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Förord

KSLA har sedan några år arbetat med frågan om det finns en konflikt
mellan kraven på hållbarhet och lönsamhet i jordbruket. Sedan 2002
har frågan behandlats i Kommittén för ekonomi, ekologi och

miljöstyrning. En del av detta arbete har tidigare redovisats i KSLA:s
tidskrift:
• Vad krävs för att svenskt jordbruk ska bli konkurrenskraftigt 2010

(KSLAT1999, nr 4).
• Jordbruket och samhället (KSLAT 2001, nr 6).

• Debatt – Hur ska marknad och miljö förenas. Exemplet spannmåls-
produktion (KSLAT 2001, nr 15).
Många aspekter är inbyggda i frågeställningen. Vi har haft som mål att i

huvudsak syfta framåt, att se till vad som kan vara mål för framtiden och inte
gå in på detaljer som gäller dagens läge. Om vi utgår från de senaste årens
diskussion tycks två framtidstrender ganska säkra:
• Marknaderna på jordbruksprodukter kommer att fortsätta liberaliseras.

Det blir ökad internationell konkurrens och ökad restriktivitet vad gäller
olika ”stöd”.

• Miljöfrågorna kommer ännu mer i fokus.
Jordbruket får faktiskt två mål att arbeta mot: ekonomi respektive miljö.

Överlevnaden hänger på ekonomin, det är den som är företagarens mål och
måttstock. Anger miljön ramarna i form av olika bestämmelser, skatter och
liknande? Om det är så, vad kostar då dessa begränsningar och hur påverkar
de möjligheterna på marknaden?

En komplikation är att priser och konkurrens är internationella, medan
miljörestriktioner är nationella eller rentav lokala.

Finns möjligheter att få in miljöfrågorna mer aktivt? Om man får betalt
för miljötjänster, skulle det inte främja utvecklingen? Kan sådant fungera?

Ett annat honnörsord är hållbarhet. Här kommer resursfrågorna in.
Självklart måste vårt samhälle utvecklas så att det är hållbart. Att hävda en
annan åsikt vore chockerande. Men dagens samhälle är inte hållbart och det
är tveksamt om det ens finns en trend i rätt riktning, trots alla stolta deklara-
tioner från olika organ. Hållbarhetsfrågan är skarpare och svårare än mer
jordnära miljöfrågor. Det rör hela vårt samhälles funktion. Men hur ska en
förändring kunna åstadkommas?

För att komma vidare behövs samverkan och dialog mellan människor
med olika kunskaper: ekonomi, miljö och ekologi, praktiskt jordbruk mm.
Detta  är en av kommitténs grundbultar. Att ordna ett seminarium där dessa
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olika ämnesområden kopplas ihop blev ett logiskt steg. Denna utgåva av
KSLAT redovisar föredrag och diskussioner under detta seminarium, som
hölls den 23 april 2003. I tillägg hölls en mindre workshop med en mer
jordnära inriktning: ”Jordbruket, konkurrenskraften och miljömålen. Hur
kan vi minska miljöpåverkan och vad kostar det?”  Även denna redovisas
här.

Efter rapporten från workshopen finns en sammanfattning av det arbete
som Kommittén för ekonomi, ekologi och miljöstyrning genomfört under
perioden 1999-2004.

Göte Bertilsson
Ordförande, Kommittén för ekonomi, ekologi och miljöstyrning
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Organisation for Economic Cooperation
and Development (OECD) grundades i
början av 1960-talet som ett samarbets-

organ för de industrialiserade ländernas ekono-
miska politik. OECD har sedan sin tillblivelse
varit tongivande i internationella diskussioner
om ekonomisk politik och utveckling.

Under perioden 1969-1972 tjänstgjorde Bo
Kjellén i OECD. Det var vid denna tid som
miljöfrågorna började integreras i organisa-
tionens policy, genom bildandet av en miljö-
kommitté 1970. Man har därefter följt FN-
konferenserna om hållbar utveckling och de
dokument som där antagits har varit vägledande
för organisationens hållning. Men man har också
kunnat identifiera ett glapp mellan utform-
ningen av politiska riktlinjer och verkställig-
heten. Detta ”implementation gap” behandlades
vid ett möte 2001 i OECD-rådet, där medlems-
länderna deltog med ministrar från olika sektorer.

Ministermötet utmynnade i skriften ”Sus-
tainable Development: Critical Issues”, vilken
även finns i en kortare version: ”Policies to
Enhance Sustainable Development”1 . Doku-
menten är unika i den meningen att de lyfter
fram miljön som en grundläggande fråga i en
organisation som i huvudsak är inriktad på
ekonomisk politik. Dessutom slår de fast att en
miljömässigt hållbar utveckling är den enda
möjliga utvecklingsvägen.

Internationellt samarbete krävs
Bo Kjellén tog sin utgångspunkt i det faktum

att Sverige är en del av ett globalt system och att

jordbruket är en del av en större helhet. Eko-
nomiska, politiska, sociala och kulturella
strukturer berörs alla av utvecklingen på miljö-
området. Vi har nått en punkt i mänsklighetens
utveckling där vi har förmåga att påverka de
ekologiska system som omger oss  –  på gott och
på ont. Miljöeffekterna känner inte av lands-
gränser och går inte att förhandla med. När det
gäller klimatet sitter vi alla – hela mänskligheten
– i samma båt. Medvetna insatser, ett utvidgat
systemtänkande och ett fördjupat internat-
ionellt samarbete, menar Kjellén, är vad som
krävs för att möta utmaningarna från miljöhoten.

Jämlikhet mellan generationer
Bruntlandkommissionen definierade hållbar
utveckling som ”inter-generational equity”,
jämlikhet mellan generationerna, eller ”en ut-
veckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillfredsställa sina behov”. Samtidigt
utvidgades definitionen till att även innefatta
”intra-generational equity”, jämlikhet mellan
människor i olika delar av världen, såtillvida att
fattigdomsbekämpning utgör en integrerad del
i arbetet för en hållbar utveckling.

Försörjningsmöjligheterna för en växande
global befolkning diskuterades särskilt vid FN-
mötet i Johannesburg 2002 och berör behovet
av att reformera EU:s jordbrukspolitik. The
Common Agricultural Policy (CAP) får bära
hundhuvudet för mycket, men man skall minnas
dess tillblivelse i ljuset av situationen i Europa
efter andra världskriget, med direkt svält i vissa
områden. Då var livsmedelssäkerheten ett
väsentligt mål för Europa, jordbruket ett område
som politiken kunde styra och jordbruks-
politiken ett kitt som bidrog till att bygga upp

OECD:s policy om hållbarhet
-  en ny fokusering internationellt

1. ”Policies to Enhance Sustainable Development”
(OECD 2001). Dokumentet, som låg till grund för det
seminarium som refereras här finns på www.KSLA.se.

OECD slår fast att hållbar utveckling är den enda möjliga vägen.
Det är unikt att en organisation som i huvudsak är inriktad på
ekonomisk politik på detta sätt lyfter fram miljön som en grund-
läggande fråga, menar ambassadör Bo Kjellén.
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den europeiska integrationen och samarbetet.
Idag måste emellertid subventionssystemet
reformeras.

Bo Kjellén presenterade en bild av ”Håll-
barhetens Diamant”, en syntes av de många
komplexa samband som ingår i begreppet håll-
bar utveckling. I bilden strålar alla aspekterna
samman i ett nätverk av samband: befolkning,
hälsa, livsstil, miljö, energi, naturresurser, livs-
medelsproduktion, politik, ekonomisk utveck-

Bo Kjellén
ambassadör och rådgivare vid Miljödepartementet
bo.kjellen@environ.ministry.se

ling, teknisk utveckling, utbildning, syssel-
sättning, sociala aspekter, demokrati och mänsk-
liga rättigheter. I dag tar vi inte tillräcklig hänsyn
till alla de samband som finns. Den allmänt
accepterade triangeln ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet är ett bra stöd för tanken,
men den principiella bilden behöver fördjupas
och nyanseras för att underlätta praktiska och
konkreta åtgärder för att nå hållbarhet.
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Carl Johan Lidén gav ett myndighets-
perspektiv på Sveriges  arbete med jord-
brukets hållbarhet.  Han började dock

med att påpeka att en hållbar utveckling för
jordbruket är något som berör i princip alla
aktörer på livsmedelsmarknaden: förnödenhets-
industri, jordbruk, distributionsled, förädlings-
industri, handel, konsumenter, forskning, in-
formationsled, rådgivning, statliga organ och
myndigheter.  Alla är delaktiga i utvecklingen
mot ett hållbart jordbruk.

Nyligen skedde en omstrukturering av den
svenska miljöpolitiken. Man formulerade 15
nationella miljökvalitetsmål, vilka anger det
tillstånd inom miljöområdet som regeringen vill
ha uppnått år 2020.  För varje miljökvalitetsmål
finns en ansvarig central myndighet. Statens
Naturvårdsverk bär ansvaret för nio mål, medan
Statens Jordbruksverk ansvarar för målet ”Ett rikt
odlingslandskap”. Inom varje målbeskrivning
ryms delmål som anger inriktning och tids-
perspektiv för det konkreta arbetet.

Uppgiften att ansvara för ett miljökvalitets-
mål innebär att driva utvecklingen på området i
enlighet med uppfyllelse av delmålen. Varje år
görs kortfattade redovisningar av arbetet med
delmålen till regeringen. Vart fjärde år görs en
mer djupgående redovisning där man även analy-
serar målen i sig. Utvärderingar av åtgärds-
programmens effektivitet görs kontinuerligt.

”Ett rikt odlingslandskap”
Målet ”Ett rikt odlingslandskap” definieras som
att ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedels-
produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena

bevaras och stärks”. Delmålen, vilka har varie-
rande tidshorisonter för sin fulla implementering
(från 2005-2010), är:
• skötsel av ängs- och betesmarker,

• bevarande och nyskapande av småbiotoper
i odlingslandskapet,

• skötsel av kulturbärande landskapselement,

• bevarande av genetiska resurser hos domesti-
cerade växt- och djurarter,

• åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper,

• skötsel av lantbrukets kulturhistoriska eko-
nomibyggnader.

Fyra övergripande program
Jordbruksverket har organiserat miljöarbetet i
fyra övergripande program, där varje program
har sina mål fastställda regering och riksdag.
Programmen formuleras, genomförs och utvär-
deras även i samverkan med andra berörda
organisationer och myndigheter på området som
t ex LRF, Ekologiska Lantbrukarna och Läns-
styrelserna. De fyra programmen är växtnärings-
läckage, bekämpningsmedel, biologisk mång-
fald och ekologisk produktion.

De medel man har är lagstiftning (Miljö-
balken, Ekologiska regelverket samt EU-
direktiv); ekonomiska styrmedel (miljöersätt-
ningar genom miljö- och landsbygdspro-
grammet, temporära marknadsstöd till ekologisk
produktion, men även skatter och avgifter på
kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel);
forskning och utveckling (i samarbete med t ex
SLU, MISTRA, Formas, SNV, LRF); utbildning
och information (kampanjer och rådgivning);
certifiering (t ex KRAV, Svenskt Sigill) samt
utvärdering och uppföljning av delmålen.

Ett svenskt perspektiv:
jordbruket och miljömålen

Det finns goda möjligheter att nå de nationella milöjömål som
satts upp för jordbruket i Sverige, menar Carl Johan Lidén,
Jordbruksverket. För några delmål är dock trenden  mindre
entydig. Det gäller bland annat  bevarandet av genetiska resurser
och biologisk mångfald.
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Enligt Carl-Johan Lidén finns goda möjlig-
heter att nå uppfyllelse av de uppsatta delmålen
för jordbrukets miljökvalitetsmål. Områden där
trenden är något otydligare är  skyddet av gene-
tiska resurser och biologisk mångfald. Delmål
som berör övergödning och utsläpp av bekämp-
ningsmedel ligger under miljökvalitetsmål för
vilka Statens Naturvårdsverk och Statens Geo-
logiska Undersökning bär huvudansvaret. På
dessa områden, som ju dock berör jordbruket
direkt, menar Lidén att prognosen för att kunna
nå uppfyllelse av delmålen är sämre. Det ter sig
svårt att undvika spår av kemiska bekämpnings-
medel i naturen, så länge man fortsätter att
använda dessa i jordbruket. Dock bör man kunna

Carl Johan Lidén
avdelningschef, Statens Jordbruksverk
carl-johan.liden@sjv.se

1 För en vidare diskussion om indikatorer för att mäta
hållbar utveckling, se Box 4, sidorna 15-16 i OECD
(2001), Policies to Enhance  Sustainable
Development”.

komma längre i arbetet på området än vad man
nått idag.

Inom Jordbruksverket arbetar man även med
att utarbeta ett index för hur biologiska värden
förändras i markslag med anknytning till jord-
bruket. I arbetet med att utveckla indikatorer för
miljöproblemen i jordbruket, påpekade Lidén,
är också OECD drivande1 . Möjligheterna att
uppnå uppfyllelse av miljökvalitetsmålen är i
hög grad beroende av den fortsatta utvecklingen
av EU:s jordbrukspolitik.
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Dennis Pamlin ville ge ett filosofiskt
perspektiv på diskussionen om hållbar
utveckling, bland annat genom att ställa

frågan varför vi skall vi ha ett svenskt jordbruk
på sin spets.

Enligt Pamlin utgör diskussionen om jord-
brukets framtid inte en central del av svensk
politisk debatt om hållbar utveckling. Det saknas
ett seriöst samtal om och en seriös analys av
jordbrukets framtida roll. Pamlin efterlyste ett
uppriktigt försök att definiera vad som är den
övergripande visionen för svenskt jordbruk. Vi
behöver klarhet i vilken riktning vill vi försöka
styra utvecklingen. Vi behöver reflektera över
var vi egentligen hamnar om vi lyckas uppfylla
alla delmålen som ingår i arbetet med miljö-
kvalitetsmålen.

