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Effektivare kombination 
av jordbrukarstöden 
– för ökad miljönytta, lönsamma jordbruk 
och ökad samhällsekonomisk lönsamhet

• Det är möjligt att minska stödbudgeten och samtidigt 
öka miljönyttan och bibehålla ett företagsekonomiskt 
lönsamt jordbruk. Ett villkor är dock att nödvändiga för-
ändringar i stödutformningen genomförs inom hela EU. 

• Ett mer effektivt stödpaket än idag kan bestå av minskat 
gårdsstöd och förenklat kompensationsstöd för åkermark, 
utökad betesmarksersättning, nötkreaturstöd utom till 
mjölkkor och vallersättning enbart i slättbygderna. 

• Med riktade och resultatbaserade ersättningar kan 
värdet på miljönyttan per stödkrona öka, jämfört med 
nuvarande stödformer. 
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Denna rapport ingår i CAP:s miljöeffekter som är ett löpande regeringsuppdrag 
till Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Havs- och 
vattenmyndigheten att följa och utvärdera miljöeffekterna av EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik.

Huvudsyftet med denna rapport är att visa på ett stödsystem inom CAP som ökar 
miljönyttan jämfört med idag och samtidigt främjar jordbrukets ekonomi utifrån olika 
kombinationer av jordbrukarstöd och miljöersättningar. Rapportens scenarier med 
olika stödkombinationer är inspel inför den CAP-reform som kommer efter år 2020 
och som sannolikt innebär en minskad stödbudget.

Effektivare kombination  
av jordbrukarstöden
– för ökad miljönytta, lönsamma jordbruk och ökad 
samhällsekonomisk lönsamhet
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This report is part of the Environmental Effects of the CAP project, which is an 
ongoing intergovernmental mandate for the Swedish Board of Agriculture, the 
Swedish Environmental Protection Agency, the Swedish National Heritage Board and 
the Swedish Agency for Marine and Water Management. The mission is to monitor 
and evaluate the environmental effects of EU’s Common Agricultural Policy.

The report’s main purpose is to develop a support system within the CAP that 
increases environmental benefits and at the same time promoting the agricultural 
economy based on different combinations of direct payments and agri-environmental 
payments. The report’s scenarios on support combinations are suggestions aiming at 
the CAP reform after 2020, which likely will include a reduced budget. 

More efficient combination  
of agricultural payments
– for increased environmental benefits, profitable agriculture  
and increased social benefits
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Sammanfattning
Denna studie fokuserar på att analysera om det är möjligt att minska den totala stöd
budgeten till jordbrukssektorn och samtidigt bibehålla eller öka lönsamheten i jord
bruket och samhället i stort jämfört med idag. Bakgrunden är kraven på minskad 
finansiering till EU:s jordbrukarstöd och Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) vilket 
sannolikt innebär en minskad stödbudget för den gemensamma jordbrukspolitiken 
efter 2021.

Studien är gjord inom ramen för regeringsuppdraget CAPs miljöeffekter. Analyserna 
baseras på en ekonomisk optimeringsmodell (SASM) kombinerat med en kostnads/
nyttomodell. Det mått som används för att avgöra effektiviteten i stödbudgeten är 
miljönytta, mätt i samhällsekonomiska termer, med restriktionen att jordbrukets 
 lönsamhet inte minskar annat än marginellt. 

Scenarioberäkningarna utgår från tre begränsade budgetar

Tre scenarier för år 2030 presenteras i rapporten och dessa utgår från att den årliga 
svenska stödbudgeten begränsas till fyra, fem respektive sex miljarder kronor (i 2015 
års priser). Det ska jämföras med studiens referensscenario ”bas 2030” med nuva
rande stöd och en budget på sex miljarder kronor. Valet av stöd som ingår i scenari
erna baseras på tidigare studier där man utvärderat jordbrukarstöd. Följande stöd 
ingår i stödbudgetarna: gårdsstöd, kompensationsstöd, betesmarksersättning, 
 vallersättning i slättbygden och ett nötkreatursstöd för betande djur.  

Scenariot med en stödbudget på fyra miljarder har ungefär samma slags miljöeffekter 
och inbördes relationer som scenariot med fem miljarder. Dock leder en lägre stöd
budget till att mindre areal hävdas och detta drabbar både åker och betesmark. Det 
innebär att det totala värdet på miljönyttan är knappt 65 procent av den i fem mil
jarder scenariot. Scenariot med fem miljarder i stödbudget ger högst miljönytta och 
lika hög samhälls ekonomisk lönsamhet som scenariot på fyra miljarder. Gårdsstödet 
utbetalas enbart till åkermark och ersättningsnivån är lägre än med nuvarande utform
ning. Ersättningen till betesmark är mycket högre än idag. Det är en kompensation för 
att betesmarkerna inte får del av gårdsstödet eller kompensationsstödet. En stöd
budget på sex miljarder har nästan lika hög miljönytta som den med fem miljarder. 
Scenariot skiljer sig från de övriga genom att det ökar jordbrukets produktion och lön
samhet. De förändrade stödkombi nationerna i scenarierna bedöms ge tydligare regler 
och lägre transaktionskostnader.

Mer effektiva stödpaket än idag

Resultaten indikerar att det kan vara möjligt att med en minskad stödbudget öka 
miljö nyttan, bevara jordbrukets lönsamhet och öka den samhällsekonomiska 
lönsamheten. Genom att justera i stödnivåer och vissa villkor skulle stöden kunna bli 
mer kostnads effektiva. Båda modellerna innehåller dock många osäkra värden och 
antaganden.  Därför ska resultaten tolkas och användas med försiktighet. En 
förutsättning för att kunna genomföra principiella förändringar av stödreglerna är att 
de genomförs inom hela EU. Detta eftersom dessa stöd är EUgemensamma och 
påverkar konkurrenskraften inom jordbruket mellan medlemsländerna.
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Miljöersättningarna får vi analysera särskilt

Vissa miljöersättningar klarar inte de ekonomiska modellerna av att analysera 
eftersom de inte har tillräcklig geografisk detaljeringsnivå. Vi har därför beräknat 
några ersättningar utanför den ekonomiska optimeringsmodellen. Det gäller några 
exempel på riktade och resultatbaserade miljöersättningar. Genom att koncentrera 
insatserna till de marker där miljö- eller kulturmiljö effekterna är extra stora kan 
ersättningarna effektiviseras och miljönyttan ökas.
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Summary
This study focuses on whether it is possible to reduce the total CAP budget to the 
agricultural sector while at the same time maintaining or increasing profitability in the 
agricultural sector and society at large as compared to today. The background is the 
requirement for reduced funding for EU agricultural payments and the UK 
withdrawal from the EU (Brexit), which is likely to result in a reduction in the CAP 
budget after 2021.

The analyses are based on an economic optimization model (SASM) combined with 
a cost-benefit model (CBA). The measure used to determine the effectiveness of the 
support budget is environmental benefit, measured in socio-economic terms, with the 
restriction that the profitability of the agricultural sector does not diminish except 
marginally.

Scenario calculations based on three limited budgets

Three scenarios for the year 2030 are presented in the report. They assume that the 
annual budget to Agriculture and Rural Development is limited to four, five and six 
billion SEK, respectively, at 2015 prices. This should be compared to the study’s refe
rence scenario ”base 2030” where current payments are intact and the budget amounts 
to six billion.

The choice of payments included in a budget is based on previous studies. The follo
wing payments are included in the support budgets: single farm payment, compensatory 
aid to areas with natural constraints (ANC), agri-environmental payments for semi-
natural pastures and for cultivated grassland, and coupled support for grazing animals. 

The five billion budget scenario provides the highest environmental benefit and equally 
high socio-economic benefit as the scenario of four billion. The single farm payment is 
then paid only to arable land and the payment level is lower than with the current 
design. The payment for pastures is much higher than today. It is a compensation for 
pastures not being part of the single farm payment or compensatory aid (ANC).

The scenario with a four billion budget has about the same environmental impacts and 
interrelationships as the scenario of five billion. However, a lower budget leads to a 
loss of arable land and pastures. This means that the total value of the environmental 
benefits is less than 65 percent of that in the five billion scenario. The budget of six 
billion has almost as high environmental benefits as that of five billion. The six billion 
scenario differs from the rest, because it primarily increases agricultural production 
and profitability. 

According to our scenario estimations, the altered combinations of payments will pro
vide clearer rules and lower transaction costs.

More effective agricultural payment packages than today

The results indicate that it could be possible to increase the environmental benefits 
with a reduced budget, to preserve the profitability of the agricultural sector and to 
increase socio-economic benefits. By adjusting the support levels and certain terms 
and conditions, the payments could be more costeffective. 
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However, both economic models used in the calculations contain many uncertain 
values and assumptions. Therefore, the results should be interpreted and used with 
caution. A prerequisite for implementing fundamental changes to the payment rules is 
that they are implemented throughout the EU. This is because these payments are 
common for all EUmembers and affect the competitiveness of agriculture between 
member states.

Some agri-environmental payments have to be analysed separately

Some of the agrienvironmental payments cannot be analysed by the economic 
models because of limited resolution of the geographic information. Therefore, we 
have calculated some resultbased payments beyond the economic optimization 
model that are targeted on environmental benefits including cultural heritage values. 
The payments can be more efficient by directing them towards areas with high poten
tial to deliver environmental benefits.  
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Begrepp och definitioner i rapporten
ANC (Areas with Natural Constraints) är ett kompensationsstöd inom CAP. Stödet 
ges till jordbrukare som verkar i bergsområden och andra motsvarande områden, eller 
till andra områden än bergsområden med väsentliga naturliga begränsningar, eller till 
andra områden som påverkas av särskilda begränsningar.  

Budgeteffektivitet är när en insats sätts i relation till dess effekt. I denna studie är 
målet att minimera statens betalningar till sådant som ger låg samhällsekonomisk 
lönsamhet.

CAP (Common Agricultural Policy) - Den gemensamma jordbrukspolitiken –

CBA (Cost-Benefit-Analysis, kostnads/nytto-analys) är ett verktyg för 
samhällsekonomiska analyser. Man bedömer nyttor och kostnader genom att väga in 
alla aspekter som kan räknas som en vinst eller förlust för samhället. Dessa nyttor 
eller kostnader bör uttryckas i monetära termer, t.ex. i kronor. Detta innebär t.ex. att 
man försöker sätta ett pris på hur mycket en god hälsa eller en bra miljö är värd. I en 
CBA tar man också hänsyn till den uppskjutna konsumtionen med hjälp av 
diskontering.

CAPRI (Common Agricultural Policy Regional Impact Analysis Model) är en 
partiell, komparativ, statisk jämviktsmodell, för politiska beslut om jordbruket inom 
EU (CAP). Med modellen kan (ex-ante) bedömningar i förväg göras över 
förändringar av produktionen och jordbrukets lönsamhet.

FADN (Farm Accountancy Data Networks) är ett verktyg framtaget av 
EUkommissionen för att utvärdera årliga resultatförändringar på gårdar utifrån 
påverkan av bl.a. CAP. Gårdarna (cirka 800 i Sverige) är aggregerade till ett antal 
typgårdar.

IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation 
som etablerades 1988 av FN för att belysa det rådande kunskapsläget vad det gäller 
klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Kostnadseffektivitet är kostnaden för en viss åtgärd satt i relation till dess effekt. I 
denna studie gäller att minska samhällsekonomiska kostnader och maximera 
miljönyttor.

Producentöverskottet motsvarar jordbrukets företagsekonomiska lönsamhet. Det 
kan uttryckas som det som blir kvar när ersättningen till arbetskraft och löpande 
förnödenheter är betald.

SAM är en förkortning för SAMordnad ansökan om jordbrukarstöd. Jordbruksverkets 
stöddatabas med alla jordbrukares årliga stödansökningar.  

SASM (Swedish Agricultural Sector Model) är en ekonomisk optimeringsmodell för 
jordbruket i Sverige (se bilaga 2). 

Samhällsekonomisk lönsamhet är ett mått på alla individers välfärd och alla företags 
lönsamhet över tid. I välfärden ingår allt som påverkar alla samhällsmedborgares nytta, 
dvs. materiell konsumtion, miljöeffekter, hälsa, m.m. Det är individernas egna val som 
avgör värdet av förändringarna. Utryckt i denna studie som ett producent överskott.
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1 Introduktion
Ett nytt stödprogram för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska vara 
framtaget till 2021. Numera utvecklas programmen för landsbygdsutveckling och 
direktstöden parallellt och därmed blir möjligheterna större att skapa ett mer kost
nadseffektivt, komplett och samordnat stödpaket inom CAP.

Rapporten beskriver hur olika jordbrukspolitiska beslut kan påverka det svenska 
jordbrukets ekonomi, utveckling och produktion samt i förlängningen vilken 
påverkan dessa beslut kan ha på jordbrukets miljöeffekter och den samhällseko
nomiska lönsamheten. 

Rapporten ingår i regeringsuppdraget CAP:s miljöeffekter och är framtagen i 
samarbete mellan flera myndigheter (Jordbruksverket, 2014).  CAP:s miljöeffekter 
ska i första hand analysera hur CAP påverkar möjligheten att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen.

1.1 Syfte och målgrupp 
Det övergripande syftet med studien är att bidra till utvecklingen av en samhällsekono
miskt effektivare jordbrukspolitik med totalt sett bättre miljöeffekter och med förutsätt
ningar för ett företagsekonomiskt lönsamt jordbruk i hela Sverige. Det ska ske genom 
att skapa ett relevant beslutsunderlag inför utformningen av CAP efter 2020. Specifikt 
undersöker vi hur ett miljömässigt väl avvägt stödpaket, med nya eller nygamla stöd, 
ersättningar och bidrag skulle kunna se ut. I analyserna strävar vi efter att utforma och 
balansera olika jordbrukarstöd inklusive miljöersättningar så att de tillsammans bidrar 
både till hög miljönytta och att främja jordbruksföretagens ekonomi och företagens pro
duktivitet. Utformningen av jordbrukarstöden påverkar hur miljömålen kan uppnås, 
framförallt gäller det för miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, 
Ingen övergödning, Giftfri miljö samt Begränsad klimatpåverkan.

De frågor vi vill få svar på är:

1.  Vilka miljöersättningar eller stöd bör finnas med i de kommande direktstöden och 
det parallellt framtagna landsbygdsprogrammet? 

2.  Vilka utformningar av stöden kan vara samhällsekonomiskt mer lönsamma vid 
olika budgetnivåer än att behålla nuvarande stöduppsättning år 2030? I samhälls
nyttan ingår miljöeffekter och jordbrukets lönsamhet. Utformningarna kan varieras 
med olika villkor för att få stöden, geografiska avgränsningar, m.m. 

Genom att ställa upp ett antal scenarier kan vi utreda stödens sannolika påverkan på 
miljön och produktionen. Vi kan också utreda hur stödregler och villkor kan påverka 
varandra samt vilka synergier eller konflikter det kan finnas mellan olika ekonomiska 
styrmedel. Med hjälp av modellverktyget SASM undersöker vi hur jordbrukarstöden 
skulle kunna effektiviseras. Målet är att nå största möjliga miljönytta med de i 
modellberäkningarna tillagda stöden mätt i samhällsekonomiska termer och med res
triktionen att jordbrukets producentöverskott företagsekonomiska lönsamhet inte 
minskar annat än marginellt. Vi visar också hur man med hjälp av jordbrukarstöden 
kan bibehålla sysselsättningsgraden i områden med kompensationsstöd (ANC), dvs.  
i huvudsak skogsdominerade bygder.



15

Stödens effekter på jordbruket och miljön beskriver vi i både biologiska, geografiska 
och samhällsekonomiska termer. Till miljöeffekterna räknas förutom ekologiska 
effekter också effekterna på kulturarv, landskapskvaliteter (rekreation m.m.), klimat 
och människors hälsa. I analyserna ingår också att urskilja vilka 
sysselsättningseffekterna blir för, i första hand, skogsbygderna. 

1.2 Det här faller utanför arbetet
Vi tar endast med tidigare använda stöd och ersättningar som vi bedömer kan bidra 
till att upprätthålla jordbruksproduktionens lönsamhet och samtidigt har viss positiv 
påverkan på miljön. Det gäller dels stödformer som redan finns, dels sådana som 
skulle vara möjliga att införa enligt tidigare diskussioner, t.ex. AgriFood (2016), 
AGRA FACTS (2017) och KSLA (2017). Andra (miljö)ersättningar såsom ekologisk 
produktion, fånggrödor, kantzoner, biogasstöd, etcetera analyserar vi inte i denna 
studie. Övriga styrmedel eller politiska åtgärder som påverkar jordbrukssektorn 
analyserar vi inte heller. De faller utanför denna studie (vilket innebär att vi förutsätter 
att dessa styrmedel och åtgärder är oförändrade). Det är heller inte tänkt att vi i denna 
studie närmare ska analysera hur stöden styr omfördelningen av jordbrukets inkomster 
mellan företag eller regioner. 

1.3 Så här har vi gått tillväga 
Studien består dels av en syntes av tidigare studier och dels av modellanalyser. 
Modellanalyserna är baserade på underlag från tidigare utredningar som gjorts inom 
CAP:s miljöeffekter. Det är exempelvis studier om sysselsättningseffekter (Jordbruks
verket 2014c), inlåsningseffekter (Jordbruksverket 2015), förgröning (Jordbruks
verket 2012, 2016b) samt vallersättning och kompensationsbidrag (Jordbruksverket 
2016a). Dessa rapporter har på olika sätt tagit upp jordbrukets produktion och eko
nomi tillsammans med markanvändning och miljöpåverkan. 

