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Kommittén för Grön Ekonomi 
 
Stöd som styr – men vart?    
 
Minnesanteckningar från seminarium om jordbruksstödens effekter  
2015-04-08 på KSLA 
 
Ett drygt 60-tal medverkande och deltagare samt 15 inloggade på webben 
Moderator Annika Åhnberg, ordförande i KSLA:s kommitté för Grön Ekonomi 
 
Carl-Anders Helander, Akademins sekreterare och VD bjöd välkommen till seminariet. I tillägg till att 
informera om KSLA lyfte han fram egna erfarenheter av jordbruksstöd genom 30 år som lantbrukare 
på fritiden. För honom och hustrun har stöden varit ganska styrande. I anslutning till riksdagens 
omställningsbeslut i början av 90-talet lade de ungefär 20 % av marken i träda, marker med dålig 
lönsamhet. När stöd för omställning till ekologiskt lantbruk infördes ställde de om till ekologiskt. Har 
ungefär samma produktion med kvigor och får på öppna marker med biologisk mångfald. Stöden 
utgör ungefär 50 % av intäkterna från jordbruket. Utan detta stöd hade de inte haft råd att ställa om.   
 
Annika Åhnberg inledde med att informera om kommittén för ”Grön Ekonomi”. Det är ett treårigt 
projekt vid KSLA, som är inne på sista året nu. Detta sista år har kommittén valt att fördjupa sig i 
frågor kring jordbrukspolitiken och dess betydelse för jordbrukets möjligheter att bidra till ökad 
hållbarhet. Kommittén strävar efter att synliggöra de gröna näringarnas strategiska och positiva roll 
för framväxten av en grön ekonomi och för Sveriges utveckling. 
 
Målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är enligt fördraget 

 att göra jordbruket effektivare  
 att garantera en rimlig levnadsstandard för lantbrukarna 
 att stabilisera marknaderna för jordbruksprodukter, det vill säga att  
 minska effekterna av variationer i utbud och efterfrågan  
 att se till att befolkningen har tillräckligt med mat samt  
 att se till att konsumenterna får jordbruksprodukter till rimliga priser 

 

Sedan har man byggt på med åtgärder för att hantera miljöeffekter. 

CAP står för ca 40 % av den totala EU-budgeten (20 år tillbaks i tiden var andelen den dubbla). Till 
Sverige kommer 2015 från EU 6,2 miljarder i gårdsstöd, 2,1 miljarder i stöd till landsbygdsutveckling 
och 129 miljoner i marknadsstöd. Till detta kommer sedan också finansiering från den svenska 
statsbudgeten. Totalt uppgår området areella näringar i 2015 års budget till 15,6 miljarder (som 
jämförelse uppgår försvarets anslag till 48,5 miljarder). 

Alldeles för få intresserar sig för jordbrukspolitikens utformning och utveckling. Den svenska 
attityden på politisk nivå kan sammanfattas mycket kort i ordet: NEJ! Nej till i stort sett allt som har 
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med CAP att göra. Det har funnits en samsyn kring detta nej från vänster till höger. Det har tyvärr 
också inneburit ett bristande engagemang i utformningen av politiken.  

Men det görs en del trots allt. Sedan 1996 utvärderas löpande hur EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik påverkar miljön i Sverige. Projektet CAP:s miljöeffekter drivs av Jordbruksverket 
tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I 
samarbetet ingår också representanter från länsstyrelserna. Som ett led i den processen publicerades 
nyligen rapporten Vilka sysselsättnings-, miljö och samhällsekonomiska effekter har jordbruksstöden? 
(Rapport 2014:20). Förra året publicerade också Konjunkturinstitutet en rapport om ekonomiska 
styrmedel i jordbruket med fokus på miljöpåverkan Miljö, ekonomi och politik 2014. Den rapporten 
ingår i KI:s uppdrag att årligen i samverkan med Naturvårdsverket ta fram miljöekonomiska 
rapporter. 

Annika Åhnberg nämnde också att den nyligen avslutade Konkurrenskraftsutredningen i sitt 
betänkande påpekar att de särkrav, som ställs vad gäller t.ex. miljöanpassning också borde vägas mot 
deras påverkan på jordbrukets konkurrenskraft. 

Många oväntade effekter av jordbruksstöden 
Knut Per Hasund, agr dr, miljöekonomisk utredare, Analysenheten, Jordbruksverket 
 
Knut Per Hasund har varit projektansvarig för hela rapporten om jordbruksstödens effekter och är 
rapportens huvudförfattare. Övriga författare har varit Lars Jonasson, företaget Lantbruksekonomen, 
som gjort alla modellberäkningar med SASM (en matematisk beräkningsmodell för jordbruket) samt 
övriga beräkningar av direkta sysselsättningseffekter. Gunnar Lindberg, Nordregio samt Lars M. 
Widell har utfört alla beräkningar av de indirekta och inducerade sysselsättningseffekterna. 
Känslighetsberäkningar är gjorda för att ringa in i vilka intervall resultaten bör ligga med hänsyn till 
den stora osäkerhet som finns i underlaget för flera av effekterna och värdena. 
 
En utgångspunkt för projektet har varit att undersöka om det finns korsvisa effekter av olika typer av 
stöd. Svaret är ja. Vissa miljöersättningar kan ge minst lika stora effekter på sysselsättningen som 
investeringsbidragen, även sett per stödkrona. Omvänt kan investeringsbidragen som är till för att 
främja jordbrukets konkurrenskraft och sysselsättningen på landsbygden ha stora positiva 
miljöeffekter. Det går inte att entydigt uttala sig om vilka stöd som är bäst ur alla aspekter. Ett stöd 
som är bra ur miljösynpunkt och har hög samhällsekonomisk lönsamhet kan vara ineffektivt ur 
sysselsättningssynpunkt, eller omvänt. Lärdomen är att man bör titta på alla effekter av olika stöd, 
dvs. på helheten, inte på ett stöd i taget. 
 
Det övergripande syftet med projektet har varit att främja samhällsekonomiskt effektivare stöd. I det 
samhällsekonomiska ingår allt vad människor värderar. Övriga syften är att kvantifiera 
sysselsättningseffekterna på landsbygden och regionalt vilket inte gjorts så grundligt tidigare, att 
skatta stödens klimat- och miljöeffekter, att göra en förenklad samhällsekonomisk analys samt att 
diskutera stödens effekter och effektivitet. 
 
Studien analyserar effekterna år 2010 av gårdsstödet och några av landsbygdsprogrammets större 
miljöersättningar dvs. till betesmark, vall, kulturmiljöer i odlingslandskapet, ekologisk odling och 
kompensationsbidrag (LFA-stöd) samt investeringsstöd för mjölkanläggning, gödselvårdsanläggning 
och biogaspanna. Även investeringsstöd för turism omfattas. 
  