Faktum är att hållbarhet och lönsamhet inte
går ihop idag, menade Pamlin. Det finns behov
av ökad helhetssyn och visionstänkande, liksom
ökad integration av miljöarbetet på alla områden
i samhället. Trögheter uppstår genom att männis-
kor tenderar att bli bundna av olika sorters logik,
som de formats till genom olika utbildning,
erfarenheter och arbetsmiljö. Därmed ses olika
saker som självklarheter inom olika discipliner
och det uppstår svårigheter att förstå varandra.

För den yngre generationen, generellt, ter det
sig inte lika självklart att motivera ett under-
stödjande av jordbruket. Den bild man istället
uppehåller sig vid i diskussioner på universitet
och andra i forum är istället de stora skillnaderna
i konsumtionsmönster och levnadsstandard
mellan befolkningen olika delar av världen.

En stor utmaning ligger i att utveckla de
fattigare ländernas ekonomier så att de kan nå
en högre materiell levnadsstandard. Ett vanligt

argument är att för att nå dit behöver de ha
möjlighet att utveckla sin jordbruksproduktion.
Hur skall företrädare för jordbruket i vår del av
världen möta sådana argument? Man kan för-
klara bakgrunden till att situationen ser ut som
den gör i dag, men det ter sig inte långsiktigt
hållbart att försvara nuvarande tillstånd, menade
Pamlin.

I den rådande ekonomiska världsordningen
spelar den internationella handeln en nyckelroll.
Arbetet med sociala frågor och miljöfrågor är
underordnat och saknar den styrka, klarhet och
tydliga samordning som WTO har i arbetet med
handelsfrågor. Enligt Pamlin bygger det eko-
nomiska systemet på en förenklad logik. Man
strävar mot en ökad handelsliberalisering, i syfte
att upprätthålla den ekonomiska tillväxten och
därigenom kunna forma ramarna för en miljö-
mässigt hållbar utveckling. I själva verket bör
vi vända på bilden och skapa mål och ramar för
vad som är en hållbar utveckling först, och
utifrån detta diskutera vilken ekonomisk ut-
veckling vi vill ha och vilken form av handel
som är hållbar.

Världshandeln är ett verktyg
Världshandeln är endast ett verktyg för sam-
hällsekonomin. Det finns olösta problem med
att uppnå en fungerande frihandel. I linje med
den förenklade logiken handlar arbetet för en
uthållig utveckling oftast om marginella för-
ändringar, mindre justeringar av de redan be-
fintliga systemen. På sikt räcker inte detta, utan
vi måste omförhandla spelreglern. Som en del
av detta måste vi definiera hur vi vill att jord-
bruket skall se ut och vilka produkter vi vill att
det skall förse oss med i framtiden.

Kan världshandel
och hållbarhet förenas?

Dagens globala ekonomiska system bygger på förenklad logik. Vi
måste vända på den logiken och börja med att skapa mål och
ramar för hållbar utveckling, för att därifrån diskutera vilken
ekonomisk utveckling vi vill ha, menar Dennis Pamlin, Världs-
naturfonden.
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Den ekonomiska vetenskapen rymmer kun-
skapen om hur man handskas med resurser. Men
marknadssystemet har begränsningar, och dessa
måste man uppmärksamma. I framtiden kommer
andra frågor än de ekonomiska att vara viktiga
och stå högre upp på dagordningen. I Pamlins
perspektiv står världen inför ett paradigmskifte,
från ett industriellt till ett postindustriellt
samhälle. I det förindustriella samhället var

jordbruket grunden i ekonomin, under industria-
lismen kom det lite i skymundan. I den nya eran
kommer jordbruket dock att spela en central roll,
trodde Pamlin. I övergången har jordbruket en
möjlighet att gå före och visa upp en livskraftig
vision av omställningen till ett nytt ekonomiskt
system, vilket fungerar på ett långsiktigt hållbart
sätt.

Dennis Pamlin
Global Policy Advicer, Världsnaturfonden
dennis.pamlin@wwf.se
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Stefan Atterwall bidrog med ett jordnära
perspektiv på lantbruksföretagens situa-
tion idag och de biologiska förutsätt-

ningarna för jordbruksproduktion. Med ut-
gångspunkt från fältnivå diskuterade han den
enskilde producentens ekonomiska, biologiska
och miljömössiga utmaningar i strävan mot ett
hållbart jordbruk.

Inledningsvis presenterade Atterwall en bild
av en bidragskalkyl och förklarade att denna kan
ses som en sammanfattning av lantbrukarens
ekonomiska och biologiska verksamhet. I kal-
kylen framgår vilken typ av produktion man
ägnar sig åt och vad lantbrukaren tjänar på de
respektive produktionsgrenarna. Bidragskal-
kylen kan användas som ett underlag för analys
av de enskilda faktorernas inverkan. Den be-
skriver värdet av insatserna i produktionen,
lönsamheten i de olika grenarna men också
konsekvenserna för den lokala miljön.

Även om man kan diskutera vikten av att
bevara ett svenskt jordbruk på ett övergripande
plan, skall man minnas att alla som bedriver
jordbruk är egna företagare. Så länge det finns
pengar att tjäna, eller andra argument finns för
att upprätthålla verksamheten, kommer jord-
brukaren att fortsätta. Målet för den enskilda
producenten är högsta möjliga vinst, och i
exemplet växtodling medför detta att högsta
möjliga skörd är önskvärd. Så länge marginal-
kostnaden inte överstiger priset på varan, finns
drivkraften att fortsätta producera ”till sista
kilot”.

Fyra grundförutsättningar
Men även om en maximal skörd är önskvärd är
det inte alltid möjligt för lantbrukaren att nå dit.

De faktorer som har den största skördepåverkan
är inte påverkbara. Väderväxlingar under året
(årsmånen) kan påverka skörden med en variation
upp till 50 procent. Jordens bördighet, i form av
de fyra grundförutsättningarna, sätter den övre
gränsen för produktionsmöjligheterna.

De fyra biologiska grundförutsättningarna
för ett ekonomiskt och biologiskt hållbart bruk-
ande av marken är: strukturstatusen i jorden,
dräneringssituationen i jorden, kalkhalten och
växtnäringstillståndet (främst fosfornivån).
Dessa faktorer är potenta, ensamma eller i
kombination, att vid ogynnsamma förhållanden
halvera skörden för en lantbrukare. Därför blir i
princip alla andra insatser i jordbruket under-
ordnat dessa ramvillkor. Trots detta kan det vara
svårt att ekonomiskt motivera lantbrukare att
investera i en god status av dessa fyra grund-
villkor.

Grundvillkorens inflytande är svåra att be-
visa och svåra att prissätta. Det är genom grund-
läggande förståelse och erfarenhet som kun-
skapen om dessa villkor framkommer. Ofta döms
investeringar i dessa faktorer ut som olönsamma
i bidragskalkyler. I själva verket, menar Atter-
wall, är det dessa ramvillkor som utgör fram-
tidens koncept, eftersom man vid upprätt-
hållandet av ”positiva netton” i grundvillkoren
vid årets slut lämnar efter sig fält som är mera
produktiva i framtiden. En dålig status på de
fyra grundvillkoren är kostsamt att reparera
genom att en dålig skörd föder en dålig skörd.
En bra skörd, däremot, föder en bra skörd och
skapar en positiv skördespiral.

Även miljömässigt är strävan mot högsta
möjliga skörd det mest hållbara, menar Atter-
wall. Mätningar vid försöksstationer visar att

Jordbrukarens dilemma:
producera eller inte producera?

Hur kan man ekonomiskt stimulera jordbrukare till lägre intensitet
i produktionen - och är det verkligen önskvärt?  Stefan Atterwall,
Hushållningssällskapet, menar att strävan efter högsta möjliga
produktioin är det mest hållbara, även från miljösynpunkt.
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höga skördar medför mindre läckage av närings-
ämnen. Lägre skördenivåer, däremot, medförde
större läckage av näringsämnen. Detta kan förstås
som att man vid en hög skörd tömmer jord-
profilen på näringsämnen. Därmed blir det
mindre kvar av de läckagebenägna närings-

Stefan Atterwall
mark/växtagronom, rådgivare vid Hushållningssällskapet i Malmöhus län
Stefan.Atterwall@hs-m.hush.se

ämnen som kan orsaka problem på andra håll i
ekosystemet. Härav kommer frågeställningen om
miljöpåverkan blir mindre vid lägre intensitet.
Helt fria från problemet med läckage av närings-
ämnen kan vi aldrig bli så länge vi har ett
jordbruk.
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Grupparbetena inleddes med att fil. lic.
Stefan Hellstrand från Karlstads uni-
versitet presenterade några  nyckelord

från OECD:s rapport:
• Dimensioner: Social, ekonomisk, ekologisk.

• Kapitalformer: Social, human, ”man-made”,
natur.

• Bevara tillräckligt av varje kapitalform (sub-
stituerbara/komplementära).

• Effektiv naturresursanvändning.

• Assimilativ kapacitet, tröskelvärden, resi-
liens.

Nyckelord för styrmedel:
• Priset fånga positiva och negativa miljö- och

hälsoeffekter.
• Felstyrande subventioner bort.

• Likhet mellan sektorer.
Enligt Carl Johan Lidén, Jordbruksverket,  har
dokumentet varit vägledande för svenskt miljö-
arbete. Vi är bra på att följa ingångna avtal. Då
OECD-dokumentet förhandlades fram vid
ministermötet 2001 var medlemsländerna rep-
resenterade av sina finans-, energi- och miljö-
ministrar. Även regeringscheferna deltog. Doku-
mentet är mycket viktigt, framförallt för de som
arbetar med dessa frågor, till exempel tjänste-
män, politiker och forskare.

Mårten Carlsson: Vi lyssnar på OECD när
det gäller ekonomi, men kanske inte när det
gäller hållbar utveckling.

Olof Bolin: Dokumentet är präglat av eko-
nomiskt tänkande och i den meningen innehåller
den egentligen inga nyheter, men vi fick en
definition av hållbar utveckling och det är
värdefullt.

Rune Andersson: Dokumentet är allmänt
hållet, det innehåller egentligen ingenting om
hur man ska nå denna hållbarhet.

Stig Wandén: Vi var tveksamma till doku-

mentet i vår grupp, det innehåller egentligen
ingen analys av problemen man möter när man
försöker implementera en miljöpolitik. Det finns
ibland en konflikt mellan miljömål och välfärd,
till exempel energi- och transportproblem, och
det försvårar en bedömning av dokumentet när
dessa sakliga svårigheter inte nämns.

Fråga 1: Är föreslagna kriterier och
styrmedel rimliga?

Grupp Olle Hakelius: Kriterierna är rimliga,
liksom styrmedlen, men allt är inte styrbart.

Grupp Olof Bolin: Det rådde stor oenighet i
gruppen och det var svårt att nå konsensus. Vad
är skalan/perspektivet i tid och rum? Konse-
kvensanalyser (OECD, WTO, MTR (Mid-Term
Review/Halvtidsöversynen)) är nödvändiga för
att avgöra om kriterierna är rimliga.

Grupp Carl Johan Lidén: Styrmedel och
kriterier är rimliga även om det inte framgår hur
de ska implementeras. För de ekologiska finns
ett relativt bra kunskapsläge och mål och en klar
politik. Ekonomiskt gäller istället nedläggning
utan bidrag, regionalitet och otydliga mål. Även
de sociala målen och kraven på samhället är
oklara.
• Substitution: Endast marginellt möjligt och

på vissa områden, men kapitalsubstitution
är inte möjligt i det stora. Internationellt.
Försiktighetsprincipen. Definitioner och
beräkningsmetoder behövs.

• Effektiv resursanvändning: Ja. Komplext och
dynamiskt. Bättre beräkningsmodeller.

• Assimilation: Svårt.

• Prispolitik: I relation till ovanstående: skatter
och subventioner, miljöbörs, certifiering.

• Snedvridande subventioner finns kvar i CAP.
Grupp Gunnar Svensson: Det är svårt att dis-
kutera när det behövs stora förändringar av EU:s

Grupparbeten och diskussion



16

jordbrukspolitik, främst för frihandelsfrågor, för
att de ska komma i linje med dessa mål.

Grupp Ann Mari Jansson: Dokumentet är
tillräckligt vagt för att det ska vara svårt att veta
hur man ska sköta konflikterna mellan olika mål.
Den blir svag när det gäller möjligheter att styra,
man måste definiera konflikterna i till exempel
utvecklingen av transportsystem som slår väldigt
mot hur jordbruket kommer att utvecklas.

Några inlägg i diskussionen

Ann Mari Jansson: Sverige har lyckats ta itu
med jordbrukets miljöproblem tidigare än
många andra EU-länder, så vi borde vara en
påtryckargrupp. Vi har förutsättningar att lösa
dessa problem enklare på grund av vår stora yta
och glesa befolkning. Dokumentet känns inte
radikalt eftersom vi har haft debatten tidigare.

Mårten Carlsson: För de levande natur-
resurserna gäller andra spelregler än för industri-
produkterna. Måste vi ha ett annat synsätt? Det
går inte att stänga en åker i tre år och sedan öppna
den igen, eller går det?

Gunnar Svensson: Bioenergi  är en möjlig-
het, man kan till exempel ha ettåriga energigrödor
som gör att man kan vara mycket rörlig i livs-
medelsproduktionen och man kan titta på de
gröna industriråvarorna: tekniska oljor och
biofibrer. För att träda ska vara ett alternativ måste
den nästan odlas med någon sådan produktion
för att jorden ska vara i trim för livsmedels-
produktion.

Olof Bolin: I Nya Zeeland är jordbruksmark
så billig att man kan stänga av och på den allt
efter hur priserna varierar, marken behöver inte
odlas varje år.

Göte Bertilsson: Det går, men i Europa och
Nordamerika saknas den anpassningen till mark-
naden med dynamisk prisbildning som är en
förutsättning. Med det nu moderna part-time
farming minskar också känsligheten för priser,
man producerar ändå. Det finns stora trögheter.

