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Disposition

• Syfte: Granska sharing-sparing (Green) modellen från ett
nationalekonomiskt perspektiv

• Upplägg:
i. Vad är problemet?

ii. Generella invändningar mot LS-LS modellen

iii. Renodlade nationalekonomiska invändningar

iv. Slutsatser och tankar kring lösningen



Varför överproduktion av livsmedel till 
bekostnad av biologisk mångfald problem?
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Hur bra är sparing-sharing modellen?

• Problemet framställs som två möjliga alternativ: integrerad 
ELLER segregerad naturvård?

• Falsk dikotomi: det finns flera alternativ (Kremen, 2015)

• Mycket förenklat modell av verkligheten: orealistiska
antaganden (se kommande bilder)



1) Ignorerar miljökostnader av jordbruk

• Intensiv jordbruk bidrag till flera
allvarliga miljöproblem

• Den optimala intensiteten måste 
beakta dessa kostnader



2) Bortse ifrån att jordbruksproduktion är 
beroende av biologisk mångfald 

• Diversa jordbrukssystemen minska 
variation i skörd (Tilman et al., 2005)

• Mark organismer underbygger 
åkermakens produktivitet (Brady et al., 
2015)

• Pollinäring (Gallai et al., 2009)

• Motivera i sig ett stopp på mer 
expansion till naturområden (Lanz et 
al., 2018)



3) Det finns andra möjliga förhållanden 
mellan biologisk mångfald och skörd

Fasta kostnader
• Fördröjning innan någon effekt på

mångfalden (Hart et al., 2014)

Behöver inte vara negativt

Fågelungar som dödas av tidigt skörd De svenska naturbetesmarkerna



4) Biologisk mångfald är mer komplex och 
värdefull än enstaka arter

De få arter som studerats empiriskt ger inte tillräckligt 
underlag för att stödja sparing-sharing modellen

≠ +
Komplex Helhet / värdefull



Green modellen är extrem 
förenkling av ett komplext problem

Convex density-skörd Konkav densitet-skörd

Segregerad bäst! Integrerad bäst!



Invändningar från ett nationalekonomiskt 
perspektiv

• Problemet är inte sparing ELLER sharing

• Att utgår ifrån ett produktionsmål är fel tänkt

• Målet bör vara att optimera markanvändningen för att maximera den globala
välfärden

• Detta mål kräver en mer realistisk problemformulering och modell



1) Att trygga livsmedelsförsörjningen är inte 
det samma som produktion

Huvudsakligen ett fördelningsproblem:

Fattiga Rika



2) Konsumenternas preferenser och 
efterfrågan styr produktion

• En absolut productions mål är fel
tänkt

• Produktion styrs av E och U

• Om vi beakta miljökostnaderna så
produceras för mycket livsmedel

• Människor kan minska sin mat 
konsumtion (t.ex. äta mindre kött)



3) Man kan substituera mellan mark och 
andra insatts medel

• Det finns stor potentiall att
substituera mark med andra
insatsmedlen.

• Substitutions elasticiteten = 0.6

• Vi bör satsa omedelbart på 
arbetskrafts och kunskaps 
utveckling (Lanz et al. 2018)

Areal jordbruksmark

Arbetskraft,
Kunskap



4) Betydelsen av betalningsviljan 
för biologisk mångfald

• Biologisk mångfald är av stor
värde till människor

• Om vi internaliserar detta
värde skulle vi producera
mindre (Meunier, 2014):

lägre intensitet
mindre areal



5) Intensifiering leder inte automatisk till 
mindre areal i produktion

• Rebound effect (Jevons Paradox)

• Markanvändning drivs av
marknadskrafter och politik

• För att skydda biologiskmångfalden krävs
starka institutioner (Dietz et al., 2003)



6) Governance centrall till en 
lösning

• Hur kan vi styra markanvändning?

• Kan jämföras med fiskeripolitik
Att bortse från beteende har varit katastrof

• Lösningen
Skapa institutioner som ger 

människor de rätta incitamenten
(2008). Science, 321(5896): 1678-1681.



Slutsatser: Hur illa är sparing-sharing
modellen? 

• Orealistisk förenkling av ett mycket complex problem

• Falsk dikotomi (Kremen 2015): det handlar inte om 
sparing ELLER sharing:

• Ej lämplig för verkliga (real-world) markanvändnings
beslut eller utformning av politik



Vilka aspekter måste en lösningen beakta?

• En lösning kräver båda-och, och mycket mera: 
Inkomst utveckling för de fattiga
Minskad production och omfördelad konsumtion
Insats medel substitution (Kunskap!)
Effektiv governance



Tack för er
uppmärksamhet!

mark.brady@slu.se

COST-EFFECTIVE SUPPORT TO ORGANIC FARMING TO 
SUSTAIN BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES

https://www.cec.lu.se/research/ongoing-projects/cost
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