Vi analyserar ekonomiska och miljömässiga effekter av den svenska jordbrukssektorn 
vid olika kombinationer av jordbrukarstöd inklusive gårdsstödet. Vid analyserna 
använder vi oss av den ekonomiska optimeringsmodellen SASM (bilaga 2) med 
kompletterande miljömässiga beräkningar i en (CBA) kostnads/nytto-modell (bilaga 
3). Vi kan genom dessa beräkningsmodeller jämföra resultaten från ett antal stöd-
scenarier som vi tar fram. Vi tar också fram ett referensscenario att jämföra med. Där
efter kan vi maximera sammansättningen av jordbrukarstöden i steganalyser fram till 
några ”bästa scenarier” utifrån det mål vi satt upp om maximal miljönytta och att 
samtidigt behålla jordbrukets företagsekonomiska lönsamhet utifrån en begränsad 
stödbudget.

Först bestämmer vi vilka stöd och ersättningar som ska bli modellerade och i vilken 
ordningsföljd det ska ske. Det bestäms av stödens potentiella miljöpåverkan på så sätt 
att de kostnadseffektivaste stöden i princip läggs in först i steganalyserna och därefter 
enligt avtagande effektivitet för miljön. Stödpaketen beräknas därefter med SASM-
modellen som i första hand optimerar den företagsekonomiska lönsamheten och de 
totala produktionsvärdena. Dessa värden och en mängd andra olika produktions
värden från SASM-modellen använder vi sedan i CBA-modellen, exempelvis att sätta 
ett samhällsekonomiskt pris på varje framtagen miljöeffekt, såsom minskade koldiox
idutsläpp. Sist beräknas den totala samhälls ekonomiska lönsamheten i CBA genom 
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att alla nyttor och kostnader över tid adderas. Där ingår bland annat beräknat produ
centöverskott från SASM, miljönyttor från CBA-beräkningarna, och ökad resursför
brukning i jordbruket (härlett via budgetkost nader och skattekilar i SASM). Den 
samhällsekonomiska lönsamheten för jordbruket och för varje stödpaket har beräknats 
som: Företagsekonomisk lönsamhet + Kostnadsförda skatter (producentöverskott) + 
Miljönyttor – Stödbudget - Skattekil  
(se bilaga 2,3 och 4).

1.3.1 SASM-beräkningar 

Vi har använt SASM som är en ekonomisk optimeringsmodell för jordbruket i 
Sverige1. Med SASM-modellen kan man påvisa hur markanvändningen och produk
tionen förändras utifrån de beslut som lantbrukarna fattar, givet att besluten bygger på 
vad som är företagsekonomiskt mest rationellt. SASM optimerar även  
producentöverskottet. Den förändrade markanvändningen och produktionen kan i sin 
tur påverka miljön. SASM beaktar de viktigaste produktionsgrenarna, tillgången till 
och priserna på insatsmedel, förädlingen av produkter till handelsvaror, efterfrågan av 
olika livsmedel och transportkostnader såväl inom Sverige som vid import och 
export. Indata till SASM är i den här studien bland annat jordbrukarnas ansökan i 
SAM 2015 och jordbruksstatistiken för 2015 (Jordbruksstatistisk årsbok, 2016). 
Dessutom ingår produktionsgrenskalkyler för 2015, exempelvis Jordbruksverkets 
PRG- kalkyler och Agriwise områdeskalkyler (2016).

De ekonomiska effekter som beräknas handlar om jordbrukets produktion, lönsamhet 
och struktur såsom: produktionsvolymer, lönsamhet i olika produktionsgrenar eller 
företagstyper, djurantal, företagsstruktur och sysselsättningseffekter. 

SASM-scenarier med olika stödkombinationer

De stöd och ersättningar som vi tagit med har tidigare analyserats i olika studier (se 
vidare genomgång i kapitel 2). Utifrån de tidigare analysresultaten (bilaga 1) 
analyserar vi stöden och ersättningarna i följande ordning: 

• Grundstöd och förgröningsstöd (dvs. = gårdsstödet)

• Betesmarksersättning (miljöersättning) 

• Kompensationsstöd (stöd till ANC-områden) 

• Nötkreaturstöd (produktionskopplat stöd)

• Vallersättning (miljöersättning)

Först beräknar vi ett basscenario fram till år 2030 (bas 2030). Det är de nuvarande 
stödreglerna 2015 som vi använder i basscenariot. Därefter beräknar vi ytterligare ett 
20-tal stegscenarier till år 2030 med justerade stöd som vi jämför med ”bas 2030”.

1 I bilaga 2 finns en mer utförlig beskrivning av SASM
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Uppgiften är bland annat att beräkna och analysera effekterna av:

-  olika varianter av stödens utformning (villkor, ersättningsnivåer),

- olika geografiska områdesindelningar av stöden, 

 olika kombinationer av stöden, dvs. hur stöden samverkar, 

- olika känslighetsscenarier, t.ex. högre eller lägre produktivitet eller ändrade 
insatspriser, marknadspriser, osv.

Basscenariot och alla övriga scenarier blir en framtidsbild av hur jordbruket kan 
tänkas utvecklas till år 2030. Detta skapas genom att lägga in förväntad 
produktivitets-utveckling (skördeökningar m.m.), förväntade priser baserat på 
prognos från OECD/FAO (2016) samt den jordbrukspolitik och de stöd som gäller för 
närvarande (2015-2020). Därefter görs nya beräkningar med ändrade eller borttagna 
stöd varvid den förväntade effekten av olika stöd och ersättningar kan studeras. 
SASM illustrerar då hur det kan komma att bli till år 2030 och hur utfallet påverkas 
av olika utformningar av stödvillkor och stödnivåer (allt annat lika).

1.3.2 CBA-beräkningar mot uppställda mål 

Många av resultaten och utdata från modellkörningarna i SASM använder vi i en 
konstruerad kostnads/nytto-analys (CBA). Analyserna gör vi utifrån olika 
målsättningar i tidigare analyser om sysselsättning, produktion, ekonomi, lönsamhet, 
miljö, etcetera (bilaga 1). Detta för att vi ska kunna få fram ett maximerat värde på 
miljönyttan utifrån de nationella miljömål som  mest påverkas av jordbruket, Ett rikt 
odlingslandskap, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, m.fl. 
(biologisk mångfald, kulturmiljö, vattenkvalitet och klimat). Att nå största möjliga 
miljönytta med de i modellberäkningarna tillagda stöden mätt i samhällseko no  miska 
termer och med restriktionen att jordbrukets företagsekonomiska lönsamhet eller pro
ducentöverskottet inte minskar annat än marginellt är det mål som vi prioriterar i den 
här studien. Vi beräknar även omfattningen på sysselsättningen. Effektivitetsmålet för 
de modellerade jordbrukarstöden och hela stödpaketen är i första hand största möjliga 
miljönytta per stödkrona.

Vi beräknar (se bilaga 4.4) det samhällsekonomiska värdet på följande vis. Vi tar det 
beräknade producentöverskottet (företagsekonomisk lönsamhet + kostnadsförda 
skatter) från SASM plus det estimerade miljönyttovärdet från CBA, minus stöd-
budget, plus/minus skattekilen från SASM. Allt sammanräknas till totalt samhällseko-
nomisk lönsamhet i CBA och kompletteras med omfattningen på sysselsättningen i 
kompensationsområdena, allt utifrån tre valda begränsade budgetnivåer. 

1.3.3 Arbetsgrupp

I arbetsgruppen för rapporten har ingått Anna-Lena Carlsson, Naturvårdsverket, 
Benjamin Bollhöner, Jordbruksverket, Thord Carlsson, Jordbruksverket, Knut Per 
Hasund, Jordbruksverket, Lars Jonasson, Lantbruksekonomen och Torben Söderberg, 
Jordbruksverket. Lars Jonasson har gjort SASM-beräkningarna och mycket av 
analyserna till SASM resultaten.

I en referensgrupp har Josefin Hjort, Havs- och vattenmyndigheten, Michael Frisk, 
Riksantikvarieämbetet, Hans Nilsson, Länsstyrelsen Skåne och Sofia Blom, 
Jordbruksverket medverkat.
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1.4 Läsanvisningar

I kapitel 2 finns det en genomgång av tidigare studier om svenska jordbrukarstöd och 
deras miljöeffekter. För den som är mer intresserad finns dessutom en utförligare 
sammanställning i bilaga 1. I kapitel 3 beskriver vi kortfattat metodiken för att få fram 
den maximala miljönyttan utifrån jordbrukarstöden och vilka stöd som bör finnas med 
i ett stödpaket passande till den kommande reformen. Utförligare metodbeskrivningar 
finns som bilagor. I bilaga 2 beskriver vi SASM. Bilaga 3 beskriver hur vi har 
genomfört skattningar av jordbrukarstödens miljöpåverkan och beräkningar av den 
samhällsekonomiska lönsamheten. I bilaga 4 och 5 finns genomgångar av hur vi kon
struerat CBAberäkningsverktyget för kostnads och nyttoanalyserna.

I kapitel 4 återfinns stegvisa analyser där vi kommenterar villkor för att få stöden,  
t ex. geografiska avgränsningar (finns utförligare i bilaga 5). Vi försöker skapa de 
mest lämpliga stödkombinationerna, utifrån olika budgetnivåer, med största möjliga 
miljönytta mätt i samhällsekonomiska termer och med restriktionen att jordbrukets 
företagsekonomiska lönsamhet inte minskar annat än marginellt. Slutligen i kapitel 5 
diskuterar vi möjligheterna hos olika stödkombinationer och scenarier att uppnå bästa 
möjliga samhällsekonomiska lönsamhet utifrån olika budget och miljömålsättningar.
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2 Litteraturgenomgång 
De studier som vi går igenom här har på olika sätt tagit upp hur olika stöd eller 
ersättningar påverkar det svenska jordbrukets produktion och ekonomi tillsammans 
med markanvändningen och i förlängningen stödens miljöpåverkan. I några av studi
erna finns också internationella utblickar. I studierna har några olika ekonomiska 
optimeringsmodeller för jordbruket använts exempelvis SASM, AgriPoliS och CAPRI 
(Jordbruksverket, 2014). En kort sammanfattning av resultaten från dessa studier 
redovisas nedan. Mer utförliga genomgångar och utdrag finns att tillgå i bilaga 1.

2.1 Studie om sysselsättningseffekter
I studien om stödens sysselsättnings och samhällsekonomiska effekter 
(Jordbruksverket 2014c) framgår det att stöd som har stora, positiva sysselsättnings-
effekter ofta har svag samhällsekonomisk lönsamhet. Det gäller främst vallersätt
ningen och kompensationsbidraget eller LFA-bidraget2, idag kompensationsstödet 
eller ANCstödet3 samt gårdsstödet. Endast miljöersättningen till betesmarker förenar 
hög samhällsekonomisk lönsamhet med positiva sysselsättningseffekter till tämligen 
låga kostnader per årsarbetstillfälle.

Ur ren sysselsättningssynpunkt så visar modellberäkningarna att det är miljö
ersättningen till vall och LFA-bidraget som ger särskilt stor effekt per budgetkrona. 
Jämfört med sysselsättningspolitiska åtgärder i andra sektorer är flera av åtgärderna i 
landsbygdsprogrammet budgeteffektiva. Störst effekt på sysselsättningen har dock 
gårdsstödet haft, såväl i jordbruket och på landsbygden som i Sverige totalt. Det beror 
i hög grad på att gårdsstödet i särklass är störst budgetmässigt. Stödens miljöeffekter 
är i flera avseenden stora, med väsentlig påverkan på flera av miljökvalitetsmålen. 
Om vissa av stöden helt togs bort skulle konsekvenserna för den biologiska mång
falden och kulturlandskapets andra kollektiva nyttigheter bli ytterst allvarliga.

Framför allt miljöersättningen till betesmark, men också gårdsstödet, LFA-bidraget 
och ersättningarna till vall och kulturmiljöer är betydelsefulla för odlingslandskapet 
och dess biologiska mångfald. Störst effekt på betesmarkerna har gårdsstödet och 
framför allt betesmarksersättningen. LFA-bidraget bidrar också något. Det är enbart 
gårdsstödet som ökar åkerarealen.

2.2 Studie om strukturomvandling och inlåsning
Studien om inlåsning och strukturomvandling (Jordbruksverket, 2015) visar att 
inlåsning av jordbruksmark på grund av gårdsstödet är begränsad, dvs. att passivt 
hävdande eller brukande av marken enbart för att få stödet inte är utbrett och att 
tillgången till arrendemark för aktiva brukare därför inte begränsas avsevärt. 
Gårdsstödet medför att strukturomvandlingen, dvs. möjligheten för enskilda gårdar att 
växa i areal, avtar i de produktiva bygderna eftersom mindre lönsamma jordbruk kan 
bli kvar längre. Det blir dock mer mark i produktion med gårdsstödet än utan. Av stor 
betydelse för lönsamheten inom jordbruket är att underlätta strukturomvandlingen för 
att kunna möta prisutveckling, internationell konkurrens och inkomstutveckling i 
andra sektorer.

2 Less favoured areas
3 Areas of natural constraint
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Gårdsstödet medför att jordbruksmarken fortsatt kan hävdas eller brukas i de mindre 
produktiva bygderna. I de flesta bygder blir dock fortsatt produktion det mest 
kostnadseffektiva sättet att uppfylla stödvillkoren. Störst negativ påverkan på 
jordbrukets utveckling får stödet i bygder där produktionen visar en svag positiv 
lönsamhet. Sådana områden finns bland annat i mindre bördiga slättbygder eller 
produktiva skogsbygder. Det handlar om områden där det finns efterfrågan på 
jordbruksmark men där gårdsstödsbeloppen samtidigt är relativt höga, såsom i 
bördiga områden där marken alldeles oavsett stöd kommer att brukas.

2.3 Studier om stödutformning
I AgriFoods rapport ”Hur bör gårdsstödet utformas?” (2014) presenterar de sina 
slutsatser om effekterna av den nya utformningen av gårdsstödet 2015-2020.  En 
viktig slutsats är att en utjämning av gårdsstödet på marginalen har större effekt på 
strukturomvandlingen än ett extra stöd till unga lantbrukare. Störst effekt fås om 
gårdsstödet fasas ut. Nystartarnas situation skulle bli radikalt förbättrad om 
gårdsstödet avvecklades, eftersom markpriserna skulle falla.

AgriFoods rapport ”Överlappande styrmedel” (2016) utgår från en rad fall med 
styrmedel som upplevs överlappa varandra på ett negativt sätt. Syftet är att analysera 
vad som skulle kunna ligga bakom. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att långt 
ifrån alla kombinationer av styrmedel som upplevs överlappande motiverar en 
förändring av styrsystemet på grund av att det är felkonstruerat. I ett flertal fall kan 
användningen av flera styrmedel förklaras av att det finns fördelar med att kombinera 
styrmedel. Det handlar främst om att flera styrmedel som syftar till att nå samma mål 
kombineras för att de på något sätt kompletterar varandra, till exempel när det gäller 
fördelningen av kostnaderna för miljöåtgärder. Dessutom behövs minst ett styrmedel 
per miljömål, och eftersom samhället har mer än ett mål kan flera styrmedel behövas 
för att främja olika användningar av samma resurs, exempelvis jordbruksmark.

2.4 Studie om gårdsstöd och förgröningsstöd
Studien visar att åtgärden diversifiering av grödor inom förgröningsstödet bara har 
marginell miljönytta. Även åtgärden permanenta gräsmarker har bara små 
miljöeffekter i Sverige. Den enda förgröningsåtgärd som har potential att öka 
miljönyttan är ekologiska fokusarealer.

I ”Förgröningen i praktiken” (Jordbruksverket, 2016b) påpekas att Sveriges 
inställning till förändringar i CAP tidigare varit att överföringar av budgetmedel från 
direktstödet till landsbygdsprogrammet förbättrar politikens träffsäkerhet avseende 
miljönyttan. Skälet till detta är att miljöersättningar kan anpassas mycket bättre till 
regionala och nationella behov (Ds 2014:6). EU-kommissionen gav medlemsstaterna 
möjlighet att ersätta vissa förgröningssåtgärder med miljöersättningar. Sverige 
använde dock inte denna möjlighet till nuvarande reform 2015-2020. För Sveriges del 
fanns exempelvis sedan tidigare miljöersättningar till fånggrödor och skyddszoner 
som liknar vissa av de villkor för åtgärderna som EUkommissionen ställer i 
förgröningen. För att kunna effektivisera miljöpåverkan ytterligare bör vi också ha 
klart för oss vilka miljöproblem som passar bäst att föra till vilka styrmedel; såsom 
olika stödformer, tvärvillkor eller strikta lagregler.
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2.5 Studie om kompensationsstöd och vallersättning
Utredningen ”Bra vallersättning och kompensationsstöd?” (Jordbruksverket, 2016a) 
har beräknat jordbrukarstödens påverkan på jordbrukets produktion och markanvänd
ning med SASM. Enligt modellberäkningarna leder både vallersättningen och kom
pensationsbidraget till att arealen vall och antalet nötkreatur ökar, jämfört med om 
stöden inte hade funnits. Kompensationsbidraget gör det företagsekonomiskt lönsamt 
att hävda betydligt större areal permanent betesmark, men vallersättningen leder 
däremot till något lägre betesmarksareal. Vallersättningen har i slättbygderna som 
främsta syfte att öka vallinslaget. Kompensationsbidraget har koppling såväl till areal 
grovfoder och antal djur som till arealen med annan växtodling. Med de förutsättningar 
och andra styrmedel som gäller för närvarande visar utredningens beräkningar att 
dessa båda styrmedel tillsammans både kan vara samhällsekonomiskt lönsamma och 
öka sysselsättningen i regioner med sämre naturliga betingelser för jordbruk.