Fråga 2: Vad innebär ett införande av
OECD:s förslag?
Grupp Olle Hakelius: Sannolikt skulle svenskt
jordbruk gynnas vid ett införande av dessa
styrmedel eftersom vi har komparativa fördelar
jämfört med andra länder i dessa frågor  på grund

av våra naturliga förutsättningar, t ex att vår
produktion är mer utspridd. Dessutom tror vi oss
ligga lite före och har infört en del redan och det
skulle ge ekonomisk utdelning.

Grupp Olof Bolin: Vi tycker att hållbarhet
ska diskuteras i ett perspektiv där man samtidigt
tar hänsyn till ekonomi, ekologi och sociala
förhållanden. Definitionen på hållbart jordbruk
är, enligt Bengt-Owe Jansson, att maximera
inflödet av naturliga nyttigheter och minimera
utflödet av negativa emissioner i ett levande
landskap (kvinnoperspektivet) under acceptabla
ekonomiska förhållanden. Jordbruket gör stän-
digt flera brott mot hållbarhetskravet:
• Använder fel tids- och rumsskala.

• Bryter cirkulationskravet på kväve och fos-
for.

• Försummar ekologitjänsterna som systemet
levererar.

• Jordbrukets miljöpåverkan är av både positiv
och negativ art.

• Assimilationskapaciteten är viktig, men är
det ett jordbruks- eller tätortsproblem?

• Svenska jordbruksprodukters priser faller.
Omvärldens priser stiger.

• Definitionsproblem: Behövs ett svenskt jord-
bruk? Mat – tveksamt. Annat – ja.

Grupp Carl Johan Lidén: Den föreslagna poli-
cyn är positiv för hållbar utveckling i både
Sverige och internationellt och ökar konkurrens-
kraften för Sverige.
• Relativt mindre offensivt i Sverige.

• Struktur- och storleksrationalisering går fort.

• OECD:s förslag fullt ut?

• Sverige gynnas selektivt.

• Efterfrågan ökar på förnybara resurser. Assi-
milativ kapacitet kan öka när man till exempel
använder mindre fossilbränsle och den kan
minska genom att vi utnyttjar de förnybara
resurserna som vi tidigare bevarat.

• Mer positiv och mindre negativ miljöpå-
verkan.

• Svenska jordbrukspriser ökar (eventuellt)
men mindre än i omvärlden, animalier miss-
gynnas.

• Omvärldens jordbrukspriser ökar eventuellt.
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• Svenskt jordbruk får ökad konkurrenskraft i
jämförelse med övriga sektorer och jordbruk
i andra länder.

Grupp Gunnar Svensson:
• Begränsa livsmedelsproduktionen

• Bioenergi in – biogas, gröna industriråvaror,
tekniska oljor – biofiber.

• Utvecklingsländer – begränsade resurser,
jordägande, korruption.

• Vidga jordbrukets verksamhetsområde för att
uppnå hållbar utveckling: landsbygds-
utveckling, golfbanor, hästgårdar.

• Vikten av sunda växtföljder för den bio-
logiska hållbarheten verkar ha tappats bort i
den ekonomiska jakten.

Grupp Ann Mari Jansson: Angående hållbar
utveckling:
• OECD:s rapport är ”allmänt hållen” och sak-

nar konkret redovisning – otillräckligt!
• De antagna 15 nationella miljömålen preci-

serar och anger nivå, beaktar regionala för-
hållanden. Finns målkonflikter.Hantera!

• Vidmakthålla odlingsareal.

• Odlingssäkerhet (hög skörd).

• Volym för nötproduktion; betesdrift;  biolo-
gisk mångfald.

Angående förnybar energi:
• Underskattad resurs: växtråvara för livs-

medel/djur + energi och industri.
• Biogas ur stallgödsel.

Angående miljöpåverkan:
• Kväve- och fosfortransport (grundvatten)

• Ammoniakavgång.

• Biologisk mångfald.

• Markvård.

• Klimatgaser.

• Bekämpningsmedelsrester / vatten.

Angående begränsningar / svårigheter:
• Lägre djurhållning – betesdrift.

• ”Klarar” kvävetransporten.

• Ammoniakavgång: inte bara ammoniak,
även NO

x
 Trafik!

• Rester av bekämpningsmedel i vatten.

Några inlägg i diskussionen

Mårten Carlsson: Diskussionen skulle inte ha
varit så här samstämmig för 30 år sedan. Då skulle
lantbrukarna ha sett det som pålägg och
belastningar och ifrågasatt hur de skulle klara
att överleva. Här är det nu människor som står
lantbrukarna nära som säger att låt oss köra den
här linjen för att tjäna pengar på sikt.

Lars Törner: Miljöarbetet i södra Sverige
hade inte kunnat nå målen utan minskat djur-
antal, men det är en passiv lösning. Den stora
utmaningen är att uppnå målen med ändrade
tekniker.

Carl-Erik Ehrenkrona: Om vi minskar pro-
duktionen får vi mycket gratis, den blir i alla fall
inte mindre uthållig. I förlängningen kan vi flytta
jordbruksproduktion till länder som behöver
detta.

Övriga röster i diskussionen

– Man får ut komparativa fördelar för svenskt
lantbruk av miljöarbetet genom att internalisera
utsläppskostnaderna genom utsläppsrättigheter.
Det är ett styrmedel som gör att vi verkar på en
likvärdig nivå över nationella gränser. Den
negativa miljöpåverkan kostar för den som
producerar det.
– Miljövinsterna är nationella, oavsett om resten
av världen är miljöbufflar. Visserligen blir det
kostsamt för lantbrukarna, men alla andra vinner
mer. Det finns pengar för att ersätta lantbrukarna
för detta även om det är svårt att utforma till-
vägagångssättet.
– Jordbrukspolitiken går mot en nationalisering
på längre sikt.
– Vi kan inte konkurrera med resten av världen
med våra goda miljöhänsyn. Jag har stor respekt
för den utländska konkurrensen.
– Man får skilja på produkter. Det går att ta ut ett
högre pris för ekologiska produkter och när-
producerat.
– Svenska konsumenter har stort förtroende för
svenska animalier ändå förlorar köttprodu-
centerna andelar till importen. Stödet har gjort
att vi kostat på oss onödiga kostnader, t ex för
arbete och byggnader, vi måste minska dessa.
– Om  externa effekter internaliseras i enlighet
med OECD:s förslag skulle vi kunna konkurrera
på en frihandelsmarknad.
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Den hållbarhetseffekt vi får måste ge ekono-
misk utdelning, antingen genom ersättning eller
åtminstone inte högre kostnader än omvärlden.

- Industrier kan vilja fortsätta miljöskadlig
verksamhet och då köpa miljöarbete av lant-
bruket och skogsbruket.

 - Exportsubventionerna är skadligast inom
jordbrukspolitiken.

- Tids- och rumsskalan flyttar sig beroende
på vad man talar om, det går inte att enbart titta
på den odlade marken.

- Angående jordbrukets brott mot cirkula-
tionen, när det gäller fosforn: vem är det egent-
ligen som bryter mot cirkulationen är det jord-
bruket eller konsumenten?

- OECD:s förslag kan innebära att Sverige
kommer att förlora en del fina bitar av jordbruks-
produktionen och komma att exportera hela
livsmedelsproduktionen till slut.

- Vattenproblemen överlappar: avrinningen
från jordbruket blir ett dricksvattensproblem.

Fråga 3: Hur få drivkraft för miljö-
åtgärder i jordbrukets konkurrens-
utsatta stapelvaruproduktion?
Grupp Olle Hakelius: Utrymmet är begränsat för
ensidiga nationella åtgärder.

Grupp Carl Johan Lidén: Internationellt
förankringsarbete så att Sverige inte är ensamma,
två steg före, men inte tre. Utnyttja nisch-
marknader.

Grupp Gunnar Svensson: Kombination
miljöarbete och konkurrenskraft.

Danska intensitetsförsöken. Inte självklart att
hög intensitet är bra ur ekonomisk synvinkel.

Information till konsumenter, acceptera
högre pris; exempelvis stråförkortning i Dan-
mark.

Några inlägg i diskussionen

Per-Åke Sahlberg: I och med GATT-förhand-
lingarna, reformeringen av CAP och EU-utvidg-
ningen skapas nya förutsättningar. I de nya
medlemsländerna kommer miljöbra nyinveste-
ringar att leda till god konkurrenskraft både
ekonomiskt och miljömässigt, därför är svensk
konkurrenskraft överskattad i dessa frågor.

Olof Bolin: Det har vi inte sett hittills efter-
som deras produktion sjunkit trots att de haft

god tid på sig. Det krävs stora investeringar att
nå dit och vi har ett försprång.

Fråga 4: Hur går vi vidare?
Grupp Olle Hakelius:
• Utveckla visioner med OECD:s kriterier som

grund.
• KSLA som arena för dialog mellan kom-

petenser.
Grupp Olof Bolin: EU-nivå, paradigmskifte,

nytändning, samhällsplaner, skepsis, fler work-
shops, fler kvinnor, otillräckliga beslutsunder-
lag, snabbt/enkelt.
Grupp Carl Johan Lidén:
• Social och ekonomisk hållbarhet: defini-

tioner och mål.
• Struktur- och storleksrationalisering, deltid,

nyrekrytering.
• Förbilliga miljöarbetet och transaktions-

kostnaderna.
• Assimilationskapaciteten är svår att mäta och

prissätta.
• Seminarieförslag: Marknadsaktörernas ini-

tiativ.
Grupp Gunnar Svensson:
• Utbildning – information

• Lobbying i Bryssel

• Utökad forskning

Några inlägg i diskussionen

Carl Johan Lidén: Man har försökt definiera vad
social hållbarhet är, vilka element som ska ingå
och vad vi ska ha för mål, för det finns inga
tydliga idag. Ekonomisk hållbarhet har dis-
kuterats mycket i OECD, ena sidan säger att
lantbrukarna måste få stöd så att de kan överleva
medan andra sidan tycker att ett subventionerat
lantbruk inte är hållbart. Den debatten har hittills
saknats i Sverige. Vi måste även definiera
ekonomisk hållbarhet. Byråkratin kring miljön
kostar mycket pengar och det kommer att stiga.
Möjligheten till samordningsvinster för de olika
statliga och privata kontrollorganisationerna, t
ex kommun och handelns kontrollanter, behöver
undersökas.

Lars Törner: I anslutning till kartläggning
kan man säga att det görs mycket idag, t ex Sigill
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och inom sockerbetsodlingen. Det finns många
situationer där det görs mer eller mindre och det
är värdefullt att fånga upp möjligheter och
begränsningar för att komma vidare. Sett i ett
helhetsperspektiv finns det många olika kon-
cept, men kan lantbrukaren se att en insats blir
värderad/prissatt och sedan kanaliserad vidare i
ett mervärde?

Övriga röster i diskussionen

– Vi har egentligen ingen överblick över vem som
gör vad. Kartläggning behövs.
– KSLA skulle kunna gå vidare med en bredare
konferens där även konsumenter deltar och ta
upp merkostnaden för att producera uthålligt.
– Det är bra att miljöpolitiken blir mer EU-
gemensam eftersom miljöproblemen ofta är
gränsöverskridande.
– Jordbrukspolitiken styrs från Bryssel, men ska
nu integrera miljöfrågorna i och med halv-
tidsöversynen, till exempel tvärvillkor och livs-
medelssäkerhet.

Röster från gruppdiskussionerna
– Globalisering leder till likriktning, olika inne-
börd på olika områden.
– För kväveutsläpp är det svårt att ordna ut-
släppsrättigheter.
– Utsläppsrättigheter. Beskogning leder till
intäkt som ger ökad alternativkostnad för betes-
kött.
– Fler människor äter mer animalier i större
utsträckning i storstäder. Ekonomiska styrmedel,
internationell lagstiftning för att tackla pro-
blemet
– Använda marknaden för att nå miljömålen. Gå
vidare till exempel med Svenskt Sigill. Kommer
marknaden att fungera annorlunda om begrepp
som kvalitet får utrymme? Betvivlar starkt att
det kommer ha mer än en marginell betydelse.
Manöverutrymmet är litet om man vill ha kvar
svenskt jordbruk.
– Utan stöd från Bryssel och Washington kan
man inte gå vidare internationellt med frågor.
Vill man nå mycket inom landet eller nå utanför
gränserna?
– Inte glömma tidigare rapporter
– Kan man skapa en bild av jordbruket i ett
hållbart samhälle?
– KSLA:s styrka att vara oberoende plattform.

– Man kräver inte att industrin ska använda gam-
malmodiga metoder.
– Vi har låst fast oss i ekologiskt jordbruk istället
för att definiera hur jordbruk kan vara miljö-
mässigt.
– Ekologiskt jordbruk är så etablerat bland
konsumenterna.
– Konsekvensbeskrivningar av WTO och CAP-
förslagen skulle vara intressanta. Vi (EU) är ingen
ensam ö, vi är beroende av omvärlden, en del av
resten av världen.
– Lägg in lång träda, 80 år skog, nu och då.
– Efterfrågan på förnybara råvaror ökar genom
strävan mot uthållig utveckling.
– Ingen är villig att betala mer för public goods.
– Public goods/miljötjänster. Hur göra det lön-
samt att ha betesmark (öppet landskap)?
– CAP nämns inte i klartext i OECD-rapporten.
– Får vi globalt uthålligt jordbruk genom fri-
handel; genom koncentration till få länder?
– Jordbruket är en motor för ekonomisk ut-
veckling i regimer där livsmedelsbrist råder. De
fattiga måste ha mat och jordbruksråvaror, syssel-
sättning och politisk stabilitet. Återflyttningen
till landsbygden skapar problem när få har kun-
skap om jordbruksproduktion. Brist på kapital.
– Jordbruket viktigt för att bevara den biologiska
mångfalden.
– Transportproblemen diskuteras inte i OECD-
rapporten.
– Ekonomiska systemet speglar inte miljökost-
naden förenade med transporter.
– Transporter en nyckelfaktor, tidigare utnytt-
jades vattentransporter mer.
– Vi vill inte importera, men gärna exportera!
Sojaimporten är motorn i vår animalieproduk-
tion.
– Utveckling mot ännu mer koncentrerad stor-
drift. Större enheter kan samla kompetens, skapa
bättre arbetsmiljö och driftsäkerhet. Stora företag
är inte liktydigt med dåligt för miljön, god
förutsättning (även ekonomiskt) att skapa bio-
toper. Jordbrukarens kompetens och naturförut-
sättningar är alltid viktigast oavsett driftstorlek.
– Den biologiska mångfalden är inte nöd-
vändigtvis bättre på små eller ekologiska lant-
bruk.
– Det finns inget krav på småskalighet för eko-
logisk produktion.
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Syfte
Att med utgångspunkt från dagens praktiknära
spetskunskap gå igenom möjligheter till att
förbättra jordbruksproduktionens ekologiska
funktion, konsekvenser av eventuella åtgärder
och möjligheter att få dem genomförda.  Fokus i
detta skede: växtproduktionen.

