologin bildligt talat 
gjort vår värld mycket mindre.
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blem de orsakar är delvis olika.
Den ekologiska krisen är nu så allvarlig att 

vi måste ta itu med den, men samtidigt befi nner 
vi oss i en övergångsfas där den tidigare globala 
säkerhetspolitiska agendan är på väg att lösas 
upp i ett diff ust moln av frågeställningar, hot 
och problem och där politikerna famlar efter 
en ny dagordning. Därför är det viktigt att vi 
förmår analysera och prioritera säkerhetspro-
blemen, och där fi nns det två kritiska variabler. 
Den ena är hur allvarliga konsekvenserna är 
och den andra är hur sannolikt det är att hotet 
blir verklighet (fi gur 5).

Den sena industrialismens hotanalys en-
ligt denna modell var ganska enkel. Det stora 
hotet mot vår existens var ett angrepp från 
Sovjetunionen och ett globalt kärnvapenkrig. 
Den globala fattigdomen var huvudsakligen 
ett moraliskt problem, det hotade inte oss i den 
rika delen av världen. Medvetandet om en väx-

ande global ekologisk kris var ännu begränsat 
och suddigt.

Idag ser det helt annorlunda ut (fi gur 6). 
Högst på agendan fi nns nu den globala, icke-
statliga terrorn, exemplifi erad av attacken i USA 
den 11 september 2001. Den har ännu inte ut-
gjort något existentiellt hot, men skulle kunna 
göra det, i första hand genom attacker med bio-
logiska stridsmedel. Ett närliggande stort hot 
är faran för en dödlig pandemi. Sars-epidemin 
gav en föraning om detta hot. Sjukdomen var 
inte särskilt smittsam eller farlig, men den fi ck 
likväl en enorm eff ekt på världshandeln och 
ekonomin, i synnerhet i de drabbade område-
na. En global, dödlig epidemi skulle inte bara 
betyda stora förluster i människoliv, utan san-
nolikt också att världshandeln skulle krascha, 
eftersom en stor del av alla resor och transporter 
av varor skulle stoppas. En global ekonomisk 
depression eller krasch kan inträff a också av an-

Figur 5.  Det är viktigt att vi förmår 
analysera och prioritera säkerhets-
problemen, och där fi nns det två 
kritiska variabler. Den ena är hur 
allvarliga konsekvenserna är och 
den andra är hur sannolikt det är att 
hotet blir verklighet.
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Figur 6.  Högst på agendan idag 
fi nns den globala, icke-statliga 
terrorn, exemplifi erad av attacken 
i USA den 11 september 2001. 
Den har ännu inte utgjort något 
existentiellt hot, men skulle kunna 
göra det, i första hand genom at-
tacker med biologiska stridsmedel. 
Ett närliggande stort hot är faran 
för en dödlig pandemi. En global 
ekonomisk depression eller krasch  
är det tredje stora hotet på dagens 
säkerhetspolitiska agenda.

Figur 7.  De ekologiska hot och 
problem vi står inför kan naturligt-
vis analyseras på samma sätt, här 
visas exempel på en sådan analys 
i ett svenskt perspektiv.
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dra orsaker, och detta är det tredje stora hotet 
på dagens säkerhetspolitiska agenda.

De ekologiska hot och problem vi står inför 
kan naturligtvis analyseras på samma sätt. Figur 
7 visar exempel på en sådan analys i ett svenskt 
perspektiv. Vi står inför ett växande antal mil-
jörelaterade säkerhetsproblem, varav några är 
mycket aktuella och mycket allvarliga.

Så mår vår planet – FNs Millennium 
Ecosystem Assessment
Lisen Schultz, Centrum för tvärvetenskaplig 
miljöforskning, Stockholms universitet
FNs Millennium Ecosystem Assessment (MA) 
är den största undersökning av vår planets häl-
sotillstånd som gjorts. Den beställdes av FNs 

generalsekreterare år 2000 och har engagerat 
1 360 experter i 95 länder. Strukturen och syf-
tet med projektet är snarlikt FNs vetenskapliga 
panel i klimatfrågan (IPCC). 

Den grundläggande fråga som rapporten 
försöker besvara är hur jordens ekosystem mår. 
Vilken betydelse har de för människan och hur 
kan vi förvalta dem så att de kan fortsätta att 
föda en växande befolkning? Utvärderingen har 
undersökt hur ekosystemen påverkats under de 
senaste 50 åren och blickar också 50 år framåt 
i tiden. 

MA har undersökt 24 olika ekosystemtjäns-
ter, däribland vattenrening, matproduktion och 
skydd mot katastrofer (fi gur 8). Några av de 
övergripande slutsatserna är:

• De senaste 50 åren har ekosystemen om-

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
= varor och tjänster som människor får från ekosystemen

Figur 8.  24 olika 
ekosystemtjäns-
ter är under-
sökta, däribland 
vattenrening, 
matproduktion 
och skydd mot 
katastrofer.
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vandlats kraftigare och snabbare än någonsin 
tidigare

• Vissa ekosystemtjänster – jordbruksgrö-
dor, boskap, trä – har ökat, vilket lett till ökat 
välstånd. Detta har dock skett till priset av att 
andra ekosystemtjänster minskat – luftrening, 
dricksvatten, skydd mot katastrofer och ned-
brytning av avfall. 

• 15 av 24 tjänster utnyttjas ohållbart, men 
framför allt har ekosystemens hälsa urholkats, 

liksom deras resiliens och därmed den långsik-
tiga kapaciteten att leverera viktiga ekosystem-
tjänster.

Sammantaget innebär denna situation ett 
hot mot människans välfärd.

Bland de allvarligaste hoten mot ekosyste-
men och deras förmåga att leverera tjänster är 
enligt rapporten klimatförändring och över-
gödning. Andra särskilt allvarliga problem som 
pekas ut är:

• Varsamt nyttjade ekosystem ger 
högre ekonomiska värden.

• Exempelvis mangrove:
Renar vatten från land, skyddar kusten från vå-
gor, producerar fi sk, skaldjur, ved och virke.

Att äta kakan och ha den kvar...

Figur 9.  Rätt förvaltade kan ekosystem-
tjänsterna öka. Exempelvis kan jordbruk bi-
dra till biologisk mångfald, koldioxidupptag 
och naturupplevelser. Mangroveskog kan 
skydda kusten mot vågor och producera 
fi sk och skaldjur. Dessutom är varsamt 
nyttjande av ekosystemen ofta mer lönsamt 
samhällsekonomiskt än intensiv odling av 
en gröda.
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• utrotningen av arter, som idag är 500–
1 000 gånger snabbare än den ”naturliga” ut-
döendetakten.

• världsfi skets djupa kris, som är en följd av 
oväntade tröskeleff ekter.

Två miljarder människor i torra områden är 
särskilt sårbara för förlusten av ekosystemtjäns-
ter.

Ett huvudbudskap är att den pågående 
utarmningen av ekosystemen går att vända, 
samtidigt som den ökande efterfrågan på mat, 
vatten, trä och andra naturresurser tillgodoses. 
MA redovisar fyra scenarier som visar hur detta 
kan gå till. För att en vändning ska bli möjlig 
krävs dock betydande politiska och institutio-
nella reformer. Rapporten konstaterar att dessa 
lyser med sin frånvaro idag.

Rätt förvaltade kan ekosystemtjänsterna 
öka. Exempelvis kan jordbruk bidra till biolo-
gisk mångfald, koldioxidupptag och naturupp-
levelser. Mangroveskog kan skydda kusten mot 
vågor och producera fi sk och skaldjur. Dessutom 
är varsamt nyttjande av ekosystemen ofta mer 
lönsamt samhällsekonomiskt än intensiv odling 
av en gröda (fi gur 9).

En MA-studie i Kristianstads Vattenrike 
visar hur naturvård kan vara en källa till sam-
hällsutveckling. Genom att restaurera en våt-
mark i samarbete med lantbrukare, ideella för-
eningar, kommun och länsstyrelse har man här 
lyckats åstadkomma ett vattenrike som attrahe-
rar turister och lokalinvånare såväl som hotade 
fågelarter. Området har blivit en internationell 
förebild för hållbar utveckling, och några av 
nycklarna till framgången är den strategiska 
samverkan mellan sektorer och olika nivåer och 
att naturvården kopplats till samhällsnytta.

MA-rapporterna ger en rad rekommenda-
tioner till beslutsfattare som vill bidra till håll-
bart nyttjande av ekosystemtjänsterna. Många 
av dessa handlar om att konsumenter av ekosys-
temtjänster betalar producenterna. Det hand-

lar alltså om att etablera gröna marknader, som 
förhindrar överkonsumtion och stimulerar god 
förvaltning.

Samtidigt får man inte glömma att det fi nns 
andra värden än pengar som kan locka mark-
förvaltare att tillhandahålla ekosystemtjänster. 
Känslan av delaktighet och att bidra till något 
större är viktig, liksom känslan av att det man 
gör och kan respekteras. MA rekommenderar 
att beslutsrätten för lokala brukare och sam-
hällen ökar, att samverkan mellan sektorer och 
nivåer förbättras och att ekosystemtjänsterna 
beaktas i alla beslut. 

Miljömålsarbetet i Sverige
Robert Andrén, Naturvårdsverket
Utgångspunkten för miljöarbetet i Sverige är en 
politisk vision, antagen av en enig riksdag: de 
stora miljöproblemen ska vara lösta inom en ge-
neration. Man har valt att arbeta mot detta mål 
i en struktur med femton, numera sexton, na-
tionella miljömål. Arbetet med att förverkliga 
målen är självfallet en process med många steg, 
från att problem defi nieras och kartläggs, till 
åtgärder och utvärdering av resultat, som i sin 
tur ligger till grund för det fortsatta arbetet och 
nya åtgärder där så behövs. Miljömålen utgör 
den miljömässiga dimensionen i arbetet med att 
nå en hållbar utveckling i Sverige.

Centralt leds miljömålsarbetet av 
Miljömålsrådet, som tillsatts av regeringen. De 
nationella miljömålen har bidragit till att skapa 
ett mer strukturerat miljöarbete och förbätt-
rat samverkan mellan olika aktörer. Det fi nns 
självfallet meningsskiljaktigheter om vad som 
ska göras och hur, men det förs en konstruktiv 
diskussion inom Miljömålsrådet och den måste 
få ta tid, även om miljösituationen är sådan att 
vi inte har hur mycket tid som helst.

