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Inledning

BRUNO NILSSON
Sekreterare och VD
KSLA

Bruno Nilsson hälsade deltagarna välkomna
till seminariet ”Ekologisk produktion med
miljönytta”. Bruno Nilsson beskrev kort hur
Ekologiskt Forum bildats under 2002, på
initiativ av ”Aktionsplan 2005” och jordbruks-
ministern, för att främja utvecklingen av eko-
logisk produktion. Det är ett öppet forum där
alla kan delta, och har sin hemvist vid KSLA
som är en oberoende organisation. En arbets-
grupp finns som organiserar nya aktiviteter.
Ett antal sådana har redan genomförts, och

flera till är under planering. Målet är att ha
fyra till fem aktiviteter per år.

Kjell Ivarsson, LRF, var dagens moderator.
Han betonade inledningsvis att LRF har ett
stort engagemang för de svenska mervärdena
och deras marknad.

– När det gäller ekologisk produktion får
LRFs medlemmar mer betalt, både genom ett
merpris och via miljöersättningen, konstate-
rade Kjell Ivarsson.
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Effekter av miljöersättning till ekologisk
produktion

Miljöersättningen ska ges till verksamhet
som stödjer utveckling mot ett uthålligt lant-
bruk, och som stödjer de nationella miljö-
målen.

Målen för statens satsning på miljöstöd för
ekologiskt lantbruk är att arealen ekologiskt
odlad mark ska fördubblas till och med 2005.
Detta tror man i dag blir svårt att nå, men det
finns en möjlighet att fördubblingen kan upp-
nås under 2006, som är det sista året under
nuvarande programperiod för miljöersätt-
ningen.

Det finns också en målsättning att antalet
ekologiskt hållna djur ska öka kraftigt, vilket
Stina Levin menade hade uppfyllts ganska väl.
Lite sämre har utvecklingen varit för mjölk-
kor, eftersom man där ställer krav på viss
areal för att betala ut stöd.

– Men det är bra, menade Stina Levin, efter-
som man därmed gynnar den som har egen
foderproduktion och tillräckligt odlad yta för
att gödseln ska kunna användas effektivt.

Utvärderingar har visat att ekologiskt
lantbruk ger mindre kväveläckage per odlad
yta, på grund av mer vallodling, lägre djur-
täthet och lägre kväveöverskott. Samtidigt
gör den lägre avkastningen per hektar att
kväveläckaget blir lika stort per kilo produ-
cerad mat.

STINA LEVIN
Huvudsekreterare
LBU-utredningen

(LBU-utredningen, en statlig utredning som
utvärderat LBU = Miljö- och landsbygdspro-
grammet, där miljöstödet till ekologiskt jord-
bruk ingår)

Stina Levin började med att titta på defini-
tioner och regler för ekologisk produktion.
Hon redovisade inledningsvis den definition
av ekologiskt lantbruk som tagits fram av
IFOAM. Denna talar i olika punkter om ett
jordbruk som koncentreras på kretslopp.
Externa resurser, som konstgödning, ska inte
användas.

Stina Levin konstaterade även att EU sedan
1991 har regler för ekologiskt lantbruk, men
att dessa inte fått någon stor betydelse i Sve-
rige i konsumentledet. Här är det medlem-
skap i organisationer som KRAV, som är av-
görande.

De regler som gäller för miljöersättningen
liknar dem som IFOAM satte upp. Nyckel-
punkter är också att det ekologiska lant-
bruket ska vara tydligt åtskild från annat
lantbruk, och att det ska finnas dokumenta-
tion av hur grödor eller djur har behandlats.

Miljöersättningens storlek kan variera
mycket för växtodling, mellan 500 och 7 500
kronor per hektar. Ersättningen för ekologisk
djurhållning är 1 700 kronor per hektar.
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Miljön gynnas av bete och
giftfrihet
När det gäller biologisk mångfald, menade
Stina Levin att KRAV-reglerna är viktiga.
Reglerna innehåller krav på bete. Ekologiskt
lantbruk gynnar också biologisk mångfald
genom att kräva fler djur per kilo producerad
mat. Fler djur betyder mer bete.

En annan tydlig miljöfördel med ekologiskt
lantbruk är att man slipper bekämpnings-
medel i vattendrag och sjöar.