Rådgivaren och jordbrukaren
Jordbrukarens huvudmål är ett bra ekonomiskt
resultat. Det är inte lätt för rådgivaren att sälja in
en åtgärd som bara kostar och inte ger eko-
nomisk utdelning (och det är inte hans uppgift
heller).

Reko-stödet har varit bra. Det har gett en
motivation till både miljöåtgärder och kunskaps-
inhämtning.

Som synes  nedan under Växtföljder finns en
hel del kunskap som är svår att helt konkret
sammanfatta i ekonomiska termer, men som kan
vara viktig i sammanhanget. En bättre konkreti-
sering och integration av detta kunde göra det

mera användbart i rådgivningssituationen.  Hur
kan den frågan föras vidare?

Odlingskontrakt med bestämmelser om od-
lingsåtgärder blir allt viktigare.

För odlingens ekonomi är en hög skörd vä-
sentlig i nästan alla situationer.

En fråga är på vilken sikt man räknar eko-
nomiskt resultat. Ju långsiktigare man ser desto
intressantare blir en bra växtföljd och biologisk
mångfald.

Kväve
Bakgrunden är att vi i Sverige har dels en kväve-
skatt med 1,80 kr per kg kväve, dels en intensiv
rådgivning som också innefattar speciella pro-
gram (Greppa Näringen). Vidare stöd till fång-
grödor (900kr/ha och utelämnad höstbearbet-
ning (400kr/ha), samt bestämmelser för stall-
gödselspridning m.m.

Trots det var alla överens om att kväve-
gödslingen är en viktig faktor att ytterligare
bearbeta. Den påverkar dels kväveutlakning,
dels bekämpningsbehov och också resursbehov.
Ett massivt stöd för Greppa Näringen.

En betydande del av problematiken rör stall-
gödsel. Hur ska den användas effektivare? Här
finns motstridande intressen: till exempel är
vårspridning effektivare ur kvävesynpunkt, men
den kan ge mer markpackning och är svårare att
passa in i arbetsgången. Det är här svårt att komma
fram med ytterligare generella styrmedel.
Individualisering och professionalism behövs.

Kanske behövs  ännu större  uppmuntran till
miljömässiga investeringar i till exempel spridar-
utrustning.

En betydande systemfråga är kvalitetsvill-
koren för  interventionsvete: 11,5% protein. Det
har lett till en onödigt hög kvävegödsling för ca
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50 % av vetearealen. Men den individuella
brukaren kan ju inte riskera att hamna under
denna gräns och därmed få avsättningsproblem.
Motivet för denna gräns inom EU-systemet är i
sin tur att man där inte vill sitta med lager som är
osäljbara som brödvete.

Flera spannmålskunder efterfrågar lägre
proteinhalt. Det gäller till exempel bränneri-
näringen, och börjar gälla även vete till foder-
industrin. Kontrakterade arealer för speciella
ändamål blir allt viktigare, och det kan lösa en
del av ovannämnda problem. För korn är den
ökade maltkornsandelen intressant. Den kräver
anpassning av kvävegivan så att proteinhalten
inte blir för hög.

Det kan  i och för sig tilläggas att protein-
halten 11,5 % är ur miljösynpunkt ganska säker.
Problemet är om man  tar i onödigt mycket och
hamnar på över 12. Då kan kväveutlakningen
öka.

Vad som behövs är ökad precision, ökad
individualisering, ökad uppföljning och kun-
skap. Men detta kräver insatser i engagemang,
tid, kostnader och investeringar. Plusposten för
företaget är en förhoppning om något bättre
kväveeffektivitet. Om man tjänar in 10 kg kväve
har man sparat ca 70 kr/ha. En uppdelning av
givan för högre precision kostar 30- 40 kr. Moti-
vationen är liten och osäker.

Om man tar steget till precisionsgödsling med
sensorteknik bör precision betala sig för brödvete
och för annan kvalitetsspannmål som maltkorn.
För den stora arealen ospecificerad spannmål
finns miljövinster i form av högre kväve-
effektivitet att hämta, men för odlaren är ekono-
min mer osäker. Men redan en liten bonus skulle
kunna tippa över intresset.

Finns möjlighet att i stället för att styra
åtgärder och därmed riskera felstyrningar och
låsningar i stället styra mot slutmålet: lägre
kväveutlakning? Direkt PPP (polluter pays prin-
ciple) eller omvändningen: betalning för minsk-
ning av nitratutflöde? En mätning är utesluten
såvitt man nu kan se. Men modellberäkningar
blir allt bättre. Kan en jordbrukare acceptera  att
resultatet från en beräkningsmodell kostar
honom flera hundra kronor per hektar? Kanske
inte helt uteslutet, men allt beror på modellens
trovärdighet och anpassbarhet för aktuella för-

hållanden. En kommersiell drivkraft av denna
typ skulle betyda mycket för utvecklingen, för
då kan den totala innovationskraften få tillfälle
att verka.

Det synes motiverat att fortsätta avstå från
stråförkortningsmedel,  och detta är ju det svenska
jordbrukets linje. Med dagens sortmaterial
förlorar man inte mycket på ett sådant avstående,
även om det kan kosta något i konkurrenskraft.

Att bedöma kvävestatus med hjälp av kalk-
salpetermätare , nollrutor, saftanalys eller andra
metoder kostar mest tid och besvär. Och tid
kostar. Utan någon form av åtagande blir accep-
tansen låg. Såväl produktkontrakt (till exempel
Sigill) som  miljöstödskontrakt (typ Reko) skulle
ta hand om frågan. Greppa Näringen kan propa-
gera för åtgärder, men kan möta motstånd (vad
får jag för den insatsen?).

Utan att kunna presentera precisionskalkyler
synes ca 300 kr/ha kompensera för en försiktig-
hetslinje för kväve. För höstvete kanske 400.

Nyckeltal som kväveutnyttjande används i
ökad utsträckning i odlingskontrakt. Detta ver-
kar pådrivande på utvecklingen. Hur stor del
arealmässigt kan påverkas av detta?

Fosfor
Följande frågor ställdes inför workshopen:
• Gödslingsrekommendationer för att undvika

onödigt höga P-tal.
• Minimering av erosion och ytvattenav-

rinning. Möjligheter, kostnader.
• Spridningstidpunkter för att undvika höga

koncentrationer  i ytan under höst, vinter och
tidig vår.

• Skyddskanter vid vatten.

• Vad övrigt finns att göra?
För mineralgödsel bör ekonomin och miljö-

hänsynen sammanfalla. Det återstår en ytter-
ligare rådgivningsinsats (Greppa Näringen).

Ett problem är stallgödsel, och det är av
ungefär samma karaktär som ovan nämnts för
kväve.

Allmänt om gödsling
Ovan har talats om vikten av att gödsla rätt och
med precision.  Maskinen, spridaren, som till
slut ska verkställa det hela behöver fungera
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precist. Så är ofta inte fallet.  Många gamla
maskiner skulle egentligen ersättas med nya. I
vilket fall borde spridningsfunktionen testas och
ev. justeras med hänsyn till tänkt användning,
spåravstånd mm.

Det finns inte bra  utrustning tillgänglig för
detta utom i vissa speciella fall. Ensidiga svenska
bestämmelser kostar konkurrenskraft, såvida
kostnaderna inte kompenseras.  Räkneexempel:
4000 kr vart tredje år för 50 hektar. Betyder ca
30 kr per hektar och år, inte så mycket men dock
en belastning. I tillägg kommer kanske en halv-
dags tidskostnad.

Att byta maskin är i tillägg en betydande
investering. Det kan behöva betonas att för
miljöriktigt jordbruk är det viktigt med till-
förlitlig och up to date teknik. Detta behov får
ställas mot ett annat: att dra ner på maskin-
kostnader är en högprioriterad fråga i jakten på
bättre lönsamhet.

Bekämpning och växtskydd

Behovet av bekämpning/växtskydd påverkas av
jordbearbetning, växtföljd, kvävegödsling och
sort.

Sänkt kvävegödsling minskar behov av be-
kämpning.  (Hur styra??)

Vårsäd: små bekämpningseffekter (netto ca
200 kr/ha), men på lång sikt behövs i tillägg
olika åtgärder för att minska ogrästryck. Tilläggs-
kostnad minst 100 kr/ha.

Höstvete: stora effekter (ofta 1500 kr/ha).
Råg och rågvete behöver föga bekämpning,

men foderbranschen föredrar vete framför råg-
vete.

Sort- och artblandningar kan vara ett sätt att
minska bekämpningsbehov. Men de är också
svårsålda.

Styrsystem,  prognosmodeller. Finns ut-
vecklade för vissa grödor. Kostnad ca 1000 kr
per odling. Engagemang, arbete och eventuell
riskkostnad tillkommer.

Tekniska förluster av bekämpningsmedel.
Användande av bästa teknik (modern utrust-
ning), appliceringsteknik där man undviker
dräneringsintag etc. , rengöring av utrustning så
att yttre spill undvikes (till exempel biobädd)
m.m.. Mycket viktigt. Om enstaka tusendelar
(från till exempel en smutsad skyddsrock) ham-

nar i vatten passeras lätt vattengränsvärdet.
Vi har skatt på bekämpningsmedel, men den

är inte särskilt betungande. Vi har också en
restriktivare kemikaliepolitik än till exempel
Tyskland, men inte heller den bedöms vålla
näringen extrakostnader jämfört med europeisk
praxis. Vid globala jämförelser kan det bli
annorlunda.

Bekämpningen skyddar de investeringar man
gjort i produktionen, och är väsentlig för vissa
grödor och i vissa situationer. Den kan emellertid
minskas genom
• Användande av bästa kunskap och bästa

teknik.
• Integrerade odlingsåtgärder som växtföljd

och anpassad bearbetning.
• Grödor och sorter med litet bekämpnings-

behov.
• Lokaliserad precisionsbehandling genom

sensorer eller platsspecifik behandling.
• Åtgärder på marknaden (avnämarna) så att

grödor och sorter som klarar sig med ingen
eller föga bekämpning gynnas, eller åt-
minstone inte missgynnas.

Tänkbara styrmedel:
• Villkorat arealstöd. Rekostödet borde ha

utvecklats och inte avvecklats.
• Rätt marknad för rätt produkt.

• Kontraktsodling.

• Styrning:  CCC fritt, Sigill etc.

• Spårbarhet.

• Kontrakt för förbättrat dosyteindex och N-
utnyttjande. Skulle kunna omfatta halva
spannmålsarealen.

• Professionalism, utbildning, systemkunskap
– inte bara kemi.

Växtföljd, odlingssystem, biologisk
mångfald
Biologisk mångfald är en resurs.

Stort artantal i markfaunan ger stabilare och
sundare system. Påverkas av bekämpningsmedel,
jordbearbetning m.m..

En bra växtföljd ger större biologisk mång-
fald i marken.

Vall är positiv både för markstruktur, mull-
halt, ogrässituationen  och biologisk aktivitet.
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Hur värdera och kommunicera en helhets-
bild, en systemevaluering med alla aspekter?

Ett kalkylark med en ansats till en helhetsbild
prövades. Det visade  bland annat (mycket preli-
minärt) att om vallproduktionen kan säljas för
ca 50 öre/kg ts (mindre än energivärdet) kan en
växtföljdsvall vara ekonomiskt gångbar också
för en ren växtodlare. Tänkbara avnämare: ener-
gisektorn, hästsektorn. Plastbalstekniken har
öppnat möjligheter.

Trots allt som syns positivt med en bra
växtföljd kan en monokultur hävda sig i vissa
situationer. Efter en initial depression under 4-6
år sker en stabilisering till ett nytt ekosystem
med mindre sjukdomsangrepp, och en skörde-
nivå kanske 1000 kg under ”normal”. Men
kostnaderna blir mindre.

20% av tyskt vete ligger över gränsvärdet
för mycotoxiner (Fusarium). Mer en fråga om
odlingssystem och sort än en bekämpningsfråga.

Viktiga frågor: skördens kvalitet, förtroende
och – återigen – spårbarhet.

Utvecklingar

Fånggrödor – grund vårplöjning . Bättre system
på gång.

Nya jordbearbetningssystem utan regel-
bunden plöjning.

Gräsfånggrödor – Round up. Ett dilemma
som kanske kan mildras. Behandling är inte så
nödvändig som man tror om rätt teknik användes.

Strip cropping. Modell bomull – lusern
bandvis över fältet. Minskar bekämpningsbehov.
Kan utvecklas för våra förhållanden.

Kolbindning

Mot bakgrund av aktuella försöksredovis-ningar
(Lennart Mattsson) är utsikterna att binda kol i
odlingsmarken inte ljusa. Det är snarare så att
åtgärder som växtföljdsvall och kvävegödsling
minskar nedbrytningen av organiskt material,
men de orkar inte åstadkomma en uppbyggnad.