2.6 Studie om höjda ersättningar till betesmarker
På uppdrag av Regeringskansliet har Jordbruksverket lämnat förslag på miljöåtgärder 
inom ramen för landsbygdsprogrammet (Jordbruksverkets regeringsuppdrag, 2016). 
Förslagen landade bl.a. i höjd ersättningsnivå och ökad budget i miljöersättningen för 
betesmarker och slåtterängar. Syftet med att höja ersättningsnivåerna är att öka 
arealen hävdad betesmark och slåtteräng genom att öka anslutningen till 
miljöersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar. Samtidigt bidrar de 
ersättningar som redan finns inom landsbygdsprogrammet till att behålla många 
betesmarker i hävd. Skötselkraven som följer med de olika ersättningarna bidrar ofta 
till att kvaliteterna i ängs och betesmarker bevaras och utvecklas. Förslaget på 
ersättningsnivå innebär en höjning med 1 000 kr/ha och år för betesmarker och 
slåtterängar med särskilda värden, skogsbete, mosaikbetesmark samt gräsfattiga 
marker och 400 kr/ha och år för alvarbete. På sikt kan det också krävas att 
ersättningen till betesmarker med allmänna värden blir höjd för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. En beräkning med SASM avseende de ovanstående 
höjningarna av ersättningen till betesmarker visar att ytterligare 130 000 hektar kan 
behållas i hävd fram till 2020 jämfört med om miljöersättningen skulle ligga kvar på 
nuvarande nivå. Det är betesmarker med särskilda värden som bevaras (116 000 ha). 
Arealen betesmarker med allmänna värden minskar däremot (39 000 ha).

2.7 SASM- beräkningar om förändrade stöd
Under 2016 har några modellberäkningar i SASM av EU:s gemensamma jordbruks-
politik genomförts med analyser av tänkbara ändringar av stöden. Jonassons (2016) 
analyser av CAP för programperioden 2015-2020 visar att gårdsstödet och för-
grönings stödet har stor betydelse för jordbruket men det beror delvis på att det är 
stora summor som går till dessa stöd. Effekten av gårdsstödet är också tydligt 
avtagande. I många fall blir effekten per stödkrona därför lägre än för andra stöd. De 
första kronorna i gårdsstöd ger mer effekt på produktionen och miljön än vad de sista 
gör när stödbeloppet per hektar ökas. 
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En negativ miljöeffekt i scenariot med halverat gårdsstöd är att arealen betesmark blir 
betydligt lägre än med hela stödet. Budgetkostnaden för gårdsstödet beräknas till 1,9 
miljarder. Ett första steg är därför att införa ett generellt stöd för att hålla betesmark
erna i hävd. Ersättningsnivån i scenariot har lagts på 900 kronor per hektar. 
Budgetkostnaden för detta beräknas till 200 miljoner. Dessa pengar räcker för att 
kunna bibehålla nästan lika mycket betesmarker som med hela gårdsstödet. Ett annat 
område där en halvering av gårdsstödet skulle försämra läget är den regionalpolitiska 
aspekten att bevara landsbygden och främja ett hållbart jordbruk i områden som har 
sämre förutsättningar. Eftersom nötkreatursstödet är budgeteffektivt för att skapa 
sysselsättning dubbleras stödet till nötkreatur i stödområdena (1-5m) som ett andra 
steg i beräkningarna. Budgetkostnaden för detta beräknas till 250 miljoner. 

Enligt beräkningarna i ett 4 stegs-scenario (med fyra anpassade stöd) skulle volymen 
för samtliga faktorer (arealer, djurantal, etc.) vara större än eller lika med scenariot 
med nuvarande stödpaket. Arealen hävdad betesmark beräknas kunna bli högre än 
med nuvarande stödpaket. Den aktivt brukade arealen åker skulle också bli högre 
genom att mindre arealer skulle ligga som långliggande träda.
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3 Vi beräknar effekterna av stöden  
med modellscenarier

Våra resultat bygger på SASM-beräkningar med påkopplade miljömässiga och 
samhällsekonomiska beräkningar. Sammanlagt har vi beräknat ett tjugotal scenarier 
för hur svenskt jordbruk kan komma att se ut till år 2030 vid olika stödutformningar. 
Det första scenariot visar ett tänkbart läge 2030 med nuvarande utformning av CAP. 
Detta scenario, ”bas 2030”, använder vi som referensscenario. Därefter beräknar vi ett 
start-, eller nollscenario, utan stöd men i övrigt med samma antaganden som i ”bas 
2030”. Startscenariot bygger vi sedan på och varierar med olika stöd och stödnivåer. 

Utifrån resultaten från våra beräkningar i SASM och resultaten från tidigare 
beräkningar i SASM maximerar vi mot effektivitetsmål såsom miljönytta, etcetera 
och bedömer dessa utifrån olika begränsade budgetnivåer (scenarier) och jämför med 
ett referensscenario. Det gör vi för att nå största möjliga miljönytta mätt i samhälls
ekonomiska termer och med restriktionen att jordbrukets företagsekonomiska lön
samhet inte minskar annat än marginellt. Dessutom behöver vi bibehålla mycket av 
sysselsättningen inom områden med kompensationsstöd.  

Vi måste också bestämma mer exakt vilka faktorer det är som ska bli maximerade i 
studien. Därefter kan vi beräkna vilken maximal miljöförbättring (miljönytta) och 
producentöverskott det blir för respektive stödform och hur stöden påverkar varandra. 
Detta gör vi genom att beräkna den maximala samhällsekonomiska lönsamheten med 
en stegvis SASM och CBA-modellering (utförlig beskrivning i bilaga 3). Det 
viktigaste effektivitetsmåttet för de analyserade stödpaketen är miljönyttan mätt i 
samhällsekonomiska termer och med restriktionen att jordbrukets företagsekonomiska 
lönsamhet inte minskar annat än marginellt. Maximerat utifrån största möjliga miljön
ytta per stödkrona. Detta utan att det sammantagna producentöverskottet får minska 
nämnvärt. Vi kan med SASM och CBA-verktyget jämföra den sammantagna sam
hällsekonomiska lönsamheten mellan olika scenarier och även jämföra olika miljön
yttors värden (bilaga 4).

3.1 Vad visar referensscenariot bas 2030?
Grunden till ”bas 2030” är data från 2015 gällande priser, produktionsteknik, 
tillgängliga arealer och byggnader. Dessa parametrar anpassas sedan för att spegla 
förhållandena 2030. De viktigaste antagandena är:

•  EU-priser från OECD/FAO Outlook 2026 med framskrivning till 2030

•  Förväntad produktivitetsutveckling gällande avkastning, arbetstid m.m.

•  Förväntad växelkurs på 8,90 SEK/EURO

•  Förväntad genomsnittlig årlig inflation är 2,25 % (värdet minskar 29 % fram  
till 2030)

•  Priser på insatser enligt trender, prognos lön, prognos energi m.m.
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Förväntad växelkurs baseras på Konjunkturinstitutets långtidsprognos. Den förväntade 
inflationstakten baseras på OECD/FAO Outlook 2026. Eftersom prognosen enbart 
sträcker sig till 2025 har den prognostiserade utvecklingen de sista åren skrivits fram 
till 2030. Utvecklingen stämmer relativt väl med den som prognostiseras av 
Konjunkturinstitutet.

Priserna på insatsvaror och produkter i ”bas 2030” bygger på svenska priser från 
2013-2015 kombinerat med prisutvecklingen på EU-marknaden enligt den prognos 
som OECD har gjort för jordbruket fram till år 2025 (OECD/FAO 2016). Eftersom 
OECD prognosen gäller till 2025 har prisutvecklingen för jordbruksprodukterna räk
nats fram till 2030 med samma procentuella förändring per år som beräknats för de 
sista åren i prognosen. Priserna har sedan räknats om till svenska kronor med en 
förväntad växelkurs på 8,90 SEK/EURO år 2030. 

3.1.1 Jordbrukspolitiken

När det gäller jordbrukspolitiken bygger Bas 2030 på att nuvarande CAP består fram 
till 2030. Observera dock att ersättningarna till jordbruket är fastställda i nominella 
belopp. Oförändrad politik innebär att ersättningsnivåerna sänks med inflationen. 
Fram till 2030 innebär det att ersättningarna minskar med 29 procent räknat i realt 
penningvärde. I analyserna och beskrivningarna kommer vi att ange alla 
ersättningsnivåer i löpande priser. Budgetkostnader, producentöverskott, miljönytta 
och samhällsekonomiska värden räknas dock om med inflationen så att de värden som 
anges för 2030 motsvarar värdet räknat i 2015 års penningvärde.

Det beräknade basscenariot för 2030 speglar ett läge där lönsamheten är pressad för 
spannmål och nötkött men bättre för mjölk, gris, kyckling och ägg. Detta är en följd 
av den prisutveckling som förutspås av OECD och FAO. Skillnaden i lönsamhet 
mellan branscherna kan ha betydelse för analyserna av de olika stöden i CAP. Vid låg 
lönsamhet är beroendet av stöd stort och då har utformningen av stöden stor betydelse 
för utfallet. Vid högre lönsamhet är produktionen mindre beroende av stöden och 
därmed mindre påverkbar genom förändringar av stödsystemet. Exemplet nedan visar 
trenden för köttproduktionen (dikor, ungnöt, suggor, tackor).

Källa: Officiell statistik för 2000 och 2015 samt SASM-modellberäkning för 2030 (PM: Lars Jonasson).
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Figur 1.  Antal husdjur från statistik för 2000 och 2015 samt för ”bas 2030” (i tusental).
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3.1.2 Vilka stödregler gäller i referensscenariot?

För stöden4 i referensscenario bas 2030 gäller bl.a. att:

• tidigare kompensationsbidrag har bakats ihop med den tidigare vallersättningen i 
stödområdena till ett kompensationsstöd,

• kompensationsstödet får inte enbart vara riktat till viss gröda (t.ex. vall) utan måste 
utgå till all åker i respektive stödområde,

• kompensationsstödet får bara ges till mark som berättigar till grundstöd (gårdsstöd),

• kompensationsstödet får inte ha direkt djurkoppling,

• miljöersättningar till betesmarker eller permanent gräsmarker får ha djurkoppling,

• länderna får differentiera ersättningen efter företagstyp och får även göra det efter 
företagsstorlek, vid vilka storlekar och med hur stor avtrappning föreslår länderna själva.

3.2 Stegvis uppbyggnad av stödpaket
För att konstruera ett framtida effektivt stödprogram inför CAP 2020-2027 beräknar 
vi först ett scenario helt utan de stöd som ska analyseras (startscenario). Vi tar alltså i 
detta (start)scenario bort gårdsstödet, kompensationsstödet, ersättningen till 
betesmarker, nötkreaturstödet och vallersättningen. I övrigt gäller alla antaganden i 
SASM och från bas 2030 scenariot. 

3.2.1 Ett startscenario med två (fasta) stöd

När vi väljer vilka stöd vi ska analysera beaktar vi hur nuvarande jordbrukarstöd är 
finansierade och hur svåra de är att förändra efter att de har avtalats fram mellan 
Sverige och EU-kommissionen. Det nationella stödet (Norrlandsstödet) är sedan 
tidigare förhandlat mellan Sverige och EU-kommissionen såväl till geografisk 
omfattning som till totalt budgetbelopp. Det nationella stödet ligger därför ograverat 
kvar i startscenariot. Vi har även låtit ersättningen för ekologisk djurhållning ligga 
kvar i startscenariot. Det är gjort eftersom bara vissa delar av de ekologiska stöden är 
möjliga att modellera i SASM och enbart vissa av de miljöeffekter som uppstår av 
ekologisk produktion har kunnat värderas. Ersättningen till ekologisk djurhållning har 
även hög potential att understödja dikoproduktionen i skogsbygder.

• Utifrån detta startscenario lägger vi sedan till och beräknar ett femtontal scenarier 
där stöd eller stödnivåer stegvis läggs in. Med denna metodik kan vi illustrera olika 
stöd-utformningar som kan jämföras med varandra eller med referensscenariot ”bas 
2030”. Vi kan också visa det mest effektiva stödpaketet från scenarierna med största 
möjliga miljönytta per stödkrona.

3.2.2 Analys i flera steg

Vid beräkningarna utgår vi från de nuvarande stödformerna som vi stegvis lägger på 
startscenariot. Beroende på vilka effekter stöden genererar (se bilaga 1) kan de läggas 
tillbaka ograverade eller med andra stödnivåer än de ursprungliga. Vissa av de nuvarande 
stöden bygger vi också om till snarlika stödkonstruktioner men med förändrade villkor 
eller stödnivåer för att öka just den stödformens positiva miljöeffekter.

4 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd och Statens jordbruksverks föreskrifter(SJVFS (2015:406) 
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
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Modellkörningarna gör vi i steg. Steg ett för den stödutformning som faktiskt före-
ligger och steg två för nästa inlagda stödform (bilaga 2 och kapitel 3). Förändringen 
eller skillnaderna mellan de framtagna scenarioresultaten uttrycker det senast inlagda 
stödets effekter. Lägger vi in stöden i steg (t.ex. ett scenario med fyra stöd) kan vi för 
varje typ av effekt se vad det senare inlagda stödet (ett scenario med fem stöd) ger för 
påverkan. Vid analyserna kan vi lägga in vilket scenario vi vill och jämföra det med 
ett annat, t.ex. ett startscenario (nollscenario utan stöd) mot scenariot bas 2030 (med 
nuvarande stöd), enligt tabell 1. 

I den stegvisa analysen strävar vi efter att lägga tillbaka jordbrukarstöden efter deras 
potentiella förmåga att påverka miljönyttan eller stödens påverkan på den totala 
samhällsekonomiska lönsamheten. Den ordningsföljd som vi valt att använda oss av 
redovisar vi i kapitel 1.3.1. Utifrån de ovanstående premisserna inkluderar vi stegvis 
de olika stödformerna i analysberäkningarna ända tills inga fler miljö- eller 
samhällsekonomiska vinster går att uppbringa (bilaga 4). 

Vid steganalyserna prioriterar och maximerar vi mål för miljönyttor och 
producentöverskott. Maximeringen gör vi utifrån tre begränsade budgetbelopp (lägre 
eller lika med nuvarande budget ”bas 2030”).

• fyra miljarder kronor per år,

• fem miljarder kronor per år, och

• sex miljarder kronor per år

Dessa belopp motsvarar en minskad CAP-budget för Sverige del på ungefär 30, 15 
respektive noll procent. 

Det utbetalda stödbeloppet för de direktstöd och miljöersättningar som vi analyserat i 
denna studie var för år 2015 cirka 8,5 miljarder kronor (Jordbruksverket 2016c). 
Omräknat till realt värde (2030) motsvarar det cirka sex miljarder.

Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) medför att EU:s totalbudget behöva minska 
med cirka 15 procent. Den totala CAP-budgeten skulle behöva minska med minst 6 
procent, om jordbrukarstödens andel på cirka 40 procent av hela EU-budgeten fortsatt 
skulle gälla, allt annat lika (EU-upplysningen, 2017-05-10). 
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4 Resultat från analyserna
Vi har i analyserna använt oss av två modeller som vi har kombinerat. Dels SASM- 
modellen och dels en egenkonstruerad CBA-modell kopplad till SASM. De resultat 
som presenteras i denna rapport är förknippade med (förhållandevis) stora osäker-
heter. Dessa beror i sin tur framförallt på antagna ingångsvärden i SASM samt på de 
värden som används i kostnadsnyttoanalysen (CBA). SASM-modellen har fördelen 
att den kan göra lönsamhetsberäkningar för jordbruket på en detaljerad nivå för 
Sverige. Det finns dock vissa begränsningar i modellens konstruktion5. De värden 
som används i SASM-modellen såsom framtida produktivitet och priser är osäkra av 
naturliga skäl då prognoser bygger på förväntningar. De värden som används i 
kostnads/nytto-analysen för bland annat miljönyttan är några år gamla och associerade 
med stora variationer beroende på hur, var, när och av vem de estimerats. Av dessa 
anledningar bör man tolka de absoluta siffrorna i resultaten med stor försiktighet.

För att bättre förstå de osäkerheter som finns i resultaten har vi gjort ett antal 
känslighetsanalyser för att se hur robusta modellresultaten är (kapitel 4.6 och i bilaga 
6). Dessa analyser tyder på att den inbördes relationen mellan de olika scenarierna 
inte förändras nämnvärt då ett parametervärde ändras, såsom priset på nötkött. Det 
ger slutsatsen att stödpaketens inbördes resultat är relativt robusta oavsett 
parametervärde. Scenariot ”budget fem miljarder” ger exempelvis alltid störst 
miljönytta i jämförelse med de andra scenarierna och referensscenariot ”bas 2030”. 

I analyserna och beskrivningarna anger vi alla stöd eller ersättningsnivåer i 
2015 års prissättning. Det innebär att ersättningsnivåerna förändras med 
årsinflationen. Fram till 2030 minskar stöd- och ersättningsbeloppen med 29 
procent räknat i realt penningvärde.

4.1 Stegvisa kostnads/nytto-analyser
Scenariot ”bas 2030” visar hur jordbruket skulle ha utvecklats till 2030 om vi skulle 
fortsatt med nuvarande jordbrukarstöd. Vi använder detta scenario som referens 
”bas 2030” när vi räknar ut hur man kan effektivisera de samlade jordbrukarstöden. 
Vi analyserar utifrån de olika målsättningar och prioriteringar som finns inom jord
brukspolitiken. Genomgående kommer vi dock att prioritera miljönyttan högst i 
våra analyser. 

