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Workshopen Jakten på den gröna marknadskraften – del 2

var en uppföljning till den konferens med samma namn som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
höll i oktober 2005 och som handlade om möjligheterna att skapa en grön marknadskraft till lantbrukets och landsbygdens fromma, men också till gagn för den hållbara storstaden, det ansvarstagande företagandet och en långsiktig samhällekonomi. Dokumentationen från den konferensen
kan laddas ned frånKSLAs hemsida www.ksla.se (Trycksaker/Tidskriften KSLAT, nr 1/2006).
Workshopen i maj 2007 – del 2 – fortsatte jakten att utveckla den gröna marknadskraften.
Diskussionerna spände från global säkerhetspolitik och dammbyggen i Kina till den påverkan fårbetet på Åreskutan kan ha på tillståndet i Östersjön. Resonemangen handlade om hur sambanden
ser ut och om den gröna marknadskraften kan erbjuda lösningar på några av problemen.
Flera exempel gavs på hur miljöfaktorn redan idag kan identiﬁera aﬀärsmöjligheter för näringslivet, likaså hur styrmedel för god social och ekonomisk utveckling kan se ut när priset på varor
och tjänster också speglar deras miljö- och hälsoeﬀekter och hur FoU-insatserna inom området
kan utvecklas.
Målet var att ge kunskap så att vi i Norden inom EU och inom WTO kan bidra till ett grönare
regelverk.
Workshopen arrangerades av jordbruksavdelningen vid KSLA i samarbete med Utrikespolitiska
Institutet (UI). Den ﬁnansierades via två kompletterande projekt av Nordiska Ministerrådet och
Nutek.
Representanter från industri, jordbruk, skogsbruk, naturskydd, myndigheter och forskning
bjöds in till ett brett forum för att diskutera nästa generations styrmedel som väver samman miljö
och marknad till gagn för konkurrenskraft och miljömål. Miljöfrågorna är gränsöverskridande och
vår internationella röst blir starkare om den är nordisk. Därför bjöds såväl föreläsare som deltagare
från Sverige, Norge och Finland in.
Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD
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KSLAs engagemang
I sin välkomsthälsning tog Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD, upp KSLAs underlag
till den forskningspolitiska propositionen Forskning för grön framtid 2003, som blev en plattform
för 20 organisationer inom de gröna sektorerna. Redan då var akademien med i ”Jakten på den
gröna marknadskraften”.
Vid tiden för Forskning för grön framtid formulerades de gröna sektorernas uppdrag i termer av
produktion av trä, ﬁbrer och föda. Detta uppdrag har idag vidgats till att också omfatta ekosystemtjänster samt rekreation och rehabilitering, vilka via gröna respektive vita nationalräkenskaper
kan ges värden och forma underlag för ersättningar till markägaren. Åke Barklund betonade som
särskilt intressant kopplingen till ekonomin; sambandet mellan de mjuka värden miljön står för
och den kraft ekonomin har.

Föreläsare
Knut Per Hasund, moderator
Kristian Skånberg, miljöekonomisk forskare
Gunnar Weman, ärkebiskop emeritus
Eva Alfredsson, Institutet för tillväxtpolitiska studier
Jan Lundqvist, Linköpings universitet och Stockholm International Water Institute
Gunilla Reischl, Utrikespolitiska Institutet
Jan Sandström, LRF Skogsägarna
Solveig Glomsrød, Statistiske Sentralbyrån i Oslo
John Sumelius, Helsingfors universitet
Artur Granstedt, SLU
Jörgen Andersson, Fjällbetes ekonomiska förening
Björn Karlsson, Linköpings universitet
Martin Gavelius, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Stefan Hellstrand, SLU
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Den röda tråden
Inom ramen för en workshop kan endast en övergripande presentation av koncept, analysverktyg,
resultat och styrmedel för hållbar utveckling göras. Vid denna workshop framkom:
1. En struktur för att beskriva hållbar utveckling – där man benar upp frågan med hjälp av de
fyra kapitalformerna naturkapital, realkapital, humankapital och socialt kapital.
Uppdelningen görs så att man kan analysera eﬀekter från låg nivå som Produkt – Företag
– Hushåll, till hög nivå som Nation – EU – Världen. En sådan struktur ger både företag och
myndigheter stöd i sin strävan att förena företags- och samhällsekonomiska eﬀektivitetskriterier
med miljömålsarbetet.
2. Konkret information som visar att hållbar utveckling kan hanteras i denna struktur.
Strukturen ger konkreta insikter och motiverar medvetna val. Dessa medvetna och smarta val kan
samtidigt främja social och ekologisk hållbarhet och stärka såväl företags och hushålls ekonomi
som regioners och nationers attraktionskraft.
3. Förslag till styrmedel, som, åtminstone i teorin, kan göra det lönsamt för hushåll, företag
och myndigheter att göra dessa smarta val. Därmed skapar de en kanal i marknadsekonomin där
företags och hushålls egoism stödjer altruism. Jämför Mills ”osynliga hand”, som innebär att vi
alla belönas av att stödja Den goda utvecklingen.
I en hållbar utveckling värnas de fyra kapitalformerna naturkapital, realkapital, humankapital
och socialt kapital. Värnet av dem är en förutsättning för att nå hållbar utveckling och dess mål
inom den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen.
En huvudåtgärd är att ställa om ekonomins olika ”reglage”, så att priser på varor och tjänster
speglar positiva och negativa miljö- och hälsoeﬀekter.
En gemensam historia

Workshopens olika presentationer bidrog till att skapa ett sammanhang. De gav såväl tankar kring
hur olika organisationer kan bidra till en önskvärd utveckling och ”tjäna pengar”, som idéer kring
hur detta konkret kan göras. De olika presentationerna berättade olika avsnitt i en gemensam
historia.
Åke Barklund, moderator Knut Per Hasund och Kristian Skånberg gav en grundsyn för att förstå
och diskutera begreppet Den gröna marknadskraften.
Gunnar Weman lade en grund för att under diskussionerna kunna relatera till ekonomiska,
ekologiska och sociala aspekter likaväl som till Den goda utvecklingens värdegrund.
Eva Alfredsson, Jan Lundquist och Gunilla Reischl bidrog till att rama in viktiga övergripande
aspekter för Den gröna marknadskraften.
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Solveig Glomsrød och John Sumelius lyfte fram användbarheten hos miljöekonomiska verktyg
både på makro- och mikronivå – på samhällsnivå och på nivån enskilda företag. Deras bidrag
kompletterade varandra metodmässigt.
Dessa bidrag, tillsammans med Jan Sandströms och Artur Granstedts presentationer, hanterade
jord och skog, växthuseﬀekten och Östersjön och en generell metodik för att analysera eﬀekter inom ekonomi och natur- och lantbruksvetenskap. Även industri, utvecklingsperspektiv och
Kyoto-protokollet behandlades.
Jörgen Anderssons presentation tog upp hur man kan omsätta teori i praktik i den ekonomi vi
lever i. Björn Karlsson fokuserade industrins och näringslivets potential att minska aﬀärsrisker
genom att stärka energieﬀektiviteten i produktionen och minska utsläppen och vilka pengar det
handlar om. Hans och Martin Gavelius inlägg lade tyngden på vad som kan göras för att stärka
industrins aﬀärer, hur det kan göras och hur de styrmedel ser ut som stärker viljan att göra det.
De och ﬂera av föreläsarna bidrog såväl med tankar kring styrmedel för hållbar utveckling och för
Den gröna marknadskraften från olika och kompletterande perspektiv, som med exempel på hur
denna typ av styrmedel används via Kyoto-protokollets ﬂexibla mekanismer.
Stefan Hellstrands sammanfattning visade tillsammans med ﬂera tidigare presentationer potentialen att via analyser på låga systemnivåer – på enskilda fält, industrianläggningar, ladugårdar, etc.
– identiﬁera möjligheter till bättre ekonomi och hållbarhet på sektors- och samhällsnivå.
Grupparbeten

Under workshopens grupparbeten diskuterades konkreta och klargörande konklusioner rörande
forskning och utveckling för att framgångsrikt fånga Den gröna marknadskraften.
Deltagarna strävade efter att ﬁnna förslag som fungerar i forskningsﬁnansiärernas framtidsstrategier. Man ville komma fram till förslag som kombinerar trygghet i det rådande med insikt
om framtidens oförutsägbarhet.
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Gröna marknadskrafter anno 2007 – så ser
spelplanen ut
Kristian Skånberg, miljöekonomisk forskare
Kristian Skånberg gav en plattform för dagen och
introducerade ett antal utgångspunkter:
• En modell över ekonomin i sitt ekologiska och
sociala sammanhang.
• De fyra kapitalformer som OECD ser som centrala i arbetet för en hållbar utveckling; naturkapital,
realkapital, humankapital och socialt kapital, och
hur de beror av och påverkar varandra.
• Hur allting i den hållbara utvecklingen hänger
samman, det vill säga beroendeförhållanden mellan ekonomiska, ekologiska och sociala system på
olika nivåer, från individ och företag upp till världssamfund och biosfären.

Hållbar utveckling måste nås via marknadskrafterna, inte i strid med dem. Men idag är
det tyvärr ofta lönsamt att göra ohållbara val.
Vi har fyra kapitalformer (se http://www.oecd.
org/dataoecd/47/22/1869800.pdf ):
• Naturkapital, som kan delas in i ändligt
och förnybart. Att konsumera det ändliga är
som att äta upp hela kakan. Det går ett tag,
därefter är den slut. Det förnybara kan konsumeras i evighet om vi äter lagom mycket. Det
bäddar för eviga inkomster. Vi har marknader
för både ändliga och förnybara naturresurser,
men vid ohållbar förbrukning fungerar de
marknaderna inte tillräckligt väl. Som en del i
det förnybara kapitalet ﬁnner vi de system som
producerar ekosystemtjänster, det vill säga de
livsunderstödjande systemen. De saknar mark-

Det är balans mellan våra fyra kapitalformer som bygger en hållbar utveckling.

Naturkapital

Socialkapital
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Humankapital

Realkapital
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nader. Kyoto-protokollet och dess ﬂexibla mekanismer är ett första embryo till en marknad
för miljötjänster.
• Därefter kommer humankapital, som växer
i och med att vi människor blir ﬂer och lär oss
mer. Här ﬁnns en konﬂikt med naturkapitalet – för många människor som konsumerar
för mycket är ohållbart. Men här ﬁnns också
lösningen på hållbarhetsdilemmat – god kunskap.
• Realkapital är i någon mening manifesterat
humankapital – någons tanke uttrycks i byggnader och maskiner.
• Det sociala kapitalet har bäring på samhällets sammanhållande kitt. Det kan förändras i
goda cirklar och i onda cirklar.
Tillgången på humankapital och realkapital
ökar. Den allt knappare resursen är naturkapitalet, särskilt den assimilativa förmågan.
Bra balans mellan kapitalformerna bygger en hållbar utveckling. För att nå dit måste
marknadskrafterna understödja balansen, det
vill säga miljöanpassa sig och ta nödvändiga
sociala hänsyn.


Att vörda, vårda och förvalta det skapade
– en värdegrund för hållbarhet
Gunnar Weman, ärkebiskop emeritus
Gunnar Weman förmedlade vikten av respekt för
det skapade och underströk därmed att Den gröna
marknadskraften inte enbart är en teknisk lösning
för att utveckla ekonomin eﬀektivare inom ekologiska hållbarhetsgränser. Det ﬁnns också en djupare dimension, som handlar om solidaritet mellan
människor i nutid och kommande generationer
– hållbarhetsmålets essens.
Gunnar Wemans budskap gav en grund för
att under dagens diskussioner kunna relatera till
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ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter likaväl som till Den goda utvecklingens värdegrund.
Hållbar utveckling handlar ytterst om moral och
solidaritet.