Möjligheterna finns i stället på bioenergi-
sidan. Om bioenergi  ersätter fossila bränslen fås
en helt annan och positiv bild både för ener-
gibalans och växthusgaser.

Stora brukningsenheter contra mindre.
Växtodlingsgårdar med djur behövs. Mer

småskaligt och varierat jordbruk. Men hur??

Å andra sidan hävdades att storskalighet ej
nödvändigtvis är negativ. Flera positiva aspek-
ter: skonsamma maskiner, up to date kunskap
och teknik, mindre ”vändtegsproblem ” etc.

Två uppfattningar, men det blev inte  tillfälle
att diskutera igenom frågan. Men ekonomin är
styrande, därom fanns ingen oenighet.

Vad kan sammanfattas?

• Kostnad för jordbruk/samhälle? Se tabell
på nästa sida.

• Hur få acceptans/deltagande? Produktkon-
trakt med villkor. Typ Reko-kontrakt, som
kan ta hand om en miljödrivning mång-
dimensionellt. Villkorade miljöersättningar
(stöd). Rådgivning, i de fall man kan se också
en positiv ekonomisk möjlighet.

• Kan man få kommersiell drivkraft? Pro-
duktkontrakt med villkor och merbetalning
kan sägas vara en sådan form. Vad som
egentligen åsyftades var typen ”betalning per
kg minskat nitratutflöde”. Möjligen kan
modellberäkningar användas. Inget mera
kom fram, men det förtjänar betonas att
endast enligt denna princip  kan innova-
tionskraft och utveckling ges de möjligheter
som skulle behövas.

• Win-win situationer? Rätt kvävegödsling
och bekämpning, där finns en del att hämta.
Vidare antagligen på växtföljdssidan om
man kan syntetisera helheten och inte se det
alltför kortsiktigt.

Möjliga effekter

Det som  diskuterades var mest åtgärder av typ
”stegvisa förbättringar”. Om de genomförs kan
man tänka sig följande ekologiska effekter
(huvudsakligen potentialer):
• Förbättrad kväveeffektivitet. Ca 15 000 ton

N kan sparas. Stallgödsel ingår ej i bedöm-
ningen.

• Minskad utlakning. Kanske 1500 ton N på
växtodlingsgårdar.

• Minskad bekämpning. Kanske en halvering
på stråsädesarealen.

• Biologisk mångfald. Bättre växtföljd på en
betydande arealandel. Biologisk mångfald
påverkas också av brukningssätt, skötsel av
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åkerkanter etc. Små medel kan göra stor
skillnad på många håll.

• Energihushållning. Om växtföljdsvallen
används för  bioenergiproduktion  skulle 450
milj kwh produceras. Energimängden mot-
svarar drivmedel för brukning av 500 000 ha
enligt dagens teknik. Med lite ansträngning
skulle detta avsevärt kunna ökas.

• Växthusgaser. Den förbättrade kväveeffekti-
viteten bör vara positiv här. Emellertid ska
också noteras att kvävetillskott förbättrar
kolbindningen i marken, och det finns mot-
riktade processer. Bioenergiproduktion enligt
exemplet ovan ger betydande effekt.

Hur komma ytterligare ett steg mot
uthållighet och miljövänlighet?
Detta hann inte diskuteras, utan det är en senare
tankebyggnad på workshopens grund.

Det som beskrivits ovan är helt klart ett
betydande steg vad gäller miljömålen. Men är
det ett hållbart jordbruk? Och är detta jordbruk
en del i ett hållbart samhälle? Hur skulle en
hållbar modell se ut?

Vad gäller jordbrukssystemet som sådant
(marken) kan det med dagens kunskapsbak-
grund karakteriseras som hållbart om åtgärder

enligt ovan vidtages. Näringsbalans, tillförsel/
nedbrytning bekämpningsmedel, humusbalans
och långsiktig bördighet blir i någorlunda i
jämvikt i växtodlingsjordbruket. Vissa trender
vad gäller strukturproblem och mullhalt bryts
genom bättre odlingssystem. Och åtgärdernas
inverkan på produktion och ekonomi är margi-
nell, det gäller bara att komma över denna
”marginella tröskel” i en konkurrenssituation.
Å andra sidan leder en okompenserad tröskel-
effekt  till att jordbruket inte är ekonomiskt
hållbart i långsiktig konkurrens.

Om vi ser på systemet som helhet och dess
funktion i samhället kan det knappast ses som
hållbart. Några kritiska punkter:
• Djurproduktionen, både dess miljöpåverkan,

dess stora påverkan på globala närings-
omfördelningar samt inte minst frågan om
djurens hälsa och välbefinnande samt andra
etikfrågor.

• Energifrågan. Samhället drivs av extern
energi. Växtodlingen är en nettoleverantör
av energi, vilket skulle kunna utvidgas be-
tydligt. Växthusgaser är i hög grad kopplat
till energin.

• Det nästan obefintliga kretsloppet konsu-
ment – jord, vilket har två konsekvenser,

Sammanfattning av kostnader för miljöåtgärder, kr/ha. Som framgår av texten får siffrorna ses som mycket
ungefärliga. Dagens kväveskatt betyder ungefär 250 kr/ha för höstvete och 150  kr/ha för vårsäd, ca 0,04 resp
0,03 kr/kg spannmål. Den summerade kostnaden för miljöåtgärder enligt ovan betyder 20-25% av de senaste
årens normala avräkningspris. Hur kan svenskt jordbruk hantera detta med uthållig ekonomi? Å andra sidan
är det en åtskilligt lägre kostnad än dagens arealstöd till samma grödor.

 

Försiktighetslinje N, inkl. N-styrn.

N-sensor

Spridarkontroll och optimering

Försiktighetslinje bekämpning

Prognosstyrd bekämpning

Endast nödfallsbekämpning

"Sund växtfˆljd"

SUMMA KR/HA

Kr/kg, 6000 resp. 5000 kg/ha

I tillägg, eventuellt
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ÅTGÄRD KOMMENTAR Höstvete Vårsäd
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upplagring och emissioner å ena sidan och
behov av energi och uttag ur mineralfyndig-
heter å andra sidan.

• Kemikalier i samhällets alla sektorer. Jord-
brukets användning sätts ofta i fokus men är
nog det mindre problemet i dag (svensk
horisont).

• Påfrestning på nästan alla naturliga system
genom emissioner, klimatpåverkan, ökad
uppodling och annan användning, ett alltmer
”schematiserat” landskap med mindre lokal
variation.

Djur

Djurproduktionen kontrolleras av jordbruket.
Ekonomin driver mot specialisering och stor-
drift. En motverkande kraft är krav på etik i
djurproduktionen. Ett ekologiskt krav är balans
mellan djurantal och marktillgång så att närings-
överskott inte uppstår. Detta senare krav skulle
på sikt kunna hanteras av jordbruket om denna
konkurrensnackdel på något sätt neutraliseras.
Men det är en svår strukturomvandling som
behövs.

En teknisk lösning för vissa produktions-
grenar (fjäderfä, svin) skulle kunna vara slutna
”fabriker” med egna processanläggningar för
gödsel och avfall och med i stort sett industriella
miljökrav. Detta skulle lösa många miljöfrågor.
Emellertid är det troligt att etik-diskussionen
hindrar en sådan utveckling. På en global mark-
nad kan dock sådana företag ändå växa fram.

Energi

Om jordbruket optimerar riskerar samhället
suboptimera.

Energifrågan drivs av andra krafter än jord-
bruket och måste ses i ett samhällsperspektiv.
Om jordbruket skulle se sig som drivande och
arbeta mot egenförsörjning uppstår en betydande

suboptimering för samhället i stort.  I ett uthålligt
samhälle är jordbruket leverantör av energi i
form av olika biobränslen.

Kretslopp – initativet ligger inte hos jord-
bruket

Jordbruket skulle vara mottagare av kretslopps-
produkter och har svårt att vara drivkraft i
utvecklingen. Vad som skulle kunna göras är att
jordbruket på något sätt kompenseras, genom
högre produktpris eller ersättning, om produk-
tionen fördyras genom att kretsloppsprodukter
används. Möjligheten till kretsloppsutveckling
beror av teknisk utveckling (och där är man väl
framme vad gäller till exempel fosfor) och be-
byggelseplanering och utveckling av avlopps-
system. I dag skulle ett rent kretslopp av fosfor
kunna erhållas för 100 kr/kg P eller ca 70 kr/
person och år. Frågan kan synas stor på ett sätt,
fullt hanterbar i ett annat perspektiv.

Kemikalier – en fråga för hela samhället

En stor försiktighet i hela samhället synes viktig,
och det är innebörden i den politik särskilt
Sverige driver. Ett dogmatiskt stopp i just jord-
bruket syns dock föga betydelsefullt  om ett
förbättringsprogram typ ovan genomförts. Det
skulle  betyda en stor suboptimering.

Biologisk mångfald

Några aspekter ingår i programmet ovan. Det
finns många möjligheter att gå vidare med rätt
små kostnader. Samtidigt kan stora reservationer
(avsättande av land) behövas, med helt andra
kostnader. Vidare att landskap brukas för land-
skapets skull, inte för produktionens.

En möjlighet att trycka på: teknik- och
systemutveckling kan ge nya möjligheter att
kombinera produktion och mångfald.

Göte Bertilsson
ordförande i KSLA:s kommitté för ekonomi, ekologi och miljöstyrning
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Kommittén och den initierande arbets-
gruppen har nu arbetat i några år.  In-
kluderande det akademiarbete som

föregick har hittills följande skriftliga doku-
mentation som rör ämnet framlagts:
• Vad krävs för att svenskt jordbruk skall bli

konkurrenskraftigt år 2010?  (KSLAT 1999,
nr 4)

• Jordbruket och samhället.  (KSLAT 2000, nr
7)

• Hur kan marknad och miljö förenas? Exemp-
let spannmålsproduktion.  (KSLAT 200, nr
15)

• Jordbruk – ekologi – samhälle. Finns en
genuin konflikt mellan hållbarhet och lön-
samhet? (Denna utgåva av KSLAT)
Kommittén har hållit tre seminarier/work-

shops. Både under sammanträden och seminarier
har många aspekter ventilerats. Synpunkter och
åsikter har kommit från flera olika håll.

Å ena sidan har en hel del frågor samman-
fattats och dokumenterats. Å andra sidan har
under gruppens/kommitténs arbete tydligt fram-
kommit att kommunikation mellan discipliner
inte är lätt. Det finns från början olika referens-
ramar, man har inte samma definitioner och talar
ibland inte om samma sak, trots att man tror man
gör det. Det är bakgrunden till det försök att
beskriva en process som redovisas här i form av
ett fiktivt samtal mellan fyra ”arketyper” : Eko-
logen, Ekonomen, Praktikern och Agronomen.
Förutsättningen för samtalet är en fri marknad,
alltså en situation som i dag inte är för handen
inom jordbruksområdet. Det gäller också en
principiell situation, inte Sverige eller EU.

Det är intressant att OECD, en av världens
mest betydelsefulla aktörer, lyft upp frågor om
uthållighet och miljö i ett dokument ”Sustain-

able Development – Critical Issues” (2001). En
kort sammanfattning av punkter från dokumentet
med särskilt relevans för kommitténs arbets-
område görs i bilaga 2. Originaldokumentet
omfattar 480 sidor.

Hur kan fria marknadskrafter och
miljöhänsyn förenas? Om
utgångsläget
Ekologen: Vårt samhälle är inte uthålligt. Vårt
jordbruk är inte uthålligt. Det bygger på ett
massivt utnyttjande under kort tid  av lagrade
energitillgångar, lager som kommer att tömmas.
Vi har också miljöproblem, alltifrån växthus-
gaser till vattenförorening. En kursändring mot
en bättre samklang med de naturliga förut-
sättningarna och begränsningarna är nödvändig.
Hur åstadkomma denna kursändring? I dag styr
kortsiktigt ekonomiskt tänkande, och det har
inte lett oss rätt.

Ekonomen: Huvudproblemet är inte en kort-
siktig ekonomi, det är en dålig politik. Mark-
nadsekonomin för jordbrukets del har satts ur
spel genom statliga (eller överstatliga) ingrip-
anden. Om marknaden själv fick styra skulle
mycket automatiskt utvecklas till det bättre. Man
skulle inte fortsätta med överproduktion och
intensiv odling utan det skulle bli en anpassning
som också ger miljöfördelar.

Det kan behövas bättre institutioner för att
utvidga marknadsekonomin. Till exempel saknas
ofta äganderätter  (vatten m..m.), och därmed
finns ingen som tar ansvar. Det är statens och
samhällets uppgift är att se till att sådana institu-
tioner finns och fungerar, så sköter marknaden
resten. Priset som bildas på en fri marknad är en
oöverträffad informationsbärare för att styra en
samhällsutveckling.

Ekonomi, ekologi och miljöstyrning
- en process mot samsyn?
KSLA:s kommitté för ekonomi, ekologi och miljöstyrning har nu
arbetat i några år. Här redovisas i sammanfattning kommitténs
arbete och de diskussioner som förts. Sammanställningen är gjord
av kommitténs ordförande Göte Bertilsson under medverkan av
samtliga kommittéledamöter.
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Vidare kan man fråga sig: har vi verkligen
några stora ekologiska problem? Hur definieras
dessa i så fall och vad kostar de? Vi måste preci-
sera problemen och väga kostnader mot nytta.

Praktikern: Jordbrukaren är en företagare.
Hans uppgift som sådan är att maximera vinsten.
Som enskild person kan han ha andra mål vid
sidan, till exempel ett vackert landskap, men
man kan inte bygga en samhällsutveckling på
detta. Det förändrar inte den kortsiktiga eko-
nomistyrning som blir alltmer påtaglig för jord-
bruksproduktionen. ”Odalmannen”, som såg till
jorden och landskapet över generationer, lämnar
plats för ”Managern”, vars uppgift är att maxi-
mera ekonomiskt resultat.