Inga stöd jämfört med oförändrade stöd år 2030

I tabell 1 jämför vi referensscenariot ”bas 2030” med startscenariot. Om vi tar bort 
gårdsstödet, kompensationsstödet, betesmarksersättningen, nötkreaturstödet och 
vallersättningen helt kommer åkermarken att minska med nästan en miljon hektar. 
Betesmarkerna kommer i princip att försvinna. Antalet nötkreatur kommer att minska 
med nästan två tredjedelar. En tredjedel av arbetstillfällena inom jordbrukssektorn 
skulle försvinna. Värdet av jordbrukets nettoresultat kommer att minska från knappt 
fem miljarder till två miljarder. Sverige skulle dock slippa en utbetalning på drygt fem 
miljarder för jordbrukarstöden.

5 I bilaga 2 finns en mer utförlig beskrivning av SASM
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Ser vi på resultatet från den samhällsekonomiska CBA beräkningen minskar värdet på 
miljönyttan med ungefär 1,4 miljarder i startscenariot jämfört med ”bas 2030”. 
Miljövärdet blir till och med negativt i startscenariot. Det totala miljövärdet kan 
knappast bli noll för så fort någon jordbruksproduktion sker blir det en miljönytta som 
är positiv eller negativ. Det totala samhällsekonomiska nettonuvärdet blir cirka 400 
miljoner högre i startscenariot än i ”bas 2030”, cirka 3,5 mot 3,1 miljarder kronor6. 

Den nuvarande utformningen av stöden ger förutom betydande miljövinster också 
ökad sysselsättning i områden med kompensationsstöd. Kostnaderna för stöden är 
dock högre än miljövinsterna vilket innebär att startscenariot utan stöd ger högre total 
samhällsekonomisk effektivitet än scenario ”bas 2030”. Om även sysselsättnings-
effekten räknas med skulle sannolikt de positiva effekterna gå över till scenario  
”bas 2030” favör 

Steg 1: Lägga till gårdsstöd och förgröningsstöd

Det första steget i vår analys är att lägga till gårdsstödet. Gårdsstödet är betydelsefullt 
för att bevara odlingslandskapet och dess biologiska mångfald. Dess stora positiva 
miljöeffekter beror i hög grad på att det motverkar nedläggning av jordbruksmark 
utanför slättbygderna. För att undvika kapitalisering av jordbruksmark är det dock 
viktigt att ingen överkompensation sker när gårdsstödet utformas. Effekten av 
gårdsstödet är tydligt avtagande. De första kronorna i gårdsstödet ger mer effekt på 
produktionen och miljön än vad de sista gör när stödbeloppet per hektar ökas. Vi har 
därför valt att i ett första skede enbart lägga tillbaka halva gårdsstödet. Det innebär en 
ersättning strax under 900 kronor per hektar.

För att öka miljönyttan och dämpa kapitaliseringen har vi lagt ett miljövillkor i 
gårdsstödet i form av ett förgröningsstöd i slättbygderna. Vi har också valt att enbart 
lägga gårdsstöd till åkermark. Betesmarken får istället höjd miljöersättning vilket 
läggs till i ett senare steg. Detta för att förenkla och tydliggöra regelverket så att inte 
vissa betesmarker får både gårdsstöd och miljöersättning, andra enbart miljöersättning 
och några enbart gårdsstöd.

Målfaktorer Bas 2030 Start-scenario Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 1 600 -900

Betesmark, 1000 hektar 240 2 -238

Nötkreatur, 1000 antal 1 300 480 -820

Årsarbeten, 1000 antal 38 25 -13

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 900 2 000 -2 900

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 2 300 -1 200

Värde miljönytta, miljoner kr 1 100 - 280 -1 380

Stödbudget, miljoner kr 6 000 630 -5 370

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 3 500 400

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 600 790 -810

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Tabell 1.  Jämförelse av scenariot ”bas 2030” och startscenariot.

6 I tabellerna 1-5, 9, m.fl. saknas den s.k. skattekilen som oftast minskar det samhällsekonomiska värdet (bilaga 3).
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Gårdsstödet fungerar som en grundplåt för att göra produktion lönsam i områden där 
lönsamheten skulle vara för låg utan stöd. När ersättningen läggs på halva nivån mot 
idag blir det 350 000 hektar mer åker som hålls i hävd än utan stödet. En stor del av 
den åkermark som hålls kvar i hävd tack vare detta gårdsstöd finns i slättbygden i 
Svealand och i norra Götaland. I skogsbygder och i norra Sverige räcker lönsamheten 
däremot inte för att hålla kvar all åkermark i produktion. Huvuddelen av den åker som 
skulle hållas i hävd med halva gårdsstödet skulle användas till vall. Detta medför i sin 
tur att det skulle bli fler nötkreatur. Ganska mycket skulle också läggas i träda 
eftersom det ibland är det billigaste sättet att uppfylla skötselkraven. 

Gårdsstödet skulle innebära att budgetkostnaden ökar 1,3 miljarder men det skulle 
både ge ökad lönsamhet i jordbruket och ökad miljönytta. Sammanvägt med de 
värden som används i CBAanalysen skulle de totala samhällsekonomiska värdena 
ligga i nivå med den totala budgetkostnaden. Om den ökade sysselsättningen i 
områden med kompensationsstöd skulle räknas och få ett värde blir gårdsstödet mer 
positivt för samhället. 

Steg 2: Lägga till betesmarksersättning

Det andra steget blir att lägga till betesmarksersättningarna. Ersättningsnivåerna som 
används är betydligt högre än i nuvarande utformning vilket är en kompensation för 
att betesmarken varken får gårdsstöd eller kompensationsstöd i den föreslagna 
stödutformningen. Vi har också lagt till en extra klass för de allra värdefullaste 
markerna, de betesmarker som är klassade som Natura 2000. 

De ersättningsnivåer vi räknar med är 3 000 kronor per hektar för betesmark med 
allmänna värden, 5 000 kronor per hektar för mark med särskilda värden, 6 000 
kronor per hektar för marker som är klassade som Natura 2000, 1 400 kronor per 
hektar till alvarbete och 3 000 kronor per hektar för betesmarker med annan klassning 
(mosaikbetesmark, skogsbete och fäbodbete).

Ersättningen till betesmarker medför att 270 000 hektar betesmark skulle hållas i 
hävd. Att det inte blir mer beror på att det behövs betesdjur och att dessa har låg 
lönsamhet. Den ökning på 70 000 djur som dessa ersättningsnivåer räcker till består 
främst av dikor med tillhörande ungdjur. Trots att det är fler djur som behöver 
vinterfoder medför ersättningen till betesmark att arealen åkermark som hålls i hävd 
skulle minska. Det beror på att djuren i högre grad skulle beta på permanenta 
betesmarker istället för på åker. 

Stödutbetalningarna skulle öka med 730 miljoner men lönsamheten för jordbruks-
företagen skulle endast öka med drygt 100 miljoner. Huvuddelen av pengarna går 
därmed till att täcka kostnader för produktion som annars inte hade blivit utförd. Det 
handlar då i stor utsträckning om miljötjänster vilket framgår av att miljönyttan ökar 
med 800 miljoner. Sammanvägt skulle ersättningen till betesmarker vara samhälls-
ekonomiskt lönsam. Dessutom ger det ökad sysselsättning i kompensations
stödområdena. 
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Steg 3: Lägga till kompensationsstöd

I det tredje steget lägger vi till kompensationsstödet. Den nuvarande utformningen av 
kompensationsstödet är relativt komplicerad med många ersättningsnivåer beroende 
på produktionsinriktning och region (bilaga 5). Vi har valt att använda ett enklare 
system med färre indelningar. Det totala geografiska området är dock detsamma. Vi 
har också valt att ge kompensationsstöd enbart till åkermark. Detta system är inte bara 
enklare, det ger också högre samhällsekonomisk lönsamhet än den nuvarande 
utformningen. Detta eftersom stöden fördelas bättre så att färre jordbrukare blir 
överkompenserade.

Kompensationsstödet gör det företagsekonomiskt lönsamt att i områden med sämre 
odlingsförutsättningar bruka betydligt större areal åkermark. Om det halva gårds
stödet (se Steg 1) förstärks med kompensationsstödet blir i princip all tillgänglig åker
mark lönsam att hålla i hävd. Kompensationsstödet förbättrar också lönsamheten i 
djurproduktionen vilket innebär fler betesdjur och att mer betesmarker kan hållas i 
hävd. Det ger också många extra arbetstillfällen i områden med kompensationsstöd.

Budgetmässigt är kompensationsstödet ett stort stöd. Enligt beräkningen ökar 
budgetkostnaden med 2,8 miljarder men allt är inte kompensationsstöd. 500 000 
hektar extra åker och 100 000 hektar extra betesmark medför även att utbetalningarna 
av gårdsstöd och betesmarksersättning ökar. Det är inräknat i förändringen av 
stödbudgeten. 

Kompensationsstödet ger också ökad miljönytta genom att mer jordbruksmark hålls i 
hävd. Miljönyttan motsvarar dock inte kostnaden vilket innebär att stödet är 
samhällsekonomiskt olönsamt. Den ökade produktionen i områdena med 
kompensationsstöd medför också att det skapas drygt 9 000 extra arbetstillfällen i 
dessa områden. Lägger man till värdet av detta förefaller kompensationsstödet vara 
bra för samhället.

Steg 4: Lägga till nötkreaturstöd

I steg fyra lägger vi till nötkreaturstödet och detta är oförändrat mot nuvarande 
utformning, dvs. cirka 800 kronor per djur och år. Stödet blir en drivkraft att ha fler 
nötkreatur av alla de slag. Utformningen skapar ett incitament för en mer betes och 
vallbaserad uppfödningsform. Stödet ger också en bättre fördelning av de ekonomiska 
incitamenten för nötkreatursuppfödning, så till vida att betesbaserad produktion blir 
mer lönsam och kraftfoderbaserad produktion mindre lönsam.

Den primära effekten av nötkreatursstödet är att det skulle bli drygt 300 000 fler 
nötkreatur. Merparten är dikor med tillhörande ungdjur. Den ökade tillgången på 
betesdjur medför i sin tur att cirka 35 000 hektar mer betesmarker blir företags-
ekonomiskt lönsamma att hålla i hävd. Det medför också att det blir drygt 3 000 extra 
arbetstillfällen varav merparten återfinns i områden med kompensationsstöd. 
Samhällsekonomiskt är den ökade miljönyttan för låg för att motsvara kostnaderna för 
stödet. Läget förbättras om man även beaktar den ökade sysselsättningen i områdena 
med kompensationsstöd.
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Steg 5: Lägga till vallersättning

I det femte steget lägger vi till vallersättningen men med något lägre nivå än i 
nuvarande program. Ersättningen är i detta scenario 400 kronor per hektar och 
utbetalas till vall som odlas utanför områdena med kompensationsstöd. Syftet med 
vall-ersättningen är att stimulera hållbar odling och minska läckage av växtnäring. 
Detta beräknas också bli uppnått i de områden som får del av stödet. En oönskad 
effekt är att arealen hävdad betesmark blir mindre eftersom det blir mer lönsamt att 
låta djuren beta på åker istället för på betesmark. Det blir också en regional 
förskjutning som gör att djurhållningen blir mer lönsam i slättbygden och minskar i 
skogsbygden. Något oväntat beräknas bortfallet av djur i skogsbygderna bli större än 
ökningen i slättbygderna. Vallersättningen kommer därför, enligt beräkningarna, att 
medföra färre nötkreatur. 

Budgetmässigt är det ett litet stöd. Miljönyttan blir därför heller inte så stor men 
tillsammans med ökningen av jordbrukets producentöverskott (lönsamhet) gör den att 
stödet är samhällsekonomiskt lönsamt. Stödet innebär dock att sysselsättningen kan 
komma att minska i kompensationsstödområdena. När vallersättningen är tillagd 
består stödpaketet av åtta stöd. Steget innebär en stödbudget på drygt sex miljarder 
och är därmed vårt scenario för ”budget sex miljarder”.

4.2 Justering av stödkombinationer

Steg 6: Justering av nötkreaturstöd

Scenariot ovan (steg 5) där alla stödformer är inlagda har hög samhällsekonomisk 
lönsamhet. Än mer positivt blir det om även den ökade sysselsättningen i 
kompensationsområdena beaktas. Budgetkostnaden år 2030 är dock 6,5 miljarder i 
dagens penningvärde, vilket innebär att det är nio miljarder som ska betalas ut i 
löpande penningvärde. Detta ligger sannolikt över den budget som kommer att 
beslutas 2021. 

Det är alltid intressant att hitta budgetalternativ med lägre kostnader. Vi har dels tagit 
fram ett alternativ med fem miljarder i stödbudget, cirka 15 procent begränsning av 
stödbudgeten jämfört med ”bas 2030” dels ett alternativ med fyra miljarder, cirka 30 
procent begränsning av stödbudgeten i ”bas 2030”. 

När vi minskar stödbudgeten går det inte bara att bryta ut ett stöd som lagts in i mitten 
av den stegvisa analysen eftersom effekten av detta stöd bygger på att vissa andra stöd 
finns med och att andra inte finns med. Ändras turordningen mellan stöden måste 
beräkningarna göras om och då kan utfallet för de enskilda stöden bli ett annat.

I vissa fall kan två stöd samverka och ge förstärkt effekt. I andra fall kan de motverka 
varandra och ge avtagande effekt. Det kan även vara effektivare att sänka nivån eller 
ändra utformningen av något stöd än att ta bort det helt. Stödet till nötkreatur gav 
miljö men inte tillräcklig för att motsvara kostnaderna. Detta på grund av en hög 
dödvikt genom att stora belopp går till djur som ändå hade funnits. Eftersom 
mjölkkorna sannolikt har högst dödvikt och lägst miljönytta testar vi först en 
utformning där stöd enbart ges till dikor och ungdjur. Stödet gav även vissa positiva 
effekter på sysselsättningen i kompensationsområdena.
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Steg sex:  Effekter av ett nötkreaturstöd som inte går till mjölkkor

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Ett nötkreaturstöd enbart till betesdjuren påverkar miljönyttan positivt men det blir 
färre arbetstillfällen i ANCområdena. Sammantaget skulle det vara samhällsekono
miskt fördelaktigt att enbart ge nötkreatursstödet till dikor och ungdjur. Budgetbespa
ringen är dock relativt liten så det kan behövas fler åtgärder.

Steg 7: Justering till lägre gårds- och kompensationsstöd

Gårdsstödet och kompensationsstödet väger tungt i stödbudgeten. Gårdsstödet är 
samhällsekonomiskt olönsamt i slättbygden på grund av hög dödvikt 
(överkompensation) och då särskilt på den bästa odlingsmarken. Kompensationsstödet 
kan också misstänkas ha starkt avtagande effekt genom ökande dödvikt vid höjd 
ersättning. Sänks stödnivåerna i kompensationsområden där dödvikten är hög 
påverkas miljönytta och producentöverskott förhållandevis lite samtidigt som det 
samhällsekonomiska utfallet förbättras genom sänkta dödviktskostnader. 

Genom riktade minskningar av stöden kan dödvikterna minskas. I detta scenario 
sänks kompensationsstöden i norra Sverige som infördes i steg 3 med 400 kronor per 
hektar. I övriga kompensationsområden sänks det med 700 kronor per hektar. Utanför 
kompensationsområdena sänks gårdsstödet till en nivå som ligger mellan 37,5 och 
12,5 procent av nuvarande stöd. Störst sänkning sker på den bästa odlingsmarken. 
Räknat i pengar är det en sänkning med 220 till 660 kronor per hektar jämfört med 
det som lades in i steg 1.

Justeringen av gårdsstödet och kompensationsstödet ger en miljard i budgetbesparing. 
Förändringen är också samhällsekonomiskt lönsam eftersom det främst är dödvikt 
med tillhörande dödviktskostnader som tas bort. Detta framgår av att 
producentöverskottet minskar nästan lika mycket som stödbudgeten. Utöver detta 
skulle miljönyttan öka. Sysselsättningen skulle däremot minska i kompensations
stödsområdena.

Målfaktorer Steg 5
Vallersättning

Steg 6
Nötkreaturstöd, 

inte till mjölkkor

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 500 0

Betesmark, 1000 hektar 390 390 0

Nötkreatur, 1000 antal 1 500 1 500 0

Årsarbeten, 1000 antal 41 40 -1

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 500 4 300 -200

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 900 3 800 -100

Värde miljönytta, miljoner kr 1 600 1 600 0

Stödbudget, miljoner kr 6 500 6 200 -300

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 000 3 000 0

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 2 000 1 900 -100
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Steg 7:  Effekter vid ett scenario med lägre kompensations- och gårdsstöd

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

4.3 En budget på fyra miljarder
För att komma ner till en tänkbar stödbudget på fyra miljarder krävs ytterligare 
åtgärder. Vi väljer därför att ta bort både vallersättningen och det kvarvarande stödet 
till nötkreatur. Dessutom sänker vi ersättningen till betesmarkerna med 500 kronor 
per hektar jämfört med de ersättningsnivåer som infördes i steg 2.

Borttaget stöd till vall och nötkreatur samt lägre ersättning till betesmark medför en 
besparing i stödbudgeten på 1,2 miljarder kronor. Detta leder dock till kraftigt sänkt 
miljönytta främst genom att mindre arealer med betesmark och åkermark hålls i hävd. 
Producentöverskottet skulle också minska liksom antalet sysselsatta. I detta fall är det 
främst miljötjänster som faller bort om stöden sänks. Samhällsekonomiskt ger 
sänkningen ändå ett överskott om enbart miljötjänsterna värderas. 