”Mitt bidrag till dagens samtal är ett försök att
på ett allmängiltigt sätt lyfta fram några argument att lägga i botten för vårt gemensamma
förvaltarskap av de resurser, som det livsuppehållande systemet ställer till vårt förfogande.
Jag öppnar för en dimension som jag litet oprecist vill beskriva som respekt för det skapade
– och därmed en ansvarig omsorg om den natur
och de resurser vi lever i och lever av.
Den omsorgen har sin grund i vissheten om
alltings beroende. Det påståendet är i sig en ren
truism – det är bara det att människan lever
som om hon förfogade över alla resurser och
att hon med sin teknik alltid kan komplettera
med något nytt för att därigenom kunna fortsätta utbyggnaden av sitt förbrukarsamhälle.
Omsorgen om det skapade borde därför rimligen uttryckas som en utmaning att samverka
med naturens självorganiserande system – alltså
respektfull, kreativ samverkan och mindre av
ekonomiskt egoistiska ingrepp. Samma omsorg skulle också innebära att vi i ett ansvarigt
framtidsperspektiv tog oss tid att bearbeta våra
misslyckanden och överträdelser i förhållande
till det skapade. Självkännedom är ju förutsättningen för personlig utveckling – samma förhållande torde också gälla för vårt förhållande
till det skapade!
När vi söker oss fram mot en sådan övergripande värdegrund för våra ställningstaganden
handlar det om ett förhållningssätt som måste
få präglas av vördnad för det skapade. Vi söker en helhetsbild där klimatfrågor, exergiberäkningar, ekologi, ekonomi och människans
ansvar vävs samman i en enhet och där vi kan
bejaka uppdraget att söka återskapa och därmed nyskapa vår livsmiljö.
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För att den enheten ska bli verklighet för oss
behövs både poeter, ekonomer, bildkonstnärer,
ﬁ losofer, forskare, teologer, visionärer – var och
en har sin del att bidra med för helhetens skull.
Poeten och fotografen Anders Johansson skriver utmanande – och tyvärr realistiskt:
En björk, sent en eftermiddag
om hösten i Kalmar:
Det som idag glittrar
på alla grenar, i alla spindelnät
och på de sista löven
är endast världens lögner.
Vad han här uttrycker är ett med de varningsrop, som redan på 1960-talet hördes genom Rachel Carsons Tyst vår (1962) och Rolf
Edbergs Spillran av ett moln (1966). Kyrkornas
Världsråd påbörjade vid den tiden en serie
konferenser, där man talade om behovet av ett
rättvist och bärkraftigt/hållbart samhälle, där
resurstrycket inte skulle få bli större än att naturen/skapelsen klarade det, även med hänsyn
till kommande generationer. På 1980-talet inledde Kyrkornas Världsråd en konciliär process
till skydd för rättvisan, freden och skapelsens
integritet. Det radikalt unika var här begreppet
skapelsens integritet, eftersom man menade att
skapelsen i sig var en okränkbar storhet med ett
egenvärde. Naturen/skapelsen var ett rättssubjekt – och inte bara en råvara som stod till människans förfogande. Ungefär samtidigt hävdade
FNs generalförsamling i en deklaration, att
varje livsform var unik och därmed förtjänade
vördnad oberoende av sitt bruksvärde för människan.
Kunskapen om och argumenten för en annan livshållning har alltså funnits hos många.
Men först nu, när de obehagliga sanningarna
kommit ikapp oss, verkar det som om mer generellt våra förtroendevalda får så pass mycket
opinionstryck bakom sig att de kan börja fatta
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för oss alla alltmer obekväma men nödvändiga
beslut. Det som somliga klarsynta framtidsforskare såg på 1960-talet skärper nu utmaningen
när det gäller vår egen livshållning. Den tid vi
har på oss har minskat avsevärt mer än de dryga
40 år som gått sedan varningsropen först hördes. Utsläppen har till alla delar förstärkts så
kraftigt att vårt samlade tidsmått idag är radikalt annorlunda än vad det var då. Spelrummet
är mindre – och ändå agerar många som om
den självgående utvecklingsprocessen alltjämt
är den enda gällande framstegsmodellen.
Mitt i de komplexa utmaningarna söker vi
nu bilder eller symboler som kan tala både till
oss och vår omvärld – och som på ett eller annat
sätt kan utmana och vidareutveckla vår kunskap.
Någon form av samspel måste kunna etableras
mellan den humanistiska/andliga förståelsen av
tillvaron och den tekniska/naturvetenskapliga
diskussionen av det livsuppehållande systemets
samlade resurser. Det avgörande är att de båda
hålls samman, så att rovdrift och överutnyttjande kan undvikas – och en global helhetsbild
kan växa fram som blir meningsfull att ta över
för kommande generationer.
I stället för att ta på sig rollen som naturens/
skapelsens besegrare måste alltså människan
ﬁnna sin plats som medarbetare i det livgivande
energiﬂödet. Det perspektivet är i varje fall för
mig en meningsskapande vision. Människan
utmanas att göra gentjänster så att naturen kan
förstärka sig själv.
De båda orden Vörda och Vårda anger att
vår uppgift som skapelsens medarbetare är att
söka återvinna helheten och därmed leva i förbund med det skapade. För att komma vidare i
den tankemodellen måste, vad jag förstår, människan försöka se på sig själv som medarbetare,
förvaltare, tjänare. Det perspektivet utmanar
oss människor att förvalta det som är oss givet
– med insikten om att i all förvaltning ligger
dels den faktiska situationen att vi som män-
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niskor ingenting äger utan bara har allt till låns,
dels utmaningen att varje förvaltare eller tjänare har ett redovisningsansvar.
När vi idag ganska allmänt tycks acceptera
Den gyllene regeln i Bergspredikan om att allt
som vi vill att människor ska göra mot oss, det
ska vi också göra mot dem, så ligger naturligtvis
där också ett tankeskikt som gäller vårt förhållande till skapelsen – det som den gör mot oss,
det ska vi också göra mot den – det vill säga ta
emot med glädje och samtidigt inte heller ta ut
mer ur den än vad den förmår bära och kan producera på nytt. Om systemet hårdexploateras så
att det inte längre kan reparera sig självt, förmår
det inte heller längre vara uthålligt på det sättet som allt skapat – inklusive människan – är
beroende av. I förbund med skapelsen ﬁnns det
alltså en gyllene regel som gäller både avverkningarna i regnskogarna, koldioxidutsläppen
från vår alltmer omfattande transportapparat
och den omhuldade etanolframställningen på
bekostnad av åkermarken som resurs för baslivsmedel för en växande befolkning – för att
nu bara nämna några få exempel.
Min poäng med det som jag försökt säga är
att det i vördnaden och respekten för skapelsen
i dess helhet ﬁnns en dimension som förr eller senare leder fram till en omställning av vår
nuvarande livsstil. En sådan dimension kan inte
kommenderas fram uppifrån – den kan bara
växa fram underifrån som en övertygelse om
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vad den gemensamma överlevnaden kräver.
Med utgångspunkt i begreppen Vörda och
Vårda det skapade gäller frågan för oss hur vi
aktivt är med i den oundvikliga förändringsprocess som kommer att leda till en ny samhällsstruktur, vad vardagens väljare och förbrukare än säger eller inte säger. Redan i början
av 1990-talet skrev en av Svenska kyrkans mest
engagerade socialetiker, teologen och redaktören Anne-Marie Thunberg, att de förändringar
som måste ske är så stora ’att de förutsätter en
komprimering av historien. En utveckling, som
normalt tar århundraden, har [nu] bara några
årtionden på sig’.
Där är vi nu, med den kraftfulla utmaningen
att samarbeta med skapelsen, i en vad jag skulle
vilja kalla respektfull förvaltning, uttryckt i en
eftertänksam, medveten omsorg.”


Global konkurrenskraft och hållbar tillväxt
– så når vi fram
Eva Alfredsson, Institutet för tillväxtpolitiska
studier (ITPS)
Eva Alfredsson lyfte från ett tillväxtpolitiskt perspektiv fram vikten av incitament som samtidigt
främjar en god ekonomisk utveckling och en bra
miljö. En viktig fråga är hur långt ett land kan gå
före andra länder för att åtgärda gränsöverskridande miljöproblem utan att tappa konkurrenskraft
och sysselsättning och riskera företagsﬂykt. Med
företag som ﬂyttar kanske inte heller miljön blir
vinnare.

”Ekonomi” betyder hushållning med begränsade resurser. Eva Alfredsson noterade att dagens
tillväxt inte är hållbar men att det per deﬁnition inte ﬁnns någon motsättning i detta – vi
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kan ha ekonomisk tillväxt utan att slita mer på
naturen.
Ekologisk ekonomi har börjat inﬂuera nationalekonomin och vidgat dess systemgränser.
Bland annat har den visat på betydelsen av de
icke prissatta ekosystemtjänsterna och vikten av
att integrera dessa i produktionsfunktionen. De
traditionella ekonomiska begreppen tillväxt,
produktivitet och kapital bör deﬁnieras om för
att tydligare ta in också hållbarhetsaspekten.
Det ﬁnns också ett antal alternativa mått,
som grön BNP och genuin förmögenhet. Men
betydande mätproblem har gjort att arbetet med
dessa, till exempel vid Konjunkturinstitutet, nu
i stort sett ligger nere. Samtidigt är det angeläget att arbeta vidare med dem. Det ger incitament att bättre ta in hållbarhetsaspekterna i
politiken.
Eva Alfredsson delar Kristian Skånbergs tes
att den hållbara utvecklingen måste nås i samverkan med marknadskrafterna. Att diskutera
miljöregleringars eﬀekt på konkurrenskraften är
enkelt vad gäller företag. Ökade kostnader ger
högre priser som kan överföras på konsumenten
om konkurrensen är svag. Om konkurrensen är
stark är eﬀekten sänkt resultat. Eva Alfredsson
gav prov på miljöregleringarnas betydelse för
konkurrenskraften via exemplet svensk basindustri och energi- och koldioxidskatter:
Basindustrin har stor betydelse i svensk ekonomi. Dess andel av varuexporten är 30 procent,
av BNP 11 procent och av Sveriges koldioxidutsläpp 25 procent. Som jämförelse till de 30
procent av exporten som basindustrin står för
kan miljöteknikexporten om 2 procent nämnas,
en väsentligt lägre andel. Energikostnadernas
betydelse för basindustrins konkurrenskraft är
stor. Dess andel av saluvärdet ligger för basindustrins olika branscher i intervallet 5–9 procent. Som andel av förädlingsvärdet är det 18–
22 procent. Det vill säga att kostnadsökningar
på energi ger kraftiga eﬀekter på exporten.
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År 2005 förändrades den svenska energioch näringslivspolitiken radikalt visavi den energiintensiva industrin. Tidigare premierades
låga energipriser och den energiintensiva industrins konkurrenskraft värnades, men det var ett
ineﬀektivt system för att uppnå klimatmålen.
1 januari 2005 infördes handel med utsläppsrätter vilket innebär att företagens kostnader
ökar genom a) kostnaden för utsläppsrätter
och b) högre elpris. Samtidigt låg koldioxidskatten kvar. Den energiintensiva industrins
konkurrenskraft värnades inte längre genom
sänkt koldioxidskatt. Med detta införde man
ett eﬀektivt system för att uppnå klimatmålen. Konsekvenserna blev att en stor del av den
energiintensiva basindustrin ﬁck avsevärt försämrad konkurrenskraft och industristrukturen
försköts från tung, energiintensiv industri till
ett näringsliv som är mindre energiintensivt.
Porter-eﬀekten brukar föras fram som argument för miljöregleringar. Det är en hypotes
som gör gällande att miljöregleringar både leder
till att miljön förbättras och till eﬀektiviseringar och innovationer som medför att företagen
stärker sin konkurrenskraft. Porter förutsätter
eﬀektivt utformade miljöregleringar – resultatorienterade, inte teknologibundna; där ekonomiska styrmedel är att föredra. Eva Alfredsson
noterade i samband med detta att den så kallade
BAT-principen (”best available technology”)
inte uppfyller Porters krav. BAT-principen är
just teknologibunden och kan leda till inlåsning.
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS,
har funnit att det saknas vetenskapligt stöd för
Porter-hypotesen. Nationella regleringar ger
ingen win-win-eﬀekt för miljön och företagens konkurrenskraft, utan istället oftast en
målkonﬂikt. Rätt utformade och genomförda
internationella miljöregleringar bidrar däremot
till ökad produktivitet och hållbar tillväxt (genuint ökad förmögenhet).
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ITPSs övergripande slutsatser är att:

• Ökad ensidig nationell miljöstyrning och värn
av den svenska energiintensiva industrins internationella konkurrenskraft inte går att kombinera.
• Internationella avtal maximerar de positiva effekterna på miljön och minimerar de negativa
eﬀekterna på företagens konkurrenskraft.
• Ensidiga nationella miljökrav maximerar de
negativa eﬀekterna och minimerar de positiva.


Global livsmedelsförsörjning – en fråga om
vatten, undernäring och övergödning
Jan Lundqvist, Linköpings universitet
och Stockholm International Water Institute
Jan Lundqvist tog upp paradoxen med ﬂer som
lider av för mycket mat än av för litet mat. Vidare
hur det globala livsmedelssystemet medför transporter av näring/resurser från olika världsdelar till
västvärlden, där hela produktionskedjan orsakar
utsläpp och därmed miljöproblem. Han nämnde
också hanteringen av frågan om utrymmet för effektiviseringar – låginkomstländer har ofta större
förluster nära fältet medan höginkomstländer har
större förluster nära slutkonsument (”slänger mer
mat”).

Jan Lundquist ställde frågan huruvida Food
Security, det vill säga livsmedelssäkerhet, är
en fråga om att producera tillräckligt mycket
– ett vanligt, vad man kunde kalla post-malthusianskt, perspektiv. Eller handlar det om våra
konsumtionsmönster? Ur det senare perspektivet blir frågan om vad vi äter viktig, som till exempel om vi väljer animalier eller vegetabilier.
Animaliska produkter kostar fyra–åtta gånger
mer vatten än vegetabilier.
En viktig trend som styr efterfrågan är be-
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ITPS menar att internationella
avtal har stor betydelse för miljön
och företagens konkurrenskraft.

folkningsökningen. Vi var cirka sex miljarder
människor år 2000 och kommer att vara cirka
nio miljarder år 2050. Minst lika viktigt är att
nära nog hela befolkningsökningen sker i städer. Samtidigt ökar köpkraften. Sekretariatet
för framtidsstudier räknar med att antalet människor i länder med en medelköpkraft på över
10 000 USD per capita har ökat från dagens cirka 700 miljoner till cirka sju miljarder år 2050,
det vill säga en tiodubbling. Befolkningsökning,
urbanisering och ökande köpkraft gör att konsumtionsmönstren får allt större betydelse.
Tillsammans med Stockholm Environment
Institute ställde Stockholm International
Water Institute samman en rapport till
Miljövårdsberedningen om hur befolkningsökning och ekonomisk tillväxt framöver skulle
påverka vattenkonsumtionen från 2005 till
2045. Svaret de fann var att ekvationen är
omöjlig. Samtidigt som behovet av livsmedelsproduktion ökar med cirka 50 procent, vilket
inkluderar ”behovet” att äta alldeles för mycket
och kasta bort en stor del av den mat vi köper,
tillkommer ett kraftigt ökat behov av produktion av bioenergi. All annan vattenanvändning
ska också ha sitt. Noterbart är att en faktor 6,5
skiljer mellan de länder som har högst vattenanvändning för matproduktion och de som har
lägst.
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Antalet undernärda människor i världen har minskat medan
antalet ”övergödda” ökar snabbt.

