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Jordbruket påverkar vår miljö:

Klimatet

Markanvändning och biologisk mångfald

ÖvergödningFörsurning



EU:s jordbrukspolitik

syftar till

• att göra jordbruket effektivare

• att ge en skälig levnadsstandard för jordbrukarna

• att stabilisera marknaderna för jordbruksprodukter

• att befolkningen har tillräckligt med mat

• att konsumenterna kan köpa produkter till rimliga priser

Av EU:s budget om 1 300 mdkr går 40 % till jordbruk och landsbygd.

Sveriges EU-avgift är 40 mdkr. Vi får tillbaka ca 10 mdkr varav 8 mdkr till 
jordbruket.



EU:s jordbrukspolitik

Pelare 1 Gårdsstödet

• Utbetalas per hektar mark utan krav på produktion

• Värdet på stödrätterna bygger på historisk spannmålsavkastning

• Villkor för miljö, hälsa, växt/djurskydd samt för hur mark ska skötas

• Finansieras av EU-medel, 6 mdkr 2014

Pelare 2 Landsbygdsprogrammet

• Inriktningen bestäms nationellt

• Landsbygdsutveckling 30%  och miljö 70%

• Finansieras med 50% nationella medel, totalt 5 mdkr 2014
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Rapporten studerar träffsäkerheten i den förda politiken. Fokus är 
miljö- och fördelningspolitiska effekter samt kostnader.

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



Stöd till ekologisk produktion inom Landsbygdsprogrammet 

Mål: 20% av jordbruksmarken certifierad 2020

Medel: 600-700 miljoner kr per år till ekologisk produktion 

• Grundersättning för ekologisk produktion 

650-3 750 kr per hektar och år; 800 kr per djurenhet

1) Kemiska bekämpningsmedel ej tillåtet

2) Mineralgödsel ej tillåtet

3) Regler för djurhållning

• Tilläggsersättning vid certifiering: villkor om kontroll och märkning

800-3 750 kr per hektar och år; 800 kr per djurenhet



Andel av total areal jordbruksmark som är ekologisk

Ekologisk odling har inte ökat, vare sig andel eller antal hektar,
staten finansierar certifiering med 500 mkr per år.

Certifierad areal har ökat.

Ekologisk djurhållning har ökat. 
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Miljöeffekter: ekologisk jämfört med konventionell produktion 

Miljömål Miljöeffekt

Begränsad
klimatpåverkan                                

Mindre lustgasutsläpp mineralgödselproduktion: EU ETS
Lustgasutsläpp omvandling kväve i mark liten skillnad per hektar
Koldioxid och metan ingen skillnad per hektar                                
Per kilo producerad enhet är utsläppen högre

Ingen
övergödning

Växtnäringsläckage per ytenhet skiljer inte mycket.                 
Per kilo producerad enhet är läckaget större

Ett rikt växt-
och djurliv

Kan öka biologisk mångfald om omställningen sker i intensivt 
odlade homogena slättbygder

Ett rikt odlings-
landskap

Påverkan på biologisk mångfald samma som ovanstående

Giftfri miljö Kemiska bekämpningsmedel används inte



Vilka områden har ställt om till ekologisk produktion?

Andel ekologisk areal av total åkerareal,  år 2013

Lägre andel ekologiskt i slättbygder där miljövinsten är störst



Både stöd och pris ger incitament till ekologisk produktion

• Jämfört med andra EU-länder är stödet högt. 

• Svårt att motivera med större miljöeffekter. Skillnaden mellan 
ekologiskt och konventionellt jordbruk i Sverige är relativt liten. 

• Ekologiska produkter betingar högre pris

• Både pris och stöd påverkar ekologisk areal och djurhållning. 

Om priset ökar 1% ökar ekologisk areal 0,14%

Om stödet ökar 1% ökar ekologisk areal 0,44% 



Stödet till ekologisk produktion är trubbigt och ger små 
miljövinster - Policyslutsatser

1. Bättre styra direkt mot biologisk mångfald än att gå omvägen via 
ekologisk produktion. Ex. Stöd till mångfaldsträda eller vallodling i 
slättbygder, slåtterängar och betesmarker. 

2. Om inte stödet kan riktas direkt mot biologisk mångfald bör det 
differentieras – lägre till skogsbygder än slättbygder. Dessutom 
kan det trappas ner efter en omställningsperiod.

3. Se över skatten på bekämpningsmedel för att minska användning 
av kemiska bekämpningsmedel i konventionellt jordbruk.



Jordbrukets gödsling ger stora miljöeffekter 

Tillförsel av kväve via gödsling bidrar till 

Övergödning

Global uppvärmning

Försurning

Minskad biologisk mångfald

Nedbrytning av ozonlagret



Kvävemängd som tillförs åkermarken 
(kg kväve per hektar)

Större tillförsel av mineralgödsel i slättbygd



Överskottet av kväve leder till läckage

Läckage kr/ha

Miljökostnaderna från användningen reflekteras inte i priset 
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Skatt kan minska kvävetillförseln kostnadseffektivt

• Dagens styrmedel fokuserar på att minska miljöeffekterna

• För att minska problemet på lång sikt behöver tillförseln minska

• 1995-2009: kväve och kadmium i mineralgödsel skattebelagda, 
skatten togs bort utan utvärdering

• Prop 2014/2015:1 föreslog att skatten återinförs

• Skatt på 1,8 kr/kg kväve bedöms minska tillförseln med 6% (10 
000 ton) och växthusgaser från åkermark med 0,9% (39 000 ton)



Mineralgödsel / kvävetillförseln
- Policyslutsatser

1. Inför skatt på mineralgödsel som minskar efterfrågan, nivån 
på skatten kan behöva utredas vidare.

2. Kan behöva kompletteras med styrmedel som ökar 
kväveeffektiviteten. 

3. Överväg återföring av skatteintäkterna om skatten gör att 
produktionen flyttar utomlands.