Fram till nu har mycket av miljömålsarbetet 
styrts centralt – av riksdag, regering och myn-
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digheter – för att etablera den struktur som 
man nu till stor del arbetar efter. Kraften för 
att genomföra målen ligger dock i stor utsträck-
ning hos andra aktörer: kommuner, näringsliv 
och enskilda medborgare. På många håll, bland 
annat på landets länsstyrelser, har man tagit till 
sig miljömålen och använder dem som centrala 
utgångspunkter för mycket av sitt arbete. Ett 
viktigt nästa steg är att på samma sätt nå den 
lokala nivån, att miljömålen kommer in som en 
central utgångspunkt i kommunernas arbete.

När det gäller näringslivet arbetar många 
stora företag seriöst och målmedvetet med mil-
jöfrågorna. Den stora utmaningen är att få det 
stora fl ertalet små och medelstora företag att 
inse att aktivt miljöarbete och ekonomisk lön-
samhet går att kombinera. Här är det viktigt 
att lyfta fram goda exempel på sådana kombi-
nationer.

Vi måste nå ut till ekonomer, samhällspla-
nerare och entreprenörer med kunskapen att det 
inte med automatik råder en motsättning mel-
lan ekonomi och miljötänkande, att naturresur-
serna inte är en del av vårt ekonomiska system 
utan att det är precis tvärtom. Vi måste få upp 
ögonen för det orimliga i att fortsätta investera 
i våra barns ohälsa genom att inte ta många av 
våra miljöproblem som luftföroreningar och 
buller på allvar – en uppgift som ligger hos alla 
och envar.

Hållbar utveckling och internationell politik
Anders Wijkman, EU-parlamentet
På det internationella planet har arbetet med 
hållbar utveckling hittills i första hand koncen-
trerats på att kartlägga och beskriva problemen. 
På många områden har detta efterhand resul-
terat i internationella konventioner och avtal, 
där de stater som ratifi cerar avtalen förbinder 
sig att iaktta ett visst förhållningssätt och vidta 
åtgärder. Ett generellt problem med dessa kon-

ventioner är att de inte innehåller några sank-
tionsbestämmelser. Stater kan bryta mot kon-
ventionerna utan att det får några konsekvenser. 
Det är egentligen bara på handelsområdet som 
internationella avtal har sanktionsmöjligheter. 
Brott mot WTOs regler kan kosta stater bö-
tesbelopp i storleksordningen fl era miljarder 
dollar. De fl esta miljökonventioner är däremot 
nästan helt tandlösa. Klimatkonventionen har 
ännu inga som helst sanktionsmöjligheter på 
den internationella nivån. EU har däremot be-
slutat om kännbara ekonomiska sanktioner för 
stater som inte lever upp till sina åtaganden en-
ligt Kyoto-protokollet.

På den regionala nivån fi nns en lång rad la-
gar och direktiv på EU-nivå. Det fi nns också 
en rad samarbetsavtal på miljöområdet inom 
FNs regionala organ. Genomgående är dock 
att dessa avtal ytterst sällan anvisar metoder 
eller strategier för att nå de mål man kommit 
överens om. FNs kommission för hållbar ut-
veckling, CSD, samlas årligen och diskuterar 
olika teman, men när det blir fråga om att ena 
sig kring hur arbetet för hållbar utveckling ska 
bedrivas rent praktiskt är beslutskraften påfal-
lande liten. Kyoto-protokollet är strängt taget 
det enda internationella avtal som gått ett steg 
längre och beslutat om ett antal instrument för 
att nå uppsatta mål. FNs miljöprogram UNEP 
har en rad arbeten i gång, men det handlar då 
om projekt och frivilliga samarbeten med olika 
delar av näringslivet, exempelvis försäkrings-
branschen.

På EU-nivå fi nns däremot konkret samar-
bete kring implementering av miljömål. Det 
fi nns förbud, exempelvis på kemikalieområdet. 
Det fi nns utsläppstak för stora förbränningsan-
läggningar och ganska precisa krav på återvin-
ning av elektronikskrot och uttjänta bilar. Det 
fi nns också en rad system för att stödja hållbar 
utveckling; stöd till energieff ektivisering och 
förnybar energiproduktion och en rad stödfor-
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mer inom ramen för jordbrukspolitiken. Det 
fi nns också ett särskilt direktiv om stöd för bio-
bränslen och – sist men inte minst – systemet 
för handel med utsläppsrätter.

Handel med utsläppsrätter
Att få till stånd handeln med utsläppsrätter 
inom Kyoto-protokollets ram har varit en lång 
och komplicerad process. En svårighet var att 
bestämma i vilket led handeln skulle ske; i im-
port- och producentledet eller i konsumentle-
det. En annan fråga var hur utsläppsrätterna 
skulle fördelas. Ska de auktioneras ut eller för-
delas genom politiska beslut och i förhållande 
till vad företagen tidigare släppt ut? Man valde 
så småningom den senare modellen, vilket möj-
ligen var ett pris som måste betalas för att få 
med näringslivet i systemet, men det har fått 
en rad mycket beklagliga konsekvenser. Företag 
som de senaste tio eller tjugo åren har ansträngt 
sig för att minska sina utsläpp, bland annat på 
uppmaning av regeringarna, har nu fått betyd-
ligt lägre tilldelning av utsläppsrätter än de som 
inte vidtagit motsvarande åtgärder. Eftersom 
utsläppsrätterna är värda pengar betyder detta 
att de miljömässigt minst aktiva företagen nu 
belönas ekonomiskt för att de underlåtit att 
minska sina utsläpp tidigare. Dessutom har 
man totalt sett fördelat mer utsläppsrätter än 
man borde ha gjort. De företag som är med i 
systemet står tillsammans för omkring 45 pro-
cent av koldioxidutsläppen i unionen. De har 
fått utsläppsrätter som sammantaget överstiger 
deras faktiska utsläpp år 2001 med omkring 20 
procent. Med tanke på att målet är att minska 
utsläppen totalt med 8 procent från 1990 års 
nivå är det svårt att se logiken i detta. Om 
systemet ska få avsedd eff ekt krävs kraftfulla 
skärpningar när utsläppsrätterna för perioden 
efter 2008 ska fördelas.

En annan svår fråga var vilka aktörer som 
skulle ingå i systemet. Det blev bara kraft-

verk, industrier och andra stora punktkällor. 
Transportsektorn, där utsläppen ökar snabbare 
än i någon annan sektor, är inte med. Även lo-
kaler, bostäder och hushållens övriga konsum-
tion har lämnats utanför.

Även om systemet alltså har fl era svagheter 
var det en bedrift att få det accepterat och det 
gäller nu att göra det bästa möjliga utifrån de 
förutsättningar som råder. Ett specifi kt svenskt 
problem i det sammanhanget är att vi på grund 
av den bristfälliga diskussionen om EU-frågor 
inte har förstått att den energipolitiska situa-
tionen har förändrats i grunden. Det som var 
logiskt så länge vi hade en isolerad svensk ener-
gimarknad är ofta motsatsen idag. Professor 
Björn Karlsson har påpekat att den svenska el-
produktionen visserligen är koldioxidsnål, men 
att vi är värst i Europa på konsumtionssidan, 
eftersom vi har högre elanvändning per capita 
än något annat land. På marginalen är det all-
tid kolkraft från kontinenten som konsumeras, 
eftersom elmarknaden blir allt mer integre-
rad över nationsgränserna. Det är därför inte 
självklart förnuftigt att stänga ner en oljepanna 
och ersätta den med el, eftersom oljepannan 
trots allt är ett såväl energi- som miljömässigt 
bättre alternativ än ett kolkraftverk i Polen eller 
Tyskland.

Helhetsgrepp saknas
Vi har således en rad verktyg för att hantera 
miljöfrågor av olika slag, inklusive klimat-
störningar, men vi har knappast skaff at oss ett 
helhetsgrepp. Vi arbetar med olika sektorslös-
ningar. Vi har dessutom en alltmer globaliserad 
ekonomi och de ekologiska fotavtryck som vår 
konsumtion avsätter i andra delar av världen 
tas nästan aldrig med i bilden. Naturens för-
måga att försörja oss med resurser och att ta 
hand om restprodukter har hittills inte varit 
utgångspunkt för något styrmedel. Inte heller 
fi nns det något system som försöker ta hän-
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syn till fördelningsaspekterna. Diskussionen 
om rättvis fördelning av resurser och miljöut-
rymme globalt har inte ens kommit igång, trots 
att skillnaderna är dramatiska. USA förbrukar 
exempelvis 3-4 gånger mer energi än Kina, som 
har fem gånger så många invånare.

Mot denna bakgrund är diskussionen om en 
marknad för ekosystemtjänster högst relevant. 
Syftet är att försöka öppna dörren till en lösning 
som tar ett helhetsgrepp på allt från produktion 
till absorption av restprodukter och där begrepp 
som ekologiska fotavtryck, bärkraft och rättvis 
fördelning också tas med i bilden. De areella 
näringarna ses inte bara som producenter av 
vissa varor utan också som leverantörer av eko-
systemtjänster. Diskussionen har relevans för 
det fortsatta arbetet med klimatfrågan, försur-
ningsproblematiken och övergödningen, men 
också för reformeringen av jordbrukspolitiken. 
Det bör också kunna bidra till att förändra den 
förhärskande och förlegade föreställningen om 
förhållandet mellan stad och landsbygd, där 
landsbygden beskrivs som tärande medan all 
dynamik och drivkraften för den ekonomiska 
utvecklingen fi nns i städerna.

3. Vilka styrmedel behöver vi?

Ekonomiska styrmedel för hållbar utveckling
Th omas Sterner, Inst. för företagsekonomi, 
Göteborgs universitet
Inledningsvis kan man konstatera, att de tids-
skalor som är relevanta när man diskuterar 
naturliga processer och miljöpåverkan är helt 
andra än de som är förhärskande inom eko-
nomi och politik. Data från borrkärnor ur po-
laris visar, att atmosfärens koldioxidhalt varie-
rat mellan 180 och 280 ppm under de senaste 
400 000 åren. Om man enbart ser till den lilla 
del av detta tidsspann som vi normalt kallar 
”historien” framstår inte den ökning av koldi-
oxidhalten som skett under de senaste seklerna 
som så dramatisk som den i själva verket är. 
Atmosfärens koldioxidhalt är nu 376 ppm, en 
situation som alltså saknar motstycke under en 
period i jordens historia som omspänner fl era 
istider med mellanliggande värmeperioder (fi -
gur 10). Bara i ett mycket kort tidsperspektiv 
kan man mot denna bakgrund kalla EU-målet 
att stabilisera atmosfärens koldioxidhalt på 550 
ppm ”radikalt”.