Stina Levin konstaterade att slättjord-
bruken i södra Sverige har minst andel av det
lantbruk som ställt om till ekologisk pro-
duktion. Detta kan bero på att dessa lantbruk
ofta är djurlösa och har svårt att leva upp till
målen om interna kretslopp utan extern till-
försel. I norra Sverige har fler lantbrukare
kommit med, och här har miljöstödet fått en
allmänt bevarande effekt på lantbruket. En
enkät visade att cirka en tredjedel av lant-
bruken i Sverige ansåg sig ha fått bättre eko-

nomi tack vare miljöstödet. Övriga hade
ungefär oförändrad ekonomi. 60 procent
tänker fortsätta som nu, 13 procent vill öka
arealen ekologisk produktion.

– Vi ser ingen anledning att se över ersätt-
ningsnivåerna, konstaterade Stina Levin.

Många av de lantbruk som får miljöstöd för
ekologisk produktion, är ändå inte med i
KRAV. Detta beror enligt Stina Levin på höga
kostnader. De flesta har i någon mån tvingats
sälja ekologiskt producerade produkter som
konventionella, med ett lägre pris som följd.

Stina Levin menade sammanfattningsvis
att miljöersättningen har bidragit till uppfyl-
lelsen av viktiga mål som giftfri miljö, stopp
för övergödning och ökad biologisk mångfald.

För fortsatt utveckling ville utredningen
skapa ett modulsystem som kan ge en stegvis
utveckling av konventionellt lantbruk till
ekologiskt, och där man får mer och mer er-
sättning ju längre man kommer.

– Ett sådant system skulle kunna ge betyd-
ligt större effekter, menade Stina Levin.

Effekter av miljöersättning till ekologisk produktion
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Samhällsekonomisk analys av ekologisk
livsmedelsproduktion

na. En sådan värdering är nödvändigt för att
man ska kunna satsa pengar där dessa ger
största möjliga nytta. Dessutom kan det fram-
stå som att miljöeffekter inte har något värde
för samhället om de inte värderas ekono-
miskt.

Ewa Rabinowicz berättade att SLI byggt
sina analyser på befintlig, huvudsakligen
svensk litteratur, bland annat enkätundersök-
ningar.

– Alla metoder har sina svagheter, konsta-
terade Ewa Rabinowicz. I enkätundersökning-
ar kan man naturligtvis ibland få felaktiga
svar.

SLI har alltså i sin analys främst koncentre-
rat sig på ekonomiskt mätbara miljöeffekter,
som utsläpp av pesticider och kadmium, kol-
dioxid och ammoniak. Biologisk mångfald har
lämnats som en restpost som får vägas mot
den ekonomiska nettokostnaden när de mät-
bara miljövinsterna har dragits ifrån.

Är då subventioner av ekologiskt lantbruk
över huvud taget motiverade?

Ja, menade Ewa Rabinowicz. Om konsu-
menterna inte är beredda att betala merkost-
naden i produktionen så är det motiverat att
samhället går in och stödjer ekologisk livs-
medelsproduktion. Mycket tyder dock på att

EWA RABINOWICZ
Professor
Livsmedelsekonomiska institutet, SLI

Livsmedelsekonomiska institutet har gjort en
analys av miljöstödet till ekologisk produk-
tion, för att ta reda på om samhällets stöd är
rimligt i förhållande till resultatet.

– Vi har satsat på att utvärdera om miljö-
stödet har fått den effekt för pengarna som
man avsett från politiskt håll, berättade Ewa
Rabinowicz.

SLI har i sin analys utgått från ”genomsnitt-
liga” sätt att odla konventionellt respektive
ekologiskt. Man beaktade dessutom regionala
skillnader i förutsättningarna för odling.

En grundtanke i analyser är att man jäm-
fört miljöeffekter per kilo mat.

– Vi ser konventionellt lantbruk och ekolo-
giskt lantbruk som två sätt att producera en
viss mängd livsmedel, sade Ewa Rabinowicz.
Många effekter, som öppna landskap och
levande lantbruk, kan man ju skapa på båda
sätten.

SLI har kunnat konstatera flera effekter av
miljöstödet. Mängden farliga ämnen, som
pesticider och kadmium, minskar i mark och
vatten. Den biologiska mångfalden ökar, men
är svårare att värdera ekonomiskt.