Steg 8: Borttagna vall- och nötkreatursstöd och lägre betesmarksersättning 

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Målfaktorer Steg 6
Nötkreaturstöd, 

inte till mjölkkor

Steg 7
Lägre komp. och 

gårdsstöd

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 400 -100

Betesmark, 1000 hektar 390 390 0

Nötkreatur, 1000 antal 1 500 1 400 -100

Årsarbeten, 1000 antal 40 39 -1

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 300 3 400 -900

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 800 3 700 -100

Värde miljönytta, miljoner kr 1 600 1 700 100

Stödbudget, miljoner kr 6 200 5 200 -1 000

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 000 3 400 400

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 900 1 900 0

Målfaktorer Fem miljarder Fyra miljarder Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 400 2 300 -100

Betesmark, 1000 hektar 390 260 -130

Nötkreatur, 1000 antal 1 400 1 100 -300

Årsarbeten, 1000 antal 39 36 -3

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 3 400 3 100 -300

Bokförda skatter, miljoner kr 3 700 3 400 -300

Värde miljönytta, miljoner kr 1 700 1 100 -600

Stödbudget, miljoner kr 5 200 4 000 -1 200

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 400 3 600 200

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 900 1 700 -200
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4.4 Ett scenario med största möjliga miljönytta
Vi beräknar även ett scenario där vi använder SASM till att optimera det 
samhällsekonomiska miljövärdet utifrån indata från SASM som läggs till CBA-
beräkningarna där arealer, djurantal och förändrad sysselsättning beaktas (tabell 2). I 
denna beräkning utgår vi från de totala resurserna som finns tillgängliga inom svenskt 
jordbruk, i första hand all åker och betesmark. 

Tabell 2.  Scenario beräknat för maximalt värde på miljönyttan 

 

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Vi utgår från att jordbrukarna självmant maximerar det samhällsekonomiska utfallet 
för miljönyttan istället för sitt eget företagsekonomiska utfall. Vid beräkningen 
använder vi samma estimerade baspriser för de olika miljöeffekterna som vid den 
samhällsekonomiska beräkningen, se bilaga 8. 

Utfallet av beräkningen visar att ytterligare åtgärder kan vidtas i stödsystemet för att 
förbättra värdet på miljönyttan. Både miljönyttan och värdet av fler arbetstillfällen i 
kompensationsområdena skulle kunna ökas men budgetkostnaden för att uppnå detta 
är så pass hög att det sammanvägda värdet för samhället skulle bli mindre. 

Jämfört med basscenariot är de viktigaste skillnaderna att det skulle vara en bättre 
styrning av betesdjuren till de regioner där de behövs. Det skulle också vara färre 
dikor och istället fler mjölkkor och fler stutar efter mjölkkorna. Odlingen av spannmål 
skulle dessutom vara mindre för att minska miljöbelastningen från växtnäring och 
växtskyddsmedel. Det är denna typ av resultat som skiljer det maximerade 
miljöscenariot från scenariot ”budget fem miljarder”. 

Det är också viktigt att beakta att det maximerade utfallet är omöjligt att uppnå i 
praktiken. Jordbrukarna skulle inte kunna agera samhällsekonomiskt korrekt på egen 
hand utan stöd eftersom de då skulle få för låg företagsekonomisk lönsamhet. Å andra 
sidan måste alla ekonomiska styrmedel finansieras och detta medför kostnader på 
annat sätt för samhället. Det går heller inte att få en hundraprocentig träffsäkerhet 
med stöden efter vad som vore önskvärt i ett samhällsperspektiv. Vissa åtgärder 
kommer att bli underkompenserade och därmed utebli. Andra blir överkompenserade 
och skapar dödviktskostnader.

Målfaktorer Bas 2030 Maximal  
miljönytta

Förändring Fem miljarder 

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 500 0 2 400

varav 3 årig vall 390 580 190 420

Betesmark, 1000 hektar 240 440 200 390

Nötkreatur, 1000 antal 1 300 1 300 0 1 400

Årsarbeten, 1000 antal 38 41 3 39

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 900 1 100 -3 800 3 400

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 -100 -3 600 3 700

Värde miljönytta, miljoner kr 1 100 2 300 1 200 1 700

Stödbudget, miljoner kr 6 000 ? ? 5 200

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 3 300 200 3 400

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 600 2 000 400 1 900
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Tidigare analyser och denna studie visar att följande stödutformning ger höga värden 
på den totala miljönyttan. Vi har valt att lägga gårdsstöd och kompensationsstöd 
enbart till åkermark. Kompensationsstödet har också fått färre indelningar. 
Betesmark erna får höjda ersättningar. Detta är för att förenkla och tydliggöra regel
verket så att inte vissa betesmarker får både gårdsstöd och miljöersättning, andra 
enbart miljöersättning och några enbart gårdsstöd. Vi har också kvar förgrönings-
stödet i form av ekologiska fokusarealer enbart i slättbygderna.

4.5 Administrativa förenklingar och låga 
transaktionskostnader

Den förändrade stödutformningen med ett enklare stödsystem och färre indelningar 
bedömer vi ger tydligare regler och sannolikt lägre transaktionskostnader. 

Därmed ger det förutsättningar för mindre administrativa bördor och kostnader för 
jordbrukarna samt lägre löpande administrativa kostnader för myndigheterna. Vi har i 
scenarierna valt att lägga gårdsstöd och kompensationsstöd enbart till åkermark. 
Kompensations stödet har också fått färre indelningar. Vi har även valt att bara ha kvar 
förgrönings stödet i form av ekologiska fokusarealer i slättbygderna. 

Alla typer av betesmarker får betesmarksersättning, men inte gårds eller kompen
sationsstöd. Betesmarken får höjd miljöersättning. Detta för att förenkla och tydlig
göra regelverket så att inte vissa betesmarker får både gårdsstöd och miljöersättning, 
andra enbart miljöersättning och några enbart gårdsstöd

Genom den beskrivna stödutformningen försöker vi undvika ”problematisk över-
lappning” som innebär att styrmedlen stör och motverkar varandra, så att effekten av 
ett styrmedel begränsas av att andra styrmedel används samtidigt. 

Vi försöker också undvika de ”kompletterande styrmedlen” som används för att nå 
ökad måluppfyllelse och/eller fördela kostnaderna för miljöåtgärder på olika aktörer. 
Detta gäller exempelvis tvärvillkoren/förgröningsåtgärder som brukaren måste upp-
fylla för att få gårdsstöd, och de olika miljöersättningarna inom landsbygds programmet, 
som medför större hänsyn till miljön och fungerar som en påbyggnad till 
tvärvillkoren/förgröningen. Genom att ta bort vissa tvärvillkor och förgröningsstöd 
underlättas hanteringen av miljöersättningarna betydligt.

”Administrativ komplexitet” innebär att liknande styrmedel härrör från olika fonder. 
Detta kan skapa höga transaktionskostnader och ett svåröverskådligt styrsystem för 
både brukare och handläggare. Därför har vi tydligt skilt stöden i pelare 1 från 
ersättningarna i pelare 2.

Genom att vi utgått från de stöd och ersättningar som redan finns inom stödadmini-
strationen behöver inga nya datasystem byggas. Ombyggnaden kan sannolikt lösas 
med mindre förändringar och förenklingar av det nuvarande stödsystemet. 
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4.6 Analyser utifrån olika budgetrestriktioner
Vi analyserar i detta kapitel olika stödkombinationer utifrån tre begränsade års budgetar 
på fyra miljarder, fem miljarder respektive sex miljarder kronor (omräknat till 2015 års 
penningvärde). Detta motsvarar cirka 5,6 miljarder, 7,0 miljarder och 8,4 miljarder i 
löpande priser för 2030. De stödkombinationer, årsbudgetar, som valts är de som pre
senterats ovan i kapitel 4.3: steg 8, kapitel 4.2: steg 7 och i kapitel 4.1: steg 5. De 
beräknade utfallen från respektive stödkombination jämförs först med basscenario  
”bas 2030” med nuvarande politik och sedan även med varandra.

4.6.1 Årsbudget på fyra miljarder

I scenariot med stödbudgeten på fyra miljarder ingår gårdsstöd, betesmarksersättning 
och kompensationsstöd. Gårdsstödet utbetalas enbart till åkermark och 
ersättningsnivån är lägre än med nuvarande utformning. Nivån är dessutom regionalt 
differentierad med högre ersättning på sämre odlingsmark. Ersättningen per hektar 
utgår från 12,5 procent av nuvarande nivå på bästa marken till halva nuvarande nivån 
i områden med kompensationsstöd.  I slättbygderna ingår även ett förgröningskrav 
som innebär att fem procent av åkern ska vara ekologisk fokusareal. 

Kompensationsstödet är utformat så att företag med en omfattande djurhållning, mer 
än 0,45 djurenheter per hektar åker, får högst bidrag. Stödet går till all åkermark 
oavsett gröda. Övriga företag får ett belopp per hektar för avsalu grödor (spannmål, 
oljeväxter, potatis mm) och ett något lägre för vall och träda. I norra Sverige, område 
1 till 3, finns även det nationella stödet.

* I beräkningarna används den regionala indelning som gällde fram till och med 2015 eftersom SASM inte är uppdaterad med den nya 
indelningen. Jmf bilaga 5.3.

Ersättningen till betesmark är högre än idag. Det motiveras bland annat av att betes
markerna inte får del av gårdsstöd eller kompensationsstöd. Ersättningsnivåerna vi 
räknat med är 2 500 kronor per hektar för betesmark med allmänna värden, 4 500 
kronor per hektar för mark med särskilda värden, 5 500 kronor per hektar för marker 
som är klassade som Natura 2000, 1 400 kronor per hektar till alvarbete och 2 500 
kronor per hektar för betesmarker med annan klassning (mosaikbetesmark, skogsbete 
och fäbodbete).

Utformningen med en stödbudget på fyra miljarder innebär en budgetbesparing på två 
miljarder jämfört med nuvarande stödsystem (tabell 3). Trots det är värdet på 
miljönyttan lika högt. Antalet sysselsatta i områden med kompensationsstöd skulle 
dessutom vara något fler än med nuvarande utformning. Detta innebär att det totala 
samhällsekonomiska värdet skulle vara 500 miljoner högre med detta alternativ än 
med nuvarande utformning. 

Område* Foderproduktion > 
0,45 DE/ha

Avsalu grödor Vall och träda

1-3 3 600 1 500 900

4a-5a 3 300 1 200 600

5 :b 1 700 800 0

5 :c 1 300 800 0
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Den företagsekonomiska lönsamheten  skulle dock minska kraftigt vilket innebär en 
omfördelning av jordbrukets inkomster. Omfördelningen av inkomster tar sig uttryck 
i lägre lönsamhet för jordbruket i slättbygderna. Den uppkommer till följd av lägre 
stöd till dessa bygder som motiveras av att huvuddelen av produktionen i slättbygden 
kan klara sig utan stöd.

Tabell 3.  En jämförelse mellan ”bas 2030” och ”budget fyra miljarder” 

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

4.6.2 Årsbudget på fem miljarder

Vid en stödbudget på fem miljarder är scenariot utformat så att de extra pengarna 
används till högre ersättning till betesmarkerna, till vallersättning i slättbygden och 
till ett nötkreatursstöd för betande djur (tabell 4). 

Ersättningen till betesmark höjs ytterligare så att den exempelvis blir 3 000 kronor per 
hektar för betesmark med allmänna värden. Ersättningen är 5 000 kronor per hektar 
för mark med särskilda värden, 6 000 kronor per hektar för marker som är klassade 
som Natura 2000 och 3 000 kronor per hektar för betesmarker med annan klassning. 
Vallersättningen är 400 kronor per hektar och utbetalas till vall som odlas utanför 
områden med kompensationsstöd. Nötkreatursstödet är 800 kronor per djur till dikor 
och till rekryteringskvigor och alla slaktungnöt som är över ett år. 

Målfaktorer Bas 2030 Budget fyra mil-
jarder

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 300 -200

varav 3 årig vall 390 410 20

Betesmark, 1000 hektar 240 260 20

Nötkreatur, 1000 antal 1 300 1 100 -200

Årsarbeten, 1000 antal 38 36 -2

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 900 3 100 -1 800

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 3 400 -100

Värde miljönytta, miljoner kr 1 100 1 100 0

Stödbudget, miljoner kr 6 000 4 000 -2 000

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 3 600 500

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 600 1 700 100

Scenariots ersättningar Belopp kronor per hektar

Betesmark, allmänna värden 3 000

Betesmark, särskilda värden 5 000

Betesmark, Natura 2000 6 000

Betesmark, övriga 3 000

Vallersättning 400

Nötkreatursstöd, betesdjur > 1 år 800
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Tabell 4.  En jämförelse mellan ”bas 2030” och scenariot ”budget fem miljarder” 

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

4.6.3 Årsbudget på sex miljarder

Vid utformningen av stödbudgeten på sex miljarder kommer inkomstfördelningen att 
få större genomslag än i alternativen med lägre stödbudget. Gårdsstödet har samma 
beloppsnivå i hela landet även om det kapitaliseras i markvärdet i slättbygden, 
nötkreatursstödet ges även till mjölkkor och beloppen i kompensationsstödet höjs. 
Stödnivåerna är då de som beskrevs stegvis i avsnitten 4.1.1 till 4.1.5. 

Tabell 5.  En jämförelse mellan ”bas 2030” och scenariot ”budget sex miljarder”

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Den framtagna utformningen beräknas medföra en stödkostnad på 6,5 miljarder vilket 
är något högre än nuvarande (tabell 5). Miljönyttan skulle då bli 500 miljoner högre än 
med nuvarande stöd. Dessutom skulle det bli drygt 4 000 fler arbetstillfällen i områdena 
med kompensationsstöd. Räknas allt detta samman skulle utfallet i värde för samhället 
bli något bättre än med nuvarande stödutformning. Trots att stöden är högre skulle 
producentöverskottet bli något lägre än med nuvarande stöd. Detta hänger samman med 
att en större andel av stödpengarna går till produktion som annars inte hade utförts 
eftersom den är företagsekonomiskt olönsam. En mindre del går till att förstärka inkom
sten för jordbrukare som bedriver produktion som skulle ha varit kvar även utan stöden. 

Målfaktorer Bas 2030 Budget fem mil-
jarder

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 400 -100

varav 3 årig vall 390 420 30

Betesmark, 1000 hektar 240 390 150

Nötkreatur, 1000 antal 1 300 1 400 100

Årsarbeten, 1000 antal 38 39 2

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 900 3 400 -1 500

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 3 700 200

Värde miljönytta, miljoner kr 1 100 1 700 600

Stödbudget, miljoner kr 6 000 5 200 -800

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 3 400 300

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 600 1 900 300

Målfaktorer Bas 2030 Budget sex mil-
jarder

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2500 0

varav 3 årig vall 390 520 130

Betesmark, 1000 hektar 240 390 150

Nötkreatur, 1000 antal 1 300 1 500 200

Årsarbeten, 1000 antal 38 41 4

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 900 4 500 -400

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 3 900 400

Värde miljönytta, miljoner kr 1 100 1 600 500

Stödbudget, miljoner kr 6 000 6 500 500

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 3 000 -100

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 600 2 000 400
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4.6.4 Jämförelse mellan stödbudgetarna

Vid en jämförelse mellan de tre scenarier med begränsade budgetar på fyra, fem och sex 
miljarder kan budgetarna på fyra och fem miljarder endast framstå som likvärdiga för 
samhället om man också beaktar den ökade sysselsättningen i områden med kompensa
tionsstöd. Beaktas inte detta är den på fyra miljarder mer samhällseko no miskt lönsam. 
Å andra sidan är miljönyttan betydligt högre i budgeten med fem miljarder (tabell 6). 
Sceneriet med en stödbudget på sex miljarder är det alternativ som ger minst omför-
delning av inkomster jämfört med nuvarande utformning. Samtliga ger fler arbetstill-
fällen i områden med kompensationsstöd än nuvarande utformning. 

Miljönyttan är också minst lika hög i de tre scenarierna med olika stödbudget som i 
basscenariot med nuvarande utformning. Bakom den sammanvägda effekten ligger 
dock lite olika profil för de olika miljönyttorna (se skillnaderna mellan budgetarna i 
tabell 6).

Tabell 6.  En jämförelse av miljönyttan för de tre budgetarna och ”bas 2030”.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror. 

Scenariot med fem miljarder i stödbudget har högst total miljönytta. Den viktigaste 
skillnaden mot basscenariot är betesmarkerna. Den minskning av arealen hävdad 
betesmark som ligger i basscenariot skulle kunna dämpas genom att cirka 150 000 
hektar mer skulle kunna hållas i hävd (se tabell 4). En annan viktig skillnad uppstår 
genom det förbättrade förgröningskrav som är kopplat till gårdsstödet i samtliga 
alternativa scenarier. Detta medför att fem procent av åkern i slättbygden avsätts till 
ekologisk fokusareal som permanent gräsmark med blommande örter. 