Stora positiva sysselsättningseffekter 
Sysselsättningseffekterna av stöden har visat sig vara stora och positiva i och med att de nyskapar 
eller bevarar många tusen årsverken främst i jordbruket. Störst effekt har gårdsstödet haft, såväl i 
jordbruket och på landsbygden som i Sverige totalt, beroende på att detta stöd är det i särklass 
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största. Relativt stora effekter på sysselsättningen har vallstödet och kompensationsbidraget med 
5000 respektive 6500 årsverken totalt i Sverige. Jämfört med sysselsättningspolitiska åtgärder i andra 
sektorer är flera av åtgärderna i landsbygdsprogrammet budgeteffektiva. Att skapa ett arbetstillfälle 
kostar för t.ex. kompensationsbidraget i genomsnitt avsevärt mycket mindre än vad de beräknade 
kostnaderna är för femte jobbskatteavdraget och krogmomsen. Det dyraste stödet per budgetkrona 
är stöden till ekologisk produktion. I alla regioner utom i de tre nordligaste är det gårdsstödet som 
varit viktigast. I de tre nordligaste är det vallstödet och kompensationsbidraget som bidragit mest till 
sysselsättningen. Som en personlig betraktelse sade Knut Per Hasund att sysselsättningseffekterna 
förefaller kunna förstärkas med en annan utformning av stöden, men detta har inte analyserats i 
rapporten. 
 
Stöden främjar biodiversiteten och landskapet, men förvärrar utsläppen av växthusgaser 
Stödens miljöeffekter är i flera avseenden stora, både positiva och negativa, med väsentlig påverkan 
på flera av miljökvalitetsmålen. Om stöden togs bort skulle konsekvenserna för den biologiska 
mångfalden och kulturlandskapets andra kollektiva nyttigheter bli ytterst allvarliga. Det gäller 
framförallt miljöersättningen till betesmark. Det är enbart gårdsstödet som går direkt till åkerarealen 
och därför på ett avgörande sätt bidrar till miljömålet om odlingslandskapet. Utan gårdsstödet skulle 
arealen minska betydligt. När det gäller klimateffekter har man försökt att få fram nettoeffekten. 
Enligt modellberäkningarna har alla de analyserade stöden negativa konsekvenser för miljön, vilket är 
ofrånkomligt när livsmedelsproduktionen, antalet husdjur och den odlade arealen ökar. Det är 
framför allt gårdsstödet som orsaker stora utsläpp av växthusgaser samt att kväve- och 
fosforläckaget ökar kraftigt.   
 
Vissa stöd är samhällsekonomiskt lönsamma – andra olönsamma 
Enligt Knut Per Hasund har man försökt att väga och räkna ihop värdet över tiden av stödens alla 
effekter i samhället. Man har också beaktat att vissa effekter försvinner efter ett tag, medan andra 
består i många år, t.ex. vad gäller den biologiska mångfalden. Det går inte att entydigt säga vilket 
stöd som är bäst ur alla aspekter. Beslutsfattare måste därför väga de olika stödens starka och svaga 
sidor mot bakgrund av vilket syfte man anser viktigast. Störst samhällsekonomisk nytta över tid ger 
miljöersättningarna till betesmarker och till kulturmiljöer. De är också de mest effektiva tillsammans 
med stöden till gödselsvårdsanläggningar och biopannor i förhållande till stödbelopp. Men dessa 
stöd är små totalt sett och kan inte heller skalas upp. (Man kan inte placera ut ett obegränsat antal 
gödselvårdsanläggningar och biopannor). Lägst samhällsekonomisk lönsamhet har investeringsstödet 
till mjölkanläggningar och därefter vall- och kompensationsstöden samt gårdsstödet om man beaktar 
dess effekter på företagsstrukturen. Ekostödet har positiva effekter men det kostar. Det finns dock 
enligt Knut Per Hasund mycket osäkerhet i beräkningarna. 
  
Avslutningsvis påpekades att man måste beakta helheten och titta på samtliga effekter av 
jordbruksstöden.  
 
Frågor till Knut Per Hasund 
 
Christel Cederberg ifrågasatte beräkningarna av att utsläppen av växthusgaser skulle vara lika stora i 
den svenska produktionen som utomlands och undrade vilka parametrar man beräknat. Knut Per 
Hasund sade att man har försökt att ta med det viktigaste, t.ex. metan från djurens metabolism och 
gödsel, konsumtionen av kött och effekterna av import och export. Han ansåg att Sverige är 
klimateffektivare när det gäller nötkött och spannmål men mindre effektiv på andra produkter. Det 
beror också på vilka länder man jämför med.  
 
Mats Hellström frågade om varför det inte fanns några siffror för sysselsättningseffekterna av 
ekologiskt jordbruk. Svaret var att det inte fanns tillräckligt underlag att göra sådana beräkningar. 
 



4 
 

Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen, undrade varför inte alla osäkerheter som fanns i rapporten 
kom tydligare fram i slutkapitlet, där det inte fanns tecken på tvekan. Hon undrade också hur man 
värderat effekterna av användningen av växtskyddsmedel och frånvaron av växtskyddsmedel inom 
det ekologiska jordbruket. Knut Per Hasund ansåg att man hela vägen har försökt att kvantifiera 
osäkerheter som beaktats genom känslighetsanalyser och att man har stöd för slutsatserna. När det 
gäller växtskyddsmedel har man beräknat effekterna på samma sätt som vad gäller andra effekter. 
Det finns dock stor osäkerhet när man ska bedöma vad det är värt att t.ex. använda ett kilo mindre 
Round Up för hälsa och miljö. Det finns bara en studie i Sverige. 
 
Jordbruksstödens träffsäkerhet 
Björn Carlén, fil dr, Miljöekonomisk enhet, Konjunkturinstitutet 
Konjunkturinstitutet (KI) har av regeringen fått uppdraget, ”att i samråd med Naturvårdsverket, ta 
fram en årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter, däribland den ekonomiska 
politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt 
miljömässigt hållbar utveckling”. Teman på rapporterna varierar. I rapporten från 2014 har man 
fördjupat sig inom jordbruksområdet med fokus på jordbruksstödens träffsäkerhet när det gäller 
miljö- och sysselsättnings/fördelningspolitiska effekter. Björn Carlén är en av sju författare till 
rapporten. Förhoppningen är att lärdomar från analyserna ska bidra till att förbättra jordbruks- och 
miljöpolitikens kostnadseffektivitet framöver. 
 
Jordbruket påverkar vår miljö 
Författarna har inledningsvis gjort en beskrivning av jordbrukets inverkan på biologisk mångfald, 
övergödning och klimat. Utvecklingen av ett allt effektivare jordbruk har inneburit att vi producerar 
mer mat för mindre resurser i insats av arbetskraft, men att vi samtidigt fått en ökad miljöpåverkan. 
Många av de negativa miljöeffekterna beror på tillförseln av näringsämnen i form av gödsling. 
Användningen av mineralgödsel och energi genererar utsläpp av växthusgaser. Användningen av 
mineralgödsel har även inneburit ett ökat läckage av näringsämnen från åkermarken, vilket 
tillsammans med utdikning och uträtning av vattendrag bidragit till att belastningen av fosfor och 
kväve till sjöar och kustområden ökat markant. Vidare har intensifierad produktion och minskad 
mängd betes- och ängsmarker påverkat landskapsbilden och den biologiska mångfalden. Jordbruket 
har också positiva effekter på den biologiska mångfalden, ofta kopplad till betesbaserad djurhållning i 
skogs- och mellanbygd. 
 
EU:s jordbrukspolitik 
Björn Carlén hänvisade till Annika Åhnbergs genomgång av syftet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Försörjningstryggheten har varit en viktig drivkraft. Av Sveriges avgift till EU på 40 
miljarder kr får vi tillbaka ca 10, varav 8 miljarder till jordbruket. Han trodde att andelen av EU:s 
budget på 40 % som går till jordbruk kommer att minska över tid, om man inte styr om till mer 
miljöåtgärder. EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har genomgått många reformer. Ett nytt 
system sträcker sig från 2014 till 2020.  
 