– Resurserna för miljöåtgärder är begrän-
sade. Därför menar vi att man måste försöka
göra en ekonomisk värdering av miljöeffekter-
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konsumenterna faktiskt är beredda att betala
en del, men SLI har i analysen utgått ifrån att
de inte är beredda att betala alls. I så fall
skulle den biologiska mångfalden behöva
värderas till 1000 kronor per hektar om nivån
på miljöstödet ska kunna betraktas som
motiverat. Om konsumenterna betalar för
miljön skulle den biologiska mångfalden be-
höva vara värd ännu mer. SLI:s slutsats har
blivit att stödet troligen är större än vad som
är motiverat.

Samhällsekonomisk analys av ekologisk livsmedelsproduktion

– Stödet är definitivt inte effektivt fördelat,
konstaterade Ewa Rabinowicz. I norra Sverige
har flest lantbruk ställts om, i vissa områden
så mycket som 40 procent av marken, medan
miljönyttan av en omställning är störst i
södra Sverige där jordbruket är mycket mer
intensivt. Där har dock bara 5–10 procent av
marken ställts om till ekologisk odling. Men
även i södra Sverige är stödet per hektar
troligen för stort.
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Miljönyttan finns – är den värd något?

att ekologisk produktion verkligen är bättre
för miljön. Men han uttryckte kritik mot vad
han menade var en mycket blandad kvalitet i
arbetet med analysen.

– Min allvarligaste invändning är att den
ökade biologiska mångfalden inte värderas.
Denna är ju en grundbult för miljöstödet. Bio-
logisk mångfald undervärderas med SLIs sätt
att göra sin analys. SNF ser också annorlunda
på arealberoendet, vi menar att detta är en
fördel i sig, eftersom det bidrar till att mer
jordbruksmark används. Det mest hotade i
dag är vanliga vallar, något som klarar sig
bättre med ekologisk odling och därmed får
hjälp av miljöstödet.

Svante Axelsson menade att det finns en
risk i analyser av det här slaget. Det är lätt
hänt att i slutet glömma vad man inte mätt,
och därför dra för många slutsatser.

– Jag ifrågasätter slutsatsen att konsumen-
terna kan lösa det här. En grundfråga är om
ekonomin och marknaden ska sätta målen,
eller om de politiska målen ska gälla. Om riks-
dag och regering har beslutat om att 20 pro-
cent av marken ska vara ekologiskt brukad
2005, får man skapa så mycket incitament
som behövs. Att inte fler bönder lagt om sin
produktion än, tyder på att kostnaderna är
större än vi kan se. Här finns faktorer som är
svåra att värdera i pengar, som social kontroll
och motstånd mot förändringar. Vi måste helt

SVANTE AXELSSON
Generalsekreterare
Svenska Naturskyddsföreningen, SNF

– Vi har vidgat vårt mandat till att tala mer om
landsbygdens utveckling totalt sett, berätta-
de Svante Axelsson. Några av de frågor man
driver i dag är att åkermarken bör bevaras i
drift och att man bör vänta med att använda
genmodifierade grödor, så kallade GMO.

Svante Axelsson ägnade mycket uppmärk-
samhet åt SLUs analys av miljöstödet.

– Det är en orättvis ordning att utgå ifrån
att offren för miljöförstöring ska betala, mena-
de Svante Axelsson. SNF har alltid hävdat
”polluter pays-principen”, det vill säga att den
som stör miljön också ska betala vad det
kostar att rätta till skadan. Men den principen
används mycket sällan i dag.

Svante Axelsson menade att det är ännu
värre: miljöstörande verksamhet stöds ofta
av samhället.

– 90 procent av pengarna i CAP, den euro-
peiska jordbrukspolitiken, används för att
stödja en miljöstörande jordbruksproduk-
tion.

Svante Axelsson förordade en skattelös-
ning på stöd till ekologisk produktion framför
att låta konsumenterna betala. Dels är det
rättvisare, dels innebär skattevägen att ingen
kan åka snålskjuts. De värden som står på
spel är också sådana som passar bättre för en
lösning via skatter, en politisk lösning.