En försämring jämfört mot basscenariot är att arealen åker skulle bli något mindre på 
grund av låg lönsamhet. Den areal med lägre avkastning som faller bort finns främst i 
slättbygden i Svealand och norra Götaland. Mindre areal åker medför färre landskaps-
element vid åker men också minskad miljöbelastning i form av läckage av växtnäring 
och mindre användning av växtskyddsmedel. Fler betesdjur skulle å andra sidan 
medföra ökade utsläpp av växthusgaser. Scenariot med fyra miljarder har ungefär 
samma miljöprofil som det med fem miljarder men lägre stödbelopp medför att 
mindre areal kan hållas i hävd och detta drabbar både åker och betesmark. Jämfört 
med basscenariot är den totala miljönyttan likvärdig. Scenariot med fyra miljarder har 

Bas 2030 Fyra miljarder Fem miljarder Sex miljarder

Miljönyttor, nettonuvärden, miljoner 
kronor

Bas 2030 Förändring 
mot bas

Förändring 
mot bas

Förändring 
mot bas

Betesmarker särskilda värden 350 140 340 340

Övriga betesmarker 370 - 29 170 170

Åker 3 600 - 270 - 59 0

Åker slätt EFA 0 140 150 150

Landskapselement vid åker 570 - 42 - 9 0

Klimateffekter - 400 0 - 16 - 66

Kväveläckage - 1 500 16 3 - 49

Fosforläckage - 1 200 83 12 - 20

Växtskyddsmedel - 710 - 27 2 - 38

Total miljönytta 1 100 10 590 490
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dock mer betesmark och mer ekologisk fokusareal men mindre areal åker. Växt närings-
läckaget är också mindre men användningen av växtskyddsmedel skulle vara högre.

Scenariot med sex miljarder har nästan lika hög miljönytta som det med fem miljarder. 
Scenariot skiljer sig dock från de övriga genom att ha mer jordbruks produktion. Det 
är mer jordbruksmark som hålls i hävd, det är fler djur och åkermarken odlas mer 
intensivt än i övriga scenarier. Miljömässigt är detta på gott och ont. Det blir mer 
positiva effekter i form av mer marker som hålls i hävd men också mer negativa 
effekter i form av klimatgaser och växtnäringsläckage.

4.7 Totalt produktionsvärde och omfördelning  
av inkomster

Det totala produktionsvärdet för referensscenariot ”bas 2030” beräknar vi i SASM till 
knappt 23 miljarder kronor. Scenariot ”budget fyra miljarder får marginellt sämre 
produktionsvärde. Scenariot ”budget ”fem miljarder” får ett likvärdigt produktions-
värde med referensscenariot och scenario ”budget sex miljarder” får ett marginellt 
bättre värde. De i studien förändrade stödutformningarna påverkar därmed inte mer 
än marginellt det totala produktionsvärdet (tabell 7).

Tabell 7.  Beräknade produktionsvärden i miljoner kronor. 
Värdena avser spannmål, oljeväxter, potatis, sockerbetor, mjölk, nötkött, griskött, lammkött, ägg, etc.  
Värde vid gård i 2015-års penningvärde.

Källa: SASM-beräkningar.

Omfördelning av inkomster mellan jordbruksregioner

Hur blir omfördelningseffekterna mellan olika företagstyper och olika geografiska 
områden. Jämför vi referensscenariot ”bas 2030” med scenario ”budget fem 
miljarder” ser vi att Norrland (region 1-3) bibehåller den företagsekonomiska 
lönsamheten, och i skogsbygderna (region 4A-5C) ökar t.o.m. lönsamheten margi
nellt. Däremot minskar lönsamheten i mellanbygderna och slättbygderna relativt kraf
tigt (region 5M-9S). Den totala företagsekonomiska lönsamheten minskar från 4 900 
miljoner till 3 400 miljoner kronor. Samma trend ser vi också för scenariot ”budget 
fyra miljarder” fast ännu lite mer (tabell 8).

I de uppställda stödpaketen har stödutformningen inriktats på att få bort stöd som 
överkompenserar jordbruksföretag samt att införa stöd som gynnar driftformer  
som ger mer miljönytta. Därför sker ovanstående omfördelningar av inkomster inom 
 jordbruket.

Scenarier Totalt Sverige, kr

Referens "bas 2030" 22 800

Budget "fyra miljarder 22 300

Budget "fem miljarder" 23 100

Budget "sex miljarder" 24 100
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Tabell 8.  Beräknad företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kronor.  

Värde i 2015-års penningvärde.   

Källa: SASM-beräkningar.

Drivkrafter

Det går inte att få en hundraprocentig träffsäkerhet med stöden efter behov av miljö
förbättringar eller inkomstförstärkning. Vissa åtgärder kommer att bli under-
kompenserade och därmed utebli. Andra blir överkompenserade och skapar därmed 
dödviktskostnader.  

Gårdsstödet är samhällsekonomiskt olönsamt i slättbygden på grund av hög dödvikt 
(överkompensation) och då särskilt på den bästa odlingsmarken. För att undvika 
kapitalisering av jordbruksmark är det viktigt att ingen överkompensation sker när 
gårdsstödet utformas. Gårdsstödet kan diskuteras utifrån effektivitetssynpunkt. Drar 
vi pengar från gårdsstödet och satsar dem på miljöåtgärder med god kostnadseffek ti
vitet gentemot påverkbara miljömål får vi ökad effektivitet, allt annat lika. 

Kompensationsstödet kan också ha starkt avtagande effekt genom ökande dödvikt vid 
höjd ersättning. Sänks stödnivåerna i kompensationsområden där dödvikten är hög 
påverkas miljönytta och sysselsättning förhållandevis lite samtidigt som det samhälls
ekonomiska utfallet förbättras genom sänkta dödviktskostnader. Genom riktade 
minskningar av stöden kan dödvikterna minskas. 

Utformningen av nötkreaturstödet skapar ett incitament för en mer betes och 
vallbaserad uppfödningsform. Stödet blir en drivkraft att ha fler nötkreatur av alla de 
slag. Stödet ger en positiv effekt på miljön men på grund av hög dödvikt, genom att 
stora belopp går till djur som ändå hade funnits, blir det låg kostnadseffektivitet. 
Speciellt gäller det ett stöd till mjölkkor som har högst dödvikt och lägst miljönytta. 

Genom att minska beloppen till gårdsstöd och öka ersättningen till betesmark och 
höja kompensationsstödet gör man omföringar av inkomsten från växtodlingsgårdar 
på slätten till djurgårdar i skogsbygden. Dock är lönsamheten på slättjordbruken så 
hög att de ändå fortsätter producera. De jordbruk som drabbas hårdast lönsamhets
mässigt i denna studie är växtodlingsgårdar i sämre slättbygder eller i mellanbygder. 

Scenarier 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S Sverige

Bas 2030 34 179 75 60 114 50 210 516 198 105 1 598 1 726 4 865

Fyra miljarder 28 155 79 52 127 56 238 373 171 55 697 1 032 3 062

Fem miljarder 34 183 90 66 147 60 294 462 195 69 745 1 093 3 438

Sex miljarder 42 220 115 102 215 76 398 593 260 80 1 022 1 335 4 458
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4.8 Känslighetsanalyser
Resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom de är behäftade med avsevärd 
osäkerhet. De bör ändå kunna visa vilken riktning det kan vara bra att gå för att 
utforma stöden om målet är att stöden ska ge hög miljönytta uttryckt i samhällsekono
miska termer. Osäkerheten består dels i genuin osäkerhet om framtida förhållanden, 
dels av att modellerna måste innehålla förenklingar och inte exakt kan spegla 
verkligheten.

SASM-modellen innehåller en mängd antagande om priser och marknader, ofta med 
stora inbyggda osäkerheter6. Även de värden på miljönytta som vi använt i kostnads/
nyttomodellen omges av stora osäkerheter. Dessa antagande om priser, värden, 
marknadsutveckling, produktivitet, osv. har ofta stor betydelse för det beräknade utfallet 
i absoluta tal men får mindre betydelse i en policyanalys där två scenarier jämförs med 
varandra. I detta fall referensscenariot ”bas 2030” (fortsätta med nuva rande stöd) och 
scenariot ”budget fem miljarder” där vi begränsat stödbudgeten med femton procent. 

4.8.1 Känslighetsanalys av prisutvecklingen

Vi har valt att göra en känslighetsanalys av förändringar i nötköttspriset som är en 
faktor som kan ha stor betydelse för de beräknade utfallen år 2030. Omfattningen av 
en ökande djurproduktion har stor betydelse för företagens lönsamhet och även för 
utvecklingen av olika miljöeffekter. Mer utförliga beräkningar finns annars i bilaga 6.

Ökat pris på nötkött

Nötköttet sticker ut i prisprognosen från OECD och FAO. Enlig den kommer priset på 
nötkött sjunka med 40 procent fram till år 2030 medan griskött, kyckling och mjölk 
minskar mellan endast 13 och 26 procent. Eftersom lönsamheten för nötkreaturen är 
avgörande för utfallet gällande betesmarker, vallodling och sysselsättning i kompen
sationsområdena har vi gjort en känslighetsanalys där prisutvecklingen för nötkött är 
mer likartad andra animalier och fodermedel. Vi har lagt in ett 5 kronor högre pris 
(+22 %) för nötkött i SASM och sedan räknat om basscenariot och scenariot med en 
stödbudget på fem miljarder (tabell 9). Därefter beräknas miljönytta och det samhälls-
ekonomiska värdet på samma sätt som tidigare. 

Jämför vi utfallen i tabell 9 med de tidigare i tabell 4 framgår det att ett fem kronor 
högre pris för nötkött har stor betydelse för det beräknade läget 2030. Det skulle bli 
fler nötkreatur, mer vall, mer hävdade betesmarker, högre lönsamhet (producent-
överskott) i jordbruket och högre samhällsekonomiskt värde från jordbruket. Detta 
gäller dock både för ”bas 2030” och scenariot ”budget fem miljarder”. Styreffekten av 
stödpaketen är nästan densamma oavsett om priset på nötkött är högre eller lägre.

6 Se bilaga 2.
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Tabell 9.  Beräknade resultat vid ett scenario med höjt nötköttpris. Jämförelse mellan ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

I tabell 10 ser vi skillnaderna i enskilda miljönyttor efter att vi höjt nötköttpriset. 
Värdet på totala miljönyttan i ”bas 2030” respektive ”budget fem miljarder” scenariot 
är efter att vi höjt nötköttpriset. Jämför gärna förändringen med tabell 6.

Tabell 10.  Beräknade resultat vid höjt nötköttpris. Miljönyttan för ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Hade vi istället höjt produktiviteten med 1,0 % årligen inom köttproduktionen hade vi 
fått ett liknande resultat från känslighetsanalysen som det med ett tjugo procent högre 
köttpris. En sådan produktivitetsutveckling inom köttproduktionen skulle dock vara 
extremt hög (se bilaga 2).

4.8.2 Förändrade värden på miljöeffekter

För klimat- och miljöeffekterna finns det beräknade baspriser och intervall med 
samhällsekonomiska låga respektive höga priser. Vi har i första hand använt oss av 
värden på miljöeffekter från tidigare rapporter, särskilt från Jordbruksverkets rapport 
2014:12 (bilaga 8). Intervallen är ofta stora eftersom skattningar av de flesta samhälls-
ekonomiska estimat eller baspriser är behäftade med avsevärda osäkerheter. Det låga 
priset ligger i nederkant av det skattade intervallet, och anger ett minimivärde för 
respektive effekt. På motsvarande sätt används det höga priset för att visa miljö och 

Målfaktorer Bas 2030 Fem miljarder Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 500 0

varav 3 årig vall, 1000 hektar 470 570 100

Betesmark, 1000 hektar 280 410 130

Nötkreatur, 1000 antal 1 600 1 700 100

Årsarbeten, 1000 antal 41 43 2

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 5 500 4 100 -1 400

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 3 700 200

Värde miljönytta, miljoner kr 1 200 1 700 500

Stödbudget, miljoner kr 6 400 5 600 -800

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 800 4 000 200

Arbetskostnad sysselsättning ANC, miljoner kr 1 800 2 100 300

Miljönytta, miljoner kr Bas 2030, Fem miljarder, Förändring, 

Betesmarker särskilda värden 450 720 270

Övriga betesmarker 410 580 170

Åker 3 600 3 600 0

Åker slätt EFA 0 160 160

Landskapselement vid åker 570 570 0

Klimateffekter, Sverige -450 -500 -50

Kväveläckage -1 500 -1 500 0

Fosforläckage -1 300 -1 300 0

Växtskyddsmedel -700 -700 0

Total miljönytta (efter) 1 080 1 630 550
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klimateffekternas maximala värde. Det kommer under 2017 att lanseras en ny 
prisdatabas på Naturvårdsverket webbsida. Denna databas med skattade värden på 
miljöeffekter har dock inte varit tillgänglig till denna studie.

I bilaga 6 visar vi några känslighetsanalyser med förändrade värden på några klimat 
och miljöeffekter. Effekterna är utvalda efter deras relativa påverkan på värdet av mil
jönyttan i kostnads/nyttomodellen. Se bilaga 4.3 (antal miljöeffekter) och bilaga 4.4 
(volym och värde). De är beräknade utifrån:

• ett lågt värde på fosforläckage,

• ett högt värde på koldioxidutsläpp och

• ett halverat värde på åkermark och öppet odlingslandskap

Jämförs utfallen i känslighetsanalyserna framgår det att ett kraftigt förändrat värde på 
en enskild miljönytta kan ha stor betydelse för värdet på den totala sammanräknade 
miljönyttan i scenarierna. Detta gäller oavsett basscenariot ”bas 2030” eller scenariot 
”budget fem miljarder”. Förändringen av skillnaden i total miljönytta mellan de olika 
scenarierna är dock liten. För de beräknade exemplen är förändringen endast några 
procent av det totala värdet på miljönyttorna. 

Analyserna visar att skillnaden i total miljönytta mellan två stödpaket (scenarier) blir 
nästan densamma oavsett om värdet på en enskild miljönytta sätts högt eller lågt. Vi 
har också gjort känslighetsanalyser med ett högre köttpris med samma utfall, skill
naden mellan stödpaketen består nästan fullständigt. 

4.9 Exempel på miljöersättningar - kulturmiljö, klimat 
och fosforretention

De stöd och ersättningar som vi hittills modellerat med SASM har för program-
perioden 2015-2020 en årsbudget på 8,5 miljarder kronor. Varje år betalar Sverige ut 
ytterligare cirka tre miljarder kronor i jordbrukarstöd. Medel från svenska stads-
budgeten går i första hand till medfinansiering av olika miljöersättningar, investe-
ringsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet (EU-upplysningen 2017). Ska 
vi räkna med samma besparingskrav (10-20 %) på hela budgeten som för EUs direkt-
stöd får vi ungefär 2,5 miljarder tillgängliga till landsbygdsprogrammet (utöver 
beloppen i betesmarks, ekologisk djurhållning och vallersättningarna i de analyse
rade SASM-scenarierna).  Den bantade svenska årsbudgeten för CAP skulle därmed 
bli cirka 10 miljarder kronor (i 2015 års penningvärde, inklusive den svenska medfi
nansieringen).

De flesta projektstöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet klarar vi inte av 
att analysera med hjälp av SASM. Ska vi analysera och effektivisera stödsystemet 
ytterligare för att öka miljö och kulturmiljönyttorna måste vi göra sådana 
beräkningar utanför SASM. Detta gäller exempelvis för insatser där jordbrukarna 
saknar direkta ekonomiska eller produktionsmässiga incitament att genomföra 
insatsen. Inte heller i de fall där själva placeringen i landskapet har betydelse för den 
positiva effekten kan vi använda oss av SASM vid analyserna.
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Genom att koncentrera insatserna/åtgärderna enbart till marker där miljö- och kultur
miljöeffekterna blir extra stora kan vi effektivisera stöden och ersättningarna. Kan vi 
lägga ersättningen på en nivå som understiger värdet för miljönyttan blir utfallet extra 
bra. Det motsvarar ett utfall på över 1,0 för kvoten mellan miljönytta (intäkt) och 
stödbelopp (kostnad).

Vi har tagit fram tre exempel på ersättningar där vi ytterligare kan förbättra miljö- och 
kulturmiljönyttan (bilaga 7). De ersättningar vi valt att modellera är:

• En ersättning för att bevara och sköta landskapselement

• En ersättning för att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid från torvjordar

• En ersättning för att minska fosforläckaget 

Kommentar

Resultatet från de modellerade ersättningarna ska bara ses som exempel på hur 
mycket miljönytta vi skulle kunna åstadkomma med riktade miljöersättningar och 
med stöd som också är kostnadseffektiva. 

Sammantaget för de tre exemplen på miljöersättningarna i denna studie blir kvoten 
mellan total miljönytta och totalt stödbelopp cirka 1,1. Den totala miljönyttan 
beräknas till cirka 260 miljoner kronor och de totalt utbetalda stöden beräknas till 
cirka 230 miljoner kronor (bilaga 7). Som jämförelse är kvoten (miljönytta/stöd-
belopp) cirka 0,3 för scenariot ”budget fem miljarder” och den totala miljönyttan är 
där värderad till 1 660 miljoner kronor. Det blir betydligt mer miljönytta per stödkrona 
för de riktade resultat och värdebaserade ersättningarna än för de generella jordbru kar
stöden. Det skapas även ytterligare miljövärden och den totala miljönyttan ökar.
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5 Diskussion och slutsatser 
Denna studie tar sikte på att analysera om det är möjligt att öka den samhällsekono
miska lönsamheten av de olika EUstöden jämfört med idag. Alternativt i vilken grad 
det är möjligt att nå samma jordbrukspolitiska mål som idag men med en mindre 
budget. 

Studien som är gjord inom regeringsuppdraget CAP:s miljöeffekter, indikerar att det är 
möjligt att även med en minskad stödbudget öka miljönyttan, bevara jordbrukets före
tagsekonomiska lönsamhet och öka den samhällsekonomiska lönsamheten. Dessutom 
kan sannolikt sysselsättningen i kompensationsområden bevaras. Flertalet av de ersätt
ningar och jordbrukarstöd som analyserats har inte någon större produktionsdrivande 
funktion, förutom möjligtvis nationella stödet och nötkreatursstödet. Det ska dessa stöd 
inte heller ha, eftersom de ska vara frikopplade från produktion. Funktionen är främst 
som inkomststöd. Ersättningar har ofta helt andra syften exempelvis som att gynna 
miljön. Detta gäller särskilt för betesmarks och vallersättningarna.