Från 1970 till 2000 har antalet undernärda
minskat från cirka 900 miljoner till någonstans
mellan 800 och 850 miljoner personer. Dock
har en viss ökning skett under senare år. FNs
Millennium-mål anger en halvering från nivån år 2000 till år 2015, vilket ger cirka 400
miljoner undernärda. Samtidigt ökar antalet
”övergödda” snabbt. WHOs prognos är att det
kommer att ﬁnnas 1,5 miljarder överviktiga
år 2025. Både undernäring och övergödning
ger ett likartat spektrum av sociala kostnader.
Dock är naturresurstrycket betydligt större per
person vid övergödning än undernäring.
Jan Lundquist diskuterade också mätproblemet – vilken mat pratar vi om? Mängden
som produceras, mängden som är tillgänglig
på marknaden (det vill säga produktionen),
mängden som är tillgänglig på marknaden minus förluster vid skörd, transporter, svinn eller
lagerförändringar (det vill säga utbudet av mat),
mängden mat som efterfrågas/köps av hushåll
och institutioner eller den mängd mat som vi
äter? Beroende på var man mäter förändras den
nivå som ger livsmedelssäkerhet.
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Jan Lundquist noterade att produktionen
uttryckt i kilokalorier per capita är mer än dubbelt så stor som konsumtionen. Stora förluster
äger rum i såväl i- som u-värld. I i-världen är
förlusterna störst nära konsumenten, medan de
stora förlusterna sker nära fältet/produktionen
i u-världen.
De åtta Millennium-målen (Millennium
Development Goals) är FNs ambitiösa mål,
som 189 länders regeringar skrev under i september 2000 för att reducera fattigdom och
underutveckling med 50 procent under åren
2000–2015. Jan Lundquist avslutade sin presentation i all anspråkslöshet genom att föreslå
ett nionde Millennium-mål för FN: ”Reduce
wastage in food chain by 50 percent.” Det skulle
innebära en win-win-win-möjlighet; för vatten/
miljö/hälsa och medföra reducerade konﬂiktrisker.


Konsumtionens tryck på naturen förändrar
säkerhetspolitiken
Gunilla Reischl, Utrikespolitiska Institutet
Gunilla Reischl diskuterade hur konsumtionen med
sitt tryck på naturresurser och miljö allt mer driver
de säkerhetspolitiska frågorna och tog upp något
om problemets karaktär med tröskeleﬀekter i olika
system och på olika nivåer. Hon pekade även på
sociala eﬀekter orsakade av miljöpåverkan och deras säkerhetspolitiska betydelse.

Gunilla Reischl inledde med att ge perspektiv
på fördelningen av konsumtionen. De rikaste
20 procenten människor konsumerar 85 procent av världens samlade varor och tjänster. Den
boende i USA konsumerar 35 gånger mer än
den boende i Indien och 100 gånger mer än de
som bor i de fattigaste länderna.
Den nya säkerhetspolitiken som uppstått ef-

15

ter kalla krigets slut hanterar fyra dimensioner:
• Extern politik
• Ekonomisk bas
• Teknologisk bas
• Ekologisk bas
I den externa politikens sfär utvecklas nära
nätverk mellan elitstater. Krig mellan dem är
näranog otänkbart. Samtidigt kommer dessa
stater i allt intimare kontakt med den fattigare
befolkningen. Elitstaterna behöver bidra till att
lösa den fattigare omvärldens problem, annars
når omvärlden in till oss, ofta med ganska förödande konsekvenser. Vår stora externa säkerhetspolitiska utmaning är att bidra till att lösa
den globala fattigdom som omger oss.
I fråga om den ekonomiska basen menade
Gunilla Reischl att staterna, även de rika, tappar inﬂytande till förmån för de stora företagen, som blir allt mer oberoende av staterna.
Forna elitstater måste nu tävla med snabbt växande ekonomier om arbetstillfällen etc. Detta
ger andra delar av världen två val: a) att genomföra hårda ekonomiska och sociala reformer för
att öka konkurrenskraften, men som skapar
stort missnöje eller b) att avstå från reformer,
varvid staten istället riskerar att ”gå i konkurs”.
Detta ger stora sociala och politiska spänningar
som kan driva fram en renationalisering inom
Europa. Att undvika den utvecklingen är den
andra stora säkerhetspolitiska utmaningen; en

social och organisatorisk fråga knuten till stora
politiska spänningar.
Dagens samhälle har en sårbar teknologisk
bas. Det stora ﬂertalet människor bor i städer
och är beroende av att den nära infrastrukturen för vatten, mat, avlopp, värme och så vidare
fungerar. Samtidigt är de beroende av fungerande försörjningsﬂöden i den internationaliserade ekonomin. Infrastrukturnätverken är
robusta men kan hotas. Mer resilienta ekonomiska och teknologiska infrastrukturer är den
tredje utmaningen inom säkerhetspolitiken.
Vi måste nu reducera mänsklighetens katastrofala belastning på ekosystemen. Det handlar
om tre områden:
• Utarmning av vitala resurser som olja,
vatten, ﬁskebestånd.
• Rubbande av ekosystem, till exempel
ozonhål och växthuseﬀekt.
• Skapandet av onaturliga katastrofer, som
Tjernobyl.
Belastningen på ekosystemen ger olika effekter i olika delar av världen. Den rikare delen
sätter störst ekologiskt fotavtryck. Ekonomier i
snabb utveckling har inte råd att hantera miljöproblem. De fattigaste delarna av världen sätter de minsta ekologiska fotavtrycken men är
hårdast drabbade. Detta problem existerar inte
idag för oss, men kan göra det om 50 år och då
kan det vara för sent att hantera det. Redan nu

Vårt beroende av den nära infrastrukturen gör samhällets teknologiska bas sårbar.
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ökar ökenutbredningen konkurrensen om allt
knappare markresurser. Det skapar konﬂikter mellan jordbrukande och boskapsskötande
grupper. Snabb befolkningsökning driver fenomenet ytterligare. Exempel på detta ﬁnns i
Mexico, Sudan och Rwanda.
För närvarande beräknas antalet miljöﬂyktingar till 50 miljoner, ett antal som kan öka
kraftigt med fortsatt växthuseﬀekt som ger högre havsnivå.
Inom säkerhetspolitiken ser man på scenarier där miljöﬂyktingar kommer till Europa
och bidrar till så hård konkurrens om naturresurserna här, att det driver ökande spänningar.
Ett annat scenario är en omfördelning av människor från södra till norra Europa på grund av
växthuseﬀekten. Den avslutande slutsatsen är
att orättvisan måste tas på allvar. Det är dagens
svåra utmaning.


Skogen i ekologins och ekonomins tjänst
Jan Sandström, LRF Skogsägarna
Jan Sandström tog upp
några aspekter för skogen, såväl problem som
möjligheter som man
kan se i förlängningen
av begrepp som miljötjänster och ekomarknad. De kan spänna från risken
att dessa begrepp ger argument som kan lägga ”en
död hand” över produktivt skogsbruk, till möjligheten av nya och stora intäktskällor genom betalning till skogsbruket för att ta hand om samhällets
utsläpp eller betalning för ett skogsbruk som ger
underlag för den biologiska mångfald som samhället önskar. En slutsats kan vara, att rätt hanterad
kan Den gröna marknadskraften främja en hållbar
utveckling av skogsbrukets lönsamhet, samtidigt

Jakten på den gröna marknadskraften – del 2

som miljö- och naturvärden värnas kostnadseﬀektivt, jämfört med nuvarande regelverk inom miljöoch naturvårdsområdet.

Skogsnäringen bidrar med 130 miljarder kronor till folkhushållet och omsätter 175 miljarder kronor om året. Traditionell skogsindustri
förbrukar cirka 100 miljoner kubikmeter vedråvara årligen.
På senare tid har också energisidan trätt in
och börjat generera pengar. Den använder motsvarande cirka 10 miljoner kubikmeter vedråvara. Värmekraftverkens betalningsförmåga
ligger betydligt högre än massavedspriset, vilket oroar industrin. Råvarupriserna har under
lång tid varit pressade, men skogsnäringen har
lyckats kompensera sig genom produktivitetsökningar inom skogsbruket och bättre skogsskötsel som ökat tillväxten.
Inom näringspolitiken har miljön dominerat. Certiﬁeringssystemen har sin betydelse,
inte minst för att få tillträde på en global marknad. Certiﬁeringssystemens kommunikationsbärande del är viktig.
Den oro som ﬂera av de tidigare bidragen
i workshopen uttryckt manifesteras i olika begrepp. Ett exempel är Hållbar utveckling, som
har tre dimensioner; ekonomisk, social och ekologisk. Det ﬁnns ett tryck i begreppet Hållbar
utveckling inom forskarvärlden, politiken och
näringslivet. Det är dock slående hur lite vi
diskuterar Hållbar utveckling mellan dessa tre
sfärer. Med tanke på att hållbarhet är en helhet
mellan de tre dimensionerna är det också slående med vilken tyngd den ekologiska dimensionen dominerar den svenska diskussionen.
I vad man kan kalla ”hållbarhetsuppvaknandet” är slagkraftiga uttryck viktiga.
Ekosystemtjänster (EST) är ett sådant som har
ett slags magnetism. FNs Millennium Ecosystem
Assessment (MA) hade ekosystemtjänsternas bidrag till människors välfärd som huvudfråga
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och tog fasta på oron över sjunkande ESTkapacitet. Man betonade optimistiskt att den
ökande medvetenheten kommer att ge ny politik, nya preferenser, nya försörjningssystem och
nya aﬀärsmöjligheter.
Det är klokt att instämma i optimismen. Behovet att stärka produktionen av ekosystemtjänster ger nya styrmedel av administrativ, ekonomisk och kommunikativ karaktär. Dessutom
stimulerar ökad medvetenhet hos konsumenter
ett utbud av varor och tjänster som är positiva
för naturkapitalet men som annars hålls tillbaka.
För vissa ekosystemtjänster, som virke, ﬁnns
det marknader. Andra är svårare att värdera och
få ekonomiskt utbyte av. Skogsbrukets intresse
är att eﬀektivt säkra ekosystemtjänster som
långsiktigt tryggar virkesproduktionen. Vi har
också intresse av att utveckla naturens reglerande och kulturella tjänster på ett positivt sätt.
Miljöpolitikens uppgift är att ﬁnna en lämplig
mix av dessa tjänster.
De ekosystemtjänster som marknaden inte
bryr sig om, eller som måste skyddas från hårdhänta tag, ger behov av styrmedel, riktade till
såväl skogsbruket som annat nyttjande av naturkapitalet.
En utmaning,
som också kan vara en stötesten, är
byggandet av den
stora kunskap om
naturen som behövs för att medvetet kunna stärka
produktionen av
ekosystemtjänster.
Det är den verkliga utmaningen; vi
kan teoretisera,
men hur långt kan
Livet i skogen är en efterfrågad
vi komma rent
kollektiv nyttighet.