Figur 10.  Om man enbart ser 
till den lilla del av detta tids-
spann som vi normalt kallar 
”historien” framstår inte den 
ökning av koldioxidhalten 
som skett under de senaste 
seklerna som så dramatisk 
som den i själva verket är. 
Atmosfärens koldioxidhalt 
är nu 376 ppm, en situation 
som alltså saknar motstycke 
under en period i jordens 
historia som omspänner fl era 
istider med mellanliggande 
värmeperioder.
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I vilken mån kan ekonomiska styrmedel an-
vändas för att minska användningen av fossila 
bränslen och avvärja hotet mot klimatföränd-
ringar? I det följande diskuteras denna fråge-
ställning med fokus på transportsektorn.

Elementär ekonomisk teori säger att om 
priset på en vara stiger så minskar efterfrågan. 
I diskussionen om tillväxt kontra miljö måste 
man också beakta eff ekten av ökande köpkraft. 
Är det exempelvis möjligt att halvera utsläppen 
från fossila bränslen om befolkningens inkomst 
samtidigt växer med 50 procent? Ekonomens 
svar på den frågan, baserat på gängse kalkyler, 
är: ja det är möjligt. Det som krävs är en höjning 

av bränslepriset med 300 procent (se ruta).
Den fråga som infi nner sig är hur en sådan 

höjning skulle påverka samhällsekonomin och 
välfärden, och om den över huvud taget är möj-
lig. Svaret är att den inte bara är möjlig, den har 
redan genomförts i Europa. Figur 11 visar hur 
bensinpriset utvecklats i ett antal länder sedan 
1960. Diagrammet visar också att det fi nns ett 
mycket tydligt samband mellan bränslepris och 
per capita-konsumtion av bensin. Om hela värl-
den hade bensinpriser på europeisk nivå skulle 
de globala utsläppen av koldioxid vara omkring 
40 procent lägre än de faktiskt är.

Samtidigt måste det återigen understrykas, 
att exemplet enbart täcker transportsektorn. 
Utsläppen från industri, uppvärmning och el-
produktion har lämnats utanför. För att komma 
tillrätta med utsläppen av växthusgaser krävs 
åtgärder av många olika slag. Ser man till den 
ekonomiska utvecklingen i stora folkrika ut-
vecklingsländer som Kina, med en årlig ekono-
misk tillväxt på åtta procent, är det uppenbart 
att det inte är frågan om att välja biobränslen el-
ler energisparande eller solceller. Vi kommer att 
behöva utnyttja alla möjligheter, från lagring av 
koldioxid i marken till utveckling av superisole-

Vad krävs för att halvera transport-
sektorns utsläpp av koldioxid om 
inkomsterna ökar med 50 procent?

Efterfrågan på bränsle: Q = Ya Pb

Elasticitet: Inkomst: 1, pris -0,8
Q = Y P-0,8

P = (0,5/1,5)-1/0,8 = 3,95

Gasoline: Price and use/capita

Figur 11.  Bensinprisets 
utveckling i ett antal 
länder sedan 1960. 
Det fi nns ett mycket 
tydligt samband 
mellan bränslepris 
och per capita-kon-
sumtion av bensin. 
Om hela världen 
hade bensinpriser på 
europeisk nivå skulle 
de globala utsläppen 
av koldioxid vara om-
kring 40 procent lägre 
än de faktiskt är.
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rade hus utan värmesystem. 
Den utveckling som skett i den svenska 

fj ärrvärmesektorn är ett exempel som visar po-
tentialen när det gäller att ersätta fossila bräns-
len med biobränslen. Sedan 1980 har sektorn 
i stort sett gjort sig oberoende av olja och kol, 
samtidigt som den ökat sin produktion mycket 
kraftigt (fi gur 12). Drivkraften bakom denna 
snabba omställning har givetvis varit stigande 
oljepriser.

En omständighet som talar för marknads-
baserade styrmedel är att politikerna faktiskt 
lyckats att genomföra mycket stora skattehöj-
ningar i vissa länder och att dessa har haft så 
stor eff ekt. Beräkningar visar, att bränslepriser 
på Storbritanniens nivå inom hela OECD-om-
rådet skulle leda till utsläppsminskningar med 

40 procent. Bränslepriser på USAs nivå skulle 
däremot öka utsläppen med lika mycket. Skälet 
till att det varit svårare att beskatta bränsle i 
USA än i Europa måste sökas i politiska lob-
bygruppers infl ytande.

Styrmedel för jordbrukaren som 
producent av hållbarhet
Helena Johnsson, LRF
I Sverige har vi haft jordbruk i mer än 
5 000 år. Under den tiden har stora föränd-
ringar skett i den verklighet som styrt bondens 
odling och försörjning, från självhushållning 
och byteshandel till skoningslös konkurrens på 
en världsmarknad med stora livsmedelsgrossis-
ter. Två exempel kan visa vad dagens spelregler 
leder till. 

Figur 12.  Den utveckling 
som skett i den svenska fj ärr-
värmesektorn är ett exempel 
som visar potentialen när 
det gäller att ersätta fossila 
bränslen med biobränslen. 
Sedan 1980 har sektorn i 
stort sett gjort sig oberoende 
av olja och kol, samtidigt 
som den ökat sin produktion 
mycket kraftigt.
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Visst är det konstigt att Sverige har svårt att 
uppfylla sitt miljömål om bevarande av betes-
marker? Detta när den inhemska konsumtionen 
av nötkött har stigit med otroliga 50 procent de 
senaste tio åren! Vi äter i genomsnitt 25 kilo 
nötkött per person och år. Hur kommer det sig 
då att inte varenda hagmarksplätt är inhägnad 
och full med betande kor?

Ett annat faktum som man instinktivt kan 
känna är fel är att Stockholms avloppsslam 
transporteras till Dalarna och tippas i nedlagda 
gruvor. Slammet är kontaminerat av lösnings-
medel, tungmetaller och läkemedel och bön-
derna törs inte använda det som gödningsme-
del.

Är detta hållbar utveckling? Bönder har all-
tid varit tvungna att leva med de möjligheter 
och begränsningar som naturen på just deras 
gård ger, klimatet som råder just där och väd-
ret för dagen. Det gör att vi har utvecklat fl era 
metoder och system som hjälp. En del i en lant-
brukares företagsledning, förutom bland annat 
ekonomi, produktion och maskin- och bygg-
nadsunderhåll, är att upprätta en växtnärings-
balans för gården. Man beräknar hur mycket 
kväve, fosfor och kalium företaget köper in ge-
nom foder, strö och eventuellt konstgödsel. Till 
detta lägger man också nedfallet med nederbör-
den. Sedan uppskattar man vilka mängder som 
förs bort när man säljer mjölk, kött, spannmål, 
potatis eller andra produkter. Det gäller att 
nyttja växtnäringsämnena på bästa sätt, att få 
så bra verkningsgrad på odlingen som möjligt. 
Förlusterna vid spridning av stallgödsel eller 
genom urlakning ska minimeras. Det innebär 
att god skörd ger mindre växtnäringsförluster. 
Det binder dessutom mer växthusgaser och 
kväver ogräset, vilket minskar behovet av ke-
misk bekämpning. En god avkastning är helt 
enkelt den bästa strategin även rent ekologiskt. 
Bonden kan inte heller ha en produktion som 
inte är i balans med hans tillgång på åkermark. 

Den som har för lite mark är tvungen att skriva 
avtal med någon granne som har mark tillgäng-
lig.

Detta förhållningssätt till marken och pro-
duktionen ligger väl i linje med det synsätt som 
ligger till grund för idén med en marknad för 
ekosystemtjänster. Vi är därför försiktigt posi-
tiva till tanken, dock med en brasklapp. Det är 
av stor betydelse i vilken geografi sk skala man 
etablerar ett sådant system. Ju fl er parametrar 
man kan ta med, desto bättre helhetsgrepp får 
man. Risken för luckor och ensidig optimering 
minskar, men samtidigt blir den politiska ut-
maningen svårare och risken att systemet krä-
ver omfattande byråkrati ökar. Ett enkelt och 
transparent system är nödvändigt.

Kan man hitta en fungerande modell kom-
mer den grupp i samhället som äger och bru-
kar mark och skog som sig bör att få en central 
roll. Det skulle samtidigt sätta ägarstrukturen 
i olika delar av världen och markförvaltarnas 
rättigheter och skyldigheter i fokus.

Styrmedel för hållbar landsbygdsutveckling
Kåre Olsson, Skattungbyns folkhögskola
Låt oss inledningsvis refl ektera lite över två 
olika tankemodeller för utveckling. 

Den ena modellen är mekanisk. Den ut-
går från att det fi nns en idé som man försöker 
förverkliga genom att ta fram de resurser som 
krävs. Detta är den tankemässiga grunden för 
den utveckling som skett under hela den indu-
striella epoken. Det är en eff ektiv modell, för-
utsatt att det fi nns gott om energi. Den förut-
sätter också specialisering och koncentration av 
verksamheter. En konsekvens av denna modell 
blir att alla delar underordnas ett överordnat 
mål. Modellen har inte heller någon inneboen-
de drivkraft till utveckling. För att ett ånglok 
ska bli något annat än ett ånglok måste det 
smältas ner och någon måste ha en idé om vad 
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materialet ska användas till.
Den andra tankemodellen kan vi kalla or-

ganisk. Den representeras av den biologiska ut-
vecklingen i naturen. Där fi nns inget överordnat 
mål, utan bara ett stort antal aktörer som alla 
agerar inom ramen för de möjligheter och det 
utrymme som står till buds. Vi människor kan 
naturligtvis kategorisera och beskriva processer 
och företeelser, men det är våra tankekonstruk-
tioner, inte någonting som fi nns i naturen. Där 
fi nns inte ens arter, bara individer.