Det som gäller i dag för bästa ekonomiska
resultat är en hög skörd, hög produktion. Det
betyder naturligtvis inte maximal skörd, men
skillnaden mellan ekonomisk skörd och maximal
är normalt inte särskilt stor, mätt i produktion.
Det kan däremot vara förhållandevis större
skillnad på insatser, som gödsling och bekämp-
ning.

Marknadsstyrning, fri marknad, är bra, men
miljökostnader minskar konkurrenskraften när
de inte är generella över hela marknadsområdet.
Det leder till att näringen pressas tillbaka i de
områden där man börjar med någon typ av
miljöstyrning som ökar kostnaderna. Det mot-
verkar faktiskt syftet.

I diskussionen bör inkluderas också djur-
omsorg. Det blir en allt viktigare fråga.

Agronomen: Det talas mycket i dag om en
överproduktion av jordbruksprodukter, åtmins-
tone i I-världen. På världsbasis är emellertid
överskottet mycket litet, spannmålslagren har
faktiskt minskat de senaste åren. Och behovet
växer. Ur OECD 2001:”A total global food
requirement around 2050 will be 80% greater
than now. And meat share will increase.”

Det betyder att ekologiska problem knappast
kan lösas genom allmän produktionsminskning.
Tvärtom, världen behöver mer produktion och
därmed blir miljöpåverkan större, om inte pro-
duktionen blir i motsvarande grad mer resurs-
och miljöeffektiv, både i I-land och U-land. Vi
behöver en utveckling åt det hållet och frågan
är hur den ska åstadkommas.

En genomgång av förbättringsmöjligheter i

svenskt jordbruk (Workshop 2003)  antyder att
man kan öka den ”ekologiska verkningsgraden”
i svenskt jordbruk,  faktiskt i så hög grad att man
tar ett betydande steg mot större uthållighet och
bättre miljö. Merkostnaden blir inte särskilt stor
(0,10-0,20 kr/kg spannmål), men den kan inte
tas ut på dagens marknad.

Ekologen: Jordbruket baseras på ekologiska
system, och de måste hanteras med större för-
siktighet än industriella. De är långsiktiga. En
managementkalkyl borde sträcka sig över de-
cennier. De kan förstöras, oåterkalleligt. En
borteroderad matjord kan inte ersättas, ett för-
giftat grundvatten behöver sekler för återgene-
rering.

Den ”försiktighetsprincip” som knäsatts både
i Sverige och EU är synnerligen viktig.

Vad gäller samhället som helhet har man  till
exempel för stora områden i Västeuropa över-
belastat den ekologiska bärkraften. Utsläppen
av koldioxid, kväve m.m. är större än vad till-
gängliga landområden kan svälja. Samhället
behöver ekologiska tjänster av de ekologiska
systemen (bindande av koldioxid och kväve
m.m.) men redan i dag är ekologin överbelastad.
Det behövs en anpassning mellan utsläpp och
ekosystemens mottagningskapacitet, och med
rätt verktyg skulle en marknad kunna sköta detta
på ett effektivt sätt.

Ekonomen: Svårigheten med försiktighets-
principen är dels att den är luddig och odefini-
erad, dels att den i praktisk tillämpning visat sig
kunna vara oerhört skadlig och samhällseko-
nomiskt dyrbar. Forskarna är ju inte överens. Vad
ska man ta hänsyn till och varför? Vad kostar
hänsynen? Vad är den värd? Det är nödvändigt
att definiera och precisera.

Praktikern: Jordbrukets åtgärder måste an-
passas lokalt för att vara effektiva. Det gäller
både produktionsåtgärder och miljöåtgärder. De
får anpassas efter väder, jordart och andra lokala
förhållanden. Stela administrativa regler kan
avhjälpa tydliga missförhållanden, men de kan
inte användas för att optimera, varken vad gäller
produktion eller miljö. Regler kan tvärtom för-
svåra detta. Men det är optimering vi behöver.

Jordbrukaren är intresserad av långsiktiga
och miljömässigt bra system, men det måste
kunna förenas med ekonomisk uthållighet och
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bärkraft.  Jordbrukets stora produkter är stapel-
varor där priset relateras till en världsmarknad
och priset är en konkurrensfaktor. Det gör det
svårt med extra miljökostnader.

Agronomen: Miljöfrågorna har olika dimen-
sioner. Ser vi på det närliggande, miljöproblem
som är uppenbara för var och en, finns inte
mycket att peka på, förutom lokalt avgränsade
problem. Närmiljön har tvärtom blivit bättre de
senaste 20 åren. Att det skulle uppstå någon
inflytelserik väckelse i samhället som ger politisk
grund för att vidta kostsamma miljöåtgärder
syns inte troligt.

Men mer långsiktiga och storskaliga miljö-
frågor som växthusgaser, eutrofiering av haven,
och biodiversitet har kommit i förgrunden. I
huvudsak är man i vetenskapssamhället överens
om att detta är viktiga miljöproblem som  kräver
beaktande och konkreta åtgärder. Visst har miljö-
ekonomer försökt kvantifiera, men frågorna är
så storskaliga och långsiktiga att någon kost-
nadskalkyl som får bred acceptans i samhället är
svår att få fram. Det finns då tre alternativ:

1. Vi bryr oss inte om att ta hänsyn till frå-
gorna alls. I alla fall väntar vi tills vi ser problem.

2. Vi trimmar produktionsapparaten för en
större ekologisk effektivitet med hänsyn till
dessa frågor. Kostnaden kan vara rätt  marginell
i sig, men är  en belastning i priskonkurrensen.

3. För säkerhets skull vidtas vittgående och
kostsamma åtgärder.

Det förefaller intressant att närmare utforska
möjligheterna för alternativ 2. Det känns nästan
som det enda möjliga.

Ett uthålligare samhälle, jordbrukets
och andra areella näringars roll
Ekologen: Det är naturen som sätter gränser
också för vårt postindustriella samhälle. Energi-
källor är begränsade. Utsläpp ska på något sätt
tas om hand i det ekologiska systemet utan att
basen förstörs.

Ekologin borde vara basen för ekonomin om
ett uthålligt samhälle ska kunna skapas. Det är
där man bör börja och sedan koppla på ekono-
min. Det finns metoder och begrepp under ut-
veckling för att möjliggöra en sådan koppling
(Ecological Economic Accounts).

I ett framtida uthålligt samhälle är de areella

näringarna oerhört väsentliga. De bör förutom
bra livsmedel också kunna producera energi,
”producera” ren luft och rent vatten, landskap
och biodiversitet för samhället i stort. Dessa
ekologiska tjänster måste då åsättas ett värde så
de kan beaktas i ekonomiska sammanhang.

Ekonomen: Det finns metoder under ut-
veckling, till exempel miljöbörser.

Det är dock inte omedelbart klart att en
skogsägare ska ha betalt för att skogen behöver
koldioxid. Vad händer vid avverkningen? Det
är mycket att ta hänsyn till.

I en fri marknad finns en så stark dynamik att
lösningar kommer att utvecklas när det finns
behov för dem. Vi ska inte underskatta denna
effekt. Men statliga ingripanden och regleringar
kväver dynamiken och permanentar en dålig
funktion.

Agronomen: Vi behöver en dynamisk ut-
veckling. För kostnadseffektivisering finns en
direkt motivation igenom en hel produktions-
kedja från produktionsmedel till försäljning av
förädlad produkt. Men för miljöeffektivisering
finns inte motsvarande motor. Vem betalar dyrare
men miljövänligare insatsmedel eller metoder?
Jo, det finns ansatser, KRAV och Sigill, men de
arbetar med centralstyrda regler och det är inte
alls samma dynamik. Man kan peka på problemet
men det är svårare föreslå lösningar.

Praktikern: Det talas mycket om jordbrukets
utsläpp. Men realiteten är ju att jordbruket tar
emot utsläpp från samhället. En del, som kväve
och svavel, passar in i växtodlingen, men till
exempel ozon kan ge stora skördeförluster och
försurande ämnen orsakar kalkningskostnader
osv. Den problematiken ska inte glömmas bort.

Ekologen: En annan stor fråga är kretsloppen
i samhället. För långsiktig uthållighet är krets-
lopp en förutsättning. Emellertid fungerar det ju
inte alls i dagens läge. Här måste till system som
påverkar hela kedjan, från hushållens avfalls-
hantering till metoder för återföring till de
ekologiska produktionssystemen.

Styrmedel för miljöåtgärder
Ekonomen: Det viktigaste är en fri marknad utan
störande regleringar och subventioner. Då kom-
mer missförhållanden som överhöga intensiteter
att försvinna och vi får bättre miljöfunktion. Se
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på Australien. De producerar till låga kostnader
vid skördar under 2 000 kg/ha.

Agronomen: Sambandet mellan spannmåls-
pris , ekonomiskt bästa intensitet  och miljö är
inte så enkelt och tydligt som i ekonomiska
standardverk (se ekonomisk diskussion nedan).
Man kan förstå ekonomens förkärlek för mo-
dellen: konkurrens ger lägre intensitet som ger
bättre miljö. Alla frågor löses på en gång auto-
matiskt. Men det brister i flera led i den kedjan.
Det syns därför viktigt att se hur miljöaspekter
kan påverka produktionen på andra vägar.

OECD 2001 listar följande ”economic instru-
ments” för verksamhet i allmänhet:
• Emission charges and taxes.

• Product charges.

• User charges.

• Marketable permits.

• Deposit-refund.

• Non-compliance fees.

• Performance bonds.

• Liability payments.

• Environmental subsidies (these are in contra-
diction to PPP, except in some circumstances).

• PPP = Polluter Pays Principle (örorenaren
betalar).

I tillägg finns
• Miljömärkta produkter med mervärde på

marknaden.
• Lagar och regler.
Det bör vara av intresse att gå igenom hur sådana
instrument på ett konstruktivt sätt kan användas
för att åstadkomma ett mer miljöeffektivt jord-
bruk.

Det aktuella läget för svenskt jordbruk är ju
att sådana instrument är i funktion, bland annat
skatt på kväve, bekämpningsmedel och driv-
medel, en hel del regler av olika slag, bidrag för
fånggrödor etc., miljömärkena Sigill och Krav.
För framtiden diskuteras så kallade tvärvillkor,
miljökrav för arealbidrag.

För diskussionen i kommittén förutsattes en
avreglerad situation. Den gäller inte dagens
svenska jordbruk utan rent principiellt hur man
i en avreglerad marknad där priskonkurrensen
styr också kan styra mot miljömål. Vi har börjat
en sådan diskussion med ett exempel om be-

kämpningsminskning, vilket visas i bilaga 1.
Vad gäller referensen till Australien så bör

det framhållas att varken låg skörd eller av-
reglerad marknad garanterar bra miljöfunktion.
Det finns betydande miljöproblem både i Austra-
liens och Nya Zeelands jordbruksproduktion.

Praktikern: Exemplet visar att flera åtgärder
minskar konkurrenskraften. Det har vi i och för
sig redan märkt i svenskt jordbruk genom de
skatter etc. som nämndes ovan. Svenskt jordbruk
trycks långsamt tillbaka på grund av de extra
miljöpålagor som finns här men inte omvärlden
har. Man måste ha lika villkor.

Ekonomen: Det är en missuppfattning att
villkoren måste vara lika. Det är i stället pro-
duktionen som ska anpassa sig till de villkor
som råder. Avsikten med en miljöregel eller
miljöavgift är ju att förbättra miljön och miljö-
anpassa produktionen.

Agronomen: Finns här inte en distinktion
att ta hänsyn till: Är målet att åstadkomma en
förändring grundad på lokala behov eller siktar
man på en mer allmän systemförbättring? Ett
exempel från djuromsorgen: Ett land vill gå före
och inför regler om att djuren ska ha större
utrymme och frihet. Detta ökar kostnaderna i
förhållande till omvärlden. Djuren får det bättre
men produktionen blir inte konkurrenskraftig.
Den minskar, flyttar till andra områden. Åtgärden
blir i slutändan till föga glädje varken för djuren,
producenterna eller konsumenterna.

En hörnsten i marknadsekonomins teori är
”komparativa fördelar”. Produktionen anpassas
och omfördelas till de områden där fördelarna är
störst. Därför ger marknadsekonomin effekti-
vitet.  I exemplet ovan har man infört en ”kom-
parativ nackdel”, man skulle kunna säga en
”artificiell komparativ nackdel”, eftersom den
inte grundas på något lokalt behov. Produktionen
söker sig bort men världen blir inte bättre för
det.Det borde vara viktigt att inte generalisera
utan i stället för olika fall analysera mål, åtgärder
och konsekvenser.

Ett sätt att påverka utvecklingen  kunde vara
att införa bestämmelsen och kompensera för
kostnaderna. Men ”subventioner” står inte högt
i kurs bland marknadsekonomer.

Ekonomen: Nej, subventioner styr oftast fel
och hindrar en bra utveckling. Dock kan man
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kanske tänka sig kostnadskompensationer i
vissa fall. OECD 2001 lämnar också en dörr
öppen för detta (se ovan).

Agronomen: Ja, det vore viktigt att komma
förbi de låsningar som uppkommer. Så länge som
en miljöeffektivisering håller sig inom ramen
för ”god jordbrukssed” (Good Agricultural Pract-
ice, GAP) åsamkar den i princip inga kostnader
utöver omvärldens, där också GAP är accepterad.
Men problemen uppstår när man vill gå ett steg
längre än GAP. Då får man kostnader inte om-
världen har. Den som vill gå före straffas. Ut-
vecklingen låser sig. Kanske kunde regler
(skatter, åtaganden) med kostnadskompensation
(eventuellt temporär i utvecklingsskedet) vara
ett sätt att komma förbi låsningen och därmed
på sikt utveckla GAP.

En annan systemfråga: produktionskedjor.
Priset ger automatiskt incitament i en hel produk-
tionskedja, från produktionsmedel via åker,
vidareförädling, detaljhandel till konsument.