Svante Axelsson tyckte att det var skönt att
man genom SLI:s analys fått en acceptans för



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:7, 2004

11

enkelt skruva på så mycket incitament, till
exempel pengar, så att trögheten i systemet
övervinns. Både konsumenternas och statens
pengar behövs, i dag betalar de för övrigt
ungefär lika mycket.

Svante Axelsson menade att man måste
hålla isär konsumentrollen och medborgar-
rollen. De kompletterar varandra, att bara ge
människor en konsumentroll är inte bra,
menade Svante Axelsson. Ett sådant system

är kanske kostnadseffektivt i stället för att ge
ett optimalt miljötillstånd.

Svante Axelssons slutsats blev att miljö-
stödet är motiverat och sannolikt behöver
höjas för att vi ska nå de uppsatta miljömålen.

– Vi tror också på modulsystemet för att
öka inslaget av ekologisk livsmedelsproduk-
tion. Detta kan ge en mjukare övergång till
ekologiskt lantbruk.

Miljönyttan finns – är den värd något?
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Diskussion

effekterna på miljön. I vissa fall, till exempel
koldioxid, menade hon att man i sin värdering
snarast kan ha varit tendensiöst till ekologis-
ka lantbrukets fördel.

Svante Axelsson menade också att SLI i sin
analys nonchalerat landskapets betydelse.
Miljöstödet räddar levande jordbruk, främst
i Norrland.

Ewa Rabinowicz menade att ingen i Sverige
tidigare gjort en undersökning av hur mycket
pengar man behöver för att nå ett visst miljö-
mål. Hon ifrågasatte också slutsatsen att eko-
logisk produktion skulle vara bättre för öpp-
na landskap och levande jordbruk.

– Jag tycker att man ska betala så mycket att
man når de politiskt satta målen; inte ekono-
miskt värdera både nytta och insatser, svara-
de Svante Axelsson.

Jenny Lundström, Miljöpartiet och Jordbruks-
departementet, påminde Ewa Rabinowicz om
att SLIs pressmeddelande om analysen tydligt
sade att man tyckte att miljöstödet var för
stora för att motiveras av nyttan.

– Ja, det tror jag också, svarade Ewa Rabi-
nowicz.

Olof Bohlin, SLU, frågade Stina Levin om det
är ett politiskt eller marknadsmässigt miss-
lyckade att målen inte nås som man hoppats.

– Det är fel att tala om misslyckande, menade
Stina Levin. LBU-utredningen menade att 20
procent var en rimlig målsättning och att
målen hittills nåtts på ett bra sätt.

Diskussionen leddes av Maria Dirke, Ekologis-
ka lantbrukarna. Den blev mycket livlig och
stundtals ganska hård.

Ewa Rabinowicz inledde med att hävda att
Svante Axelsson läst SLI:s rapport ”som fan
läser Bibeln”.

– Vi säger inte att staten inte ska betala
något, vi minskar bara subventionerna med
konsumenternas betalningsvilja. Och vi har
visst värderat biologisk mångfald, vi har bara
samtidigt konstaterat att fördelarna är svåra
att mäta.

Ewa Rabinowicz återkom till att det är nöd-
vändigt att värdera effekterna av miljöstödet.

– Vi kanske kan uppnå samma effekter på
till exempel biologisk mångfald på mer kost-
nadseffektiva sätt; till exempel genom föränd-
ringar av det konventionella lantbruket. Vi
måste ta reda på var pengarna gör störst
nytta.

Svante Axelsson vidhöll att kostnaderna för
omställning är undervärderade i SLI-ana-
lysen.

– Det finns icke-monetära faktorer som ger
tröghet. Här kan det politiska systemet vara
bra för att ge trygghet.

Samtidigt menade Svante Axelsson att
miljövinsterna troligen ska värderas upp.

–  Ett exempel är frånvaron av bekämp-
ningsmedel, som enligt många är den vikti-
gaste fördelen med omläggning till ekologisk
livsmedelsproduktion.

Ewa Rabinowicz menade att SLI inte på något
tendensiöst sätt undervärderat de positiva
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Svante Axelsson menade att problemet är att
det konventionella jordbruket inte bär sina
egna miljökostnader. Det skulle kunna ske till
exempel via miljöskatter.