Gårdsstödet (pelare 1) till Sverige på drygt 6 miljarder 2014 kommer helt från EU och utbetalas utan 
krav på produktion av mat eller foder. Värdet bygger på historisk lönsamhet. Samtidigt finns det 
numera för att få fullt gårdsstöd villkor för miljö, hälsa, växt/djurskydd samt för hur mark ska skötas, 
får t.ex. inte omvandlas till skog. Landsbygdsprogrammets inriktning (pelare 2) bestäms nationellt. I 
Sverige går 30 % till landsbygdsutveckling och 70 % till miljö. Stöden finansieras med 50 % nationella 
medel, totalt uppgick de till ca 5 miljarder kr 2014.  
 
Träffsäkerheten 
I rapporten studeras träffsäkerheten i delar av den förda politiken. Fokus är på miljö- och 
fördelningspolitiska effekter samt kostnader i relation till andra viktiga samhällskostnader, t.ex. vård, 
skola och omsorg. Med träffsäkerhet menas i vilken grad stöden medverkar till att uppfylla de mål 
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man har satt upp för politiken. Man har särskilt tittat på fem områden där man såg trubbigt stöd eller 
där styrmedel saknades. 
 
Huvudslutsatserna är: 
 

• Trubbigt stöd till ekologisk produktion ger små miljövinster 
• Återinför skatt på mineralgödsel för att minska kvävetillförseln 
• Kostnadseffektivt att minska koldioxidskattens nedsättningar 
• Saknas styrmedel för ökad kolinbindning i skog och mark 
• Jordbruksstöden hanterar inte fördelningseffekter effektivt 

 
Trubbigt stöd till ekologisk produktion ger små miljövinster 
Stöd till ekologisk produktion ska bidra till att uppfylla miljömålen: giftfri miljö, ett rikt 
odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning samt begränsad klimatpåverkan. 
Närmare 1 miljard kronor per år går till att stödja ekologisk produktion inom 
Landsbygdsprogrammet. Stöden består av en grundersättning samt tilläggsersättning vid certifiering, 
där det tillkommer villkor om kontroll och märkning. Användning av kemiska bekämpningsmedel 
eller mineralgödsel är ej tillåtet och det finns särskilda regler för djurhållning. Trots stödet har inte 
ekologisk odling ökat under perioden 2007-2012, vara sig mätt i antal hektar eller som andel av total 
jordbruksmark. Andelen certifierad areal har ökat, men eftersom samma produktionsregler gäller ger 
certifieringen i sig ingen miljövinst. För den ekologiska djurhållningen är utvecklingen en annan. 
Antalet ekologiska nötkreatur har sedan 2009 ökat med 58 % och antalet får med 73 %. Den 
genomsnittliga djurbesättningen har också blivit större. 
 
Positiva miljöeffekter är jämfört med konventionell produktion att ekologisk produktion kan öka 
biologisk mångfald, särskilt om omställningen sker i intensivt odlade homogena slättbygder. Dels 
används inte kemiska växtskyddsmedel, dels innebär ekologisk odling längre och mer varierade 
växtföljder. Detta ökar artrikedomen på åkern och i dess närhet. Däremot kräver ekologisk odling 
större arealer för att producera samma mängd och större odlade ytor ger i sin tur upphov till större 
läckage av näringsämnen och utsläpp av växthusgaser. Även om ekologisk produktion kan visa på 
lägre utsläpp och växtnäringsläckage per hektar blir utsläppen per kg producerad enhet faktisk högre. 
Analysen visar att andelen ekologisk areal med miljöersättning är störst i nedre Norrland och i 
mellersta Sveriges skogsbygder. I intensivare jordbruksområden, där potentialen för miljövinster är 
störst, är ekologisk andel lägre, lägst i Götalands södra slätt - och mellanbygder. 
 
I ett EU-perspektiv är den svenska ersättningen till ekologisk produktion relativt hög. Detta är enligt 
författarna svårt att motivera med större miljöeffekter, eftersom skillnaden mellan konventionell och 
ekologisk produktion i flera fall är relativt liten i Sverige. Ekologiska produkter betingar ett högre pris. 
Analysen visar att både ersättning och pris påverkar jordbrukarens ekologiska areal och djurhållning. 
En ersättningsökning har störst påverkan, möjligen därför att det ger en politisk signal om att man 
önskar ekologisk produktion, enligt Björn Carlén. 
 
Enligt KI är de empiriska bevisen för att ekologisk produktion genererar miljömässiga mervärden 
svaga. De policyslutsatser som man har dragit är att det är  

• bättre att styra direkt mot biologisk mångfald än att gå omvägen via ekologisk produktion, 
om målet är att öka den biologiska mångfalden till lägst kostnad för samhället. Det innebär 
t.ex. stöd till mångfaldsträda eller vallodling i slättbygder, slåtterängar och betesmarker. Man 
bör dock också beakta de administrativa kostnader som det innebär att lägga om stödet.  

• Om inte stödet kan riktas direkt bör det differentieras, så att skogsbygder får en lägre 
ersättning än slättbygder. Dessutom kan det trappas ner efter en omställningsperiod som i 
andra EU-länder. 
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• För att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i det konventionella jordbruket 
behöver skatten på bekämpningsmedel ses över för att öka skattens miljöstyrande effekt. 

 
Naturvårdsverket har i ett särskilt yttrande anfört att ekologisk produktion kan generera 
miljömässiga mervärden och att stödet till ekologisk produktion har större potential att ge 
miljönyttor än vad som anges i rapporten. 
 
Inför skatt på mineralgödsel för att minska kvävetillförseln 
Många av de negativa miljö- och klimateffekter som jordbruksproduktionen leder till beror på 
tillförseln av näringsämnen via gödslingen. Kvävetillförseln till åkermarken bidrar till övergödning i 
sjöar och hav, klimatpåverkan, minskad biologisk mångfald, försurning samt nedbrytning av 
ozonlagret. Fokus för KI:s analys är på övergödningen. Det finns större tillförsel av mineralgödsel i 
slättbygderna i södra Sverige än riksgenomsnittet. Allt kväve tas inte upp i grödan och läcker ut i 
Östersjön och andra vattendrag. Studier visar att dagens mineralgödselanvändning överstiger den 
samhällsekonomiskt optimala. Miljökostnaderna reflekteras inte i priset. Flera styrmedel syftar till att 
minska miljöeffekterna av kväve, men inte tillförseln. För att minska problemet på sikt är det 
nödvändigt att minska tillförseln. Den tidigare skatten på innehållet av kväve respektive kadmium i 
handelsgödsel som fanns 1995 till 2009 togs bort utan djupare analys med motiveringen att 
styreffekten var liten samt för att öka jordbrukets konkurrenskraft. Om man vill minska 
användningen av mineralgödsel i Sverige behöver skatten återinföras. En beskattning på den tidigare 
nivån, 1,80 kr per kilo kväve, skulle minska kvävetillförseln med ca 6 % (10 042 ton) samt 
växthusgasutsläppen från åkermark med ca 0,9 % (39 163 ton koldioxidekvivalenter). Nivån på 
skatten kan behöva utredas vidare. För att undvika stora effekter på skörden kan kompletterande 
styrmedel behövas som ökar kväveeffektiviteten.  
 