Självfallet vore det inte önskvärt att sam-
hällsutvecklingen sker enligt denna senare, 
organiska modell. Men det kan vara värdefullt 
att refl ektera över den omständigheten att det 
i naturen fi nns inbyggda utvecklingsmekanis-
mer som kan leda till förändring utan att det 
för den skull fi nns en övergripande idé eller ett 
mål. Denna kvalitet saknas i den mekaniska ut-
vecklingsmodellen. Kanske vore det bra om vi 
tillät de båda tankemodellerna att komplettera 
varann när vi diskuterar samhällsutveckling, 
istället för att låta den ena dominera över den 
andra.

Låt oss nu gå från teoriernas värld till lands-
bygdsutvecklingens vardag och verklighet med 
hjälp av ett citat. Det fi nns i en beskrivning 
av landsbygdsutvecklingsprogrammet i EUs 
strukturfonder, Mål 1, södra skogslänsre-
gionen: ”Mellan stad och landsbygd fi nns ett 
ömsesidigt beroende. En uthållig landsbygd är 
viktig för städernas fortlevnad. Städerna ut-
gör motorer i utvecklingen av den omgivande 
landsbygden och förser den med ett brett ut-
bud av bland annat högre utbildning, kommer-
siell service, samhällsservice, kultur och nöjen. 
Landsbygden försörjer städerna med råvaror, 
energi, arbetskraft, livsmedel, kulturbygder, 
historiska värden samt rekreation.” Gör tanke-
experimentet att i denna text byta ut ”stad” mot 
”England” och ”landsbygd” mot ”Indien”. Då 
framstår det synsätt som texten i detta offi  ciella 

och aktuella styrdokument speglar i all sin feo-
dala och koloniala nakenhet. 

Dokumentet säger uttryckligen att lands-
bygden ska förse städerna med arbetskraft, vil-
ket är avveckling, inte utveckling. Avveckling 
av landsbygd och små samhällen ses som en 
nödvändighet för att nå det övergripande mål 
som är fortsatt ekonomisk tillväxt. De sats-
ningar som görs syftar till att integrera regio-
nerna alltmer i det storskaliga produktions-
systemet, inte till att främja lokal utveckling. 
Man kan notera att arbete för lokal utveckling 
i stort sett bedrivs utan att lantbrukarna del-
tar. Deras villkor styrs nämligen av ett annat 
politikområde, jordbrukspolitiken, som verkar 
i en helt annan riktning än regionalpolitiken. 
Jordbrukspolitiken syftar trots allt till en lokal 
utveckling, eftersom den försöker slå vakt om 
jordbruksföretagens lönsamhet och därmed 
deras överlevnad. Bönderna har lärt sig att 
skickligt anpassa sig till de regelverk som fi nns, 
men de agerar sällan på marknaden. För övrigt 
saknas oftast lokala marknader. Min beskriv-
ning grundas på förhållandena i min hembygd 
i Orsa, där jordbrukets förutsättningar natur-
ligtvis inte är de bästa. Samtidigt framträder 
trender oftast tydligast på marginalen.

Självklart hämmas landsbygden och småor-
terna av den kluvna politiken med motstridiga 
mål. Övergången till uthålliga försörjnings-
mönster hämmas av brist på styrmedel och 
brist på kapital. Regionalpolitiken styr ganska 
mycket pengar till byråkratiskt styrda projekt, 
trots att projekt enligt min mening inte kan 
skapa utveckling. Projekt är bara användbara 
när det fi nns en process, inte för att skapa pro-
cesser. Den idé att utveckla en ekomarknad 
som diskuteras här kan vara en möjlighet att 
utveckla helt nya möjligheter och verktyg för 
lokal utveckling.

En rimligare skrivning av citatet ovan vore 
ungefär följande: ”Mellan stad och landsbygd 
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fi nns ett ömsesidigt beroende. En uthållig 
landsbygd är viktig för samhällets fortlevnad 
och utgör motorn för utvecklingen av en hållbar 
försörjning med råvaror, energi och livsmedel.” 
I denna omskrivning ligger en omvändning av 
synen på grundvalarna för vår existens, de bio-
logiska processerna och de samhälleliga förut-
sättningarna att slå vakt om dem och främja 
dem. 

Med ett sådant synsätt bör lantbruksföre-
tagen ses som förvaltare av lokala ekosystem 
och integrerade med de lokalsamhällen där de 
verkar. Livsmedelsproduktion bör ses som ett 
specialfall, en av många möjliga produktionsin-
riktningar. Ett tydligt skifte av inriktning av de 
areella näringarna mot hållbar utveckling – en 
nyorientering som också tydligt markeras utåt 
– är vad som behövs. Samtidigt är det viktigt 
att den gröna sektorn tar plats i det arbete och 
de processer som pågår för regional utveckling. 
Landsbygdsföretagen måste bli de lokala eko-
nomiska motorer de har förutsättningar att bli. 
Man måste utveckla såväl nya produktionsin-
riktningar som nya marknader, inte bara för 
sektorns egen skull utan också för att utmana 
och inspirera andra.

I ett samhällsperspektiv är det angeläget 
att ange mål för denna utveckling, och det 
måste göras i någorlunda god politisk enighet. 
Ekonomiska styrmedel kommer att vara ett 
viktigt redskap i genomförandet av målen. Det 
är angeläget att diskussionen om skatter i be-
tydligt högre grad än hittills handlar om möj-
ligheterna att utnyttja skatter för samhällelig 
styrning – något som en del debattörer alltjämt 
närmast tycks sätta en ära i att inte vilja förstå.

Ska man få acceptans för tanken på han-
del med ekotjänster måste man defi niera och 
exemplifi era sådana tjänster. Det är en stor pe-
dagogisk uppgift att göra begripligt vad ekosys-
temtjänster är och hur en marknad för sådana 
tjänster kan fungera.

4. Marknadsbaserade styrmedel i praktiken 
– exemplet klimatfrågan

Martin Persson, Chalmers tekniska högskola
I och med att Kyoto-protokollet träder i kraft 
sätts ett tak för ett antal industrialiserade län-
ders utsläpp av växthusgaser (till år 2008-2012). 
Detta är ett första steg i utmaningen att på sikt 
stabilisera halten växthusgaser i atmosfären på 
en nivå som undviker en farlig mänsklig påver-
kan på klimatet.

När man utvärderar Kyoto-protokollet ska 
man alltså inte bara göra det utifrån eff ekter och 
kostnader på kort sikt, utan även utifrån hur 
det förbereder oss och skapar acceptans för mer 
långtgående utsläppsminskningar i framtiden. 
Här diskuteras denna fråga utifrån två perspek-
tiv, dels med fokus på den roll upptag av koldi-
oxid i sänkor kan tänkas spela i klimatarbetet 
på kort och lång sikt, dels utifrån frågan om 
det räcker med ett marknadsbaserat styrmedel 
(som handelssystemet i Kyoto) eller om ytterli-
gare styrmedel behövs?

Kyoto-protokollet möjliggör alltså för län-
der att nå sina utsläppsmål genom att öka in-
bindningen av koldioxid i biosfären (skog och 
mark), det som brukar kallas sänkor. Vilken roll 
kan sänkorna kan tänkas spela beror naturligt-
vis på hur mycket vi måste minska utsläppen 
av koldioxid. Det är i sin tur beroende av hur 
känsligt klimatet är för mänsklig påverkan och 
hur stora klimatförändringar vi kan acceptera. 
FN:s klimatpanel har i scenarier över framtida 
utsläpp av koldioxid uppskattat totala utsläpp 
under åren 2000-2100 till mellan 1000-2100 
GtC (miljarder ton kol). Idag ligger de globala 
årliga utsläppen på cirka 6,5 GtC. Om vi ska 
stabilisera halten koldioxid i atmosfären på nå-
gonstans mellan 350-550 ppm (miljondelar), 
vilket är klimatmål som allmänt diskuteras, får 
utsläppen under samma period vara cirka 300 
GtC (för det lägsta målet) och cirka 900 GtC 
(för det höga målet). Utsläppsminskningar på 
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upp till 1800 GtC kan alltså krävas under det 
närmaste århundradet.

Vad är då potentialen för sänkor? Det man 
oftast tänker på när sänkor nämns är plante-
ring eller återplantering av skog. Potentialen är 
där omkring 50 GtC. Ytterligare möjligheter 
till sänkor fi nns i det man kan kalla skötsel av 
kollagren i befi ntliga ekosystem för ytterligare 
kolbindning. Potentialen för detta är i unge-
fär samma storleksordning, omkring 60 GtC. 
Naturligtvis fi nns det stora osäkerheter kring 
dessa uppskattningar, men även om potentia-
lerna skulle vara dubbelt så stora är det tydligt 
att sänkor på sikt bara kan stå för en mindre del 
av det som krävs för att stabilisera koldioxid-
halten i atmosfären. På kort sikt skulle sänkor 
däremot kunna spela en stor roll. 

Två ytterligare perspektiv på sänkor är värda 
att nämnas. För det första är det troligt att kon-
kurrensen om mark kommer att öka i framti-
den. Förutom behovet av areal för livsmedels-
produktion till en växande befolkning kommer 
klimatpolitiken att göra biomassaproduktion 
för energiändamål intressant. Potentialen för 
detta är betydligt större än för sänkor, om-
kring 250 GtC under de närmaste hundra åren. 
Dessutom skiljer sig minskning av koldioxidut-
släppen genom användning av bioenergi (och 
andra förnybara energislag) på ett avgörande 
sätt från kolbindning i sänkor. När ett byte till 
koldioxidneutrala energislag kan bidra med ut-
släppsminskningar för all framtid blir sänkorna 
med tiden allt mindre eff ektiva, för att till slut 
bli helt mättade.

Om vi fokuserar alltför mycket på sänkor på 
kort sikt riskerar vi således att försätta oss i en 
situation där vi snabbt måste expandera koldi-
oxidneutrala energikällor, dels för att successivt 
minska utsläppen, dels för att kompensera för 
eff ekten av avtagande sänkor, något som kan 
göra det politiskt svårt att möta riktigt hårda 
utsläppsmål. Det fi nns alltså skäl att vara för-

siktig med utnyttjandet av sänkor, även om de 
kortsiktigt skulle kunna vara av stor betydelse 
som en kostnadseff ektiv väg att nå Kyoto-må-
len.