4. Driv på för att länder runt Östersjön uppfyller sina åtaganden



Klimat

1. Koldioxid- och energibeskattningen.

2. Kolsänkor



Koldioxidbeskattningens struktur – jord- och skogsbruket

Minskade nedsättningar enligt 2009 års beslut

• Produktionen i jord- och skogsbruket minskar 1,3% och 0,6% 2030

• Koldioxidutsläppen minskar ytterligare 70 000 ton 2030 

Om nedsättningarna i koldioxidskatten tas bort

• Produktionen i jord- och skogsbruket minskar  1,7% och 0,8% 2030

• Koldioxidutsläppen minskar ytterligare 90 000 ton 2030

Procent av full skattesats Koldioxidskatt Energiskatt

2010 2015 2010 2015

Uppvärmning och stationära motorer 21% 60% 0% 30%

Arbetsmaskiner 21% ~70% 100% 100%



Kostnadseffektivt att minska koldioxidskattens nedsättningar
- Policyslutsatser

1. Koldioxidskatten bör utformas uniformt.

2. Hur energiskatten ska utformas beror på skattens syfte. 

Fiskalt: hushållen bör ta hela bördan av skatten

Miljö/energimål: alla aktörer bör möta samma pris för energi

Motiveras på senare år utifrån energieffektiviseringsmålet 

3. Överväg kompensation om det finns risk för koldioxidläckage.

4. EUs regler kan begränsa medelsarsenalen.



Koldioxiden i atmosfären kan minska genom ökad kolinlagring

• Ändrade odlingsmetoder samt ändrad markanvändning

• Stor potential att sänka klimatpolitikens kostnader

Ex. behovsanpassad gödsling av skog för 10-25 kr/ton koldioxid                                    
(jämfört med koldioxidskatten för hushållen 1 100 kr/ton)

• Saknas idag incitament för markägaren att öka kolinlagringen

• Finns incitament för att inte lagra kol, markägare som omvandlar 
jordbruksmark till skogsmark går miste om gårdsstöd

Lägre kolinlagring än vad som är optimalt för samhället



Saknas styrmedel för ökad kolinbindning
- Policyslutsatser

1. Arbeta för att få tillgodoräkna kolsänkor vid uppfyllande av våra 
internationella åtaganden.

2. Utred hur incitament för ökad kolinlagring kan bäst utformas

-Full koldioxidbeskattning och bidrag till kollager

-System med överlåtbara kolsänkkrediter



Jordbruksstödet ska garantera skälig levnadsstandard

Hur skäliga är jord- och skogsbrukarnas inkomster?

• Jord- och skogsbrukare 20% lägre inkomster jmf med befolkningen

• Jämfört med män i samma ålder, samma utbildningsnivå, på samma 
lokala arbetsmarknad har jord- och skogsbrukare 4% lägre inkomst 

Jord- och skogsbrukarnas inkomster är inte betydligt lägre       
jämfört med befolkningen. Stödets syfte kan sägas ha uppnåtts



Den relativa fattigdomen i jord- och skogsbruket

Hushållet är relativt fattigt om disponibla inkomsten understiger 60% av 
medianinkomsten.

Jord- och skogsbrukarna är inte relativt fattigare än befolkningen



Inkomstojämlikheten i jord- och skogsbruket

Gini-koefficient: 0 alla individer har lika inkomster, 1 total ojämlikhet

Inkomstojämlikheten större för jord- och skogsbrukare



Jordbruksstödet är skevt fördelat

Jordbruksstöden är i genomsnitt 211 400 kr per stödmottagare och år

Genomsnittet döljer att stöden är skevt fördelade

Stödtagarna med 10% högsta inkomsterna får 50% av stödet
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Jordbruksstödet är fördelningspolitiskt trubbigt
- Policyslutsatser

1. En stor andel av stödet går till de med högst inkomst. Om syftet är 
omfördelning borde gårdsstödet inkomstprövas.

2. Eftersom gårdsstödet fördelas per hektar och främst går till områden 
med intensivt jordbruk är det inte ett effektivt styrmedel för att öka 
miljönyttan. Bättre överföra medel till landsbygdsprogrammet.     
Den möjligheten ser inte ut att utnyttjas. 



Avslutande kommentarer

1. Jordbrukspolitiken kan göras mer träffsäker, dvs. realisera mer 
miljövärden och fördelningspolitiska värden för samma peng 
alternativ samma värden till lägre kostnad. 

2. Ingen motsättning gentemot Jordbruksverkets analys. Analysen här 
utgår från att stöden behålls. Jordbruksverket jämför med en 
situation utan stöd. 



Kommentar till Jordbruksverkets analys

1. Inga stöd – ett realistisk scenario?

a) Vad gör man med de frigjorda medlen? 

2. Om inget jordbruksstöd så skulle Sverige förmodligen (i) betala en 
lägre medlemsavgift, (ii) införa andra stöd, (iii) sänka skatteuttaget 
eller en genomföra en kombination av dessa.

3. Analysen av effekter på växthusgasutsläppen beaktar inte EU:s 
klimatpolitiska ramverk. 