18

konkret?
Vad kan detta arbete betyda i övrigt? Kan det
till exempel påverka vårt förvaltningssystem?
Det känns naturligt att diskutera ekosystemtjänster inom ramen för gällande förvaltningssystem, som innefattar marknadsekonomi, liberalism, stark äganderätt, sedvanerätt samt en
skogspolitik som bygger på rådgivning och information. Även framtidens skogsägare måste
vara beslutsföra.
Vid kontakter med forskare som arbetar med
ekosystemtjänster får man ibland intrycket att
det ﬁnns behov av en översyn av förvaltningssystemet. Vad syftar de då på? Kanske gäller
det i första hand jordbruket, men eftersom det
handlar om så grundläggande principer för vårt
ägande och brukande skulle det vara intressant
att veta lite mer om vilka tankar som väckts.
Man talar om att etablera en baslinje, som
ska avgöra om en viss åtgärd förstärker eller
försvagar produktionen av ekosystemtjänster
på nivåerna Åtgärd eller Brukningsenhet aggregerat. (De prissätts inte på marknaden idag.)
Tjänsterna mäts och värderas, vilket i sig är en
utmaning, och resultaten jämförs med en baslinje. Diﬀerensen mellan uppmätt resultat och
baslinjevärdet avgör om ägaren belönas eller
bestraﬀas. Sanktionen kan vara av ekonomisk
art eller att staten går in och sätter en tvingande
nedre gräns för vad som är tillåtet.
Baslinjen kan teoretiskt sett också vara
mycket bred, vilket ger belöning först vid mycket goda insatser. Jan Sandström ansåg att för
skogsbrukets del är baslinjen den naturvårdshänsyn som ska tas enligt skogsvårdslagen.
Samtidigt menar många andra att baslinjen
bör lyftas. En diskussion om förvaltningssystem och baslinje är nödvändig för arbetet med
konceptet ekosystemtjänster.
Hur kan vi då resonera kring ekosystemtjänster i några konkreta skogliga fall?
Vad gäller virkesförsörjning kan vi uttrycka
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det så att ägaren samarbetar med naturen i
produktionen och trimmar skogsskötseln och
skogens ekosystemtjänster. Han producerar
mycket virke och belöningen är ett högt pris
på virket. Här blir reglerna om hänsyn en fast
administrativ åtgärd som sätter gränser för hur
skogsbruket kan bedrivas med tanke på ekosystemtjänster.
Livet i skogen är en efterfrågad kollektiv nyttighet, allemansrätten är etablerad. Den biologiska mångfalden är också en kollektiv nyttighet,
samtidigt som det är en stödjande ekosystemtjänst. När det gäller de kollektiva nyttigheterna arbetar miljöpolitiken med formella och
frivilliga avsättningar, hänsyn i åtgärder och
metodanpassning i skötseln. När staten tar över
mark, till exempel vid reservatsbildning, utgår
intrångsersättning. Men staten manar starkt
i sina miljömål, det vill säga i sin politik, till
omfattande frivilliga avsättningar utan kompensation. Det betyder att skogens tjänster för
friluftsliv, turism och biologisk mångfald har
begränsat värde för ägarens ekonomi. Enligt
teorin kommer de därför att produceras i en
samhällsekonomiskt suboptimal mängd. Det
är en situation som behöver diskuteras mer.
Förutsättningarna är desamma i områden
där ägaren i samarbete med naturen har skapat
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eller har potential att skapa mycket höga kulturella värden vad gäller ekosystemproduktion
och koncentrerad biodiversitet. Myndigheterna
inventerar med särskilda önskemål om skötsel
fram sådana områden, till exempel av rekreationsskogar, särskilda kulturmiljöer, fornlämningsområden, nyckelbiotoper och annat med
höga värden. Men man kan med fog fråga sig
om myndigheterna verkligen kan fordra att sådana områden ska avsättas frivilligt utan någon
kompensation.
Flyttar vi oss ”i sidled” till jordbruksområdet så ﬁnns där ett etablerat system med miljöersättning för kollektiva nyttigheter. I Finland
ﬁnns inom skogen ett system för avtal mellan
stat och ägare. I Sverige ﬁnns ett embryo i det
nya landsbygdsprogrammet, som ger en möjlighet att utveckla något liknande också inom
skogen. Så kanske kan även vi i Sverige få se
avtal om miljöersättning ”på andra sidan gärdsgården”. Här ﬁnns onekligen en viss potential
för att stärka både välfärd och skogsbrukets
ekonomi.
Beträﬀande skogsbrukets nedbrytning av föroreningar: samhället försöker begränsa utsläpp
av föroreningar som koldioxid, kväveoxider
och tungmetaller. I skogen bryts dessa ned eller binds. Det är en samhällelig städhjälp, som
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är en del av skogens ekosystemtjänster; skogen
och dess ägare tar hand om andra verksamheters restprodukter. Vid högre belastning än
”critical loads” (kritisk belastningsgräns) förlorar marken motståndskraft och andra viktiga
ekosystemtjänster kan ta stryk. Utsläppen, kan
man tänka, kommer långsiktigt att inverka på
ägarens möjligheter att producera varor och
tjänster för marknaden. Men eﬀekten minskad
skörd ersätts inte. Här saknas alltså en pusselbit, även om det är svårt att mäta sådana effekter. Luckan blir än tydligare i diskussioner
med myndigheter där man kan möta krav på att
skogsbruket ska läggas om för att ackumulerade
mängder av nedfall av kväve och kvicksilver inte
ska försvinna ut i vattensystemen.
Avslutningsvis talades det om skogens kolsänkor. Sant är att ägaren och naturen kan samarbeta för att öka virkesproduktionen och då
samtidigt binda mer koldioxid. Att låta skogen
stå som en växande kolsänka har inget ekonomiskt värde idag, eftersom det inte öppnas någon marknad för kolsänkor enligt Kyoto-protokollets ﬂexibla mekanismer. En förändring av
den situationen i Sverige kan inte skönjas för
närvarande. Det är snarare så, att drivkraften
för ekosystemtjänsten att binda koldioxid ligger i den potentiella prishöjningen på virke som
kan komma genom att ekonomiska styrmedel
belastar fossila bränslen i form av koldioxidskatter, utsläppsrätter och gröna el-certiﬁkat.
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Kyoto-protokollets ﬂexibla mekanismer
– exempel från Indien, Kina och Tanzania
Solveig Glomsrød, Statistiske Sentralbyrån, Oslo
Solveig Glomsrød berättade om tillämpningar av
Kyoto-protokollets ﬂexibla mekanismer i kinesisk
industri och med anknytning till afrikanskt jordbruk. Hon illustrerade hur komplexa systemen kan
vara, där framgång på en mer avgränsad nivå kan
innebära att en åtgärd motverkar sitt eget syfte på
en högre systemnivå, med minskade utsläpp av
koldioxid i Kina som exempel. Hon visade också ett
fall från Afrika där framgången är mer entydig – här
främjas istället jordbruket och försörjningsförmågan. Utöver dessa konkreta resultat visade Solveig
Glomsrød hur abstrakta makroekonomiska modeller bidrar till förståelsen av hur ekonomin fungerar,
också ur ett hållbarhetsperspektiv.

Solveig Glomsrøds presentation handlade om
Kyoto-protokollets ﬂexibla mekanismer, särskilt om dess Clean Development Mechanism
(CDM) och hur den kan fungera som en mekanism för en grönare utveckling. CDM handlar om projektbaserade åtgärder som reducerar
koldioxidläckage enligt vissa certiﬁeringskrav.
Det råder dock osäkerhet om ”kvaliteten” på de
certiﬁerade utsläppskvoterna inom projekten.
Få studier har gjorts på hur de samverkar med
omgivande ekonomi.
Utgångspunkten är en baslinje för hur situationen ser ut före ett projekt. Innan projektet

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 6 2008

går igång görs en bedömning av hur mycket
koldioxidutsläppen kommer att minska. De
studier som Solveig Glomsrød presenterade
och refererade undersöker det verkliga utfallet. De visar att de verkliga reduktionerna ofta
blir mindre än vad man inledningsvis bedömde. Den dominerande hållningen till dessa
”läckage-problem” är att de är störst i jord- och
skogsbruksprojekt. Energiprojekt anses vara lättare att kontrollera. Solveig Glomsrød presenterade resultat från tre projekt:
• Ökad eﬀektivitet i kolkraftverk i Indien.
• Ökad eﬀektivitet inom kolsektorn i Kina.
• Skogsplantage i Tanzania.
Studien i Indien utfördes av C. Böhringer, K.
Conrad och A. Löschel med titeln Carbon Taxes
and Joint Implementation. An Applied General
Equilibrium Analysis for Germany and India
(Environmental and Resource Economics 24:
49–76, 2003).
De fann ett betydande läckage av koldioxid. Deras slutsats var att ”From the point
of view of global environmental eﬀectiveness,
these non-negligible leakage eﬀects of Joint
Implementation should be taken into account.”
Studien över Kinas kolsektor utfördes av
Solveig Glomsrød och Taoyuan Wei med titeln
Coal cleaning: A viable strategy for reduced carbon

Plantering av träd kan i förlängningen stärka lönsamheten
i jordbruket och medverka till bättre odlingsmetoder.
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emissions and improved environment in China?
(Energy Policy 33: 525–542, 2005).
Här var det något förvånande resultatet att
de totala utsläppen ökade med 0,5 procent. I
analysen tog man med alla kostnader inom den
valda åtgärden, rening/tvättning av kol. Hade
man också tagit hänsyn till eﬀekten av den stimulerade ekonomin inom projektet, hade studien visat större utsläpp utöver den reduktion av
koldioxid som den tekniska åtgärden gav. Detta
förklaras av att den eﬀektivare energianvändningen i projektet frigjorde energi. Samtidigt
stärktes köpkraften. Totalt ökade därmed energianvändningen och koldioxidsutsläppen.
I ett kommande diskussionspapper, How
well do treeplantations comply with the twin targets of the Kyoto Protocol?, behandlar författarna
Glomsrød, Wei, Liu och Aune frågan om hur
väl trädplanteringsprojekt i Tanzania kan möta
dubbla mål inom Kyoto-protokollet. De fann
att projekten kan ge både direkt nytta, i form
av bindning av kol i skogsplanteringen, och indirekt nytta, om betalningen för tjänsten att
kolet binds landar i den lokala ekonomin. Om
så är fallet stärks den lokala efterfrågan på livsmedel. Det stärker jordbrukets lönsamhet och
stimulerar bättre odlingsmetoder. Det i sin tur
bygger upp markens humusförråd, vilket samtidigt främjar ökad kolbindning och den lokala
livsmedelsförsörjningen. Denna eﬀekt hade
ytterligare förstärkts om jordbrukets bidrag till
kolbindning också hade ersatts inom projektet.
Solveig Glomsrøds övergripande slutsatser
var att:
• energiprojekt kan medföra stort läckage
av kol;
• CDM-projekt bland fattiga bönder kan
ge en stor extra eﬀekt i kolbindning i jord;
• ägarskapet (och därmed vem som får
pengarna) har stor betydelse för eﬀektiviteten i projekt som handlar om bindning av
kol i mark.
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Kan de gröna marknadskrafterna hjälpa
Östersjön?
John Sumelius, Helsingfors universitet

anbudsförfarande. Resultaten av styrmedelsinsatserna varierar.

John Sumelius redovisade resultat från studier rörande kostnadseﬀektiva sätt att minska Östersjöns
övergödning. Utöver resultatens vikt för att ﬁnna
ekonomiskt eﬀektiva sätt att hantera Östersjön, visar de också kraften hos miljöekonomiska analysverktyg på mikro- och företagsnivå.

Enligt en sammanställning av erfarenheter
från konstgödselskatter i Europa varierade priselasticiteten i Österrike, Finland och Sverige
mellan -0,1 och -0,5. I Finland beskattades
kvävekonstgödsel mellan den 1 juli 1976 och
den 1 juli 1994 och fosforkonstgödsel belades
med skatt 1 januari 1992 – 1 juli 1994. Skatten
på kväve varierade mellan 0,03 FIM/kg och
2,90 FIM/kg. För fosforkonstgödsel var skatten 1,70 FIM/kg. Även Sverige har haft skatter på kväve- och fosforkonstgödsel sedan den
1 juli 1984. I Finland avskaﬀades skatterna
med motiveringen att man inte konkurrerade
på lika villkor inom den europeiska unionen,
sedan man blivit medlem den 1 januari 1995.
Istället infördes ett frivilligt och relativt attraktivt miljöstödssystem.
Det existerar vissa uppskattningar av kostnadseﬀektiviteten hos dessa konstgödselskatter.
Man skiljer mellan en samhällelig kostnad och
en privat kostnad för jordbruksföretagaren. I
en simuleringsmodell har den samhälleliga
reduktionskostnaden för de ﬁnska kväveskatterna, som samtidigt kompenseras genom ett
arealstöd, beräknats till 24,7 FIM (4,15 EUR)
per kilo kväveavrinning. Kostnaden utgjordes
av skatt och minskad skörd. Skatten gav en 30procentig minskning i avrinning av kväve.
I Norge uppskattades samhällets kostnad för
att reducera kväveavrinning med skatt till cirka
4 NOK/kg reducerad kväveavrinning. Den genomsnittliga kostnaden beräknades uppgå till
20 NOK/kg reducerad kväveavrinning.
Sumelius et al. uppskattade den marginella
samhälleliga kostnaden för reducerat nitratläckage genom en 100-procentig kväveskatt
på gårdar med intensiv majsodling i Kroatien
till negativ, det vill säga en samhällig intäkt.

Utgångspunkten i John Sumelius presentation
var att jordbrukets utsläpp i Finland är 3 000
ton fosfor och 30 000 ton kväve (Finlands miljöcentral 2005). Det samhälleliga målet är att
minska belastningen av fosfor och kväve från
jordbruket med en tredjedel samtidigt som
jordbruket bör vara ekonomiskt hållbart.
Frågorna är huruvida Den gröna marknadskraften kan bidra till att minska näringsavrinningen samt om det är möjligt att inrätta ett
system för handel med utsläppsrätter för näringsämnena kväve och fosfor som verkligen
minskar avrinningen på samma sätt som EUs
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (koldioxidutsläpp)?
Situationen är komplex. En mängd fysiska,
biologiska och ekonomiska faktorer, som exempelvis nederbörd, jordart, markens lutning, årstid, gröda, produktionsinriktning, spridningsteknologi för gödsling och intensitet, påverkar
övergödningen. Det ﬁnns inte heller ett system
där man till rimlig kostnad kan mäta utsläppen
från de olika utsläppspunkterna.
Jordbruket har lång erfarenhet av styrmedel,
som miljöskatter och miljöavgifter på kväve och
fosfor, kvoter för kväve (Danmark), miljöstödssystem som inkluderar maximigränser för kväve
och fosfor, produktionskvoter som mjölkkvoter
och sockerkvoter, trädesersättning, subventioner och direkt stöd, förändring av producentpriser, tvärvillkor (eng. Cross compliance) och
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Skatter på konstgödsel

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 6 2008

Finskt jordbruk släppte ut 3 000 ton fosfor och 30 000 ton kväve år 2005. Målet är att sänka utsläppen med en tredjedel.

Marginalkostnaden var icke-konstant och ökade med stigande reduktionsnivå.
Variationen i kostnadseﬀektivitet mellan
länderna kan förklaras med skillnader i intensitet, i priser, i produkter, i naturliga förhållanden
och i jordbrukspolitik. Ingen av de studier som
gav de resultat som refererats ovan har beaktat
transaktionskostnader eller övervakningskostnader.
Gödselkvoter

Danmark har handelsbara gödselkvoter sedan
2002. Kvoterna har reducerat användningen av
kväve med 22 procent. Det genomsnittliga priset på kväve har varit 28 DKK/kg kväve (7,9–85
DKK/kg kväve).
Miljöstöd

Det har inte skett märkbara förändringar i avrinningen av fosfor och kväve i de undersökta
områdena som följd av miljöstöden 1995–2002.
Man kan dock ställa frågan vad som hade hänt
om inget miljöstödsprogram inrättats.
Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, gårdsstöd och tvärvillkor

I Danmark verkar man ha lyckats minska avrinningen av kväve från jordbruket från 311 000
ton i mitten av 1980-talet till 168 000 ton år
2002, en reduktion om 45 procent.
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Handel med utsläppsrätter