Denna slutsats är också relaterad till min 
andra frågeställning om det räcker med ett pris 
på utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser 
för att lösa klimatfrågan? För att svara på detta 
får vi ta ett steg tillbaka och begrunda vad vi 
faktiskt vill uppnå med ett styrmedel på kli-
matområdet, på kort och lång sikt.

På kort sikt vill vi naturligtvis minska ut-
släppen, för att i framtiden kunna nå riktigt 
låga utsläppsnivåer. Dessutom vill vi börja byg-
ga internationella institutioner som kan hantera 
detta globala problem. För detta är ett mark-
nadsbaserat styrmedel som en koldioxidskatt 
eller ett handelssystem som Kyoto fullt tillräck-
ligt. Men dessutom vill vi sätta oss i en bättre 
position för att kunna klara framtida, hårdare 
minskningar av utsläppen, och för detta krävs 
att vi börjar utveckla nya teknologier. För detta 
räcker det inte med ett kolpris.

Främsta skälet till att ett kolpris inte ger 
tillräckligt incitament för att utveckla nya, 
koldioxidneutrala energiteknologier är att det 
fi nns marknadsmisslyckanden. Precis som för 
utsläppen av växthusgaser fattar inte markna-
den de beslut som ur samhällsekonomisk syn-
vinkel är riktiga. I fallet med utsläppen handlar 
det om att kostnaderna för skador av klimat-
förändringar inte refl ekteras i priset för fossila 
bränslen – man har alltså det som brukar kallas 
en negativ externalitet.

I fallet med teknikutveckling och spridning 
av teknologier har man istället en rad positiva 
externaliteter. När en teknik sprids minskar ge-
nerellt pris och osäkerheter, speciellt för nya, 
omogna teknologier. Detta kan fl er företag 
tillgodogöra sig, vilket minskar incitamentet 
för ett enskilt företag att själv utveckla nya och 
osäkra teknologier. Med speciella styrmedel 
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som stödjer forskning, utveckling och sprid-
ning av nya teknologier kan man korrigera för 
dessa marknadsmisslyckanden. Liknande pro-
blem fi nns när det gäller investeringar i ener-
gieff ektiviseringar, något som motiverar extra 
styrmedel också på detta område. Visst skulle vi 
kunna nå hårda klimatmål bara genom att suc-
cessivt höja priset på utsläpp av koldioxid och 
andra växthusgaser, men utan nya teknologier 
för att ersätta fossila bränslen blir det nog poli-
tiskt mycket svårt, och dessutom ur samhälls-
ekonomisk synvinkel onödigt dyrt. 

Sammanfattningsvis:
• I arbetet med att nå långsiktiga klimat-

mål spelar sänkor en relativt marginell roll. Att 
använda mark för att producera bioenergi är ett 
mer lovande alternativ.

• Om vi bara ska nå kortsiktiga utsläppsmål 
på ett kostnadseff ektivt sätt kommer sänkor an-
tagligen spela en stor roll, men detta riskerar att 
försätta oss i en sämre position när det gäller att 
nå långsiktiga klimatmål.

• För att nå långsiktiga klimatmål bör vi, 
förutom ett marknadsbaserat styrmedel som 
ger ett pris på utsläpp av koldioxid, också an-
vända oss av styrmedel för teknikutveckling 
och energieff ektiviseringar. Detta för att öka 
den politiska acceptansen och minska de totala 
kostnaderna för att nå målen.

Ekomarknad och konsumentmakt 
– exemplet koldioxid
Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen
Handeln med utsläppsrätter inom EU började 
2005. Den omfattar 11 000 anläggningar inom 
energiintensiv industri samt kraft- och värme-
sektorn. 700 av anläggningarna fi nns i Sverige. 
Ungefär hälften av de totala utsläppen av kol-
dioxid i EU ingår i handelssystemet.

En utsläppsrätt motsvarar ett ton och även 
privatpersoner kan köpa. Priserna sätts på 

marknaden. Priset ligger för närvarande på om-
kring 200 kronor per ton, vilket stämmer dåligt 
med vad det faktiskt kostar att minska utsläp-
pen inom EU. Ett rimligare pris vore 80–100 
kronor per ton, vilket är kostnaden för att ställa 
om från kol till fossilgas. En förklaring till det 
höga priset kan vara att handeln hittills varit 
mycket begränsad. Sannolikt kommer priset att 
sjunka när marknaden mognat.

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) 
har bestämt sig för att erbjuda privatpersoner 
att delta i handeln med utsläppsrätter. Tanken 
bakom SNFs initiativ är att människor ska ut-
nyttja sin konsumentmakt för att radikalisera 
EUs klimatpolitik. Den som köper upp ut-
släppsrätter utan att sedan utnyttja dem sänker 
därigenom utsläppstaket.

Om man tänker sig att varje SNF-medlem 
köper en utsläppsrätt skulle det svenska ut-
släppstaket minska med en procent. Om alla 
svenskar köper en utsläppsrätt minskar ut-
släppstaket med 15 procent.

Ett problem är naturligtvis att utsläppsrät-
terna har begränsad livslängd. Efter två eller tre 
år måste man köpa nya. Det kan naturligtvis 
uppfattas som betungande, men så är systemet 
konstruerat.

SNFs initiativ är självfallet inte lösningen på 
klimatfrågan, men det skulle få konkret bety-
delse. Utsläppen minskar med ett ton för varje 
utsläppsrätt som köps. Därtill kommer en be-
tydelsefull pedagogisk eff ekt: människor lär sig 
hur systemet fungerar och får en möjlighet att 
praktiskt engagera sig i klimatfrågan.

En risk är naturligtvis att individer väljer 
att köpa utsläppsrätter istället för att försöka 
minska sina egna utsläpp genom att köra min-
dre bil, byta värmesystem i villan etc. Det är 
naturligtvis inte önskvärt, och det måste man 
försöka motverka genom det sätt på vilket 
man informerar om och marknadsför möjlig-
heten.
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5. Marknad för ekosystemtjänster
 – ett styrmedel för hållbar utveckling

Marken – en borttappad produktionsfaktor
Stefan Hellstrand, Nolby Ekostrategi
Det fi nns en betydande överensstämmelse mel-
lan kärnan i jordbruksekonomin såsom den lär-
des ut i Sverige fram tills för cirka 60 år sedan 
och den systemekologiska plattform som lades 
av E. P. Odum i hans bok ”Ecosystems and our 
endangered life-support systems” från 1989. 
Via namn som bland andra Mäler, Perrings, 
Folke, Daly, Costanza, Wackernagel, Rees och 
Jansson har Odums perspektiv fått starkt ge-
nomslag i ekonomisk ekologi och i OECDs syn 
på vad hållbar utveckling är. Samma grundsyn 
genomsyrar också dokumentet Forskning för 
grön framtid, som 20 organisationer i den gröna 
sektorn gemensamt och med KSLA som platt-
form lagt fram som underlag för regeringens 
forskningspolitiska proposition.

Svensk jordbrukekonomi fram till 1945 och 
Odum har ett likartat synsätt på relationen 
mellan mark/natur och samhälle. Det fi nns 
också stora överensstämmelser i språkbruket 
och i prioriteringen av de livsunderstödjande 
processerna, där produktion av livsmedel är 
högt rankad. 

I Odums systemekologiska perspektiv är 
landet och staden ömsesidigt beroende av var-
andra. Ekonomiska resurser produceras i det 
industriella, urbana landskapet. En förutsätt-
ning för detta är livsunderstödet från lands-
bygdens ekosystem. En förutsättning för fram-
tida städer är att man ser detta beroende och 
investerar tillräckligt mycket i landsbygdens/
naturens livsunderstödjande processer. Under 
en period såg vi dessa som fria nyttigheter. 
Hållbarhetsdiskussionen visar att detta i myck-
et är en falsk bild. Nyttigheterna är begränsade 
och den framtida tillgången begränsas av hur 
mycket vi använder dem.

Tre slutsatser kan dras av detta:
• Det fi nns stora likheter mellan gammal 

lantbruksvetenskaplig kunskap och modern 
systemekologisk kunskap om relationen natur/
mark och ekonomi/samhälle.

• En förutsättning för att nå hållbar utveck-
ling är att marken/naturen ånyo förs in centralt 
i ekonomisk teori och praktik.

• Utmaningen för en god samhällsutveck-
ling är i allt väsentligt densamma som för ett 
lantbruk: att i det socioekonomiska och ekolo-
giska sammanhang där man befi nner sig sköta 
det ekonomiska-ekologiska produktionssystem 
man ansvarar för så att man producerar ”till-
räckligt” idag utan att föröda produktionsmöj-
ligheterna för sina egna barn och barnbarn. 

För att lyckas med det som beskrivs i den 
sista slutsatsen krävs en metodik anpassad för 
att hantera system med ömsesidiga beroenden 
mellan ekonomiska, ekologiska och sociala di-
mensioner och mellan mycket låga och mycket 
höga systemnivåer, där samtidigt många intres-
senter kan ha skilda men legitima uppfattningar 
om vad en god utveckling är. 

Relevant metodik för detta är en identifi e-
rad bristvara, och denna brist är en förklaring 
till den hållbara utvecklingens så kallade verk-
ställighetsklyfta. Ett nytt vetenskapsfält kallat 
post-normal vetenskap (PNV) ger förslag för 
att krympa denna verkställighetsklyfta. Man 
föreslår en verktygslåda inom området integra-
tiv värdering. Redskapen ger beslutsunderlag 
som strukturerar en komplex beslutssituation 
med utgångspunkt från beslutsfattarnas behov 
i den aktuella situationen. Viktiga krav är att 
metodiken klarar att samtidigt mäta ett systems 
prestation i biofysiska och socioekonomiska ter-
mer, samt att den kan mäta systemets position 
i förhållande till viktiga förändringskrafter på 
både högre och lägre systemnivåer. Man under-
stryker momentet relevansprövning i det veten-
skapliga projektet: bidrar det till ökad kunskap 
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om villkor för hållbar utveckling, eller löser 
det i allt väsentligt gårdagens problem? Detta 
är ett abstrakt, vetenskapligt, sätt att i kortform 
beskriva de krav som fenomen som hållbar ut-
veckling ställer på redskap som på strategisk, 
taktisk, operativ nivå stödjer en hållbar utveck-
ling. Man kan också beskriva det i mer jordnära 
termer: Hållbar utveckling är i någon mening 
är att åter ” jordslå” den ekonomiska teorin och 
praktiken, och därmed samhället. Att matcha 
”ekologiska fötter” till tillgängligt ståutrym-
me. 