5.1 Genomgång av analyserna
Kraven på minskad finansiering till EU:s jordbrukarstöd och Storbritanniens utträde 
ur EU (Brexit) innebär sannolikt en minskad budget för den gemensamma jordbruks-
politiken efter 2021. De analyser som presenteras här grundas på att den årliga 
svenska stödbudgeten begränsats till fyra, fem respektive sex miljarder kronor. Det 
ska jäm föras med studiens referensscenario ”bas 2030” (behålla nuvarande stöd) som 
har en stödbudget på sex miljarder kronor (i 2015 års penningvärde).

Genom att justera i stödregler och villkor kan vi få stöden mer kostnadseffektiva. 
 Sverige kan därmed minska stödbudgeten utan att det nämnvärt påverkar de efter
strävade effekterna på miljönytta och företagsekonomisk lönsamhet i jordbruket. För 
att lyckas måste man kombinera stöd och ersättningar efter vilka synergier eller kon
flikter som finns mellan olika stöd. 

Ett villkor för resultatens giltighet är att de föreslagna principiella förändringarna av 
stödreglerna blir genomförda inom hela EU. Anledningen är att det handlar om 
EUgemensamma stöd som påverkar konkurrenskraften mellan medlemsländerna. 
Vilka förändringar av stöden (stödutformningar) det kan röra sig om beskrivs närmare 
i kapitel 5.2 och 4.1 ovan.

I scenarierna har vi som mål att maximera miljönyttan utan att jordbrukets lönsamhet 
(producentöverskottet) eller totala produktionsvärdet förändras nämnvärt. Detta gäller 
för hela jordbrukssektorn; enskilda jordbruk kan påverkas mer påtagligt. Vi har i 
efterhand kompletterat analysen med att beräkna sysselsättningen inom områden med 
kompensationsstöd. Steganalyserna visar vilken maximal miljöförbättring 
(miljönytta), företagsekonomisk lönsamhet och samhällsekonomisk lönsamhet det 
kan bli för respektive stödform och hur stöden påverkar varandra (bilaga 4). 

Effektivitetsmåttet i studien är att nå största möjliga miljönytta utifrån de stöd som vi 
lagt till i modellberäkningarna, mätt i samhällsekonomiska termer. Dock med restrik
tionen att jordbrukets företagsekonomiska lönsamhet inte minskar annat än marginellt 
för hela stödpaketet. 
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Vid analyserna har vi utgått från en ekonomisk optimeringsmodell (SASM) kombi-
nerat med ett konstruerat kostnads/nytto-verktyg (CBA). Det sistnämnda har vi 
konstruerat för att kunna analysera både jordbrukssektorns marknadsprissatta och inte 
prissatta effekter. Med hjälp av detta verktyg och SASM-modellen har vi skattat den 
totala samhällsekonomiska lönsamheten för jordbrukssektorn inklusive värdet på 
miljönyttan. Analysmodellerna innehåller många osäkra värden och antaganden.  
Därför ska resultaten tolkas med försiktighet. 

Gårdsstödet kan diskuteras utifrån effektivitetssynpunkt. Drar vi av belopp från 
exempelvis gårdsstödet och satsar dem på andra stöd eller ersättningar med god 
effektivitet mot vissa påverkbara miljömål får vi ökad effektivitet, allt annat lika. På 
motsvarande sätt har vi möjlighet att nå samma mål (för miljö och lönsamhet) som 
”idag” och samtidigt spara budgetmedel. Resultaten pekar på att förändrade 
utformningar av stöden kan ge mer total miljönytta.

Den förändrade stödutformningen med ett enklare stödsystem och färre indelningar 
bedömer vi ger tydligare regler och sannolikt lägre transaktionskostnader. Därmed ger 
det förutsättningar för mindre administrativa bördor och kostnader för jordbrukarna 
samt lägre löpande administrativa kostnader för myndigheterna. Genom att vi utgått 
från de stöd och ersättningar som redan finns inom stödadministrationen behöver inga 
nya datasystem byggas. Ombyggnaden kan sannolikt lösas med mindre förändringar 
och förenklingar av det nuvarande stödsystemet.

Vi har i scenarierna valt att lägga gårdsstöd och kompensationsstöd enbart till åkermark. 
Kompensationsstödet har också fått färre indelningar. Vi har även valt att bara ha kvar 
förgröningsstödet i form av ekologiska fokusarealer i slättbygderna. Slutligen får alla 
typer av betesmarker betesmarksersättning, men inte gårds eller kompensationsstöd.

Det går inte att få en hundraprocentig träffsäkerhet med stöden utifrån behoven av 
miljöförbättringar eller inkomstförstärkningar. Vissa åtgärder kommer att bli under-
kompenserade och därmed utebli. Andra blir överkompenserade och skapar därmed 
dödviktskostnader. I de uppställda stödpaketen har stödutformningen inriktats på att 
få bort stöd som överkompenserar jordbruksföretag samt att införa stöd som gynnar 
driftformer som ger mer miljönytta.

Genom att minska beloppen till gårdsstöd, öka ersättningen till betesmark och höja 
kompensationsstödet en omfördelning av inkomster från växtodlingsgårdar på slätten 
till djurgårdar i skogsbygden. Dock är lönsamheten på slättjordbruken så hög att de 
ändå fortsätter producera. De jordbruk som drabbas hårdast lönsamhetsmässigt i 
denna studie är växtodlingsgårdar i sämre slättbygder eller i mellanbygder. 

Vi har i ett scenario ”maximal miljönytta” utan stöd beräknat det maximala samhälls-
ekonomiska värdet på jordbrukets miljönyttor till knappt 2,3 miljarder kronor per år. 
Det kan jämföras med att motsvarande värde blir 1,7 miljarder kronor i studiens 
scenario med en årlig stödbudget på fem miljarder kronor (i 2015 års penningvärde).

Eftersom vi har maximerat miljönyttan i SASM utifrån de potentiellt tillgäng liga för
utsättningarna i arealer, djur, etc. finns det ingen stödbudget beräknad i scenariot 
”maximal miljönytta”. Vi kan dock komma relativt långt genom optimering av den 
företagsekonomiska lönsamheten (exempelvis scenario ”fem miljarder”). Men det är 
kostsamt att nå maximal miljönytta utan att optimera. Det skulle sannolikt krävas 
någonstans mellan en och tre miljarder kronor som kompensation (stöd) till jordbru
karna för den påtvingade lägre företagsekonomiska lönsamheten.
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Rapporten tar också upp några exempel på resultatbaserade miljöersättningar. Genom 
att koncentrera insatserna/åtgärderna enbart till de marker där miljö- och kultur miljö-
effekterna är extra stora kan vi kostnadseffektivisera stöden och ersättningarna.  
I ana lyserna värderar vi den totala miljönyttan till cirka 260 miljoner kronor och ersätt     
nings   budgeten stannar på cirka 230 miljoner. Det blir cirka 1,10 kronor i miljö nytta 
per stödkrona. Som en jämförelse ger scenariot med en årlig stödbudget på fem 
miljarder kronor totalt sett ett resultat på cirka 0,30 kronor i miljönytta per stödkrona. 
Det blir alltså mindre miljönytta per stödkrona för de generella stöden än för de 
riktade resultatbaserade ersättningarna.

För att kunna ge rekommendationer kring utformningen av individuella ersättningar 
och stöd bör det fortsatta arbetet utgå från en politisk avvägning om vilka effekter 
som är viktigast att uppnå med stöden. När det exempelvis gäller miljönytta behöver 
man indikera om något miljömål är prioriterat framför något annat. Innan man 
beslutar om en stödutformning krävs också en fullständig konsekvensanalys där  
man särskilt studerar fördelningseffekter av olika förslag.   

5.2 Hur effektiva kan stöden bli?
I denna studie lämnar vi alternativ på stödkombinationer utifrån tre begränsade 
budgetar på fyra miljarder, fem miljarder och sex miljarder kronor i 2015 års 
penningvärde. 

I stödbudgeten på fyra miljarder ingår endast gårdsstöd, betesmarksersättning och 
kompensationsstöd. Gårdsstödet och kompensationsstödet utbetalas enbart till åker
mark. Ersättningsnivån i gårdsstödet är lägre än med nuvarande utformning. Nivån är 
dessutom regionalt differentierad med högre ersättning på sämre odlingsmark. 
Ersättningen till betesmarker är högre än idag vilket är en kompensation för att betes
markerna inte får del av gårdsstödet eller kompensationsstödet. Scenariot med fyra 
miljarder har ungefär samma miljöprofil som det med fem miljarder (se nedan). Lägre 
stödbelopp medför dock att mindre areal kan hållas i hävd och detta drabbar både 
åker och betesmark. Exempel på ersättningsnivåer som vi har räknat med är 2 500 
kronor per hektar för betesmark med allmänna värden och 4 500 kronor per hektar  
för mark med särskilda värden. Men stödpaketet innebär ett betydligt lägre belopp  
för gårdsstödet.

Utformningen med stödbudgeten fyra miljarder innebär en budgetbesparing på två 
miljarder jämfört med nuvarande stödpaket ”bas 2030” (basscenariot). Trots det är 
värdet på den totala miljönyttan när alla miljöeffekter har räknats in lika högt.

Vid en stödbudget på fem miljarder använder vi de extra pengarna till högre ersätt ning 
till betesmarkerna, till vallersättning i slättbygden och till ett nötkreatursstöd för betande 
djur. Stödnivån i scenariot är för gårdsstödet 900 kronor, nötkreatursstödet 800 kronor 
och vallersättningen 400 kronor per hektar. Betesmarksersättningen är 3 000 kronor per 
hektar för allmänna värden och 5 000 kronor per hektar för särskilda värden. Scenariot 
med fem miljarder i stödbudget har också störst sammanlagd miljönytta. 

Vid utformningen av stödbudgeten på sex miljarder har behovet av inkomststöd fått 
större genomslag än i alternativen med lägre stödbudget. Gårdsstödet tillåts vara 
samma i hela landet även om det kapitaliseras i markvärdet i slättbygden. 
Nötkreatursstödet ges även till mjölkkor och kompensationsstödet har höjts. Stöd
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utformningen för de olika scenarierna beskrivs mer ingående i kapitel 4.1 ovan och 
bilaga 5.

Vid en jämförelse mellan de tre scenarierna kan budgetarna på fyra och fem miljarder 
framstå som likvärdiga för samhället om man även beaktar att bevarad sysselsättning 
i glesbygd har ett värde för samhället. Beaktas inte detta är budgeten på fyra miljarder 
mer samhällsekonomiskt lönsam. Det betyder dock att den totala miljönyttan bara är 
knappt 65 procent av den i scenariot med fem miljarder i stödbudget. Den totala 
miljö nyttan är ändå minst lika hög i de tre scenarierna med olika stödbudgetar som i 
basscenariot ”bas 2030”.

Eftersom lönsamheten för nötkreaturen (kött- och mjölkproduktion) är avgörande för 
utfallet gällande betesmarker, vallodling, total miljönytta samt sysselsättningen i 
kompensationsområdena har vi gjort känslighetsanalyser över prisutvecklingen för 
nötkött. Vi har lagt in ett högre pris för nötkött på fem kronor i SASM-modellen och 
sedan räknat om scenarierna ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”. Det framgår av 
analyserna att ett fem kronor högre pris för nötkött har stor betydelse för det beräk
nade läget 2030. Det skulle bli fler nötkreatur, mer vall, mer hävdade betesmarker, 
högre lönsamhet (producentöverskott) i jordbruket, förändrat värde på miljönyttan 
och ett högre samhällsekonomiskt värde från jordbruket. Detta resultat gäller både för 
”bas 2030” och ”budget fem miljarder” scenariot.

Vi har också jämfört några skattade värden (prisintervall) på miljönyttor. I våra 
beräkningar framgår det att ett kraftigt förändrat värde på en enskild miljönytta kan ha 
stor betydelse för värdet på den totala sammanräknade miljönyttan. Förändringen av 
skillnaden i total miljönytta mellan två scenarier är dock liten.  Styreffekten från 
scenari erna (stödpaketen) på värdet av totala miljönyttan är nästan densamma oavsett 
om priset på nötkött eller värdet på en enskild miljöeffekt är högt eller lågt.

5.3 Några slutsatser
 Det går att minska stödbudgeten och samtidigt öka miljönyttan och bibehålla ett 

företagsekonomiskt lönsamt jordbruk. Ett villkor är dock att nödvändiga föränd
ringar i stödutformningen genomförs inom hela EU.

 Ett mer effektivt stödpaket än idag kan bestå av minskat gårdsstöd och förenklat 
kompensationsstöd för åkermark, utökad betesmarksersättning, nötkreaturstöd utom 
till mjölkkor och vallersättning enbart i slättbygderna.

- Många av de nuvarande stöden är samhällsekonomiskt lönsamma men utform
ningen kan bli mer kostnadseffektiv. Gårdsstödet är exempelvis effektivt i kompen
sationsstödsområdena men inte i slättbygder där marken ändå skulle brukas.

 Jordbrukarstöden påverkar såväl inkomstfördelning som miljö, sysselsättning och 
produktionsvolym. Beroende på vilket av detta som ska väga tyngst kan stöden 
utformas på olika sätt.

- Det finns ett stort utrymme att påverka de olika villkoren, stödreglerna eller -nivåerna 
framöver. Det går sannolikt också att hitta ännu effektivare kombinationer av stöd 
som uppnår mer nyttor till lägre kostnad.
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Bilaga 1. En litteraturgenomgång  
av vilka sysselsättnings- miljö- och 
samhälls eko no miska effekter 
jordbrukarstöden kan ha

1.1  Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekono miska 
effekter har jordbrukarstöden?

Jordbruksverkets rapport 2014:20.

Studien visar bland annat att jordbrukarstöden kan ge betydande sysselsättnings
effekter på landsbygden och att vissa miljöersättningar förutom sina miljöeffekter  
kan ge minst lika stora effekter på sysselsättningen som investeringsstöden för 
landsbygds utveckling.

Resultaten i rapporten kommer från modellberäkningar i SASM, IO-modeller och 
samhällsekonomiska kalkyler. Känslighetsanalyser 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.

Det går inte att entydigt uttala sig om vilka stöd till jordbruket som totalt sett är bäst 
ur alla aspekter. Ett stöd som är bra ur miljösynpunkt och har hög samhällsekonomisk 
lönsamhet kan vara ineffektivt ur sysselsättningssynpunkt, eller omvänt. Studien 
omfattar gårdsstödet samt ett urval miljöersättningar och investeringsstöd år 2010.

Det framgår att stöd som har stora, positiva sysselsättningseffekter ofta har svag 
samhällsekonomisk lönsamhet. Det gäller främst vallersättningen och LFA-stödet 
samt gårdsstödet. Miljöersättningen till betesmarker är ensamt bland de studerade 
stöden om att förena hög samhällsekonomisk lönsamhet med positiva sysselsätt nings
effekter till tämligen låga kostnader per årsarbetstillfälle. Några av de studerade 
stöden är samhällsekonomiskt olönsamma; deras nettonuvärden är negativa. Att ett 
stöd är olönsamt behöver inte betyda att produktionen är olönsam. 

Positiva sysselsättningseffekter

Stöden har positiva effekter på sysselsättningen i landet i och med att de nyskapar 
eller bevarar flera tusen årsverken. Den helt övervägande delen av stödens syssel-
sättningseffekter uppstår i jordbruket. Vissa miljöersättningar kan ge lika stora 
effekter på sysselsättningen som investeringsbidragen, även sett per stödkrona.

Jämfört med sysselsättningspolitiska åtgärder i andra sektorer är flera av åtgärderna i 
landsbygdsprogrammet budgeteffektiva. Störst effekt på sysselsättningen har gårds stödet 
haft, såväl i jordbruket och på landsbygden som i Sverige totalt. Relativt stora sysselsätt
ningseffekter uppkommer också av vallersättningen och kompensationsbidraget.

Att skapa ett årsarbetstillfälle kostar med t.ex. kompensationsbidraget i genomsnitt 
avsevärt mycket mindre än vad de beräknade kostnaderna är för femte jobbskatte
avdraget eller sänkningen av krogmomsen. De dyraste stöden per budgetkrona är 
stöden till ekologisk produktion, kulturmiljöer, och biopannor samt gårdsstödet. I alla 
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regioner utom de tre nordligaste är det gårdsstödet som varit viktigast för sysselsätt ningen. 
Där är det i stället kompensationsbidraget som bidragit mest till sysselsättningen.

Stöden främjar biologisk mångfald men ökar utsläppen

Stödens miljöeffekter är i flera avseenden stora, 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.

Framför allt miljöersättningen till betesmark, men också gårdsstödet och stöden till 
LFA-områden, vall, kulturmiljöer och mjölkanläggningar är betydelsefulla för 
odlings landskapet och dess biologiska mångfald. Störst effekt på betesmarkerna har 
gårdsstödet och framför allt betesmarksersättningen. LFA-stödet bidrar också något. 
Det är enbart gårdsstödet som ökar åkerarealen. Därigenom bidrar det på ett 
avgörande sätt till miljömålet om odlingslandskapet.

Klimatmässigt har enligt modellberäkningarna alla de analyserade stöden negativa 
konsekvenser, vilket är ofrånkomligt när livsmedelsproduktionen, antalet husdjur och 
den odlade arealen ökar. Det är framför andra gårdsstödet, men också kompensations
bidraget och vallersättningen som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Både kväve- 
och fosforläckaget ökar till följd av gårdsstödet. Växtnäringsläckaget ökar också av 
vallersättningen och kompensationsbidraget. Gårdstödets stora positiva miljöeffekter 
beror i hög grad på att det motverkar nedläggningen av jordbruksmark utanför 
slättbygd. 