Miljömässigt finns också mycket att hämta i
optimering av en produktionskedja, till exempel
produktionsmedel med god miljöprofil, miljö-
riktigare odling (till exempel resistenta sorter,
växtföljd), anpassad vidareförädling  och så
vidare. I dag finns  till exempel få incitament för
”produktionsmedel med god miljöprofil”. Man
bör värna om drivkraften i hela kedjan.

Ekonomen: Marknaden kan ta hand om detta
med rätt information. Miljömärkning.

Praktikern: Då är frågan hur stor marknaden
för miljömärken är. KRAV växer men är ännu en
nisch. Få tror mål större än 20-30 procnt är
realistiskt. Men miljöåtgärder på resterande 70
procent då?

Sigill utvecklas, men visar inte på realistiska
möjligheter att slutkunden, konsumenten, är
villig att i stor skala ge merbetalning för miljö-
arbete. Utvecklingen i handelsledet med stora
globala kedjor kommer att ge ännu sämre möj-
ligheter till frontlinjeutveckling i framtiden för
volymvaror.

Det är viktigt att inte bara se på symboler
utan analysera realistiska möjligheter till det
storskaliga förbättringsarbete som vi är ute efter.

Agronomen: Polluter Pays Principle (PPP)
är en doktrin som antagits av EU m. fl. Att
förorenaren skall betala för det han ställer till

kan synas odiskutabelt. Dock medger OECD
2001 att jordbrukets diffusa utsläpp kan vara
svåra att passa in där, ”men principen är viktig”.
Men hur detta hanteras kan vara väldigt viktigt
för jordbruket. Ett fall  kan vara att åkern får 15
kg kväve från luften (samhällets utsläpp) medan
utlakningen är 10. Vem är då polluter? Även om
utlakningen vore 25 är inte PPP självklar.  Detta
skulle förtjäna en genomgång , i den aktuella
diskussionen tycks jordbruket få ansvar för allt
som lämnar ekosystemet.

Kanske definitionen ”polluter” inte skulle
användas för en jordbrukare som följer GAP?

Jordbrukets ekonomi
i stor och liten skala
Ett citat (förkortat) från OECD 2001:
• ”Agriculture economic importance: 3% of

GDP in average. The food sector is con-
siderably larger.

• Social significance.

• Environmental significance. Encompasses
40% of OECD land area. Interacts with
various stocks of natural capital of value
for the whole society. How the agriculture
manages these stocks is crucial for
sustainable development.”
Ett annat citat, det är gammalt men syns dock

vara av intresse: ”How agricultural surpluses
may become chronic and agriculture a de-
pressed sector”. Sammanfattat och översatt ur
boken Economics (Lipsey and Steiner 1978):
”Vi tänker oss en förenklad ekonomi med bara
två sektorer: jordbruk och industri, och båda
växer med 6% per år, vilket betyder en för-
dubbling på 12 år både av produktion och total
ekonomi (inkomster). Efterfrågans inkomst-
elasticitet (dvs. efterfrågans ökning för en viss
inkomstökning) antas vara 0,5 för jordbruk och
1,5 för industri (när inkomsten ökar påverkas
inte matinköpen så mycket som intresset för
industrivaror).

Ett exempel: Vi startar med produktionen 50
enheter för båda och jämvikt råder. Produktion
efter 12 år är då 100 för båda. Efterfrågan blir
75 för jordbruket och 125 för industrin. Jord-
bruket får ett överskott på 25 och industrin en
otillfredställd efterfrågan på 25.
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Men vi har inte tagit hänsyn till prisut-
veckling så långt. Eftersom produktionen växer
fortare än efterfrågan för jordbruket kommer
priser och inkomster att falla där. Jordbruks-
ekonomin krymper. Men det blir tvärtom i in-
dustrin. Där växer ekonomin och priser och
löner kan stiga. Jordbruket blir en nedtryckt
sektor och industrin dynamisk.”

 (Tillväxtprocenten är inte karakteristisk för
dagens jordbruk, men exemplet visar principer.
Beträffande inkomst och mat: även exklusiva
matvanor har föga påverkan på priser för jord-
brukets stapelvaror).

Agronomen: Ovanstående båda citat ger
ingen särskilt optimistisk bild för jordbrukets
del. Men man kan vända på saken: välstånd
innebär att livets nödtorft är billigt. Ur samhällets
synpunkt är det en stor fördel. Jordbruket må
nämnas framtidsnäring i den meningen att allt
mer mat behövs i världen. Men det innebär inte
nödvändigtvis att man får mer betalt för pro-
dukterna. Man bör ta hänsyn till detta när jord-
brukets roll i samhället diskuteras.

Prisbildningen på jordbrukets stapelvaror
(spannmål, kött m.m.) tillåter normalt inte påslag
för extra miljökostnader.

Ekonomen: I en fri marknad är inte kostnader
konstanta. Markpriser är till exempel i dag
konstlat höga därför att arealbidrag kapitali-
serats. När de sjunker blir produktionskost-
naderna lägre. Och så finns ju detta med inten-
siteten. Vid lägre priser bör man sänka inten-
siteten (avtagande merutbytets lag) och man kan
producera mer ekonomiskt. Därmed minskar
utbudet vilket motverkar prisfallet.

Praktikern: Det här med priser och intensitet
är en fråga med många bottnar. Praktiknära
kalkyler visar för till exempel spannmål att upp
till en nivå ganska nära ”full skörd”  producerar
man billigare och ekonomiskt effektivare ju
högre skörden är, även utan hänsyn till mark-
kostnader. En del kostnader är nästan oberoende
av skördenivå (utsäde, jordbearbetning) och blir
lägre per enhet vid ökad skörd. En del är propor-
tionella mot skörden (transport, torkning, fosfor-
och kaliumgödsling) och berörs inte av skörde-
nivå. Några ökar proportionsvis mer vid högre
skördenivå (kvävegödsling, delvis bekämpning)
och dessa ökar vid högre skördenivå. Samman-

taget producerar man billigast vid en skördenivå
som ligger ganska högt, även om man inte räknar
med markkostnader och arbete.

Det finns ett visst samband mellan kostnader
och optimal skörd, det påverkar något kväve-
gödslingen och bekämpningen, men produk-
tionen i för liten grad för att det ska vara av
betydelse för utbudet. Frågan är av intresse för
odlingsplaneringen, men inte för marknadens
funktion.

Jordbrukaren som aktör
Ekonomen: Grundläggande för att marknaden
ska fungera är att utbud (produktion) och efter-
frågan båda kan variera och anpassa sig till ett
jämviktsläge, och detta bestämmer marknadens
jämviktspris. Produktionen ska alltså minska när
priserna är låga och driften oekonomisk. Det
initierar en prishöjning och produktionen kan
eventuellt öka igen.

Det är viktigt att man kan gå in och ut ur
produktion så denna anpassning åstadkommes.
OECD 2001 betonar att det är viktigt att ”exit
and entry”  underlättas.

Praktikern: En tvättinrättning kan slå igen
om det inte går ihop. En industri kan dra ner och
friställa arbetskraft. Men för en jordbrukare blir
ekonomin sämre om han med mindre insats
minskar skörden. Att gå över till annan produk-
tion? Det är självklart, enligt skolboken, men är
det en överskottssituation  täcks nästan allting
upp, så det är bara udda alternativ som kan vara
möjliga. Att slå igen helt, att avstå från att odla
överhuvudtaget  –  kanske det, men då behöver
man en annan försörjningsmöjlighet. Och om
man gör detta blir det ofta så att  grannen brukar
åkern och den producerar i alla fall. Resultatet
är en strukturrationalisering, men inget minskat
utbud som ger ett ökat pris på marknaden.

Det tycks som om den flexibilitet man önskar
för att en fri marknad ska fungera bra inte går
ihop med en jordbrukare som ska försörja sig på
sin gård. Och frågan är om det fungerar ens med
andra modeller, till exempel tillfälliga arren-
datorer som går in och ut.

Det här är en fråga som borde penetreras
bättre.

Ekologen: Det är ju de ekologiska systemen
allting bygger på och det är helt enkelt nöd-
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vändigt att de underhålls så att de kan fungera.
Och vi ska komma ihåg att allt större krav ställs
på världens resurser, på alla sätt.

Nuvarande trender i samhället i stort kan inte
fortsätta länge till. Frågan är om det behövs
katastrofer för att ändra riktningen på utveck-
lingen  eller om vi kan hitta styrsystem så vi
kommer in på ett annat spår

Slutord
Det bör åter betonas att förutsättningen för vår
diskussionen är en fri marknad, det vill säga en
situation som inte riktigt existerar i dag för stora
jordbruksprodukter. En fri marknad må ha sina
problem, men det är inte lätt att hitta något bättre.
En fri marknad behöver dock inte betyda att
staten helt avstår från alla åtgärder.

Som framgått av ovanstående har diskussion-
erna i kommittén rört sig på olika plan. Å ena
sidan det stora, övergripande: hela samhällets
resursbehov och miljöpåverkan och hur det ska
kunna matchas mot ekosystemens möjligheter.
Å den andra den mer specifika om jordbrukets
förbättringsmöjligheter. Vad kan göras? Hur kan
det åstadkommas i en fri marknadsekonomi?

En tredje punkt förtjänar lyftas fram: land-
skapets ekosystemtjänster som är oundgängliga
för att planeten ska fungera. De areella nä-
ringarna hanterar landskapet. Hur kan dessa
frågor komma in?

En erfarenhet av arbetet så långt är att det är
viktigt med diskussion mellan discipliner, och
just detta är huvudmålet för kommittén. Det är
viktigt att bringa både fakta, frågetecken och
tänkesätt upp till ytan. Det känns faktiskt som
om vi kommit en liten bit på väg.

Några fält där fortsatt fördjupning vore viktig

• En övergripande fråga: En studie av de

politiska möjligheterna (när all nödvändig
ekologisk och ekonomisk kunskap finns på
plats) att i praktiskt politiskt beslutsfattande
åstadkomma en utveckling som optimerar det
samlade ekologiska och ekonomiska utfallet
av till exempel den svenska jordbrukspro-
duktionen.

• Samhällsekologi. Ekologiska samspel mellan
areella näringar och det urbana samhället har
ekonomiska konsekvenser. Den areella pro-
duktionen påverkas av samhällets utsläpp.
Samhället har behov av de ekologiska sys-
temens mottagnings- och regenerings-
kapacitet. Hur samordna rättvist och till
helhetens bästa? Metoder för att föra samman
ekonomi, ekologi och sociala aspekter (typ
Ecological Economic Accounts).

• Jordbruksutveckling. Hur få en frontlinje-
utveckling vad gäller miljöeffektivitet på en
stapelvarumarknad i fri konkurrens? För-
siktighetsprincipen och konkurrensen. Pollu-
ter Pays Principle för areella näringar.

• Jordbrukaren som aktör. Som ekonomisk
manager. Långsiktighet respektive kortsikt-
iga krav. Anpassningsmöjligheter efter mark-
nadsfluktuationer. ”Exit and entry”. Oppor-
tunity costs? Som ekologisk manager. In-
tresse respektive möjligheter. Som person.
Vilka valmöjligheter har han när ekonomin
går ner? Alternativ.

• Handeln. Funktionen för global handel vad
gäller jordbrukets stapelvaror. Maktsymmetri
mellan säljare och köpare?  Detalj- och parti-
handelns utveckling. Konsekvenser för rå-
varuproduktionen och dess miljöfrågor.
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För att få en konkretisering  av styrmöjligheter
och deras ekonomiska konsekvenser har valts
att arbeta med ett exempel, och det ska ses i detta
generella perspektiv. Det är inte särskilt fruktbart
att börja fundera på detaljer om bekämpning,
miljönytta,  praktiska möjligheter för genom-
förande osv.

Bekämpningen framstår alltmer som miljö-
mässigt problematisk i samhällsdiskussionen
och den har direkt bäring på miljömålet ”Giftfri
Miljö”. Samtidigt betyder den mycket för od-
lingssäkerhet och ekonomi.  En restriktiv linje
ger större risk i odlingen och kostar insatser
(behovsanalyser, bättre växtföljd, bättre ”lokal-
ekologi” (biodiversitet), bättre teknik osv).

I exemplet antar vi att bekämpningen gårds-
vis ska minskas till 50% av normal rekom-
mendation (kan mätas som dosindex) och att
detta kostar 600 kr/ha netto.

Vad finns det för olika sätt att åstadkomma
en sådan utveckling och vad blir deras kon-
sekvenser för programmets acceptans och jord-
brukets utveckling på kort och lång sikt? (Be-
gränsande regler, högre skatter, miljömärkning,
kostnadsersättning om man deltar (eventuellt
finansierad av allmän avgift), någon typ av börs
eller kvotering (?) osv.).

Den sakliga grunden och det praktiska ge-
nomförandet  tänkes ligga utanför vår diskussion.
Den konkretisering som gjorts tjänar bara syftet
att ge en fast grund för diskussion om hur man
ska kunna genomföra en miljömässig åtgärd som
ger en nettokostnad för producenten  men anses
önskvärd för samhället.

Det förutsättes att utgångspunkten är GAP
(Good Agricultural Practice). Det innebär be-
hovsanpassning och normal försiktighet, men
man får använda vad som är agronomiskt lämp-

ligt. GAP bör ses som basen för produktionen
inom hela marknadsområdet. Den åtgärd som
diskuteras går längre än GAP och leder därmed
till en osymmetri på marknaden. (I förlängningen
kan det hela leda till förändring av GAP, och
åtgärden blir utvecklingsdrivande i ett större
sammanhang.)

Vi har en principiell utgångspunkt med föl-
jande bakgrund:
• Det finns en diffus miljöproblematik som de

allra flesta, säg samhället, vill ha åtgärdad.
• Det finns åtgärder som fungerar, de ökar

produktionskostnaden något, men påverkar
inte produktionen och produktkvaliten  i
någon avsevärd grad.

• Produkten,  till excempel spannmål, är en
global stapelvara producerad under kon-
kurrens. Producenten är normalt en ”price
taker”.