Kritiska belastningsgränser som beskrivnings-
grund för ekosystemtjänster
Stefan Åström, IVL Miljöinstitutet AB
Kritiska belastningsgränser beskriver ett sys-
tems kapacitet att omhänderta föroreningar 
utan att ta skada. När man räknar fram den kri-
tiska belastningsgränsen tas hänsyn till syste-
mets karaktärsdrag. I fallet med kritisk belast-
ningsgräns av försurande nedfall består sådana 
karaktärsdrag till exempel av markanvändning, 
berggrundens vittringshastighet samt depone-
ring av baskatjoner. 

Kritisk belastning är ett statiskt mått. Det 
visar vilken exponering ett system kan utsättas 
för under mycket lång tid utan att bli negativt 
påverkat. Detta givet att karaktärsdragen inte 
ändras över tiden.

Kritisk belastning beskriver kapacitet för 
fl era olika typer av system och eff ekter. Det kan 
gälla sjöar, vattendrag, skogsmark och annan 
mark, det inkluderar eff ekter som försurning, 
övergödning samt i modifi erad form ozonhalter 
och halter av andra ämnen. 

Hur används kritiska belastningsgränser 
idag?
Kritiska belastningsgränser används i det 
svenska och europeiska luftvårdsarbetet. 

Framtagandet av kritiska belastningsgränser i 
slutet av 1980-talet och början på 1990-talet 
innebar att det internationella luftvårdsarbe-
tet kunde få en ny inriktning. Från att ha varit 
baserat på utsläppsnivåer kunde man nu börja 
fokusera arbetet på miljökvalitetsaspekter.

Idag fi nns kritiska belastningsgränser med 
som kriterium för uppfyllande av vissa svenska 
miljömål. Kritisk belastning kan i viss mån 
användas vid ekonomisk värdering av miljö-
eff ekter. 

De kritiska belastningsgränser som fi nns 
idag är inte anpassade till en ekotjänstmarknad. 
De tar inte hänsyn till att de kritiska belast-
ningsgränserna ändras om sättet att bruka eko-
system förändras, något som sannolikt kommer 
att ske om en marknad för ekosystemtjänster 
införs.

Hur kan kritisk belastning användas för 
handel med ekosystemtjänster?
Det första problemet som måste lösas är att kri-
tiska belastningsgränser är statiska, medan en 
fungerande marknad kommer kräva fl exibilitet 
av utbud. I beräkningarna av kritiska belast-
ningsgränser antar man en viss typ av mark- 
eller vattenanvändning. Om man skulle ändra 
markanvändningen kommer man få en annan 
kritisk belastningsgräns för ekosystemet. 

Om man ska hålla fast vid kritiska belast-
ningsgränser som reglering av marknadens ut-
bud kommer man i fallet med ett markområde 
behöva räkna fram fl era olika belastningsgrän-
ser för olika sätt att bruka en och samma mark. 
Detta för att brukaren av marken ska kunna 
anpassa sitt utbud till efterfrågan. 

Anpassningen av utbudet kan teoretiskt sett 
bli extremt med påföljande negativa eff ekter på 
ekosystemet som helhet. Kritiska belastnings-
gränser för andra förorenande ämnen kan på-
verkas liksom biodiversitet. Ändrad användning 
av mark och vatten kan mycket väl komma att 
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påverka landskapsbilden. Det kommer därför 
fi nnas behov av någon typ av reglering som 
sätter gränser för i hur hög grad skötseln av 
ett ekosystem kan ändras. Denna reglering bör 
vara vetenskapligt och juridiskt förankrad. 

För vissa utsläpp bör handeln med ekosys-
temtjänster (eller omvänt, handel med deposi-
tion av utsläpp) vara fysiskt förankrad. Det vill 
säga att en markbrukare bara bör kunna sälja 
ekosystemtjänsten till en köpare som faktiskt 
kommer att använda tjänsten. Om köparen 
måste nyttja tjänsten kommer en konsekvens 
att bli extremt varierande priser av ekosystem-
tjänster, samtidigt som köparen måste anpassa 
sin aktivitet till där utbudet fi nns.

Ekomarknaden – så kan den fungera
Kristian Skånberg, forskare miljöekonomi & 
Stefan Hellstrand, Nolby Ekostrategi
En ekomarknad innebär att ekonomiska verk-
samheter måste betala ägare och brukare av 
ekosystem för att få göra sina ekologiska fot-
avtryck i det miljöutrymme ekosystemen och 
de gröna näringarna tillhandahåller. Den som 
släpper ut miljöpåverkande ämnen måste helt 
enkelt hitta en motpart som hållbart kan ta 
hand om de ämnen och det avfall som deras 
verksamheter ger upphov till.

Ekomarknaden blir på detta sätt ett mark-
nadsbaserat styrmedel för att:

- få marknadsekonomin att styra i rikt-
ning mot en ekologiskt hållbar utveckling. 
Matchningskravet innebär att man avgränsar 
utsläppsbubblor globalt, regionalt och lokalt. 
Bubblorna defi nieras utifrån de kritiska belast-
ningsgränser som beskriver olika ekosystems 
bärkraftiga förmåga att ta emot och bygga om 
olika restprodukter till förnybara resurser i sina 
biogeokemiska kretslopp. 

- få förorenaren att betala den som faktiskt 
löser det miljöproblem som utsläppen annars 

skulle kunna ha förorsakat. Det innebär en 
kostnadsnackdel framförallt för dem som på-
verkar miljön mer än genomsnittet, och en in-
täktsfördel för de näringar som kan hjälpa till 
att lösa miljöproblem.

- skapa lönsamhet i landsbygdens gröna nä-
ringar, vilket skulle leda bort från nuvarande 
stödsystem. De gröna näringarnas miljö- och 
hållbarhetsarbete skulle bli synliggjort och re-
gionernas livskraft stärkas. En annan eff ekt är 
att transporter skulle få betala fullt ut för sin 
miljöpåverkan, och att miljöpåverkande indus-
triella verksamheter skulle kunna fi nna det lön-
samt att söka sig till regioner med outnyttjat 
tillgängligt miljöutrymme.

- få den totala miljöpåverkan att hålla sig 
inom de bärkraftsgränser som ekosystemens 
långsiktiga livsvillkor sätter upp. Ekonomin får 
därigenom en biofysisk förankring och kan inte 
växa på ett sätt som skadar den egna långsiktiga 
produktionsförmågan.

Det saknas en marknad i marknadsekonomin
Den globala utvecklingen styrs idag i hög grad 
av marknadskrafterna. Den växande ekonomi 
som marknadens dynamik hittills fört med sig 
har skänkt välstånd. Samtidigt har den med-
fört ett successivt allt hårdare tryck på natur-
resurser och ekosystem. För närvarande är det 
ofta privat- och företagsekonomiskt lönsamt att 
agera ekologiskt ohållbart och i strid med vad 
som (åtminstone av hållbarhetsforskare) anses 
samhällsekonomiskt långsiktigt eff ektivt. Så 
länge det förhåller sig så blir det mycket svårt 
att uppnå hållbar utveckling – oavsett vilka po-
litiska instrument som används i övrigt.

Marknadsekonomin består av delmarkna-
der: arbets-, kapital- och en rad konsumtions-
varumarknader. Det fi nns också råvarumarkna-
der, bland annat för olja, timmer och spannmål. 
Naturens ”source-function” – att den förser oss 
med råvaror - har alltså sina marknader. Men, 
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naturens ”sink-function” – att den dessutom 
kan ta emot en viss mängd utsläpp och avfall 
och återföra dem till naturens processer – har 
ingen marknad.

Eftersom det saknas en marknad som kan 
säkerställa att den ekologiska hållbarheten inte 
äventyras förblir vissa miljöproblem olösta. 
Det uppstår också ständigt nya miljöproblem. 
Människans ekonomiska aktiviteter ger upphov 
till ekologiska fotavtryck genom att råvaruut-
tag, utsläpp och avfall påverkar ekosystemen. 
Miljöproblemen uppstår när de ekologiska fot-
avtrycken inte ryms inom det tillgängliga mil-
jöutrymmet. Det kan vara försurande och över-
gödande nedfall utöver den kritiska belastning 
som skogar och vattendrag tål. Det kan också 
vara fråga om för höga halter av miljöpåverkan-
de ämnen, till exempel kemikalier, i luft, mark 
och vatten, eller växthusgaser i atmosfären. I 
slutändan leder övertrampen till oönskade ef-
fekter på mänsklig hälsa, ekosystemens pro-
duktionsförmåga och klimatet. 

Marknaden som matchningsinstrument 
– att råda bot på brister
När det uppstår brist – när en resurs inte räcker 
till – brukar ekonomer ofta förespråka mark-
nadslösningar. Brist på miljöutrymme, eller om 
man så vill ett för stort totalt ekologiskt fotav-
tryck, kan alltså ses som tecken på att det sak-
nas en marknad. 

Varför inte skapa den marknad som saknas, i 
synnerhet som det förefaller vara politiskt svårt 
att sätta pris på miljön genom miljöskatter och 
avgifter, eller att våga sätta rätt nivå på dem? 
En marknad för ekosystemtjänster kan skapa 
balans mellan de ekologiska fotavtrycken och 
miljöutrymmet. Varje verksamhet måste då sä-
kerställa att dess fotavtryck ryms någonstans 
genom att köpa eller hyra motsvarande miljöut-
rymme. För avloppsutsläpp måste matchningen 
ske inom det egna avrinningsområdet. För för-

surande utsläpp till luft måste matchningen gö-
ras på regional nivå. För globala problem, som 
utsläpp av växthusgaser, kan matchningen ske 
på global nivå. 

På klimatområdet är för övrigt redan en 
marknad för utsläpp av växthusgaser på väg 
att etableras genom Kyoto-protokollets handel 
med utsläppsrätter. Där ingår också rätten att 
kvitta utsläpp mot att man kan uppvisa att man 
hållbart bundit samma mängd kol.