– Det stora politiska misslyckandet är att
90 procent av jordbrukspolitiken går till att
stödja miljöproblem. Annars skulle markna-
den fungera.

Anneke Svantesson, ECO Trade AB, berättade
att ekologisk produktion fick ett uppsving
sedan brittiska staten gått in och satsat
pengar för att undvika en ökande import. Det
engelska exemplet kan vara värt att studera,
menade Anneke Svantesson.

Sylvia Persson, Länsstyrelsen Västra Göta-
land, riktade en uppmaning till Stina Levin att
ta med betesmark i beräkningen av stödet till
ekologisk djurhållning.

Maria Gardfjell, Coop Sverige, menade att
SLI:s sätt att räkna kväveläckage per kilo pro-
duktion är ett ekonomiskt mått. Ekologiskt är
det viktiga att övergödningen per hektar
minskar.

– Det har blivit en sorts sanning att ekolo-
giskt lantbruk inte har någon fördel för över-
gödningen, trots att det faktiskt har det.

Ewa Rabinowicz svarade att de olika sätten
att räkna båda ger ett mått på miljönyttan.

Stina Levin konstaterade att båda sätten att
räkna är etablerade.

– Vi tittade dock på kväveläckage per hek-
tar i LBU-utredningen.

Svante Axelsson instämde i att miljönyttan bör
studeras utifrån kväveläckage per hektar, efter-
som det är koncentrationerna som stör miljön.

– Vattnet bryr sig inte om hur mycket mat
som producerats, konstaterade Svante Axels-
son. Det viktiga är var läckagen kommer, det
är koncentrationen av läckagekväve som ger
avgör om det ger problem.

Ewa Rabinowicz vidhöll ändå att man måste
räkna även med produktionen.

– Vi efterfrågar mat, inte hektar. De lång-
siktiga effekterna på klimat och läckage mås-
te bedömas i jämförelse med produktionen.

Lisa Deutsch, Stockholms universitet, menade
att hon ville titta på frågan i ett större system-
perspektiv än vad som gjorts i SLIs analys. Mil-
jöeffekter av import beaktas till exempel inte
alls i denna. Vid konventionell mjölkproduktion
uppstår stora miljöeffekter i de länder som pro-
ducerar kraftfoder till de svenska korna.

Ewa Rabinowicz svarade att SLI:s avsikt varit
att titta på effekterna i Sverige av vad man
gjort med svenska skattemedel.

– Ska man göra en större analys kan man
inte ta in bara en faktor, då måste man göra en
totalanalys.

Lisa Deutsch vidhöll att just kravet på när-
liggande produktion var en grundbult i eko-
logisk odling, och att jämförelsen därför var
relevant.

Jenny Lundström menade att frågan om
importerat kött också måste hanteras om vi
vill ha en ekologisk produktion i Sverige.

Vi behöver mer politik för att hantera glo-
bala problem, menade Jenny Lundström.

Svante Axelsson konstaterade att de interna-
tionella miljöfrågorna i sammanhanget skulle
kunna hanteras med någon form av miljö-
tullar, men trodde att detta skulle vara svårt
att genomföra politiskt.

Svante Axelsson menade också att konsu-
mentmakt inte räcker som redskap i frågor
om ekologiskt lantbruk och klimatpåverkan.
Det blir för svårt för den enskilda människan.

– Men det finns så mycket pengar i de po-
litiska systemen kring lantbruket i dag att vi
bör ha råd att betala mycket för det lantbruk
vi vill ha.

Diskussion
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Jenny Lundström undrade var de etiska frågor-
na kommer in.

Ewa Rabinowicz menade att det blir väldigt
svårt att ta etisk ställning internationellt. Hur
ska vi agera om andra länder till exempel vill
ta bort regnskog?

Svante Axelsson vidhöll att det finns mycket
stora pengar för jordbruksstöd, och att inga
bönder i världen har något egenintresse i mil-
jöförstörande produktion.

– Allt beror naturligtvis vad de får betalt
för. Betalar vi för miljövänlig odling så tror jag
att de hellre vill odla ekologiskt.