Det svenska jordbruket är hårt konkurrensutsatt. Om skatten leder till att produktionen flyttar 
utomlands kan enligt KI en återföring av skatteintäkterna behöva övervägas. Sverige bör också driva 
på för att länder runt Östersjön uppfyller sina åtaganden. Naturvårdsverket har i sitt 
samrådsyttrande framhållit att det även finns alternativa styrmedel som bör utredas vidare. 
 
Regeringen flaggade i budgetpropositionen för 2015 för att en skatt på handelsgödsel ska införas den 
1 januari 2016, för att minska övergödningen av vattenområden. Riksdagens skatteutskott har i 
betänkande 2014/15: SkU18 sagt nej till att återinföra en sådan skatt med motiveringen att skatten 
ingen inverkan har på användningen av handelsgödsel men leder till sämre konkurrenskraft för 
svenska lantbrukare och riskerar att göra Sverige ännu mer beroende av utländsk matproduktion. 
 
Kostnadseffektivt att minska koldioxidskattens nedsättningar 
Jord- och skogsbrukets koldioxidutsläpp uppgår till ca 4 % av de totala utsläppen i ekonomin. 
Sverige har sedan länge haft en heltäckande koldioxid- och energibeskattning, men med en kraftig 
differentiering mellan olika sektorer. I 2009 års klimatpolitiska överenskommelse beslutades bland 
annat att energi- och koldioxidskatterna för jord- och skogsbruket successivt skulle höjas för att 
utjämna skillnaderna i den icke-handlande sektorn (transporter, bostäder, areella näringar samt lätt 
industri). Mellan 2010 och 2015 har återbetalningen av koldioxidskatt för diesel och fotogen som 
används i arbetsmaskiner minskat, således att skatten nu utgör 70 % av full skattesats. Eldningsolja, 
naturgas och gasol som används för uppvärmning och stationära motorer beskattas numera med  
60 % av full skattesats. Energiskatten är 100 % för arbetsmaskiner, men endast 30 % för stationära 
motorer.  
 
De övergripande långsiktiga samhällsekonomiska konsekvenserna av minskade nedsättningar av 
skatterna enligt 2009 års beslut är små, BNP sjunker marginellt. Produktionen i jord- och skogsbruket 
minskar med 1,3 respektive 0,6 % 2030 och utsläppen minskar med ca 70 000 ton koldioxid, vilket 
enligt Björn Carlén är mindre än 2 % av de årliga svenska utsläppen. Om nedsättningarna av 
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koldioxidskatten slopas helt minskar produktionen i jordbruket med 1, 7 %, i skogsbruket med 0,8 % 
2030. Koldioxidutsläppen minskar ytterligare med ca 90 000 ton. Den modell som använts kan inte 
beskriva hur olika typer av jordbruksaktiviteter påverkas. En skattereform av detta slag kan tänkas 
leda till strukturomvandling där vissa typer av aktiviteter slås ut till förmån för andra, medan den 
övergripande effekten på branschen blir relativt liten. 
 
För att klimat- och energieffektiviseringsmålen ska nås kostnadseffektivt bör koldioxidskatten vara 
lika hög för alla användare och energiskatten lika hög per energienhet. Hur den ska utformas beror 
på skattens syfte. Eftersom klimatförändringar är ett globalt problem bör man beakta risken för att 
skatteförändringar leder till koldioxidläckage, dvs. att utsläppen flyttar utomlands. Genom att 
kompensera branschen kan effekten på produktionen reduceras, exempelvis genom en 
omställningspremie eller sänkt skatt på någon annan insatsvara. 
 
Styrmedel för ökad kolbindning i skog och mark saknas 
Mängden koldioxid i atmosfären kan minska genom ökad kolinlagring i skog och mark. Studier visar 
att det finns en stor potential att - genom ändrade odlingsmetoder, återställande av mulljordar och 
degraderade jordar samt ändrad markanvändning - öka kolinlagringen i den svenska skogen och 
marken. Därmed kan man sänka klimatpolitikens kostnader för att nå det nationella klimatmålet. I 
dagsläget saknar markägarna incitament för att lagra kol. Istället går exempelvis markägare som 
omvandlar sin jordbruksmark till skog och därmed ökar kolbindningen miste om gårdsstödet. 
 
På grund av stora mätosäkerheter medger nuvarande internationella klimatpolitiska ramverk endast 
ett begränsat utrymme för ett land att tillgodoräkna sig kolinlagring i skog och mark. För närvarande 
diskuteras förändringar i ramverket. En slutsats är därför enligt Björn Carlén att Sverige bör arbeta 
för att kunna tillgodoräkna kolsänkor vid uppfyllande av våra internationella åtaganden. Vi bör också 
utreda hur incitament för ökad kolinlagring bäst kan utformas. Idealt skulle alla utsläpp av koldioxid 
skattebeläggas, även de som härrör från förbränning av biomassa, samtidigt som bidrag ges till 
lagerhållning av kol. En sådan kombination skulle innebära stora finansiella flöden mellan stat och 
markägare, vilket kan få stora effekter på svensk ekonomi och vissa exportindustrier, särskilt så länge 
omvärlden inte för samma klimatpolitik. Ett sätt att undvika sådana effekter är att följa andra länders 
exempel och införa incitamentssystem för vissa typer av åtgärder, exempelvis genom ett system med 
överlåtbara kolsänkekrediter. 
 
Jordbruksstöden hanterar inte fördelningseffekter effektivt 
Ett av målen med EU:s gemensamma jordbrukspolitik är ”att garantera en skälig levnadsstandard för 
lantbrukarna”. Trots att stöden motiveras på detta sätt och utgörs av individuella transfereringar sker 
ingen inkomstprövning. KI har därför ansett det intressant att analysera hur framgångsrikt stödet 
varit i att omfördela resurser till lantbrukarna.  
 
För att se hur skäliga jord- och skogsbrukarnas inkomster är har man analyserat hur de förhåller sig 
till inkomsterna för individer med liknande utbildning, ålder och arbetsmarknad. Jord- och 
skogsbrukare har 20 % lägre marknadsinkomster jämfört med befolkningen totalt. Om man jämför 
med män med liknande förutsättningar rör det sig dock enbart om 4 % lägre inkomst. KI drar därför 
slutsatsen att jord- och skogsbrukarnas inkomster inte är betydligt lägre jämfört med befolkningens 
och att stödens (gårdsstöd och stöd genom landsbygdsprogrammet) syfte kan sägas ha uppnåtts. 
Den relativa fattigdomen har minskat lite. Den disponibla inkomsten är 3 % lägre än befolkningens 
totalt. Jord- och skogsbrukarna är därför inte heller relativt fattigare än resten av befolkningen 
(hushållet är relativt fattigt om disponibla inkomsten understiger 60 % av medianinkomsten). 
Däremot visar analyserna (enligt Gini-koefficienten) på en större inkomstojämlighet inom jord- och 
skogsbruket än för befolkningen som helhet vad gäller marknadsinkomst.  
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Jordbruksstöden är i genomsnitt 211 400 kronor per stödmottagare och år. Genomsnittet döljer att 
jordbruksstöden är skevt fördelade. Så mycket som 80 % av stöden går till 20 % av stödtagarna. 
Analysen visar att de rikaste jordbrukarna i den intensivt odlade slättbygden med 10 % högsta 
inkomsterna får 50 % av stödet.  
 
 
 
Slutsatserna som KI drar är   

• Gårdsstödet är inte ett effektivt styrmedel för att hantera fördelningseffekter. Om syftet med 
stödet är en omfördelning av inkomster borde det inkomstprövas.  