Efter genomgången av erfarenheter av tidigare
styrmedel inom jordbruket presenterade John
Sumelius EUs system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.
Handel med utsläppsrätter garanterar enligt
teorin en samhälleligt optimal nivå då samhällsplaneraren har information om storleken
på utsläppen hos varje företagare som avger
emissioner. Information om enskilda kostnadskurvor behövs inte. Marknadskrafterna ska se
till att en kostnadseﬀektiv fördelning av utsläppsrätter uppstår. Enligt teorin om handel
med utsläppsrätter minskar varje anläggning
sina emissioner till den punkt där den marginella reduktionskostnaden är lika hög som priset på den handelsbara utsläppsrätten.
EUs system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (eng. Emission Trading
Programme, ETS) bygger på denna teori.
Tanken bakom systemet är att begränsa utsläppen av växthusgaser till den nivå som stipulerats
i Kyoto-protokollet 1997 på ett kostnadseﬀektivt sätt. Kostnadseﬀektiviteten ska uppnås genom en handel som skapar eﬀektiv fördelning
av utsläppsrätterna mellan anläggningar inom
hela EU. Systemet har varit i drift sedan 1 januari 2005.
Sammanlagt är 12 000 anläggningar förpliktigade att minska sina emissioner.
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Anläggningar som
har ett begränsat
antal utsläppsrätter i förhållande
till sina emissioner
har tre alternativ:
att minska sina
emissioner av koldioxid, att köpa till utsläppsrätter eller att täcka sina emissioner genom kreditpoäng man förtjänat genom Kyoto-protokollets så kallade ﬂexibla mekanismer (till exempel
CDM – Clean Development Mechanism, se
föregående avsnitt).
Stern-rapporten (2006), som också har
bäring på systemet för jordbrukets läckage av
kväve och fosfor, tar upp erfarenheter av handel
med utsläppsrätter för koldioxid:
• Det är viktigt att komma överens om internationella kvantitativa mål för hur stort atmosfärens koldioxidförråd ska vara.
• I teorin fungerar handel med utsläppsrätter som signaler till minskning av utsläpp.
• Skatter och utsläppsrätter höjer graden av
medvetande om problemen.
• Nationellt och regionalt kan olika regeringar välja den utformning av politiken och/
eller de styrmedel som passar dem bäst.
• Både skatter och utsläppsrätter kan användas för att skapa ett explicit pris på koldioxid.
Direktreglering kan användas för att skapa ett
implicit pris.
• För alla dessa instrument är det viktigt
att kriterierna Kredibilitet, Flexibilitet och
Förutsägbarhet uppfylls för att politiken ska
vara eﬀektiv:
Kredibilitet är viktig för den som investerar i
utsläppsrätter. Flexibilitet innebär att politiken
måste kunna ändras på basis av ny information.
Politiken måste vara förutsägbar, annars riskerar investeringsbesluten att fördröjas till följd av
osäkerhet. Att skapa kredibilitet för politiken
tar tid.
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För att dra nytta av fördelarna med ett system för handel med utsläppsrättigheter krävs
djupa och likvida marknader och väl planerade
regler. Det är viktigt att skapa gemensamma
drivfjädrar för olika sektorer.
Kan Den gröna marknadskraften bidra
till att rädda Östersjön?

Huvudfrågan är om Den gröna marknadskraften, genom ett system för handel med utsläppsrätter för jordbruket, kan bidra till att rädda
Östersjön.
Den grundläggande idén för handel med utsläppsrätter är alltså att ett visst företag minskar
sina utsläpp till den punkt att kostnaderna för
reducering av utsläpp överstiger priset på utsläppsrätten. Priserna på utsläppsrätter bestäms
av marknaden och så länge det är billigare att
minska utsläpp än att köpa utsläppsrätter agerar företagen enligt detta. På så sätt uppstår en
kostnadseﬀektiv fördelning av utsläppsrätter
mellan olika företag.
Genom kontroll av totalnivån kan den totala utsläppsmängden minskas. Ett system med
utsläppsrätter förutsätter således att varje företags utsläpp kan uppskattas. Det ﬁnns dock
problem. Utsläppen är svåra och dyra att mäta
inom jordbruket. Dessutom är litteraturen om
handel med utsläppsrätter av begränsad relevans för jordbruk just på grund av att utsläppen
i allmänhet inte kan mätas.
En möjlig lösning kan vara att utgå från
näringsbalanserna inom de olika produktionsinriktningarna (mjölk, kött, spannmål).
Näringsbalansen utgörs av skillnaden mellan
inﬂöden och utﬂöden. Inﬂöden av kväve och
fosfor sker i form av handelsgödsel, stallgödsel,
köpfoder, köpt utsäde, köpta kreatur, biologisk
ﬁxering samt atmosfäriskt nedfall. Utﬂöden
sker i form av sålda växt- och djurprodukter eller bortförda växtrester och stallgödsel.
Ett sådant system skulle grunda sig på en
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Ett sätt att mäta utsläppen är att bokföra
näringsﬂödena till och från gården.
INFLÖDE
Handelsgödsel, stallgödsel, köpfoder, köpt utsäde,
köpta kreatur, biologisk ﬁxernig, atmosfäriskt nedfall

UTFLÖDE
Sålda växt- och djurprodukter, bortförda växtrester, stallgödsel

bokföring av näringsﬂöden till och från varje
gård. Motsvarande kontroll från myndigheternas sida måste vara möjlig. Ett tak sätts för den
totala näringsbalansen av kväve och fosfor inom
en viss produktionsgren, till exempel mjölk. En
referensnivå fastställs, exempelvis 35 kilo kväve per hektar. Överskott av kväve eller fosfor i
näringsbalansen skulle motsvara en försäljbar
utsläppsrätt.
Det är möjligt att överföra detta system
till andra produktionsgrenar genom att inrätta
motsvarande handel inom olika produktionsinriktningar som motsvarar sektorer i EUs system
för handel med utsläppsrätter. I teorin träder
då Den gröna marknadskraften in och räddar
Östersjön.
Slutsatsen är således att Den gröna marknadskraften eventuellt kan bidra till att lösa
övergödningsproblematiken under vissa förutsättningar. Man kan tänka sig att konstruera
ett system för handel med utsläppsrätter för
näringsämnena kväve och fosfor på basen av
näringsbalanser.
För att erhålla ett bra, kostnadseﬀektivt system måste dock vissa problem lösas. Dessa är
att det är lätt att manipulera värden för in- och
utﬂöden, att det kan uppstå svarta marknader
för insatserna, att det uppstår avsevärda administrativa kostnader för att övervaka näringsämnesmängderna (transaktionskostnader), samt
att näringsämnesbokföringen medför kostna-
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der för jordbrukare. Man måste också ta hänsyn till de tidigare nämnda erfarenheterna från
Stern-rapporten.
De kostnader som uppstår måste vägas mot
fördelarna med bättre vattenkvalitet och minskad avrinning av kväve och fosfor till Östersjön
som en följd av systemet.
John Sumelius avslutade med att kort redogöra för fortsatt forskning. Ett mål med forskningen är att erhålla kvantitativa mått på de
lönsamhetsförändringar inom jord- och skogsbruket som uppstår när Den gröna marknadskraften tillämpas på övergödningsfrågan och
klimatfrågan. Utfallet för en mjölkgård med
två alternativa inriktningar, extensivt respektive intensivt jordbruk, studeras med intresse:
• Hur lämplig är näringsbalansen som miljöindikator för näringsavrinning?
• Hur påverkar fodergivor och kornas avkastningsnivå inom mjölkproduktionen näringsbalansen?
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• Hur bör referensnivån sättas, över vilken
nivå betalas avgift per kilo kväve och fosfor och
under vilken nivå erhålls ett premium?
• Är det lämpligt med en betalning för upptag av svavel (2,5 kg/ha) och kväve (4 kg/ha)
enligt samhällets pris på svavel och kväve?
• Bör gården också erhålla ersättning per ton
assimilerat koldioxid för skogen? Om så, hur
bör dess nivå sättas?
• Vilka är kostnaderna för en minskning av
övergödningen via en näringsbalans?
• Vilka är transaktionskostnaderna?
Det är också viktigt för klimatfrågan att
kunna analysera kostnader och intäkter för koldioxidabsorbering och koldioxidutsläpp.


Nu är det dags att sluta kretsloppen
i jordbruk och samhälle
Artur Granstedt, SLU
Artur Granstedt bidrog med en kombinerad lantbruksvetenskaplig och naturvetenskaplig analys
av frågan om Östersjöns övergödning. Han visade
vikten av att sluta näringskretslopp inom jordbruk
(vilket är fokus) och mellan jordbruk och samhälle.
Resultaten är baserade på studier på konkreta gårdar. Han påtalade också vikten av att ekonomers
studier vilar på en solid naturvetenskaplig och lantbruksvetenskaplig grund.

Artur Granstedts bidrag handlade om att i naturvetenskapliga termer beskriva betydelsen av
ökad recirkulering av näringsämnen på en gård,
mellan gårdar, samt mellan jordbruk och omgivande samhälle, och vad ökad recirkulering på
dessa nivåer kan betyda för att krympa växtnäringsläckaget till Östersjön.
Övergödningen av Östersjön, som leder
till algblomning och syrebrist, är ett problem.
Övergödningen drivs av växtnäringsläckage, där
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Övergödningen i Östersjön drivs av växtnäringsläckage
framför allt från jordbruk.

mer än hälften kommer från Östersjöregionens
jordbruk – det gäller både för kväve och fosfor.
I Sverige ökade användningen av handelsgödselkväve med nära 60 miljoner kilo från 1950
till 1980, kväveöverskottet i jordbruket ökade
samma period med något mer än 60 miljoner
kilo. Mängden kväve i jordbrukets produkter
ökade med cirka 10 miljoner kilo.
Under denna period skedde en strukturförändring som innebar att djurhållning och
växtodling ofta separerades gårdsvis och även
regionalt. En förutsättning för detta var den
ökande användningen av handelsgödsel och
kemiska bekämpningsmedel. Som ett resultat växte gårdar och regioner specialiserade på
växtodling, alternativt på intensiv animalieproduktion, fram. Särskilt de senare läckte alltmer
växtnäringsämnen.
Detta ska inte ses som ett problem isolerat
till djurgårdarna, utan är uttryck för ett systemproblem inom jordbruket som manifesteras
i läckage inom djurproduktionen. Den andra
sidan av myntet är växtodlingsgårdarnas och
-regionernas allt större beroende av energirika
insatsmedel hämtade från ändliga källor, som
olja och fosfor – det linjära produktionssystemet
tömmer naturkapital och läcker näring utöver
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ERA-gårdar kännetecknas bland annat av att varken
handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel används.

ekosystemens assimilativa kapacitet på ett sätt
som är ohållbart.
Det ﬁnns ett samband mellan djurtäthet per
hektar och läckage av kväve. Samma sak gäller
fosfor. Jämfört med andra länder runt Östersjön
är utsläppen i Sverige höga.
Nya EU-stater runt Östersjön kännetecknas av låg växtnäringsintensitet, småskalighet
och diversiﬁering (Polen) samt stora outnyttjade arealer (Lettland). Det ﬁnns en risk att de
upprepar vår specialiseringsväg, med ökande
läckage av växtnäring.
BERAS står för Baltic Ecological Recycling
Agriculture and Society. BERAS-projektet har
20 partners i åtta länder och gör pilotstudier på
48 gårdar med avseende på växtnäringsbalanser, läckage samt energianvändning och bidrag
till den globala växthuseﬀekten.
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Ett resultat visar att svenskt jordbruk i medeltal har dubbelt så högt överskott på kväve i
sin balans, jämfört med svenska gårdar inom
BERAS (det vill säga ERA-gårdar); 79 kilo
kväve per hektar mot 36. Huvudorsaken till
det lägre överskottet på ERA-gårdarna är den
bättre balansen mellan växtodling och djurhållning. BERAS analyser indikerar att läckaget av
kväve på ERA-gårdar är 25–30 procent lägre än
medelvärdet för det svenska jordbruket.
ERA-gårdar kännetecknas av
• hög självförsörjning beträﬀande foder
(minst 85 procent);
• balans mellan djurhållning och växtodling;
• växtföljd med klöver och gräs som ”kvävemotor” – handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel används inte;
• kriterierna uppfylls på en gård eller i samverkan med granngårdar.
Inom Östersjöregionen kan man tänka sig
tre scenarier – 1) dagens situation, 2) ”business
as usual” (Estland, Lettland, Litauen, Polen
introducerar ett jordbruk av dagens svenska karaktär) eller 3) ERA-jordbruk inom hela avrinningsområdet för Östersjön.
”Business as usual” ger kraftig ökning av
överskott av kväve och fosfor; ERA-jordbruksscenariet ger en kraftig minskning.
Slutsatser

• Övergödningen av Östersjön orsakas i hög
grad genom separering av och specialisering på
växtodling och djurhållning.
• ERA är en eﬀektiv långsiktig strategi för att
minska näringsläckaget till Östersjön, vilket
kräver internationellt samarbete.
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Kan jämtländska får rädda både fjällﬂoran
och världsfreden?
Jörgen Andersson, Fjällbete i Åredalen ekonomiska
förening
Jörgen Andersson utgick ifrån hur vi kan tillämpa
teori i praktik i den ekonomi vi lever i. Han visade
hur man konkret kan förmedla hur en produkt bidrar till hållbarhetens ekonomiska, miljömässiga
och sociala mål på lokal och upp till global nivå.
Det klargjorde hur workshopens tidigare mestadels teoretiska resonemang kan omsättas i konkret
handling och i produkter som värderas av konsument. Med exempel från Fjällbetes verksamhet
åskådliggjorde han hur denna produktion griper
in i lokalsamhället på olika nivåer, med förskolor
på studiebesök, bevarande av ett turistiskt intressant landskap, stärkande av den lokala ekonomin
indirekt och direkt som det redan nu sker i Sverige,
med dagens så kallade incitamentsstruktur.
Jörgen Andersson tog också upp hur lunchen
har bidragit till folkhälsan i Sverige och även global
livsmedelsförsörjning och därmed minskat sociala
spänningar som ytterst kan ge grogrund för terrorism.