Miljöutrymme – ekonomins nya bristvara 
I den globala ekonomin råder idag varken brist 
på arbetskraft eller kapital. Arbetslöshetssiff ror 
visar att det fi nns arbetskraft att anställa i den 
rika världen. I utvecklingsländerna fi nns billig 
arbetskraft i överfl öd. Många akademiker värl-
den över har också svårt att hitta arbeten som 
motsvarar sin utbildning och yrkeserfarenhet. 
Det råder heller inte brist på kapital. Räntan 
har aldrig varit lägre i modern tid. 

Däremot börjar det råda brist på vissa na-
turresurser. Det mest välkända exemplet är 
den ändliga naturresursen olja. Vissa experter 
tror att oljeutbudet redan inom några år kom-
mer att ha svårt att möta en ständigt ökande 
efterfrågan. Men det börjar också råda brist på 
förnybara resurser, vilket är mycket allvarligare. 
Överutnyttjande av förnybara resurser kan leda 
till att deras kapacitet till förnyelse och fortsatt 
avkastning försämras eller förstörs. Fisk och 
grundvatten är två förnybara resurser som idag 
överutnyttjas på många håll. Man tär på kapi-
talet i stället för att skörda räntan. 

Den mest påtagliga bristen i början av 2000-
talet är ekosystem med förmåga att hantera alla 
de restprodukter i form av miljöpåverkande ut-
släpp och avfall som människans ekonomiska 
aktiviteter genererar. Jordens yta är konstant, 
och många naturliga ekosystem trängs undan 
eller skadas av olika former av miljöpåverkan. 
Därigenom riskerar utbudet av de ekosystem-
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tjänster som kan ta emot restprodukterna att 
minska över tiden. Samtidigt ökar efterfrågan 
på miljöutrymme i takt med att världsekonomin 
växer. Att den ekvationen går allt sämre ihop är 
det största framtida hotet mot miljö, ekonomi 
och sociala förhållanden – det vill säga mot en 
hållbar utveckling.

Ingen marknad är bättre än sitt 
omgivande ramverk
Marknadsekonomin är helt beroende av om-
givande regelverk. För att komma bort från 
slavsamhällets och de första industrialiserings-
stegens vidriga arbetsförhållanden, men också 
för att det var ekonomiskt eff ektivare, utveck-
lades regler och normer för arbetsmarknaden. 
För att komma bort från plundring och luren-
drejeri, men också för att det var ekonomiskt 
eff ektivare, utvecklades regler och normer för 
kapitalmarknaden. 

För miljön saknas på många håll ännu reg-
ler. Även i de länder som starkast argumenterar 
för en hållbar utveckling, och kanske framför-
allt då på det ekologiska området, lämnar re-
gelverket mycket i övrigt att önska. I ord värnas 
miljön från alla håll, men när det kommer till 
handling låser oftast olika särintressen varan-
dra. Miljöpolitiken har svårt att hålla jämna 
steg med en växande ekonomis allt större sam-
lade miljöpåverkan. 

Så länge marknadsekonomin styr bort från 
många miljömål genom att det är privat- och 
företagsekonomiskt lönsamt att agera ohållbart 
förblir det hållbara samhället mest en utopi. 
En trovärdig hållbarhetspolitik måste först och 
främst se till att det långsiktigt samhällsekono-
miskt eff ektiva också lönar sig för alla enskilda 
ekonomiska aktörer. Att föra politik mot mark-
nadskrafterna är ett sisyfosarbete. 

Ekomarknad – ekologiskt förankrad ekonomi
Med en fungerande marknad för ekosystem-

tjänster skulle marknadens dynamik få alla ak-
törer att sträva mot att minska sina ekologiska 
fotavtryck, eftersom varje utsläpp och varje an-
nan form av miljöpåverkan skulle innebära en 
kostnad. På utbudssidan skulle markanvänd-
ning och skötselmetoder som ökar markernas 
förmåga att ta emot utsläpp och avfall, till 
exempel ”agro-forestry”, premieras. Utbudet av 
miljöutrymme skulle öka, inom ramen för vad 
som är hållbart.

Samtidigt skulle ekonomin ges en ram som 
inte kan överskridas – nämligen ekosystemens 
bärkraft. Ekonomin kan växa – men bara inom 
ramen för bärkraften. Blir vi fotavtryckseff ek-
tivare eller lyckas vidga bärkraftsgränserna, 
och därigenom miljöutrymmet, kan vi öka 
ekonomins omsättning – inte annars. Vi får en 
myntfot i markens, vattnens och de naturliga 
kretsloppens förmåga att bära ekonomin. På så 
sätt synliggörs inte bara ekonomins beroende av 
ekosystemens ”source”-, utan också dess ”sink”-
arbete. Ekonomin förankras i hållbarhetens 
ekologiska villkor, under vilka vi ju alla ändå 
lever. 

Samtidigt skulle primärnäringarna, som 
jordbruk och skogsbruk, som idag ofta har låg 
lönsamhet och hålls under armarna med sub-
ventioner (läs EUs jordbrukspolitik), få en ny 
intäktskälla. Den mark näringarna förfogar 
över representerar ett miljöutrymme som kan 
säljas på en marknad. Landsbygden, där marken 
och ekosystemen huvudsakligen fi nns, skulle få 
bättre ekonomi. De regionalpolitiska stöd som 
belastar både EUs och många nationalstaters 
budgetar skulle kunna minskas eller slopas.

Internationellt skulle ekomarknaden leda 
till en omfördelning av resurser från nord till 
syd, eftersom utvecklingsländerna i syd inte 
utnyttjar hela sitt miljöutrymme själva. De kan 
alltså ”exportera” ekosystemtjänster till nord. 
Försäljning av världshavens miljöutrymme 
skulle kunna ge FN en fi nansieringsmöjlighet.
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Ekomarknaden – framtidens styrmedel?
Många av de styrmedel i form av skatter, av-
gifter, utsläppsrätter, certifi kat med mera som 
västvärldens länder använder idag skulle alltså 
kunna ersättas med en marknad. Politikerna 
skulle då inte som idag ständigt behöva införa 
nya styrmedel, eller ändra nivåerna på de be-
fi ntliga i strid med allehanda särintressen, när 
tidigare åtgärder visar sig otillräckliga. 

En ekomarknad ger med automatik sam-
hällsekonomins alla aktörer de miljöstyrsig-
naler de behöver. Ökad brist på miljöutrymme 
höjer priset för utsläpp av den restprodukt som 
ekosystemen inte klarar av att hantera i större 
kvantiteter.

Ekomarknaden kan, som alla marknader, få 
en mängd oönskade eff ekter. Med ett väl utfor-
mat ramverk, där alla markägare och brukare 
till exempel måste teckna ett skötselkontrakt 
för att kunna sälja eller hyra ut miljöutrymme 
bör ekomarknadens barnsjukdomar kunna bli 
relativt få och små. Skötselkontrakten skulle 
exempelvis kunna innebära att brukaren/äga-
ren, eventuellt mot ersättning, förbinder sig att 
på ett hållbart och för biodiversiteten accepta-
belt sätt sköta marken.

Det kommer säkert att behövas också an-
dra styrmedel och miljöpolitiska initiativ för 
att säkra en ekologiskt hållbar utveckling. Med 
marknadsekonomin som en huvudsaklig med-
spelare istället för en besvärlig motspelare borde 
den ekologiska hållbarheten ändå komma inom 
närmare räckhåll än den är idag.

Vad händer med samhällsekonomin?
Kristian Skånberg, forskare miljöekonomi
Med en ekomarknad på plats måste alla eko-
nomiska aktörer betala en räkning till. Å an-
dra sidan betalas denna räkning till någon. 
Strömmarna av pengar i ekonomin söker sig 
andra vägar, men totalsumman behöver inte 

nödvändigtvis bli mindre. 
De fl esta ekonomiska allmän-jämviktsmo-

deller är uppbyggda på ett sådant sätt, att de 
skulle visa att ekonomin krymper om man inför 
en ekomarknad. Det beror på att modellerna 
inte tar hänsyn till de återkopplingsmekanis-
mer som ekomarknaden har till syfte att föra 
in i ekonomin. Ju mer av dess mekanismer som 
byggs in i modellerna, desto mindre tapp torde 
modellkörningarna visa. 

Huvudsyftet med att införa en ekomarknad 
är att säkerställa att ekosystemens bärkraft ska 
rymma alla ekonomiska aktiviteter. Därigenom 
är ekomarknaden en restriktion som sätter en 
hämsko på ekonomin. Ekonomin kan växa, 
men bara inom den ram som ekosystemens 
bärkraft sätter upp. Om produktionen blir re-
surssnålare eller miljövänligare eller om miljö-
utrymmet vidgas kan däremot den ekonomiska 
aktiviteten öka. Utveckling, snarare än tillväxt, 
hamnar i förgrunden. Framförallt kan inte eko-
nomin växa på miljöns bekostnad.

I grunden är det en felsyn att se ekologiska 
begränsningar för ekonomisk utveckling som en 
restriktion. Den verkliga restriktionen är sna-
rare den som kommer att bakbinda ekonomin 
när det biofysiska underlaget för försörjningen 
urholkas. Detta kommer oundvikligen att ske 
förr eller senare, om man inte tillräckligt beak-
tar de ekologiska och resursmässiga villkor som 
all ekonomisk verksamhet i grunden vilar på.

Den ekologiska restriktionen på ekonomin 
kan leda till att tidigare förbisedda produkti-
vitetshöjande åtgärder genomförs. Företag som 
inte vill betala mer än absolut nödvändigt för 
utsläpp och avfall på den nya ekomarknaden 
kommer att rannsaka sin verksamhet. Den 
nya marknaden missgynnar resursslösande och 
miljöovänliga verksamheter. Men en ekomark-
nad stödjer samtidigt alla verksamheter som är 
miljöbättre än genomsnittet och framför allt 
verksamheter som jobbar med att utveckla ny, 
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snål och ren teknik. Självklart kommer de som 
tillhandahåller miljöutrymme att gynnas. 