• Eftersom gårdsstödet fördelas per hektar och främst går till områden med intensivt jordbruk 
är det inte ett effektivt styrmedel för att öka miljönyttan. (I SCB:s miljöräkenskaper bokförs 
gårdsstödet som en ”potentiellt miljöskadlig subvention”.) För att öka miljöstyrningen borde 
möjligheten att föra över medel från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet utnyttjas i så 
stor utsträckning som möjligt. 
  

Från och med 2015 kan medlemsstaterna överföra upp till 15 % av budgeten för gårdsstödet till 
landsbygdsprogrammet. Den möjligheten ser dock inte ut att utnyttjas. 
 
Som en avslutande kommentar framhöll Björn Carlén att jordbrukspolitiken kan göras mer träffsäker, 
dvs. realisera mer miljövärden och fördelningspolitiska värden för samma budgetpengar, alternativt 
samma värden till en lägra kostnad. Han ansåg att det egentligen inte är någon motsättning 
gentemot Jordbruksverkets analys. KI:s analys utgår från att stöden behålls, medan Jordbruksverket 
jämför med en situation utan stöd. 
 
Frågor till Björn Carlén 
 
Maria Dirke kommenterade frågan om vilka områden som har ställt om till ekologisk produktion. Hon 
ansåg inte att analysen som visar att andelen ekologisk areal med miljöersättning är störst i nedre 
Norrland och i mellersta Sveriges skogsbygder är korrekt. En stor andel av stödet går till bördiga 
marker i Västergötland och Östergötland. Hon undrade också över hur man värderat förekomsten av 
miljögifter som kadmium och kväve samt produktionens miljöeffekter i det konventionella 
jordbruket. Carlén svarade att man inte gjort någon värderingsanalys av dessa frågor. 
 
Lars-Erik Lundkvist frågade om inte grafen över de fördelningspolitiska analyserna visade 
bruttoinkomsterna och om det i så fall inte var givet att större gårdar får större intäkter. Carlén 
bekräftade att det var på det sättet och därför inga konstigheter.  
 
Margareta Ihse tog upp frågan om klimatet och miljöeffekter och ansåg att det finns alternativ som 
forskningen har kommit fram till och som borde diskuteras mera. Det gäller kolsänkor, men också 
kväveutsläpp där man borde titta på kvävefällor. Björn Carlén höll helt med. Man hade inte tittat på 
klimateffekterna av kväve. 
 
Annika Åhnberg ifrågasatte argumenten när det gäller eko-stöd, att om Sverige minskar sina utsläpp 
kan andra länder öka sina och att det därför inte är så stor poäng med denna typ av stöd? Detta 
borde ju gälla alla former för klimatutsläpp. Enligt Carlén är det en konsekvens av att EU har en 
heltäckande och fungerande klimatpolitik där utsläppsmålen för EU totalt och för enskilda EU-länder 
är fastlagt för lång tid framöver. Det gäller därför att styra mot klimatmålen till lägsta kostnad. Med 
länder utan för EU-bubblan är det annorlunda. Då blir frågan hur mycket man ska värdera en 
utsläppsminskning som påverkar de globala utsläppen. Detta är inte ett argument mot att driva 
klimatpolitik, men det krävs en annan typ av styrning än inom EU.  
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Urban Laurin tog upp Konkurrenskraftsutredningen och förslaget till livsmedelsstrategi, där det stora 
problemet är att öka lönsamheten. Man pekar bl.a. på innovation och undrade om KI hade beaktat 
denna fråga. Carlén sade att han inte läst utredningen och därför inte kunde kommentera frågan, 
men att det alltid är bra med innovation. 
 
 
Paneldiskussion – Bidrar jordbruksstöd till utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk?  
 
I panelen deltog: 
Mark Brady, fil dr, AgriFood Economics Centre, SLU  
Björn Carlén, fil dr, Konjunkturinstitutet  
Christel Cederberg, biträdande professor, Chalmers  
Maria Dirke, vd, Ekologiska Lantbrukarna  
Knut Per Hasund, agr dr, Jordbruksverket  
Lars-Erik Lundkvist, agronom, expert, LRF  
 
Annika Åhnberg inledde med att presentera deltagarna och ställde frågan till de som inte presenterat 
rapporterna: Hur ser ni på slutsatserna i de två rapporterna, vad håller ni med om och vad är ni inte 
eniga i? Och har ni redan nu tanker om vilka förändringar som skulle behövas? 
 
Christel Cederberg underströk sin bakgrund som naturvetare, som jobbat mycket med olika typer av 
miljösystemanalys. Hon sammanfattade sina kommentarer till KI:s rapport 

• Den minskade användningen av mineralgödsel sedan 1990. Hon är förvånad över att KI (och 
SCB) har bortsett från vad den ekologiska odlingen har betytt för minskningen. Man måste 
titta på den areal som det går att använda för att kunna tillgodoräkna miljö- och 
klimateffekten. Hon var med i en studie på Jordbruksverket 2009, som visade på ungefär 80 
kg per hektar minskad användning av handelsgödsel på areal där det inte får gödslas. Om 
man räknar på 400 000 hektar har man sparat in 32 000 ton kväve, vilket är ungefär 20 % av 
användningen i Sverige. 

• Skatten på kvävegödsel. Hon förespråkar absolut att beskatta kväve för att hushålla med det 
som är miljöfarligt. Problemet är hur en sådan skatt ska utformas. Det rör sig om kostnader 
för många olika typer av utsläpp och inte bara för Östersjön men för andra delar av Sverige 
som påverkas av övergödning och eutrofiering. Man bör också ta med i diskussionen vad vi 
uppnår om Sverige är ensam om att införa en skatt. Det bör diskuteras vidare. 

• Kol i marken. Hon anser att KI är lite optimistisk när man diskuterar ökad användning av 
GMO perenna spannmålsgrödor för att binda kolet i marken. De finns ännu inte. Ett första 
försök pågår i år i Alnarp med vete. Hon tror därför att det ligger långt fram i tiden för det blir 
en realitet. Om man vill ha mer perenna grödor inom de närmsta åren behövs mer vallodling 
på våra slättmarker och att jobba mer med mulljordarna där vi har läckaget.  

 
När det gäller Jordbruksverkets rapport sade Christel Cederberg 

• Det är svårt att jämföra klimateffekter från olika produkter. Det är stor osäkerhet beroende 
på vilka modeller man väljer när man ska beräkna utsläpp av metan från nötkött och även 
mjölkproduktion. Det är inte säkert att de ger samma resultat som i verkligheten. 
Metanmodeller bör därför användas med stor försiktighet. När man tittar på en global 
undersökning som gjordes hösten 2013 (FAO:s rapport Tackling climate change through 
livestock) om utsläpp från olika regioner, har Västeuropa lägst klimatavtryck från mjölk- och 
nötköttproduktion i hela världen. Om vi minskar produktionen av nötkött i vår del av världen 
skulle produktionen med all säkerhet öka i Sydamerika som förefaller vara mest 
konkurrenskraftig. Det är stor risk för ”läckage”. Hon håller därför inte med om 
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beräkningssättet, att klimatkostnaderna från utsläppen från idisslarna är så stora som JV 
kommer fram till. 

• Christel räknade upp ett antal troliga miljöeffekter från användningen av bekämpningsmedel, 
t.ex. för vilda humlor och bin och pekade på resistensbildning. Hon ansåg att effekterna av 
bekämpningsmedel är undervärderade. Det gäller även i KI:s rapport. 