Jörgen Andersson gav en
bild av företaget Fjällbete i
Åredalen ekonomiska förening, som består av 85 medlemmar och 55 företag. Från
2008 är akademiens egendom
Enaforsholm Fjällgård medlem. Föreningen föder med unik miljöproﬁl upp
får, men är också ett exempel på vad man kunde
kalla vertikal integrering: medlemmarnas verksamhet omfattar förutom fårproduktion lokal
detaljhandel, hotell, restauranger och skolor.
För många av medlemmarna producerar fåren utöver köttet också turistiska mervärden via
öppet landskap och levande landsbygd.
Fjällbete har fyra verksamhetsområden:
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1. Fårproduktion.
2. Levande skola.
3. Försäljning av turistiska arrangemang.
4. Äga och driva projekt.
(Levande skola innebär att man kan ta hand
om skolungdomar med problem, där andra försök misslyckats. Ett antal skolpojkar har denna
väg kommit till Fjällbete och deltagit i verksamheten under något år med gott resultat.)
Inget av dessa fyra ben är i sig lönsamt, men
tillsammans fungerar det – inte lysande, men
det fungerar. En fråga som Jörgen Andersson
formulerade var varför inte köttproduktion i
Åre på mycket gräs skulle vara lönsam? Han
föreställer sig att det är en mycket energisnål
produktion. Samtidigt kräver den arbete och
Fjällbete tävlar mot andra som producerar med
mycket mer energi men mindre arbetsinsats.
Här kommer frågor kring Den gröna marknadskraften in: skulle inte lönsamheten kunna
vara bättre i en sådan hållbar produktion av
ett smakligt och hälsosamt kött, med mycket
Omega 3 och E-vitamin?
En förutsättning för att det ska fungera är
konsumenter som tar ansvar, är beredda att betala mera men också bidra med eget arbete.
Jörgen Andersson ﬁck frågor om hur man
löser slakten, potentialen i produktionen i form
av tillgång till areal, hur stor areal som hävdas
nu och vilka typer av marker, om produktionen
kan kombineras med turism och om merbetalning.
Slakten sker lokalt på ett mindre slakteri.
Kockar i medlemsföretagen följer med och
styckar köttet som de vill ha det. Fjällbete
erbjuder kunder att köpa under villkor att de
först går in som medlemmar i Fjällbete och betalar 10 000 kronor vid inträdet. Enligt Jörgen
Andersson är svaret alltid: ”Å, tack så mycket!”
och sedan går de med. Det handlar enligt honom om att förmedla en känsla av att det är en
förmån att få köpa företagets produkter.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 6 2008

Energieﬀektivisering kan stärka den
svenska konkurrenskraften
Björn Karlsson, Linköpings universitet

Fjällbete har en unik miljöproﬁl i sin fåruppfödning.

Potentialen är mycket stor, idag ﬁnns endast
en bråkdel av de djur i fjällbygden som fanns
för 100 år sedan. Fjällbete ”återhävdar” nu marker.
Som svar på frågan om möjligheten att kombinera produktionen med turism gav Jörgen
Andersson några exempel: Landstingschefer
hade som ”event” att klippa tackors klövar,
vilket var faktureringsbart för Fjällbete. 350
fastighetsmäklare besökte Åretrakten några
dagar – Fjällbete svängde upp med sina får och
hundar och släppte ut dem så att fastighetsmäklarna ﬁck träﬀa Fjällbetes folk och deras
djur ute i naturen. Det var uppskattat, Fjällbete
fakturerade 10 000 kr och sålde olika produkter
som skinn och annat. (Barnen sålde tussilago
för tio kronor styck, det gick riktigt bra.).
På vanlig väg hade Fjällbete fått in sju kronor mer per kilo för det tackkött de serverar
till lunch, nu blir det cirka 30 kronor mer. Att
köpa från Fjällbete kostar kunderna merarbete.
Trots merkostnaden gick en av deras kunder
med vinst för första året på länge detta år. Det
var precis rätt med slow food concept, menade
Jörgen Andersson. Förutsättningen var dock att
de lyckades kommunicera produktens mervärden.
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Björn Karlsson fokuserade på potentialen att minska aﬀärsrisker inom industri och annat näringsliv
genom att stärka energieﬀektiviteten i produktionen och minska utsläppen, och vilka pengar
detta handlar om. Han visade hur man inom industrin genom teknisk skicklighet kan energi- och
eleﬀektivisera, mätt i energi- och elförbrukning per
producerad enhet. Vidare hur detta aggregerat på
Sverigenivå ger stor potential att spara energi/el,
pengar och miljö i form av minskade utsläpp av
bland annat kväve och växthusgaser. Han tog
också upp den ”aﬀärsrisk” som Sverige löper om
vi inte gör detta i tid, eftersom vi i en internationell
jämförelse har lägre energieﬀektivitet än de ﬂesta
länder vi konkurrerar med.

Björn Karlssons utgångspunkt var att vi står
inför en helt ny situation, med en avreglerad
marknad i Europa. Han menade att det ”svenska” måste förändras i mer normal riktning; det
är vi som är onormala och de andra som är normala även om det är lite osvenskt att tänka så.
Han fortsatte:
”Jag tänkte börja från början och fråga var
i all sin dar strömmen kommer ifrån. När jag
tänder lampan så är det det minst konkurrenskraftiga kraftverket som ökat sin eﬀekt med
ungefär 80 watt och det får konsekvenser för
utsläppen. Det är kolkondens på marginalen
som ökat sin produktion.
Ministrar och andra brukar säga att vi är
bäst i världen på klimatet och nu ska vi bli ännu
bättre. Om man ser på detta med lite mer vidgade vyer – ser att vi är en del av Europa, vilket
vi de facto är – så är vi nu sämst i världen och
ska bli ännu sämre. Vi råkar visserligen producera el utan koldioxidutsläpp, via vatten och
kärnkraft, men vi konsumerar kolkondens.

29

Räknar vi om det så släpper vi ut mer per person än medelamerikanen. Det vill säga att vår
livsstil är mer förödande för klimatet än medelamerikanens på grund av vår stora elförbrukning.
På en avreglerad marknad måste vi vara
bättre än andra. Vi ska förstärka de komparativa
fördelarna och minska de komparativa nackdelarna. Till nackdelarna hör att
vi använder kopiösa mängder
av el. Vi har haft kvittblivningsproblem för el under en
trettioårsperiod på grund av en
stor utbyggnad av kärnkraften.
Nu dumpar vi el i fjärrvärmesystemen, det är vi ensamma
om i hela världen. Går det att
tänka sig ett fånigare sätt att
distribuera el än som ljummet
vatten i gatan? Och för varje
pryl som vi tillverkar industriellt i det här landet går det åt
tre gånger mer ström än i våra
konkurrentländer.
Vad kommer nu att hända
på den integrerade europeiska
elmarknaden? Jo, Vattenfall
och E.on tar ut ett högre pris när de säljer
strömmen till kontinenten – då måste även vi
svenskar betala mera för strömmen. Av rent
konkurrensmässiga skäl måste då vi halvera
elförbrukningen i svenska företag. Är det lätt
eller svårt? Jag påstår att det är busenkelt!
Det är nämligen så, att om vi gör som alla
andra har gjort i alla tider så når vi det målet.
På Volvo i Göteborg har de redan halverat elförbrukningen. När jag frågar Volvo vad de har
gjort svarar de: ’Vi vet inte.’ De har nämligen
inte behövt investera något. Och har man inte
investerat har man inte ’gjort’ något. Men ändå
har de halverat elförbrukningen.
Det gäller att se det från ovan, med ’top-
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down’-perspektiv, istället för ’bottom-up’. Jag
brukar säga att det är svårt att spara fem procent el, men enkelt att spara 50. Då tar man
nämligen bort systemfelen.
På Volvo i Torslanda har man en tomgångsförbrukning som är kanske fyra gånger högre än i Volvofabriken i Gentz. I Gentz, där elpriset är tre gånger högre, är det förbjudet att gå
från fabriken under en kaﬀerast på grund av olycksrisken,
eftersom det är nedsläckt. I
Torslanda släckte man inte ens
under semestern. När vi passade på att gå runt och släcka
lite lampor gav det en vinst på
tio miljoner om året.
Vi har gått igenom ungefär 1 000 företag idag, särskilt
i Småland. Överallt värmer
och kyler man samtidigt.
I Stockholm försöker man
pracka fjärrvärme och fjärrkyla på samma person samtidigt. Tänk er själva att värmetermostaten står på 22 grader
och kyltermostaten på 20 grader. Både värme- och kylaggregat går för fullt, det blir varken varmt eller
kallt – det blir bara väldigt dyrt. Men det är
svårt att få folk att tänka i system.
Om vi tittar på hur det framtida energisystemet kommer att se ut, så kan det bli på följande
sätt. Utländska kraftverk stoppar in 100 procent bränsle och får ut ungefär 30 procent – 70
procent går till atmosfären till ingen nytta. Det
ska vi kunna konkurrera mot i de svenska systemen som ligger på marginalen, nämligen med
kraftvärmeverk. Vi värmer hus som ger kyla till
kraftverket. Det betyder att ju sämre husen är,
desto mer el blir det och desto mindre kol blir
det. Framförallt ska vi få upp användningen av
värme sommartid. På Linköpings universitet
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värmer vi husen på vintern – det ger mer el och
mindre kol – och på sommaren kyler vi dem på
sätt som ger mer el och mindre kol.
I Göteborg ﬁnns ett kraftvärmeverk som levererar värmen till Volvo. Genom att genomföra
det här halverades elförbrukningen och energinotan, bara genom samspelet mellan kraftverket
och konsumtionen på Volvo. Det här samspelet
har vi genomfört i ﬂera exempel.
Ambitionen om nollutsläpp av växthusgaser
är inte tillräcklig, det måste handla om negativa
utsläpp. Strömmen kommer från kolkondens.
Om jag bygger en villa utanför Stockholm gör
jag mig skyldig till ungefär 15 ton koldioxid till
atmosfären. Har jag en värmepump blir det ungefär fem ton. Olja blir faktiskt något bättre än
eldriven värmepump i ett europeiskt perspektiv.
Har jag pellets och värme blir det nollutsläpp –
pellets är inte ett dugg bättre än kolkraftvärme,
för det ger också nollutsläpp.
Om man eldar med biobränsle är det fantastiskt, då minskar utsläppen av koldioxid på
marginalen totalt sett. Naturgas blir bättre tack
vare större elproduktion; förgasning av biobränslen ännu bättre.
Denna systemsyn tillämpades på Volvo i
Skövde och i Skövde kommun. Där kunde man
minska framtida kostnader från 400 miljoner
kronor till 150 miljoner kronor och samtidigt
minska utsläpp av koldioxid med 300 procent
tack vare att konsekvenserna utanför Skövde
blir så stora. Man kan tänka sig vad som händer
sedan, när vi kommersialiserar miljön – då ﬁnns
det mycket pengar att spara.
Om vi minskar elanvändningen till konkurrensmässiga nivåer och bygger ut där vi har
komparativa fördelar så minskar utsläppen med
60 miljoner ton, lika mycket som vi nu släpper ut. Vi kan alltså ha en nollvision för utsläpp
tack vare eﬀekter utomlands. Samtidigt tjänar
vi ﬂera hundra miljarder i en välfärdsvinst och
skapar sysselsättning för 300 000 människor.
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Fjärrvärmeverk.

Biobränsle har störst potential samhällsekonomiskt som pellets i en pelletskamin. En kilowattimme pellets ersätter en kilowattimme el,
som ersätter tre kilowattimmar kol i andra länder. Vi borde för övrigt också bejaka naturgas,
men den frågan får vi behandla vid ett annat
tillfälle.”

Ekologisk och ekonomisk eﬀektivitet –
olika styrmedel ur näringslivets perspektiv
Martin Gavelius, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers
Martin Gavelius knöt samman säcken från ett näringslivsperspektiv. Han visade de ekonomiska och
miljömässiga värden som främjas om man nyttjar
ekonomiska styrmedel mot företag bättre för att
nå miljömålen och då utgår från verkliga eﬀekter
i naturen.
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Gavelius gav också information om PricewaterhouseCoopers arbete med utsläppsrättigheter.
Presentationen gav en bild av dagsläget i det
operativa arbetet för Den gröna marknadskraften
från ett näringslivsperspektiv.
Handel med utsläppsrätter – grundläggande
principer för handel och ﬂexibilitet

Handel med utsläppsrätter enligt grundprincipen Cap & Trade kännetecknas av att man
sätter ett övergripande tak istället för att ge enskilda tillstånd/utsläppsvillkor. Utsläppstaket
begränsar det totala utsläppet över en period.
En utsläppsrätt ger ägaren rätt att släppa ut en
viss mängd av ett ämne, till exempel ett ton koldioxid – det antal utsläppsrätter som myndigheterna delar ut till deltagarna i systemet motsvarar det fastställda taket och reduktionen av
utsläpp kommer att ske där det kostar minst.
Handel med utsläppsrätter enligt grundprincipen Baseline bygger på en baslinje istället
för enskilda tillstånd/utsläppsvillkor. Baslinjen
avgör vem som blir köpare och vem som blir
säljare av utsläppsrätter. Baslinjens nivå sätts av
myndigheterna och är med fördel relaterad till
produktion. Reduktionen av utsläpp kommer
att ske där det kostar minst.
Som komplement till handel med tilldelade utsläppsrätter kan även krediter tillåtas i
utsläppshandeln, om de är additionella, varaktiga och säkerställda. Fördelen med att inkludera krediter är att de ökar underlaget för
att leta kostnadseﬀektiva reduktioner. Det ger
förutsättningar för att genomföra de billigaste
reduktionerna först, vilket i sin tur kan leda till
att tuﬀare mål kan sättas upp.
Sjöfartens kväve- och svaveldioxidutsläpp –
potentiell välfärdsvinst på 17 miljarder

Några förutsättningar för handelssystem för
sjöfartens utsläpp av kväve- och svaveldioxider
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Det är tekniskt möjligt att utforma processer för utsläppshandelssystem där sjöfarten ingår.