• Det gäller ett land som är en del av en fri
marknad, där man inte vidtar denna åtgärd.
Exemplet ska inte ses som  Sverige i EU.
Hur ska priskonkurrens och miljöåtgärder

kunna kombineras med dessa förutsättningar?

Olika styråtgärder och deras
konsekvenser

A. Lagar och regler.

Begränsningar och förbud som ger den önskade
minskningen.

Detta är en irrationell och icke optimal
lösning  (Ekonomen).

För jordbrukaren: Försämrad ekonomi med
600 kr/ha. Kortsiktigt kan han inte göra mycket
för att kompensera detta.  Möjligen kan han jaga
kostnader ännu mer (bli ännu mer kortsiktig). På

Bilaga 1

Exempel reducerad bekämpning
Ett arbetsdokument för diskussion inom kommitten  ekonomi,
ekologi och miljöstyrning.
Huvudfrågorna är:
1. Hur åstadkomma en miljöstyrning?
2. Vad får det för konsekvenser för olika aktörer?
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längre sikt kanske verksamheten läggs ner på
grund av dålig ekonomi.

Går verkligen jordbruket under för 600 kr?
Men skulle det vara så kan man väl balansera
med en kompensation (Ekonomen).

För branschen: På sikt en tillbakagång. En

slutpunkt i processen bör väl vara att allt som

inte har lokala fördelar (marknadskontakter, inte-

grerad vidarebearbetning etc.) överstigande 600

kr slås ut.

Markvärden kommer att påverkas och för-
ändra ekonomin (Ekologen och Ekonomen).

En sådan process är mycket trög. Växtpro-
duktionen kan inte lätt flytta. Men på sikt bör
detta samband finnas  (Agronomen).

För samhället: Inga direkta kostnader, men
på sikt en utarmning av jordbruket och folk får
gå över till annan verksamhet.

Handelsstörningar: Bara egen produktion
missgynnas, det blir fördel för ”konkurrenter”.

B. Högre skatter på bekämpningsmedel

För bekämpningsmedel gäller följande basdata:
Enligt Jordbruksverket ( SJV) kostar bekämp-
ningsmedlen 650 milj kr. Slopad användning
skulle medföra att skördevärdet minskar från
13 400 till 10 800 milj. Per hektar, hela arealen,
betyder detta att kostnaden är 240 kr och
skördeeffekten 962 kr.  Bekämpningen ger ca 4
gånger  insatsen.  Bekämpningsmedelsskatt i dag
är 20 kr/kg aktiv substans, den ger totalt ca 35
milj kr (ca 15 kr/ha).

SJV ser inte att skatter kan fungera för att
styra utvecklingen. Kostnaden för bekämpning
är trots allt låg i förhållande till vinsten.

Om man ändå leker med tanken och antar att
tiodubblad skatt halverar användningen. Då får
man in ca 170 miljoner som om det fördelas på
arealen skulle betyda ca 60 kr/ha. Resultatet bör
bli att jordbruket dels får betala skatten, dels får
andra ökade produktionskostnader enligt förut-
sättningarna med 600 kr.

De konsekvenser som nämns under punkt a
ovan bör gälla också skatt som styrmedel.

En återföring av inbetalade skattemedel
kunde vara en acceptabel lösning, men det täcker
ju bara en liten del i detta fall  (Ekonomen).

C. Miljömärkning.

När basmålet rör storskaliga miljöfrågor räcker

det inte med mindre nischer. Större delen av
arealen måste omfattas.

Det gäller här en åtgärd som kostar 600 kr/
ha, produktionsvärdet är ca 6000. En prishöjning
med ca 10% skulle kompensera kostnaden. Om
vi tänker på spannmål skulle påverkan på bröd-
priset bli nästan negligerbart.

Men möjligheten att få livsmedelsmark-
nadens acceptans måste nog bedömas som liten,
och tendenserna i dagens handel gör det allt
svårare.

Det är en på många sätt tilltalande väg, men
tyvärr är den nog stängd för den stora pro-
duktionsvolymen.

En allmän anmärkning: Utan att ovanstående
slutsats direkt motsägs, kommer  ofta upp en
diskussion om att förr eller senare kommer nog
en sådan här restriktiv åtgärd att löna sig i alla
fall. Exempel: kadaverförbud och galna ko-
sjukan. Må vara att det ligger något i det, men
det behövs preciseringar i denna diskussion:
• Finns förutsättningar att komma upp i en

volym som betyder något miljömässigt?
• Vad tillåter handelns struktur?

• Hur klara sig tills något händer som gör att
det lönar sig? Det är tråkigt att gå under i
väntan på att något ska hända som ger en
rätt.

D. Kostnadsersättning för reducerings-
program

En bakgrund finns i det nu snart avskaffade
Reko-stödet.

Samhället vill gå före med säkrare bekämp-
ning. Det kostar 600 kr/ha. För att  produktion
och marknad inte ska störas betalar man då 600
kr för denna ”tjänst” till producerande företag.

Det skulle kosta samhället (2,7 milj ha) 1 620
milj kr eller ca 170 kr per person och år. Det är
naturligtvis ett problem, men det är bara om-
kring en fjärdedel av dagens arealstöd. Och
begränsas det hela till spannmålsodlingen blir
det ca en tredjedel av dessa tal.

Vad kan följderna bli? Vi förutsätter att
vettiga regler för ett åtagande per företag kan
formuleras. (Ingen lätt uppgift men detaljer kan
ligga utanför vår diskussion.)

För jordbrukaren: Han har ett åtagande att
bekämpa kemiskt 50% mindre än GAP. Han har
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en motivation att göra förlusten så liten som
möjligt genom att använda bästa möjliga teknik,
att reducera behovet genom odlingsåtgärder,
sortval osv. Hela systemet (forskning och försök,
teknikutveckling osv) får ett incitament att
arbeta för en effektivare men lägre bekämpning.

Produktionen blir nästan densamma, han får
kompensation för kostnaderna.

För branschen:I medeltal ingen belastning,
men det är klart att asymmetrier kan uppstå. Vissa
produktionsgrenar påverkas negativt, andra
positivt. Detta kan motverkas.

För samhället:
• Kostnadsaspekten. Men man vill ju gå mot

”Giftfri Miljö”.
• Kontrollaspekten. Denna kan synas oöver-

stiglig, men å andra sidan: den mycket större
inkomstskatten bestäms på grundval av en
personlig deklaration (med stickprovskon-
troller). Behöver kraven vara högre?
Handelsstörningar: Egentligen har ju här

ett lokalt miljökrav kompenserats lokalt och
därmed störs inte handeln. Emellertid kan vissa
produktionsgrenar och områden gynnas, andra
missgynnas.

Några möjliga risker med programmet:
• man får betalt för anpassningar som borde

gjorts även utan programmet.
• programmet stöder bekämpningskrävande

grödor och motverkar delvis sig själv.
Sådana risker kan minimeras med rätt ut-

formning. Och någon risk i denna riktning kan
vara värd att ta för att gå mot det viktigare målet
”Giftfri miljö”.

E. Börs med ”bekämpningsrätter”

Skulle det kunna fungera ungefär så här?:
Staten utfärdar bekämpningsrätter (en dos-

ekvivalent/ha) till jordbruksföretagen, mot-
svarande 50% av normalt behov. Man får inte
bekämpa utan motsvarande bekämpningsrätt,
men man får sälja och köpa sådana rätter.

Det skulle kunna ge incitament till utveck-
ling liksom  D ovan. Möjliga konsekvenser (stora
frågetecken här):

För jordbrukaren: En fördyring. Antingen
får han produktionsstörningar och extraåtgärder
som kostar 600 kr/ha eller får han köpa extra
bekämpningsrätter.

För branschen: På sikt en tillbakagång på
grund av lägre konkurrenskraft.

För samhället: Inga direkta kostnader, men
på sikt en utarmning av jordbruket och folk får
gå över till annan verksamhet.

Systemet kan leda till att bekämpningen inte
alls minskar på vissa håll (intensiv växtodling)
men upphör i marginella områden. En osäker
miljökontroll.

Handelsstörningar: bara egen produktion
missgynnas, det blir fördel för ”konkurrenter”.

Detta är den bästa lösningen. Dock borde
man frångå gårdsmodellen (Ekonomen).

F. ”Polluter pays principle”.

Eftersom huvudproblemet är vattenförorening
kan frågan tyckas vara perfekt för PPP. Hittas
bekämpningsmedel i avrinnande vatten får man
betala en bestämd avgift. Det är emellertid inte
så enkelt av bl a följande skäl:
• Det är en fråga om så låga och fluktuerande

halter att en kartläggning är mycket osäker.
•  Analyserna är prohibitivt dyra för bestäm-

ning en masse på enskilda fält.
Men frågan är om inte frågeställningen behöver
vidgas. Vad är ”pollution” i fallet bekämpnings-
medel? Några komponenter:
• Direkt utflöde till vatten, vid hantering, vid

spridning, vid rengöring etc, markläckage
direkt efter spridning.

• Långsiktigt markläckage år/decennier efter
spridning. Mycket lågt men detekterbart i
vissa fall.

• Vinddrift etc till närliggande biotoper.

• Avdunstning och vidarespridning i atmo-
sfären globalt. Det finns bekämpningsmedel
i Grönlandsisen.

•  Förekomst, om än låg, i produkter.
Den första komponenten  ovan skulle eventuellt
i princip kunna användas för en sorts avgift, men
svårligen de andra.

Man kan ställa följande fråga: om jordbruket
följer accepterad GAP, är man då en ”polluter”?

Det finns en utvidgning av PPP: The pre-
cautionary polluter pays the polluted (or the
prevention) principle (PPPP). “The polluter” be-
talar den skada eller risk för skada hans aktivitet
kan vålla, i förväg som en sorts försäkrings-
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system. Kanske som en “premie” i stället för skatt.
Det är inte särskilt lätt att se system för en

användning av principen i detta exempel. Det
verkar faktiskt koka ner till en försiktighets-
princip, hur nu den ska kunna tas hänsyn till i
den ekonomiska verkligheten.

Var hamnar vi till slut? Vem betalar miljö-
åtgärden samhället vill ha, när den går längre än
”Good Agricultural Practice”?

Konsumenten som köper varorna? Tycks inte
vara möjligt annat än i mycket begränsad om-
fattning när det gäller jordbrukets stora stapel-
varuproduktion.

Samhället? Ja, i fallet ”kostnadsersättning
för reduceringsprogram”, som ovan beskrives.
Här finns en risk för överkompensation för
åtgärder som egentligen ligger inom GAP och
vidare för att ersättningen konserverar produk-
tion som egentligen skulle förändras.

Lantbruket självt? Ja, i fallen ”Regler”,
”Skatter”, ”Miljöbörs”.  Här finns också en risk
på ett vidare plan: produktionen flyttar och blir
ännu mer miljöstörande men i ett annat område.
Det tycks finnas olika risker att väga mot varann.

Nyckelsatser med bäring på jordbruk
och kommitténs arbetsområde
1.  ...most of the 80% increase in agricultural

production which is needed over the next
decades is expected to reflect productivity
gains linked to intensification …

2.     ... Improving thefficiency with which natural
resources are used is a key requirement to
decouple environmental pressures from eco-
nomic growth. …

3.    ...Needs that do not translate into market de-
mand will not elicit adequate responses.
...When positive or negative externalities
occur market prices will give the wrong
signals… Government interventions may be
required to reduce these inefficiencies….

4.    Prices should reflect the full costs and bene-
fits to society of the goods and services being
produced. This may require removal of in-
centives to overuse the environment or in-
troduction of new incentives to improve the
environment.

5.  Policies to promote market liberalization
should take into account social and envi-
ronmental impacts.

6.   Economic instruments:
•      Emission charges and taxes
•      Product charges
•      User charges
•      Marketable permits
•      Deposit-refund
•      Non-compliance fees
•      Performance bonds
•      Liability payments
•   Environmental subsidies (these are in

contradiction to PPP, except in some
circumstances)

7.   On agricultural subsidies: ...Countries may
attach environmental performance con-
ditions to support as well, using environ-
mental programs to reward farmers for com-
plying with environmentally friendly far-
ming practices. Such programmes should be
devised in such a way that they do not pay
for measures which should have been taken
anyway.

8. Resolving international competition con-
cerns. ...Countries that reduce support to in-
ternationally traded commodities may risk
reducing the competitiveness of that sector…
A prisoners dilemma may arise whereby all

Bilaga 2
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countries will benefit from removal of the
subsidies, while any single country that
removes the support unilaterally will lose.
Under such conditions, a coordinated app-
roach may be necessary.

9.  Are we on a sustainable energy path?  Not
unless we undertake important changes.

Agriculture
(En  något mer fullständig sammanfattning).
10.  Agriculture –  economic importance: 3% of

GDP in average. The food sector is con-
siderably larger.
Social significance.

        Environmental significance.  Encompasses
40% of OECD land area. Interacts with va-
rious stocks of natural capital of value for
the whole society. How the agriculture mana-
ges these stocks is crucial for sustainable
development.

11. Governments may wish to support environ-
ment and other public goods provided by
farmland, animal welfare, food security etc.
The challenge is to pursue these objectives
in a way compatible with trade liberalization

12. An ecosystem approach is needed.

13. An integrated strategy.
Eliminate input-output policies encouraging
farmers to take risks with the resource base.
14.Internalizing environmental externalities.

Challenging because  diffuse processes are
important in agriculture..

15. Cross compliance policies. However, does
not necessarily reduce incentives to engage
in the activity giving the pollution. ”A
hostage to the support policy”.

16. First best approach: apply a charge or trade-
able rights. In some cases: standards, regu-
lation.

17. While it may sometimes be difficult to apply
PPP in agriculture, the principle has been
viewed as a useful tool.

18. Ensure that market signals guide production
decisions.

19. Facilitate the creation of markets to take
account of externalities.

20.PPP principle. But also – developing in-
novative ways for markets to return to the
farmers the extra costs that they incur in
providing public goods and services that
people want but currently do not pay for by
market transactions.