 
Maria Dirke anförde att det är positivt att ekologisk produktion är med i båda rapporterna. Det är 
viktigt att hela tiden analysera och att göra rätt analyser och hela tiden förbättra produktionen, vilket 
också gäller för det konventionella jordbruket. När det gäller Jordbruksverkets rapport anslöt hon sig 
till vad Christel Cedergren tog upp i samband med presentationen av rapporten. I avsnittet som gäller 
ekologiskt jordbruk är man väldigt tydlig med att det finns stora osäkerheter på grund av bristande 
data. Men i slutsatserna och debattartikeln i DN kommer inte denna osäkerhet fram. Det ekologiska 
jordbruket anses inte som samhällsekologiskt lönsamt och ger inte heller sysselsättningseffekter. 
Många medlemmar var upprörda efter DN:s artikel och hennes organisation hade inte tillgång till 
rapporten förrän ett par veckor senare och därför svårt att svara. Hon lyfte en varningens finger 
eftersom många är för lite insatte i problematiken och har svårt att genomskåda osäkerheterna. Man 
borde därför varit tydligare med att lyfta fram brister och osäkerheter i analyserna. 
 
KI:s slutsatser om den biologiska mångfalden visar att vi kanske bör bli bättre och använda ett mer 
riktat sätt att jobba med olika styrmedel för att förbättra effekten av stöden. Hon trodde inte att det 
skulle bli mindre ekologisk odling, inte minst med tanke på att man inte har analyserat effekterna av 
användningen av miljögifter. En fråga som man borde komma tillbaka till var hur man bedömer 
effekterna av en ersättning, om man använder ersättning per areal eller per kg producerat livsmedel. 
Man kan producera mera, men vilka insatser kräver det och till vilket pris i form av fossil energi eller 
annat. 
 
På Annika Åhnbergs fråga om sysselsättningseffekter av ekologiskt jordbruk sade Maria Dirke att de 
inte gjort några egna beräkningar. Det man har ifrågasatt är slutsatsen att produktionen skulle finnas 
där ändå, även om ersättningen inte fanns. Lars M. Widell sade att man inte kunnat göra några 
samhällsekonomiska beräkningar eftersom ekologiskt inte ingår i nationalräkenskaperna som 
produktionsgren.  
 
Lars-Erik Lundkvist ansåg att det var en viktig och nyttig diskussion om jordbruksstöden med tanke på 
att vi redan om nått år går in i en reformdiskussion av jordbrukspolitiken. Det är på EU-nivån Sverige 
bör driva hur jordbruksstöden ska se ut, även om landsbygdsprogrammet till viss grad medger 
sådana möjligheter. Han ansåg att pressen har lyft fram de enkla slutsatserna i KI:s rapport om att 
införa skatt på mineralgödsel och fasa ut nedsättningarna i koldioxidskatten. Han uppskattade 
mycket att Björn Carlén lyft fram risken för ”miljöläckage” och att svenska företag flyttar utomlands. 
Han var skeptisk till att Sverige ständigt ska gå före i miljösammanhang som man gjort de senaste 20 
åren utan att reflektera över vilka effekter det får för produktionen. Styrmedelsdiskussionen måste i 
första hand föras på EU-nivån liksom jordbrukspolitiken, om arbetet med en nationell 
livsmedelsstrategi ska lyckas. Vi har inte råd att hitta på egna system.  
 
Han trodde att Jordbruksverkets slutsatser om sysselsättningseffekterna var rimliga om man jämför 
storleken av stöden med den totala bruttoekonomin i jordbruket. Skulle stöden ersättas med högre 
priser eller en våldsam strukturrationalisering i slättjordbruket så kanske detta inte riktigt stämmar. 
Om vi vill ha kvar animalieproduktion i skogs- och mellanbygder behövs någon form för ersättning 
från EU med miljö- eller regional prägel.  
 
Han höll med om att analyserna i de två rapporterna på ekoområdet är ofullständiga, men ansåg att 
det ligger en del i resonemanget att effekterna av stöd till eko i skogs- och mellanbygd är väsentligt 
mindre än i slättbygd. Om stödet ska ge större effekt bör det ges mer till slättområdena. Han menade 
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dock att stöden snarare bör ses som en stark politisk signal om att man vil ha en omställning till eko 
och inte bygger så mycket på exakta vetenskapliga beräkningar.  
 
När det gäller mineralskatten ansåg Lundkvist att man tappat bort fosforfrågan i diskussionen, som är 
nog så viktig när det gäller Östersjöns status. Han var mycket tveksam till att införa en kväveskatt 
ensam för Sverige och detsamma gäller för en koldioxidskatt på diesel. Man måste beakta vad som 
gäller för våra konkurrentländer för inte att tappa produktion. KI:s analys av miljöeffekterna måste 
vägas mot effekterna för produktionen, var denna hamnar. 
 
Slutligen ansåg han när det gäller fördelningseffekter att förslaget att börja inkomstpröva 
gårdsstödet skulle innebära en enorm byråkrati som vi inte kan ta på oss. Vilka medlemmar av 
hushållet ska ingå i prövningen och i vilken mån ska förmögenhet mm inräknas? Han framhöll att den 
europeiska jordbrukspolitiken till syvende och sist har till syfte att hålla jordbruksmarken i hävd och 
att säkra en fungerande livsmedelsförsörjning. På en fråga från Annika Åhnberg om 
inkomstfördelning hör hemma i diskussionen lade Lundkvist till att jordbrukspolitiken ska värna om 
produktionen som sådan och inte garantera en specifik inkomst för enskilda jordbrukare. Dessutom 
innebär en omfördelning av gårdsstödet en inkomstutjämning mellan olika EU-länder.  
 
Mark Brady sade att det är viktigt att de stora medel på 15, 6 miljarder kronor som går till 
jordbrukssektorn varje år används på bästa möjliga sätt. Som han uppfattar det finns ett stort 
missnöje med att stöden kan gå till passiva brukare istället för aktiva, samt att målen för miljön om 
biologisk mångfald och att hålla landskapet öppet inte uppnås. Båda rapporter brister i sina analyser.  
 
Jordbruksverkets rapport tar ett större grepp, om vad skulle hända om man tar bort jordbruksstödet. 
Det är svårt. SASM modellen ger inte all information som skulle behövas. I vissa fall måste man göra 
andra beräkningar utanför modellen, t.ex. hur många djurstallar som skulle försvinna om man tog 
bort gårdsstödet. Det är viktigt att veta vilka antaganden och beräkningar som ligger bakom siffrorna 
i olika scenarier. De miljöekonomiska beräkningarna är mycket osäkra, t.ex. vad gäller biologisk 
mångfald. Vilken typ av arter är det man vill man bevara i skog- respektive slättbygd? Här anser han 
att underlaget är dåligt. Det finns ett stort spann i värden och osäkerhet i olika studier, varför 
resultatet lätt kan vara mycket högre eller lägre. Det finns ingen anledning att göra 
nuvärdesberäkningar. Han saknar också en utvärdering av vilka effekter i miljön, som exempelvis 
stödet till betesmark ger i verkligheten. Är det så effektivt som JV antar eller kan vi göra det bättre? 
 