Den begränsning ekomarknaden lägger på 
ekonomin är att inget får släppas ut som inte 
någon ekosystemsbrukare åtar sig att ta hand 
om. Därigenom uppstår priser på utsläpp och 
avfall. Varje utsläpps- och avfallsämne som reg-
leras av ekomarknaden får ett pris. För växt-
husgaser uppstår dessa priser globalt. För andra 
ämnen, som snarare medför regionala och loka-
la miljöproblem, kan priserna variera regionalt 
och lokalt. I områden där det sker utsläpp med 
lokala miljökonsekvenser, för att de kritiska be-
lastningsgränserna där redan är högt överskrid-
na, råder brist på miljöutrymme. Ju större brist, 
desto högre utsläppspris. Där många utsläppare 
bjuder över varandra på den assimileringsför-
måga som fi nns tillgänglig inom utsläppens 
verkansområde blir priset högt. Därigenom 
innebär också ekomarknaden ett verktyg för 
omlokalisering av miljöpåverkande ekonomis-
ka aktiviteter. Svagt industrialiserade regioner 
gynnas sysselsättningsmässigt och ekonomiskt. 
De kan få betalt för sitt miljöutrymme och locka 
till sig nya verksamheter med sin nya konkur-
rensfördel. I och med att transporter fördyras, 
mest i redan miljöbelastade områden, gynnas 
också lokal försörjning. 

I ett första skede kommer alla verksam-
heter att minska sina utsläpp så långt det är 
tekniskt och kortsiktigt möjligt. Samtidigt 
kommer de brukare av ekosystem som inom 
hållbarhetens ramar utan större kostnader kan 
öka sin assimileringsförmåga att göra detta. 
Marknadens dynamik kommer att skynda på 
en utveckling där onödiga utsläpp eff ektivi-
seras bort och det tillgängliga miljöutrymmet 
ökas.

I ett andra skede, när priserna på utsläpp 
stabiliserats, kommer ekonomiska verksam-
heter att ytterligare anpassa sin verksam-
het på sätt som då visar sig lönsamma. De 

kommer att fundera över om de kan göra 
små förändringar av verksamhetens proces-
ser, råvaruval och reningsteknik. De kommer 
kanske att ta fram gamla investeringsplaner, 
revidera dem, och tidigarelägga investeringar 
för att det med ekomarknaden blivit lönsamt 
att använda ny, ren, snål och eff ektiv teknik. 
Omlokalisering kommer också att dyka upp 
som ett alternativ.

I detta andra skede kommer också ekono-
mins relativpriser att förändras. Vissa råvaror, 
framför allt de ändliga, missgynnas genom 
att de utsläpp de oundvikligen förorsakar 
kommer att göra dem dyrare och därigenom 
mindre efterfrågade. Att använda dem är ju 
förknippat med stora extrakostnader eftersom 
man samtidigt måste köpa ekomarknadstjäns-
ter. De råvaror, framför allt förnybara sådana, 
som medför lägre utsläpp möter å andra sidan 
större efterfrågan och går upp i pris. Absolut 
sett, inklusive kostnaderna för ekomarknads-
tjänster, blir alla råvaror dyrare. Relativt sett 
blir miljöbättre (oftast förnybara) råvaror bil-
ligare än de miljösämre (oftast ändliga). 

Prisförändringarna får genomslag på olika 
ekonomiska sektorers kostnadsläge beroende 
på hur mycket de använder av olika råvaror, 
hur enkelt och billigt de kan eff ektivisera, 
ändra råvarumix, installera reningsteknik 
och så vidare. Varor blir billigare eller dyrare 
relativt sett beroende på hur de tillverkats 
och hur lätt (billigt) det varit att eff ektivi-
sera och ändra tillverkningen. Utifrån dessa 
relativprisförändringar kommer också konsu-
menternas efterfrågan att ändras. Även inves-
teringsvaruköparnas efterfrågan kommer att 
förskjutas, kanske mer utifrån vilka framtida 
driftskostnader en investering för med sig än 
hur dess inköpspris förändrats. Generellt sett 
gynnas det som är rent och snålt, och som 
utan större omställning kan använda sig mer 
av förnybara material och energislag.
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Marknad för ekosystemtjänster 
– en kritisk kommentar
Knut Per Hasund, SLU
Tanken om en marknad för ekosystemtjänster 
innebär sammanfattningsvis att

• förorenare förbjuds släppa ut utan tillgång 
till ekosystemtjänster som assimilerar ämnena.

• markägare kan sälja ekosystemkapacitet 
till förorenare.

• en myndighet fastställer kritiska belast-
ningsgränser, utsläppsmängder, ekotjänst-pro-
duktion och avgränsar geografi ska områden.

• kritiska belastningsgränser fastställs na-
turvetenskapligt.

• alla föroreningar ska omfattas.
Detta är tveklöst en visionär idé. Från strikt 

nationalekonomisk synpunkt är den teoretiskt 

korrekt och potentialen är hisnande om den går 
att realisera.

Frågan är naturligtvis om idén går att reali-
sera. Det fi nns en rad svårigheter och problem 
som måste diskuteras närmare. Några av dem 
berörs kortfattat nedan.

Kritiska belastningsgränser
Figur 13 visar teoretiskt sambandet mellan 
deposition och ackumulerad miljöskada på ett 
hektar mark. Kurvorna kan naturligtvis se olika 
ut för olika typer av mark och olika förorening-
ar, men poängen är att det knappast fi nns nå-
got sätt att strikt vetenskapligt fastställa exakt 
var den kritiska belastningsgränsen ligger. Den 
kritiska nivån är inte nödvändigtvis det som 
är bäst för samhället, det samhällsekonomiskt 

Figur 13.  Teoretiskt sambandet mellan 
deposition och ackumulerad miljö-
skada på ett hektar mark.
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optimala (fi gur 14). I det ekonomiska perspek-
tivet måste också marginalnyttan av ytterligare 
utsläpp vägas in i bedömningen. Det är sällan 
optimalt att tillåta utsläpp ända till kritiska be-
lastningsgränsen, utan troligen bör de begrän-
sas hårdare. Att avgöra vilka säkerhetsmargina-
ler vi vill ha blir också en bedömningsfråga.

Naturen har ingen åsikt. Att fastställa 
kritiska belastningsgränser blir till sist all-
tid en värderingsfråga, en process som alltid 
har någon normativ del. Det skulle bli frågan 
om politiska beslut med mycket stora ekono-
miska konsekvenser på ekosystemmarknaden. 
Troligen kommer beslut som bygger på kritiska 
belastningsgränser att innebära ineff ektiva ni-
våer. Det fi nns vidare en risk att marginalerna 
till kollaps blir små. 

Det fi nns också anledning att fundera vida-
re kring den omständigheten att ett ekosystems 
förmåga att ta emot en förorening utan att ska-

das inte alltid är samma sak som dess kapacitet 
att bryta ned eller lagra föroreningen.

Val av referenspunkt
Valet av referenspunkt är viktig, inte minst i ett 
markägarperspektiv. I förhållande till vad be-
stäms den ekosystemtjänst man får betalt för? 
Är referenspunkten ett tillstånd där brukaren 
inte gör någonting? Svaret på dessa frågor är 
av avgörande betydelse för dem som ska sälja 
ekosystemtjänster.

Transaktionskostnader
Transaktionskostnader är kostnader för alla 
parter att skaff a information och träff a avtal 
och för att övervaka ett system. En marknad 
för ekosystemtjänster förutsätter omfattande 
kunskap och detaljerad information om all 
mark och alla utsläpp. Vi måste – bara för att 
ta ett exempel – ha kontroll över hur mullhal-

Figur 14.  Den kritiska nivån är inte nöd-
vändigtvis det som är bäst för samhället, 
det samhällsekonomiskt optimala. I det 
ekonomiska perspektivet måste också margi-
nalnyttan av ytterligare utsläpp vägas in i be-
dömningen. Det är sällan optimalt att tillåta 
utsläpp ända till kritiska belastningsgränsen, 
utan troligen bör de begränsas hårdare. 
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ten förändras i 23 miljoner hektar skogsmark i 
Sverige. Systemet är inte självreglerande - det 
förutsätter en myndighet med långtgående be-
fogenheter. Man kan anta att transaktionskost-
naderna kommer att bli enorma.

Vad sker om inte allt omfattas?
De problem som uppstår om inte alla funktio-
ner omfattas av systemet kan illustreras med ett 
exempel. Om inte den biologiska mångfalden 
värderas som en ekosystemtjänst fi nns rimligen 
risk att systemet premierar kompakta granplan-
tager på skogsmark. Det skulle maximera den 
ekosystemtjänst som består i koldioxidbildning, 
men samtidigt skada den biologiska mångfal-
den. Det fi nns alltid risk för ineff ektivitet i 
system som utelämnar vissa element. Å andra 
sidan är detta också en uppenbar brist i de sys-
tem vi har idag. Vi ska naturligtvis inte låta det 
bästa bli det godas fi ende.

Hur hanteras ekosystemtjänster som inte har 
några ägare?
Lufthavets renande förmåga och Östersjöns 
kapacitet att neutralisera föroreningar är två 
exempel på ekosystemtjänster som inte har någ-
ra ägare. Vem ska tillgodoräkna sig sådana eko-
systemtjänster för att systemet ska balansera?
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fi ske, jakt och vattenbruk, miljö och 
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!

En rad utvärderingar visar att ekosystemens hälsa sviktar och att de gröna näring-
arna och många regioner är ekonomiskt trängda i Sverige, i EU och i världen. På 
miljöområdet visade FNs Millennium Assessment att fl ertalet av jordens ekosys-
tem producerar under sin förmåga på grund av mänskligt orsakad miljöpåverkan. 

Om alla miljöpåverkande verksamheter inte bara betalade för den arbetskraft, det 
kapital, och de naturresurser de tog i anspråk, utan också för det miljöarbete som 
krävs för att omhänderta verksamhetens miljöpåverkan, skulle det uppstå en ny 
marknad. Och den som skulle få betalt var givetvis den som utförde miljötjänsten 
– vanligtvis en grön näringsidkare på landsbygden.

En sådan marknad skulle också vara ett sätt att återupprätta den bortglömda eko-
nomiska produktionsfaktorn – historiskt kallad jord eller mark. Med dagens miljö-
situation måste även naturens förmåga att ta hand om ekonomins miljöpåverkan, 
och återskapa avfall och utsläpp till förnybara resurser, inte bara förmågan att le-
verera råvaror, uppmärksammas.

Följ med oss på jakten på framtidens styrmedel – denna skrift handlar om möjlighe-
terna att skapa en grön marknadskraft till lantbrukets och landsbygdens fromma, 
men också till gagn för den hållbara storstaden, det ansvarstagande företagandet 
och en långsiktig samhällsekonomi.