är att a) sjöfartens andel av dessa utsläpp ökar,
b) det är svårt att lagstifta om internationell
sjöfart och c) industrins ﬂexibilitet att reducera
kväveoxider är låg. Därför ﬁnns utmärkta förutsättningar för handel med utsläppsrätter/utsläppskrediter.
En statlig utredning slog i maj 2007 fast att
det är tekniskt möjligt att utforma tillfredsställande administrativa processer för utsläppshandelssystem för svavel- och kväveoxider där
sjöfarten ingår. Sådana handelssystem har potential att bidra till väsentliga eﬀektivitetsförbättringar samt en välfärdsvinst på 17 miljarder
kronor per år, med samma miljönytta som en
reglering skulle medföra. Mer speciﬁcerat är
det möjligt att skapa system där den landbaserade industrin väljer att köpa reduktioner till
en lägre kostnad än de själva kan reducera till.
Därvid skapas en drivkraft för att den annars
svårreglerade internationella sjöfarten frivilligt
ska reducera sina utsläpp. Samtidigt kan miljövinsterna ökas.
Kolsänkor – ett underutnyttjat sätt att minska
klimatpåverkan

Krediter från kolsänkor är ett hittills underutnyttjat sätt att eﬀektivt minska klimatpåverkan
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och öka skogens tillväxt och jordbruksmarkens
avkastning.
Kolsänkor kan handla om kolbindning i exempelvis skog eller mark. Kolsänkorna kan vara
kreditberättigande om ”Forest management”
som innebär additionalitet tillämpas. Det är
väsentligt att kolsänkor är verkliga och har sin
grund i vetenskapliga resonemang.
Kolsänkor kan skapa drivkraft i Sverige genom att nationen får ”betalt” för det kol som
binds i Sverige utöver baslinjen – det värdet kan
skapa incitament till skogsägare att sköta sin
skog så att än mer kol binds. Skogsägare som
genomför kolbindande åtgärder utöver vad som
är ”business as usual” erhåller krediter för sina
ansträngningar. Dessa krediter kan sedan vara
säljbara i ett handelssystem.

Andra handelssystem för ”miljörätter”

Andra handelssystem för miljörätter i världen
är till exempel
• växthusgaser – EU, Japan, Australien (New
South Wales), USA (regionala system),
• svaveldioxid – Kanada och USA,
• kväveoxider – Kanada, USA och Holland,
• ”NOX budget trading program” för att åtgärda förhöjda halter marknära ozon –
USA, ett handelssystem som är uppdelat
under ozonsäsonger med olika värde på
krediterna beroende på om de skapats under en period då marknära ozon var ett
stort eller litet problem.
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Läs mer:

Global Trends in Emissions Trading Schemes
(www.pwc.se).
Sveriges redareförenings förslag att införa ett system för handel med utsläppskrediter för svavel- och
kväveoxider (www.demoproject.org).


Ekosystemtjänster globalt och lokalt – så
påverkas Sverige
Stefan Hellstrand, SLU
Stefan Hellstrand sammanfattade de ekonomiska
och miljömässiga fördelarna av Den gröna marknadskraften med några exempel. Han tog upp det
principiellt viktiga att förstå marginalutbytens kraft
för att vinna stora miljövinster när man miljöanpassar, trots låg sänkning av produktion och liten uppoﬀring i intäkter.

Den gröna marknadskraften, där styrmedlen i
hög utsträckning utgår från naturvetenskapligt
funna eﬀekter i den yttre miljön, i ekosystemen,
har olika värden för olika grupper. Enligt teorin ger miljö- och hälsodåliga alternativ ökade
priser medan miljö- och hälsofrämjande produktion har prismässiga fördelar. Detta eftersom markadens regelverk miljötillpassats så att
priset speglar positiva och negativa miljö- och
hälsoeﬀekter.
”Vinnarna”

Vinnare återﬁnns i olika sektorer och på olika
nivåer. Ekosystemen inom den svenska landsbygden binder koldioxid, kväve och svavel till
ett värde av 79 miljarder kronor per år. Det kan
jämföras med vad man ibland kallar ”den stora
regionalpolitikens” budget om cirka 80 miljarder kronor – och pekar på en väg där Den
gröna marknadskraften gör det möjligt att fasa
ut dagens penningsubventioner till landsbyg-
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den genom att samtidigt utjämna landsbygdens
ekologiska subventionering av stadsbygden och
av industrin. Genom Den gröna marknadskraften får ägarna av landsbygdens ekosystem
betalt för att leverera städernas och industriernas ekologiska hållbarhetsbas. Till största delen
levereras denna nu gratis, vilket förklarar varför
dessa ekologiska resurser blir allt mer ekonomiskt knappa resurser – underprissatta varor
och tjänster överkonsumeras. Eﬀekten blir utsläpp över naturens bärkraftsgränser, naturen
klarar inte att ta hand om obegränsade utsläpp
av växthusgaser. När dessa blir för stora sker
stora förändringar av ekosystemet, vilket ger
allvarliga ekonomiska (och säkerhetspolitiska)
återverkningar. Den gröna marknadskraften
öppnar en möjlighet att på en och samma gång
fasa ut de nämnda dubbla och i längden ohållbara subventionssystemen, helt i enlighet med
nationalekonomisk teori. Konferensen Jakten
på den gröna marknadskraften som hölls den 20
oktober 2005 på KSLA prövade särskilt den
teoretiska underbyggnaden i detta koncept.1

Forskning för grön framtid.
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Med den gröna marknadskraften justeras
prisbildningsmekanismen så att ekologisk hållbarhet beaktas. Det stärker miljöpolitikens samhällsekonomiska eﬀektivitet och krymper behovet av en särskild regionalpolitik.2 Det pekar på
en väg att omdeﬁniera det stora ﬂödet av subventioner till jordbruket inom EU till en betalning för leverans av samhällets ekologiska hållbarhetsbas, i enlighet med de tankar som fördes
fram i underlaget till regeringens forskningsproposition från KSLA i dokumentet Forskning för grön framtid. Dokumentet som är gemensamt för 20 organisationer, verksamma
inom de gröna sektorerna, lyfter fram lantbrukets betydelse för samhället med avseende på
• produktion av traditionella produkter på
ett sätt som är bra för ekonomin och naturen,
• produktion av miljötjänster som rening av
samhällets utsläpp, samt
• den ”rening” det vackra landskapet och dess
rekreationsvärden erbjuder samhällets själar.3
De penningmässiga eﬀekterna på olika nivåer är för länet Värmland, som exempel, plus
1,7 miljarder kronor netto; för kommunen Torsby
netto plus 1,2 miljarder kronor och per boende i
Torsby plus 85 000 kronor.
Den boende i Kallbygden (ett antal byar nordväst om Åre) får betalt för att bära 34–186 stockholmares ekologiska ryggsäckar via utsläpp av
koldioxid, kväve och svavel. Det motsvarar ett
samhällsekonomiskt värde om 546 000 kronor
per Kallbygdsbo, det vill säga cirka dubbelt upp
mot BNP per capita.
Den gröna marknadskraften ger också färre
fall av kadmiuminducerade njurstörningar,
vilket ytterst leder till färre fall av dialys och
njurtransplantation. Här ligger Svenskt Sigills
arbete så långt i framkant att man av egen kraft
skapat ett första embryo till en grön marknadskraft. Detta är ett exempel på hur Den gröna
marknadskraften kan stödja välfärden via bättre
folkhälsa.
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På kommunal nivå ger Idre samhälle ett annat exempel där Den gröna marknadskraften
kan bidra. Idag tvingas man investera cirka 15
miljoner kronor i biologisk rening av kväve i
det kommunala reningsverket, i en teknik som
inte fungerar till följd av EU-direktiv som inte
har utformats med tillräcklig kunskap om Idres
ekonomiska, biologiska och klimatologiska förhållanden. Det är ett exempel på ineﬀektivitetskostnader – knutna till administrativa miljöstyrmedel formade på EU-nivå – som främst
bärs av mindre samhällen i Norrland med
nordligt klimat och koncentrerad turistsäsong.
Det visar också vad kostnaderna för Den gröna
marknadskraften bör jämföras mot; inte mot
alternativet att inte ha några miljöstyrmedel,
utan mot alternativet att med andra miljöstyrmedel säkra samma tillstånd i den yttre miljön
och samma nivå för den del av folkhälsan som
är knuten till miljöfaktorer.
Några exempel på hur Den gröna marknadskraftens ekonomiska eﬀekter gör jordbruk
och skog till vinnare:
• Mjölkproduktionen går plus 1,2 miljarder
kronor genom att Den gröna marknadskraften
ger starkare ekonomiska incitament för ökad
ekonomisk/ekologisk eﬀektivitet.
• Den gröna marknadskraften stärker täckningsbidraget för växtföljd som växlar mellan
vall- och spannmålsodling i Svealands slättbygd med cirka 2 000 kronor per år under 25 år,
genom betalning för att mullbindningen binder
koldioxid.
• Den gröna marknadskraften stärker skogsbrukets netto genom ersättning för bindning
av kväve, svavel och koldioxid värd 64 miljarder kronor, eller hela skogssektorns bidrag till
BNP.
• Den gröna marknadskraften ger Södras
medlemmar betalt för att deras skogar binder
kväve, svavel och koldioxid; värde nio miljarder
kronor totalt eller 4 100 kronor per hektar.
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• Den gröna marknadskraften pekar på en
möjlighet att betala markägare som härbärgerar
höga biologiska värden av den typ som samhället menar bör bevaras.
• Den gröna marknadskraften kan justera
prisbilden på kött till förstärkt konkurrenskraft
för svenskt kött på cirka 500 miljoner kronor
eller 1 krona per kilo kött. Detta på grund av
det samhällsekonomiska värdet av den avsevärt
lägre salmonellahalten i svenska köttvaror jämfört med medelnivån i USA.
För industrin kan Den gröna marknadskraften bidra till att
• Spara mångmiljardbelopp genom att stimulera till el- och energieﬀektiviseringar.
• Sänka kostnaden för industrins koldioxidåtagande, genom att Den gröna marknadskraften kan öppna kanaler där industrin, efter att
först ha minskat sina utsläpp, kan köpa krediter4 via kolsänkor i jordbruk och skogsbruk
i såväl i-värld som u-värld.5 Det bidrar till att

En eﬀekt av Den gröna marknadskraften är att svensk
mjölkproduktion går plus 1,2 miljarder kronor.
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Den gröna marknadskraften kan bidra till miljardbesparingar för industrin.

värna biodiversitet och bevara skogar, begränsa
växthuseﬀekten och stärka global livsmedelsförsörjning, samtidigt som industrins kostnader
minskar.
• Sänka kostnaden för tillståndsärenden (det
kan för en enda skogsindustrianläggning handla
om 240 miljoner kronor i ökad vinst per medelår) genom att utveckla den så kallade BATprincipen (se sidan 13) så att den bättre värderar
ekologiska och ekonomiska eﬀekter.
Den gröna marknadskraften medför fördelar för miljön, berörd näring och samhället i stort:
De stärkta incitamenten för att hantera användningen av naturresurserna och utsläppen
på ett ekonomiskt eﬀektivt sätt stimulerar till
att lösa problemen med jordbrukets bidrag till
havens övergödning på ett samhällsekonomiskt
och företagsekonomiskt eﬀektivt sätt. En ökad
utfodringseﬀektivitet kan samtidigt krympa
mjölkproduktionens utfodringskostnader med
cirka 1,2 miljarder kronor och minska läckaget till vattensystem med cirka 13 miljoner kilo
kväve. Det ger en negativ kostnad per kilo mindre läckage av kväve på cirka 50 kronor.6
Sverige är en vinnare tack vare att hållbarheten stärks liksom konkurrenskraften, eftersom
vi har mer miljö per krona och invånare än våra
konkurrenter. Den gröna marknadskraften bidrar till att i första steget visa detta, i andra
steget till att omsätta detta i pengar.
För FNs uppdrag ger den gröna marknads-
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kraften potentiellt positiva eﬀekter för politikområden som livsmedelssäkerhet, biologisk
mångfald, ökenutbredning och klimatet.7
Inom utvecklingsländerna skulle Den gröna
marknadskraften ge positiva eﬀekter avseende
försörjningsförmåga, social hållbarhet, miljö
och ekonomi.8
Även i i-världen är social hållbarhet, bättre
miljö och ekonomi positiva följder av eﬀekter i
ekosystemen.
”Förlorarna”

Förlorare i sammanhanget är Bryssel, London,
Milano, där man tappar den komparativa fördel
som man nu har av att kunna producera och inte
behöva betala sina ofta avsevärt större externa
kostnader inom miljö och hälsa. Samtidigt vinner invånarna i dessa regioner livslängd – de
lever statistiskt ett–tre år längre – och livskvalitet.9
Förlorare i ett Sverigeperspektiv är
Stockholm, som behöver betala 23 miljarder
kronor i egen hållbarhetsbas i till exempel
Kallbygden och Värmland. Invånarna vinner
samtidigt sex–nio månader i livslängd och även
där livskvalitet.
Den potential som Den gröna marknadskraften jobbar för att uppfylla inom hälsoområdet är
5 000 färre förtida dödsfall på grund av utsläpp
till luft i Sverige och 400 000 inom hela EU.10
Denna potential är störst just där Den gröna
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marknadskraften lägger de största penningmässiga kostnaderna. Där äger också ofta det
största överutnyttjandet av naturen rum, genom
till exempel nedfall av kväve och svavel och förhöjda halter av marknära ozon.
Samtidigt introduceras redan styrmedel
som begränsar dessa utsläpp, genom de miljökvalitetsnormer som EU fastställt och som från
hälsoperspektiv formulerar krav på högsta tilllåtna halt av olika ämnen i luften.11 Frågan vi då
måste ställa oss gäller inte de kortsiktiga kostnaderna för Den gröna marknadskraften, utan
om Den gröna marknadskraften är ett mer eller
ett mindre kostnadseﬀektivt sätt att nå de miljökvalitetsnormer som redan beslutats, jämfört
med andra styrmedel som kan användas?
Även industrier som förbrukar ändliga resurser i hög grad, som har stora utsläpp och låg
förändringsförmåga, är förlorare eftersom de
inte kan konkurrera i denna Den gröna marknadskraftens era.
”Back to basics”