När det gäller ekologiskt jordbruk finns ingen modellkörning och inga fakta som underbygger 
slutsatserna i JV:s rapport. Man har i stället dåligt underbyggda antaganden. Detsamma gäller KI:s 
rapport. Bedömningen att 70 % är ”dödvikt” – d.v.s. verksamheten skulle ha bedrivits även utan 
stödet - måste ifrågasättas. Det är ett trubbigt stöd men också en trubbig analys, och sådana bör man 
vara försiktig med. 
 
I debattartikeln i DN lades stor vikt vid gårdsstödets effekter för sysselsättningen utan någon 
brasklapp. Mark Brady ifrågasatte denna bedömning som en marknadspolitisk åtgärd. Spännvidden 
mellan huvudalternativet och den alternativa beräkningen i rapporten är orimligt stor. I det ena fallet 
bedöms 68 % av gårdsstödet vara ”dödvikt”, men den alternativa beräkningen kommer ned på 15 %. 
Stödet borde i högre grad gå till skogs- och mellanbygd och inte till slättmark. Det kostar mellan 
250 000 och drygt 800 000 kronor per årsverke och betalas ut varje år i motsats till andra 
marknadspolitiska åtgärder, som enbart betalas ut i lågkonjunktur. Det är därför enligt Brady märkligt 
att JV lägger sig på 250 000 kronor och inte 800 000 som är huvudscenariot. 
 
Lars-Erik Lundkvist kommenterade synpunkterna på gårdsstödet med att det är kompensation för 
tidigare borttagna åtgärder. Mot den bakgrunden kan man fråga sig om det är vettigt att ha en 
”förgröning” inom gårdsstödet eller om det är mer konstruktivt att lägga det i pelare 2. Samtidigt bör 
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man tänka på vad som är politiskt möjligt. Kanske finns det en önskan att koppla miljöåtgärder till 
direktstöden. Man bör också – av konkurrensskäl fråga sig hur t.ex. Frankrike, Tyskland och Polen 
kommer att agera? 
 
Annika Åhnberg summerade att båda rapporter hade fått kritik för att vara ytliga och inte tillräckligt 
bra, särskilt när det gäller stödet till ekologiskt jordbruk. Det ifrågasattes också hur jobbskapande 
gårdsstödet är och till vilken kostnad. Hon undrade också om KI har vägt in risken för ”läckage” av 
negativa miljöeffekter till andra länder och det svenska jordbrukets försämrade konkurrens? 
 
Knut Per Hasund sade att Mark Brady hade alldeles rätt i att det finns osäkerheter i rapportens 
antaganden, men han hoppades att de varit tydliga med det. Han ansåg dock att det var bättra att 
försöka räkna så gott det går på det underlag som finns och kvantifiera ett intervall än att gissa helt 
och hållet. Något antagande kan möjligtvis vara mindre väl grundat, så alla konstruktiva förslag till 
hur man kan räkna bättre tas tacksamt emot. Han ville bemöta att det inte skulle vara relevant att 
göra nuvärdesberäkningar. Alla nationalekonomer, utom kanske Agrifood, anser att det är relevant 
att väga av olika sorts effekter över tid. En del av effekterna klingar av, men en del hänger kvar, 
exempelvis när det gäller biologisk mångfald. Om vi betar våra hagmarker i år ligger effekten på 
biologiska mångfald kvar efter 10 år. Ja, de var förvånade över att gårdsstödet har så stora 
sysselsättningseffekter trots att det ska vara frikopplat. Men de har inte påstått att det var ett stöd 
med syfte att öka sysselsättningen. Krogmomsen och arbetsgivaravgifter är också årliga stöd och han 
ville påstå att jordbruksstöden är effektivare i att skapa jobb. 
 
När det gäller stödet till ekologiskt jordbruk har de varit tvungna att göra antaganden och det 
hamnar i ett brett intervall. Man kan se att det är ett sätt att skapa sysselsättning fast det inte är 
syftet. Man kan också se att det ger ganska liten miljöeffekt för pengarna, även när man beaktar 
kväveläckage och mindre användning av växtskyddsmedel. 
  
Björn Carlén ansåg att politiken för biologisk mångfald saknar precisa mål. Den tar sin utgångspunkt i 
att variationsrika landskap ger mer artrikedom än monotona landskap. Det är vad stödet till 
ekologiskt jordbruk tar utgångspunkt i. Men det ekologiska stödet har ingen geografisk styrning och 
därför är det förvånande om vi träffar rätt. Han ansåg att politikerna kanske borde fastställa mer 
precisa mål. 
 
Ja, man har beaktat ”carbon leakage”. Han vill påstå att KI har gjort en grundligare analys än många 
andra som slentrianmässigt hävder att produktionen flyttar ut. Men det beror på vilket syfte vi har. 
Är det lokala miljöproblem vi vill lösa, så vill vi att de ska flytta. Är det ett globalt syfte så vinner vi 
intet vid att svenska jordbruk flyttar. Är det en mycket kolintensiv verksamhet kan det till och med bli 
sämre. Härutöver kommer att EU har en mycket framgångsrik klimatpolitik. Man har lagt fast 
utsläppsmål till 2030 och har en ambition för 2050, även om utsläppshandelsystemet (ETS) har för 
lågt pris nu på grund av den ekonomiska krisen. Inom EU kan man säga att man har 100 % läckage, 
om ett EU-land släpper ut mindre kan ett annat släppa ut mera. Vi tjänar därför inget genom att 
knuffa ut en svensk bonde till ett annat EU-land. Om utsläppen däremot flyttar utanför EU-bubblan 
blir det ett nettotillskott. Om det rör sig om en verksamhet med stora utsläpp är det bättre att lägga 
den inom EU där kostnaderna blir lite större. När vi har infört regionala tak borde vi införa 
koldioxidtullar för att få effekt, så vi gör det mindre lönsamt att importera och mer lönsamt att 
exportera. Men det är svårt på grund av andra internationella avtal, som t.ex. WTO. Vi kan bli 
beskyllda för protektionism. 
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Snabba frågor och svar 
 
Thomas Hahn, SRC sade att det var lätt att hålla med Lars-Erik Lundkvist om att det är tufft för 
svenska bönder att gå före i miljö- och djurskyddssammanhang, om inte svenska konsumenter köper 
produkterna. Det finns två lösningar. Antingen att avveckla ”gå före reglerna” eller att svenskar köper 
mer av svenska produkter. Enskilda konsumenter är svåra att påverka, om inte 
informationskampanjer i massmedia genomförs. Men varför svarar inte demokratiskt valda landsting 
och kommuner upp till beslutade mål i sin offentliga upphandling? Några påstår att det kan vi inte på 
grund av EU, men enligt Thomas Hahn kan man visst kräva mer i offentlig upphandling bara man fixar 
och trixar lite. Södertälje är ett exempel på en kommun som genom att dela upp upphandlingen i 
små portioner varje år har lyckats med att köpa nästan 100 % svenskt (utom kaffe) och till och med 
lokalt odlat. Så varför lägger inte LRF mer resurser på denna fråga som gynnar svensk 
livsmedelsproduktion? 
 
Lars-Erik Lundkvist svarade att offentlig upphandling är mycket viktig och en fokusfråga för LRF. Höll 
med om att det är helt konstigt att vi kan importera sådant som inte är lagligt i svenska stallar. Det 
hänger inte alls ihop. Det rör sig om 10 miljarder av den totala livsmedelskonsumtionen på 200 
miljarder så det finns mycket mer att jobba på. Det visar också i praktiken att det inte går att styra 
konsumtionen, varför det är lika feltänkt att reglera produktionen. Det är en kärnfråga i det 
livsmedelsstrategiska arbetet som regeringen nu jobbar med. Svenska mervärden som många är 
villiga att betala för bör bygga på branschåtaganden och ska inte ligga i lagstiftningen. Vi måste 
kunna marknadsanpassa de mervärden som finns och använda dem på olika marknader. Det är 
bättre att tänka nytt om vi ska öka produktionen och möta konkurrensen från importen som bara blir 
tuffare och tuffare. 
 