Bleckert Lagerfelt, Skärblacka, berättade att
han lagt om till ekologiskt lantbruk på en av
sina två gårdar. Han konstaterade att markna-
den och prisernas växling på produkterna
ställer till problem. Han fick till exempel inte
odla KRAV-mjölk, eftersom han fick beskedet
att marknaden inte kunde ta emot mer av
KRAV-märkt mjölk.

– Vi bönder har ju ekonomer som räknar åt
oss, konstaterade Bleckert Lagerfelt. Kal-
kylerna styr vad vi är beredda att satsa på. De
pengar vi får i miljöstöd i dag är tillräckliga för
att medge en satsning, men de får inte bli
mindre.

Anders Karlsson, Lantbrukare och represen-
tant för Eco Trade, konstaterade att det finns
en tröghet i systemet.

– Jag har haft konventionellt lantbruk se-
dan 1972, har varit grisbonde. 1997 och året
efter var lönsamheten dålig. Ekologiskt fläsk
blev en möjlighet. Men bidraget var ett av-
görande skäl, detta gav en garanti för det läng-
re åtagande som man måste göra, fem år i
taget. Jag skulle vilja ha ett år i taget efter en
första femårsperiod. Då skulle vi kunna leva
närmare marknaden.

Bertil Albertsson, Jordbruksverket, konstate-
rade att intensiteten är jätteviktig för frågor

kring utlakning av kväve. Han menade att det
finns en risk om man får med djurlösa slätt-
jordbruk i systemet, då en ökad odling av
gröngödslingsgrödor skulle riskera att ge en
ökad kvävebelastning.

Inger Källander menade att det kan behövas
mer forskning kring grödor och produktions-
metoder för ekologisk odling. Trögheten trots
de positiva ekonomiska kalkylerna tyder på
att det behövs mer kunskaper, menade hon.

Janne Bengtsson, SLU, menade att SLI-ana-
lysen hade stora brister. Bland annat saknas
redovisning av ekosystemtjänster, inte heller
effekter i andra länder.

– Materialet är livsfarligt som beslutsun-
derlag. Det kan bara användas som diskus-
sionsunderlag, men som sådant är det bra,
menade Janne Bengtsson.

Johanna Björklund, SLU, undrade om skatte-
betalarna håller med om att det är okej att
öka miljönyttan i Sverige även om det leder
till försämringar utomlands.

Ewa Rabinowicz instämde i att deras analys
var en partiell analys, och inte avsett som ett
direkt beslutsunderlag.

– Vi vet inte de totala effekterna i globalt
perspektiv. Detta är väldigt komplicerat, med
både miljöfrågor och sociala och ekonomiska
frågor.

Kurt Hansson, Sala, menade att man måste
hitta nya användningsområden för vallodling
om man ska kunna behålla en vallodling i den
storleksordning (cirka 30 procent) som man
haft länge.

Kurt Hansson såg två alternativ: biogas-
produktion eller industrihampa. Båda alterna-
tiven skulle kunna ge minskad kemikalie-
belastning.

Olof Johansson, Jordbruksverket, undrade
varför man inte satsar miljöstödet direkt på

Diskussion
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öppna landskap, i stället för att satsa på ett
indirekt system.

Slutrunda
Ewa Rabinowicz konstaterade att SLIs analys
verkligen blivit ett diskussionsunderlag.

– SLI vill bara ha en pragmatisk lösning,
betonade hon. Det behövs säkert fler ana-
lyser, inte minst ekonomiska sådana.

Stina Levin konstaterade åter att LBU-ut-
redningen varit positiva i stort, men att det
säkert ändå kan behövas förändringar i regel-
verket.

Svante Axelsson uppmanade alla att se frågor
i sin helhet.

Diskussion

– Jämför inte veteåker med veteåker, det
handlar om helt olika system. Det viktigaste
nu är att styra om pengar från stöd till dålig
produktion, för att i stället stödja ekologiskt
nyttig produktion, inte minst vid översyn av
CAP.

Svante Axelsson betonade att han inte är emot
frihandel, men ska en sådan fungera måste
den bygga på justa och jämförbara priser.

Han menade också att det ekologiska lant-
bruket är mångfunktionellt, och att detta inne-
bär att det finns många sätt att gynna de eko-
logiska bönderna.

– Mycket är på rätt väg, menade Svante
Axelsson. Min mening är att man inte bör
minska på samhällsstödet.
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