En förutsättning för att kunna realisera Den
gröna marknadskraftens möjligheter är att metodmässigt gå tillbaka till grunderna, ”back to
basics”.
Det innebär att återvinna och/eller utveckla
förmågan inom jordbruk och miljöpolitik att utnyttja biologiska, ekonomiska och miljömässiga
marginalutbyten. Vid hög intensitet är marginalutbytet i produktionen lågt, vilket innebär
att miljöpåverkan är stor. Mer naturresurser
används för den sist producerade enheten, varför läckaget är större per producerad enhet. Det
gör också att när man ”backar ned” på marginalutbyteskurvan får man stor utväxling per
enhet lägre produktion. Det vill säga att en liten
minskning i produktion och i intäkter ger en
stor minskning i användning av naturresurser
och utsläpp. Trycket på ekologiska hållbarhetsgränser sänks proportionellt sett snabbare än
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intäkterna. Den tidigare gjorda bedömningen
att man genom bättre fodereﬀektivitet inom
mjölkproduktionen kan minska havens övergödning och böndernas ekonomi gäller under
förutsättning att korna utfodras utöver det ekonomiskt optimala, då mjölkavkastningen inte
längre ökar så mycket att den betalar den ökade
foderkostnden.
Liebigs Law of the Minimum, lagen om första begränsande faktor, sätter marginalutbyteskurvorna ur spel i ett långt intervall i de biologiska och ekonomiska produktionssystem som
jordbruk och skogsbruk är. Det ger samtidigt
utrymme att främja miljön och produktiviteten.
Medvetet utnyttjat ger detta stora möjligheter
att eﬀektivisera jordbrukets produktion och
frigöra areal för nya produktionsområden, som
bioenergi och bioråvaror. För det krävs att man
gård för gård letar efter och åtgärdar de faktorer
som på den enskilda gården begränsar produktionen. Mot bakgrund av den stora spridningen
i resultat mellan gårdar med i övrigt lika förutsättningar ﬁnns här stort utrymme att förbättra
både ekonomi och naturresurseﬀektivitet. Detta
gäller sannolikt också inom andra branscher.
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En metod att åstadkomma en hållbar utveckling på samhällsnivå är att utnyttja lantbrukets förmåga att på ett ändamålsenligt
sätt, såväl teoretiskt som praktiskt, hantera de
komplexa ekonomiska ekologiska produktionssystem som lantbruk är. I samband med den
hanteringen får man också en struktur för att
förvalta det lantbruksystem i vidare mening som
en region eller ett land är. Det ger ett embryo
till en fungerande verktygslåda att verkställa en
hållbar utveckling på samhällsnivå.
Mer konkret handlar det om vad återvunnen kunskap om biologisk och ekonomisk produktionsteori kan göra inom svensk mjölkproduktion:
• Stärka sektorns ekonomi med 1,2 miljarder kronor (år 1999 jämfört med år 1991).
• Minska sektorns bidrag till havens övergödning med cirka 13 miljoner kilo kväve.
• Minska sektorns bidrag till ammoniakutsläpp till luft med cirka sju miljoner kilo

kväve.
• Minska sektorns tryck på Brasiliens skogar
motsvarande 160 000 hektar genom att minska
behovet av sojamjöl.
• Frigöra protein för 6,6 miljoner människors behov året om.12
• Förbättra sektorns betalningsförmåga med
240 miljoner kronor som kan gå till proteinrika
restprodukter från svensk bioenergiproduktion.
Samma typ av kunskap kan föras över på
den vidare frågan om samhällets brukande av
sina ekosystem. För basindustrin skulle det
kunna bidra till att man vid tillståndsprövning
tydligare utgår från verkliga eﬀekter i den yttre
miljön och från att man på ett kostnadseﬀektivt
sätt ska åtgärda negativa miljöeﬀekter. Det kan
för de berörda företagen och för samhället ge
kostnadsminskningar om mångmiljardbelopp,
som särskilt gynnar de regioner där basindustrin är tung.


Noter
1. Se till exempel Knut Per Hasunds bidrag, http://www.ksla.se/sv/retrieve_File.asp?n=205&t=ksla_publication.
2. Se Kristian Skånbergs bidrag, sidan 9.
3. Se Åke Barklunds inledningsanförande, sidan 5.
4. Se bidrag ovan från John Sumelius respektive Martin Gavelius, sidan 22 respektive sidan 32.
5. Se http://www.fao.org/clim/index_en.htm och http://www.fao.org/english/newsroom/news/2002/3562-en.html.
6. Givet en återgång till samma fodereﬀektivitet som 1991 från 1999 års nivå och baserat på metodik och
resultat i Hellstrand, S. 2006. A Multi-Criteria Analysis of Sustainability Eﬀects of Increasing Concentrate Intensity
in Swedish Milk Production 1989–1999. Environment, Development and Sustainability, Kluwer Academic
Publisher, Volume 8, Number 3, pages 351–373.
7. Jämför Gunilla Reischls bidrag, sidan 15.
8. Se bidraget från Solveig Glomsrød, sidan 20. Se också http://www.fao.org/clim/index_en.htm och http://
www.fao.org/english/newsroom/news/2002/3562-en.html.
9. Se EUs Tematisk strategi för luftföroreningar via http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplu
s!prod!DocNumber&lg=sv&type_doc=COMﬁnal&an_doc=2005&nu_doc=446.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Här måste ett val göras, antingen att minska trycket på Brasiliens skogar eller stärka människors proteinförsörjning.
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Åtta FoU-förslag där ”Norden visar världen
vägen”
Stefan Hellstrand, SLU
Åtta FoU-förslag processades i grupparbeten under workshopen:
1. Ett ramverk för att lösa världens livsmedelsförsörjning.
2. Mäta eko-eﬀektivitet från produkt till global
nivå.
3. Hållbarhetsutveckla Nordens jordbruk och få betalt inom WTOs gröna box.
4. Regional tillpassning av strategi för eko-eﬀektivitet.
5. Nordens utbud och efterfrågan på hållbarhet i
kronor, kilo och hektar.
6. Skogens utbud och efterfrågan på hållbarhet.
7. Hur fungerar dagens miljöregelverk från ”Sala till
Bryssel”; vad kan förbättras, vad bör bytas ut?
8. Säkerhetspolitisk analys baserat på resultat från
projekten 1–7.

En generell, enhetlig metodik användes i de sju
första sammanhangen. Metodiken band samman områdena till en helhet och gav grund
för det åttonde förslaget: En säkerhetspolitisk
analys i vid mening som beaktar eﬀekter i den
hållbara utvecklingens tre dimensioner, inom

dess fyra typer av kapitalformer, och inom de
olika systemnivåer som berörs. Diskussionerna
kring FoU-förslagen följde en enhetlig struktur
(tabell 1), som var en formalisering av den spelplan som Kristian Skånberg presenterat (sidan
9). Denna struktur är ett bidrag till processer
som överbryggar discipliner, perspektiv, kompetenser och systemnivåer. Den är kongruent
med OECDs kriterier för hållbart utveckling.1
Den gemensamma metodiken för diskussionerna kring de olika FoU-förslagen hade några
särskilda karaktärsdrag: Den byggde i grunden
på jordbrukets driftsplan, lyft till samhällsnivå
och med världssamfund och biosfär inkluderade. Samtidigt konkretiserade den metodiken
Impredicative Loop Analysis inom Integrativ
Värdering och slog ihop teori och praktik om
förvaltande av komplexa system där Livet spelar roll. Den mötte också KSLAs efterfrågan på
metodik inom detta område i arbetet med det
gemensamma underlaget till regeringens forskningsproposition Forskning för grön framtid som
20 organisationer inom de gröna sektorerna lagt
fram – dagens metodik mötte väl de behov organisationerna lyfte fram beträﬀande tillämpning av integrativ värdering och tvärvetenskap
som viktig del i Sveriges metodmässiga bas i
forskningen för en grön framtid.

Noter
1. Denna struktur presenteras och sätts i ett vetenskapligt sammanhang i Hellstrand, Skånberg, Drake (2008)
The Relevance of Ecological and Economic Policies for Sustainable Development, accepterad av Environment, Development and Sustainability.
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Tabell 1 visar den struktur som lades framtill stöd för grupparbetena om de enskilda
FoU-förslagen.
Dimension
Ekologisk

Ekonomisk

Ekonomisk

Nivåer
Administrativt
Näringsliv
Biosfären
Världssamfundet
I-länder
EU
Nation
Region
Bransch
Län
Delbransch
Kommun
Företag
Anläggning
Produkt

Social

Social

Human

Social

Kapitalform
Natur

Real

Human

Tabell 1. Mall för utvärdering av skilda FoU-förslag inom den struktur för kriterier för hållbar utveckling som OECD förde fram
2001.

Målbilden är att de olika FoU-förslagen ska bidra till följande status (tabell 2).
Dimension
Ekologisk

Ekonomisk

Ekonomisk

Nivåer
Administrativt
Näringsliv
Biosfären
Världssamfundet
I-länder
EU
Nation
Region
Bransch
Län
Delbransch
Kommun
Företag
Anläggning
Produkt

Social

Social

Human
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Social
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Kapitalform
Natur
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Real
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Human
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Tabell 2. Målbild för direkta och indirekta eﬀekter av de olika FoU-förslagen .
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Målet är alltså att allt ska vara bra. Workshopen visade att ett realistiskt mål är att det mesta kan bli
bättre (tabell 3).
Dimension
Ekologisk

Ekonomisk

Nivåer
Administrativt
Näringsliv
Biosfären
Världssamfundet
I-länder
EU
Nation
Region
Bransch
Län
Delbransch
Kommun
Företag
Anläggning
Produkt

Ekonomisk

Social

Social

Human
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre

Social
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre

Kapitalform
Natur
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre

Real
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre

Human
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre
Bättre

Tabell 3. Mål för de direkta och indirekta eﬀekter som de presenterade FoU-förslagen bidrar till.

Grupparbetenas livliga diskussioner och de slutsatser som kom fram är att betrakta som ett första
uttryck arbetet att se om den analysstruktur som workshopen lyfte fram fungerar som ett stöd för
en diskussion om svåra och viktiga frågor av denna art och om workshopen kunde bidra till att
stärka kraften i de olika processer där de åtta FoU-förslagen behandlades. Det visade sig att denna
struktur fungerar väl som ett stöd för kommunikation mellan olika erfarenheter, kompetenser,
dimensioner och systemnivåer.
Av de åtta lämnade FoU-förslagen kan nu konkret följande först processas på olika nivåer, från
seriösa diskussioner till handfast verksamhet:
• Ett ramverk för att lösa världens livsmedelsförsörjning.
• Mäta av eko-eﬀektivitet från produkt till globalt.
• Hållbarhetsutveckla Nordens jordbruk och för att få betalt inom WTOs gröna box.
• Regional tillpassning – strategi för eko-eﬀektivitet.
• Hur fungerar dagens miljöregelverk från ”Sala till Bryssel”; vad kan förbättras, vad bör bytas
ut?
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Slutord
Ambitionen med den här rapporten är inte att göra den snabba, eﬀektiva, kommunikativa sammanfattningen av en heldagsövning med enbart många perspektiv på en så komplex fråga. Som
KSLAs sekreterare sade i hälsningsanförandet: ”Jakten på den gröna marknadskraften kan liksom
Twin Peaks ses som en övning, en resa, i 18 avsnitt, varav detta är det andra”.
Det huvudsakliga målet för dagen var att åstadkomma möten mellan människor med vitt skilda
perspektiv och kompetenser för att dela erfarenheter. Detta fungerade väl.
Ett tredje syfte var att pröva huruvida den struktur, som OECD föreslagit för att bena upp vad
hållbar utveckling är, möjligen kan stödja en dialog om den hållbara utvecklingen just mellan olika
perspektiv och kompetenser. Svaret är ja, denna struktur stöder den dialogen.
Det fjärde syftet var att via workshopen få ytterligare driv i Jakten på den gröna marknadskraften. Detta syfte fylldes med råge. Grupparbetena bidrog verksamt till att ge kraft i fortsättningsarbetet med de FoU-förslag som nu processas konkret och aktivt. Det är det yttersta kvittot på att
workshopen var framgångsrik och att ﬂer avsnitt följer i Jakten på den gröna marknadskraften. Det
är däremot inte meningsfullt att alltför bokstavligt fästa sig vid vad de enskilda grupperna kom
fram till; att grupparbetena innebar stimulerande diskussioner mellan deltagarna var gott nog.
Jag är imponerad av djupet och bredden i kunnandet som de olika föreläsarna förmedlade.
Likaså i vilken hög grad de olika bidragen hakade i varandra och gav en helhet.
Vid ett par tillfällen under workshopen skrattades det glatt i lokalen. Skratt är något seriöst.
När en övning av detta slag kan genomföras under glädje och allvar samtidigt är det något värdefullt. Då fungerar kommunikationen väl på ﬂera plan.
Slutligen ett tack till alla deltagarna för deras bidrag vid denna workshop och till de två projekt
ﬁnansierade av Nutek respektive Nordiska Ministerrådet, som också ﬁnansierade workshopen.
KSLA och UI, som arrangerade övningen, tackas också.
Stefan Hellstrand
Projektledare för de av Nutek
och Nordiska Ministerrådet
ﬁnansierade projekten
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Jakten efter framtidens styrmedel, där möjligheterna att utveckla den
gröna marknadskraften står i centrum, fortsätter. I oktober 2005 höll
KSLA en konferens under rubriken Jakten på den gröna marknadskraften, som handlade om en idé om en marknad för ekosystemtjänster
som ett ekonomiskt styrmedel för hållbar utveckling.
Konferensen följdes upp i maj 2007 med workshopen Jakten på den
gröna marknadskraften – del 2, där representanter från industri, jordbruk, skogsbruk, naturskydd, myndigheter och forskning diskuterade
nästa generations styrmedel som väver samman miljö och marknad till
gagn för konkurrenskraft och miljömål.
Målet var att ge kunskap så att Norden inom EU och inom WTO kan
bidra till ett grönare regelverk, exempelvis inför nästa omgång EU-program 2014.
Workshopen arrangerades av jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogsoch Lantbruksakademien (KSLA) i samarbete med Utrikespolitiska
Institutet (UI). Den ﬁnansierades via två kompletterande projekt av
Nordiska Ministerrådet och Nutek.
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