Martin Moraeus, lantbrukare, LRF:s ordförande i Dalarna, hänvisade till en fransk filosof från 18-talet 
som sade att det man ser kan man vara oense om, men det man inte ser är det nästan omöjligt att 
veta. Detta fick honom att fråga om det finns med i kalkylen när man har tittat på sysselsättningen, 
vilka jobb man inte skapar genom att lägga så stora resurser på en näring genom jordbruksstöden? 
 
Knut Per Hasund svarade att självklart påverkar det sysselsättningen när man tar ut skattemedel från 
konsumenter och industri. Skattekilarna är dock relativt små eftersom de flesta pengar kommer från 
EU. Det kan sägas att vara felräkningspengar i statsbudgeten. 
 
Anders Wästfelt, SLU, sade att han utifrån egna studier på Uppsalaslätten, Östgötaslätten och Västra 
Götaland, inte höll med Knut Per Hasund om att frikopplingen av gårdsstödet inte varit 
strukturdrivande. Det har ökat storleken på jordarna väldigt mycket. Därför förstår han inte 
resonemangen. Vill hävda att det leder till sysselsättningsminskning eftersom man övergår till en mer 
extensiv produktion, för det mesta enbart växtodling. Detta kan också kopplas till KI:s rapport när 
man diskuterar ekologisk produktion där man nästan alltid återfår en blandning av boskap och 
spannmålsodling, vilket skapar mer sysselsättning. Då får man också agrara synergier, vilket han själv 
har dokumentation för i västgötaland, där man ser bieffekter av ekologisk odling som är gynnsam för 
den biologiska mångfalden. Han tror inte heller att det är en dålig affär att vara ekologisk bonde. 
Årets gård 2014 var ett ekologiskt jordbruk i Alvesta.  
 
Ing-Marie Gren, SLU, hade en mer generell fråga. Man kan säga att vi diskuterat två typer av 
styrmedel, markanvändning och ekologisk produktion som inte riktar sig mot direkta miljömål. Det är 
snarare en önskan om att ändrad markanvändning påverkar olika mål. Den andra typ av styrmedel 
som vi ser i KI:s rapport är riktade styrmedel. Där har vi sett en utveckling under de senaste 10 åren 
mot betalning direkt för ekosystem- eller miljötjänster, för biologisk mångfald, kolsänkor mm. 
Oavsett hur det genomförs så betalar vi för tjänsten. Tänkte höra med er, viken typ av styrmedel tror 
ni skulle fungera bäst för att båda klara jordbrukets konkurrenskraft, sysselsättningen och miljön? 
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Lars-Erik Lundkvist trodde att ”förgröningstanken” var ett konstruktivt sätt att fortsätta den 
jordbrukspolitiska diskussionen. Sedan trodde han att generella styrmedel på EU-nivå är nödvändiga, 
men som alla vet är det oerhört svårt för EU att träffa beslut om en koldioxidskatt. Det är en viktig 
svensk fråga att driva. Diskussionen skulle vara lättare om man i större grad har samma 
miljöstyrmedel på EU-nivå. Sedan ska man vara medveten om att EU ska konkurrera med en 
världsmarknad. EU:s produktion består kanske av 10 % av världsproduktionen och EU vill inte åta sig 
så mycket mer än USA och Nya Zeeland. 
 
Mark Brady ansåg att när man ger pengar till ett visst område behöver man resultat.                             
Man får inte de miljöeffekter man vill ha. Det behövs långsiktighet. Därför bör man fundera över 
vilken sorts biologisk mångfald man vill ha helt konkret och hur vi ska mäta målen och betinga stöden 
av någon sorts prestation. Man kan ha något generellt gårdsstöd till skogsbygden, men annars bör 
man ha prestationsstöd för inte att få negativ biologisk mångfald. Ett kort svar är att många stöd inte 
fungerar som de ska. Vi behöver göra dem bättre.  
 
Maria Dirke ansåg att vi, när vi snart går in i nästa revidering av EU:s jordbrukspolitik, bör titta mer på 
fördelningen av gårdsstödet och de mer riktade stöden inom landsbygdsprogrammet. Om man för 
över mer pengar till landsbygdsstöd blir det mindre extensifieringseffekter och man gynnar de aktiva 
jordbrukare som vill göra lite extra för utvecklingen på landsbygden. Man kan också leverera den 
stora miljönytta som det finns potential för. Ett förslag som de tidigare fört fram är att titta på någon 
form av trappstege, en kombination av åtgärder där man kan ta olika typer av steg. Det är viktigt att 
några går långt i sina åtaganden, men också att många gör lite. Man kanske kan leverera ett paket så 
konsumenterna kan se vad de betalar för. En del av betalningen bör komma från ersättning och en 
del från marknaden.  
 
Knut Per Hasund sade att effektivitet kräver riktade stöd och att vi måste betala för att uppnå 
miljönyttorna. Rapporten visar hur situationen var 2010. Han hade därför gärna visat några fler pp-
bilder om hur vi kan förbättra stöden framöver, men konstaterade att vi får ordna fler seminarier.  
 
Björn Carlén hade en kort kommentar om vad han tror hade hänt om vi inte fått pengarna från EU. 
Det hade krävt någon annan form av återbetalning, sämre eller bättre, sannolikt någon form av 
”naturabetalning” alternativt att sänka den svenska skatten lite. Det är inte småpengar vi talar om 
utan 10 miljarder. När vi talar om kolsänkor tror han att det blir en stor nöt att tänka på i framtiden. 
Med de stora klimatpolitiska ambitioner vi har inom EU kommer värdet av att minska utsläppen att 
bli väldigt högt. Därför blir det svårt att inte se på den stora potential vi har för kolsänkor i Sverige. 
Det är beskogning av mark vi pratar om och då är det inte lika lätt att använda marken till jordbruk 
om vi skulle vilja det. Det slår också mot skogsbruket som gärna vill utnyttja träden till att producera 
saker och ting. Men man skulle nog få ganska mycket betalt för att låta träden stå. Detta är också ett 
tema för nytt seminarium. 
 
Christel Cederberg sade att hon också tror att hur vi ska rensa luften från koldioxid kommer att bli en 
stor fråga, samtidigt som det bara är 7 % av arealen som är jordbruksmark. När det gäller Ing-Maries 
fråga tror hon också på mer riktade stöd. Vi måste ha indikatorer som visar vad de verkligen ger samt 
att resultaten verifieras så att vi får valuta för pengarna. Om vi tittar 10 - 20 år framåt, tror hon att 
man kommer att styra mot ekosystemtjänster på ett helt annat sätt. Man måste dock se till att inte 
de administrativa kostnaderna drar iväg för mycket. 
 
Annika Åhnberg sade avslutningsvis att det fanns oerhört mycket frågor vi kan diskutera vidare och 
som vi i kommittén för Grön ekonomi kommer att arbeta vidare med. Hon tackade alla medverkande 
för den väldigt viktiga diskussionen som vi givetvis ska fortsätta. 