Vissa stöd är samhällsekonomiskt lönsamma – andra inte

Vissa miljöersättningar har hög eller mycket hög samhällsekonomisk lönsamhet 
medan andra är svåra att motivera ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv. Sam
hällsekonomiskt är det effekterna på klimat och biologisk mångfald som väger tyngst, 
jämte de företagsekonomiska kostnaderna.

Störst samhällsekonomisk nytta över tid ger miljöersättningarna till betesmarker och 
kulturmiljöer. I förhållande till stödbelopp är stöden till betesmarker och kulturmiljöer, 
de samhällsekonomiskt mest effektiva. Deras nettonuvärden är ungefär en faktor tio 
gånger större än för respektive stödbelopp. 

Slutsats

Det går inte att entydigt uttala sig om vilka stöd som totalt sett är bäst ur alla aspekter. 
Ett stöd kan vara bra ur miljösynpunkt och ha hög samhällsekonomisk lönsamhet, 
men vara ineffektivt ur sysselsättningssynpunkt. Om syftet är att stödet samtidigt ska 
främja sysselsättningen på landsbygden, ha god miljöpåverkan och vara 
samhällsekonomiskt effektivt tycks miljöersättningen till betesmark uppfylla dessa 
krav bäst. Inget av de studerade stöden är emellertid bra i alla miljöhänseenden. Ur 
ren sysselsättningssynpunkt så visar modellberäkningarna att det är miljöersättningen 
till vall och LFA-bidraget som ger särskilt stor effekt per budgetkrona. Utan självklara 
vinnare måste beslutsfattare därför väga respektive stöds starka och svaga sidor mot 
varandra vid val av stöd och fördelning av budgetmedel.
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1.2  Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling

Jordbruksverkets rapport 2015:14.

Studien visar att inlåsning av jordbruksmark på grund av gårdsstödet och ett passivt 
hävdande eller brukande av marken är begränsad. Trots att gårdsstödet i någon mån 
inbjuder till inlåsning av jordbruksmark är den potentiellt möjliga inlåsningen 
begränsad. Analyserna har delvis gjorts genom en modellering med analysverktyget 
AgriPoliS.

Strukturomvandling och kapitalisering

Av stor betydelse för lönsamheten inom jordbruket är att underlätta strukturomvand
lingen för att kunna matcha inkomstutvecklingen i andra sektorer. Några av de faktorer 
som påverkar jordbrukets lönsamhet är produktivitetsutveckling, jordbrukar stödens 
utformning, lägre kapital och produktionskostnader samt goda naturliga förutsätt
ningar för jordbruksproduktion till exempel markbördighet, samt fältstorlek och 
avstånd, dvs. arrondering. 

Gårdsstödet medför att strukturomvandlingen, dvs. möjligheten för enskilda gårdar att 
växa i areal, avtar i de produktiva bygderna eftersom mindre lönsamma jordbruk kan 
bli kvar längre. Det blir därmed mer mark i produktion med gårdsstödet än utan I de 
flesta bygder är en fortsatt produktion det mest kostnadseffektiva sättet att uppfylla 
stödvillkoren. Gårdsstödet medför också att jordbruksmarken fortsatt kan hävdas eller 
brukas i de mindre produktiva bygderna. Störst negativ påverkan på jordbrukets 
utveckling får stödet i bygder där produktionen har svårt att bli riktigt lönsam, som i 
mindre bördiga slättbygder eller produktiva skogsbygder. Där det finns en efterfrågan 
på mark och där gårdsstödsbeloppen samtidigt är relativt höga. Men den potentiella 
inlåsningseffekten i de mer produktiva regionerna är till stora delar överskuggad av 
den nytta gårdsstödet gör för de aktiva jordbrukarna och för det öppna 
odlingslandskapet i de mindre produktiva regionerna.

För att uppnå bättre miljönytta behöver stöden utformas efter förutsättningarna i 
respek tive region, dvs. vilken typ av markanvändning som behöver premieras i 
regionen för att bevara ett variationsrikt odlingslandskap. Därför måste stödnivån och 
stödvillkoren vara väl avvägda för att undvika en kapitalisering i arrende eller 
markpriser. För att exempelvis undvika kapitalisering eller inlåsning av jordbruks-
mark är det viktigt att ingen överkompensation sker när gårdsstödet utformas. En 
både miljömässigt och samhällsekonomiskt bra lösning vore att omfördela jordbruk
arstödet enligt följande: (1) minska gårdsstödsnivån, speciellt i den mest produktiva 
slättbygden där lönsamheten är god, dock med en gradvis minskning under lång tid 
och för hela EU, (2) utöka kompensationsstödet till det aktiva jordbruket i den mindre 
bördiga slättbygden, mellanbygderna och skogsbygderna samt i Norrland, (3) införa 
en speciell miljöersättning liknande kompensationsstödet för vissa skogsbygder, 
mellanbygder och Norrland för att där kunna behålla ett öppet odlingslandskap.
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1.3  Hur bör gårdsstödet utformas?

AgriFood. Rabinowicz m.fl. 2014. 

I detta PM presenterar AgriFood sina slutsatser om effekterna av den nya 
utformningen av gårdsstödet 2015-2020. Reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken innebär att ett antal val ska göras på nationell nivå. AgriFood har 
valt att fokusera på de samhällsekonomiska effekterna av de nationella val där sådana 
effekter är betydelsefulla. Vidare gör de analyser på effekterna av ekologiska 
fokusarealer (EFA). Dessa analyser rör snarare effekter av införandet av ekologiska 
fokusarealer än av detaljer i utformningen.

De olika valen handlar om en serie av från varandra fristående beslut även om 
konsekvenserna av varje val i varierande utsträckning beror på hur de andra valen har 
gjorts. Det är i närmaste ogörligt att analysera effekter av alla kombinationer. Därför 
har de endast belyst de viktigaste aspekterna av förslagen. 

Analyserna har genomförts med hjälp av modellerna CAPRI och AgriPoliS samt med 
underlag från databasen FADN. AgriPoliS har använts till att analysera 
stödutjämning, kopplade nötkreaturstöd, särskilt stöd till unga lantbrukare, reduktion 
av stöd till stora mottagare, samt ekologiska fokusområden. CAPRI har använts för 
att analysera: stödutjämning, kopplade nötkreaturstöd samt överföring av medel från 
gårdsstöd till landsbygdsprogram.

Slutsats

Några av AgriFoods slutsatser har sammanfattats i nedanstående punkter:

• Att inte överföra medel från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet strider mot 
Sveriges långsiktiga ambitioner när det gäller att reformera CAP och skapar ett 
trovärdighetsproblem. 

• En utjämning av gårdsstödet har marginellt större effekt på strukturomvandlingen 
än ett extra stöd till unga lantbrukare. Störst effekt fås om gårdsstödet fasas ut. Ett 
borttagande av gårdsstödet skulle radikalt förbättra nystartarnas situation. 

• Effekten av ett tillfälligt djurbidrag för nöt varierar kraftigt mellan regioner och 
beror på hur övriga EUländer agerar. Antalet mjölkkor skulle öka på bekostnad av 
andra djurslag. 

• AgriFood instämmer i bedömningen att ett högre stöd och speciella lösningar för 
mindre lantbruk är omotiverade. 

• Att avstå från möjligheten att reducera de riktigt höga stödbeloppen med mer än 5 
procent är däremot beklagligt. Att reducera stöden på över 150 000 euro skulle 
kunna vara ett litet steg i riktningen mot att behovspröva gårdsstödet fullt ut, vilket 
är motiverat då gårdsstödet främst är ett inkomstöd och Sveriges målsättning är att 
det långsiktigt bör fasas ut.
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1.4  Överlappande styrmedel

AgriFood. Johansson m.fl. 2016.

Rapporten från AgriFood utgår från en rad fall med styrmedel som upplevs överlappa 
varandra på ett negativt sätt. Syftet är att analysera vad som ligger bakom. 

Ofta används flera styrmedel för att uppnå varje miljömål och tillsammans skapar de 
många styrmedlen ett omfattande och komplext styrsystem. Problematisk 
överlappning innebär att styrmedlen stör och motverkar varandra, så att effekten av 
ett styrmedel begränsas av att andra styrmedel används samtidigt. 

Det finns fall där problematisk överlappning skulle kunna förekomma. Detta gäller 
exempelvis de många styrmedel som riktas till vallodling. Dessa kombinationer av 
styrmedel riskerar att störa varandra så att effekten av ett styrmedel förtas av att ett 
annat styrmedel används samtidigt. Detta medför att styrsystemet fungerar ineffektivt.

Det finns också två kategorier som innebär att styrmedlen inte stör varandra, men som 
skapar andra typer av problem för handläggare och jordbrukare. Administrativ 
komplexitet innebär att liknande styrmedel härrör från olika fonder eller myndigheter. 
Detta kan skapa höga transaktionskostnader och ett svåröverskådligt styrsystem för 
både brukare och handläggare. Det finns också ett antal fall som handlar om praktiska 
problem eller olägenheter. Problemen gäller exempelvis hur allmänna föreskrifter ska 
tolkas och att styrmedel delvis ”krockar” med varandra under vissa tider på året.

Bland fallen finns ytterligare tre typer av upplevda problem, som har en naturlig 
förklaring i hur styrsystemet är uppbyggt. De kompletterande styrmedlen handlar 
främst om att flera styrmedel används antingen för att nå ökad måluppfyllelse och/
eller för att fördela kostnaderna för miljöåtgärder på olika aktörer. Detta är fallet till 
exempel när det gäller tvärvillkoren/förgröningsåtgärder som brukaren måste uppfylla 
för att få gårdsstöd, och de olika miljöersättningarna inom landsbygdsprogrammet, 
som medför större hänsyn till miljön och fungerar som en påbyggnad till 
tvärvillkoren/förgröningen.

Vad jordbrukaren måste göra och vad hon kan få ersättning för att göra kan förändras 
över tid. Till exempel kan en åtgärd som en jordbrukare tidigare har fått ersättning för 
bli obligatorisk att genomföra om samhällets krav på jordbrukets miljöhänsyn ökar. 
Ett sådant byte från ersättning till krav har skett i ett av de empiriska fallen. 

Slutligen finns fall som handlar om att det finns alternativa användningsområden för 
en resurs. Det innebär att en resurs, till exempel ett stycke mark, kan användas för att 
nå flera olika miljömål. Exempelvis kan en jordbrukare för ett och samma stycke 
mark ansöka om ersättning för bete eller plantering av ädellövträd.

Ett radikalt nytt sätt att minska mängden styrmedel och risken för överlappningar 
vore att övergå från detaljstyrning på åtgärdsnivå till ett resultatbaserat styrsystem. 
Dagens styrsystem är åtgärdsbaserat, vilket innebär att jordbrukaren får ersättning för 
att utföra en åtgärd, till exempel att anlägga en våtmark. Denna indirekta styrning via 
åtgärder leder till att flera styrmedel används, eftersom det behövs ett styrmedel för 
varje åtgärd som kan bidra till att uppnå miljömålet.

Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att långt ifrån alla kombinationer av styrmedel 
som upplevs överlappande motiverar en förändring av styrsystemet på grund av att 
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det är felkonstruerat. I ett flertal fall kan användningen av flera styrmedel förklaras av 
att det finns fördelar med att kombinera styrmedel. Det handlar främst om att flera 
styrmedel som syftar till att nå samma mål kombineras för att de på något sätt 
kompletterar varandra, till exempel när det gäller fördelningen av kostnaderna för 
miljöåtgärder. Dessutom behövs minst ett styrmedel per miljömål, och eftersom 
samhället har mer än ett mål finns olika styrmedel som främjar olika användning av 
en resurs, exempelvis jordbruksmark.

Slutsats

Rapporten ger förslag på hur problemen med de upplevda överlappningarna skulle 
kunna minska, och syftar också till att skapa ökad förståelse för styrsystemets 
utformning och de principiella övervägandena. Dessa principiella överväganden 
handlar dels om att utarbeta ett effektivt system med avseende på kriterier som 
måluppfyllelse, kostnadseffektivitet etcetera., och dels om mer grundläggande frågor 
som relaterar till värderingar och normer, till exempel vem som ska betala för 
miljöåtgärder och vilket ansvar den enskilde brukaren respektive samhället har.

1.5  Förgröningen i praktiken

Jordbruksverkets rapport 2016:18.

I rapporten utvärderas förgröningen i Sverige. Analyserna är utifrån stödansökning
arna år 2015 och gjorda genom att bedöma miljöeffekter, beräkna åtgärdskostnader 
och värdera miljönyttor. Rapporten har främst tagits fram för att främja beslut om 
effektivare miljövillkor i direktstöden eller inom landsbygdsprogrammet. Studien 
lämnar även några förslag på förändringar för att skapa mer miljöeffektiva stöd än 
dagens.

Åtgärden diversifiering av grödor har bara marginell miljönytta. Det är visserligen en 
stor andel av åkerarealen som omfattas och många jordbrukare som berörs, men den 
areal där markanvändningen verkligen behöver förändras är liten.

Även åtgärden permanenta gräsmarker har små miljöeffekter i Sverige. Detta 
efter som kravet på bevarande och återetablering först infaller när fem procent av 
medlemsstatens referensareal av permanenta gräsmarker har ställts om. Detta 
försämrar möjligheterna, särskilt för de medlemsstater som har nationella 
referensarealer, att snabbt styra mot den önskade miljöeffekten att bevara 
långliggande vallar.

Kravet på ekologiska fokusarealer (EFA) medför en ökad omfattning av trädor, 
kvävefixerande grödor samt obrukade fältkanter. Den förändrade markanvändningen 
innebär en ökad miljönytta. Förändringen har främst skett i mellan och slättbygder 
där EFA också ger den största miljönyttan.

Hur villkoren för åtgärdstyperna inom ekologiska fokusarealer utformas avgör hur 
intressanta de blir för jordbrukarna och därmed också hur stor positiv miljöpåverkan 
vi kan uppnå. För att styra den ansökta ekologiska fokusarealen kan de olika EFA
typerna såsom olika former av trädor, olika former av vallar, obrukade fältkanter 
arealviktas lite olika. Viktningen bör kunna anpassas bättre till att ge mer miljönytta 
genom att kräva större arealer för de typ åtgärder med låg miljönytta.
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Kopplingarna till andra stöd och villkor bör ses över

Sveriges ståndpunkt har varit att överföringar av budgetmedel från direktstödet till 
landsbygdsprogrammet förbättrar politikens träffsäkerhet avseende miljönyttan. Med 
miljöersättningar kan vi rikta miljöåtgärderna betydligt bättre än med förgröningen. 
Vissa regelförändringar i kompensationsstödet till naturgivet missgynnade områden 
(ANC) innebär mer ekologiska fokusarealer även i jordbruksintensiva skogs- och 
mellanbygder samt att det blir lönsammare med spannmålsodling i de annars vall
dominerade skogsbygder som har ANCstöd. Detta kan påverka miljön positivt. 

Det kopplade stödet kan, som i Sverige, ha vissa miljömässiga fördelar om det styrs 
till mer extensiv produktion såsom betesdrift. I vissa länder har det kopplade stödet 
riktas till mer intensiv produktion såsom stalluppfödning. Stödet kan därmed leda till 
ökad djurtäthet och större miljöbelastning. I många fall är undantagen från 
förgröningen i Sverige berättigade utifrån den ringa miljöförbättring dessa arealer 
skulle bidragit med. Medlemsstaterna har små möjligheter att införa strängare regler 
och villkor i förgröningen som medför att den positiva påverkan på miljön blir större.

Förgröning för vissa miljökrav, miljöersättningar eller tvärvillkor för andra

EUkommissionen ger medlemsstaterna möjlighet att ersätta vissa förgrönings
såtgärder med miljöersättningar. Sverige har dock inte använt denna möjlighet. För 
Sveriges del fanns exempelvis sedan tidigare miljöersättningar till fånggrödor och 
skyddszoner som liknar vissa av de villkor för åtgärderna som EUkommissionen 
ställer i förgröningen. En orsak till Sveriges ståndpunkt är att vi bedömer att miljö
ersättningar kan anpassas mycket bättre till regionala och nationella behov än vad 
förgröningsåtgärderna kan.

För att kunna effektivisera miljöpåverkan ytterligare bör vi också ha klart för oss 
vilka miljökrav som passar att föra till vilka styrmedel; såsom olika stödformer, 
tvärvillkor eller strikta lagregler. Kravet på nationell referensareal för permanenta 
gräsmarker som tidigare var ett nationellt tvärvillkor har med den nya stödreformen 
blivit ett obligatoriskt stödvillkor inom förgröningen. Detta har dock inte gjort 
miljönyttan större (men möjligheterna till sanktioner har ökat).

Några av förslagen i studien till förändringar i förgröningen efter 2020 är:

• Ta bort åtgärden diversifiering av grödor. Om den ska vara kvar; bör kravet 
begränsas till gårdar som har minst 30 hektar åker och som ligger söder om den 
62:a breddgraden (norra Vänern – Gävle). 

• Om åtgärden permanenta gräsmarker ska vara kvar; bör den omformas till ett 
separat miljövillkor i form av en typåtgärd med ”långliggande vallar” inom 
ekologiska fokusarealer, samt till ett tvärvillkor med en nationell referensareal 
knuten till betesmarker och långliggande vallar,

• Utveckla kraven för ekologiska fokusarealer (EFA). Trädorna är viktiga för 
mångfalden men villkoren bör justeras så att inget brukande får ske på ansökt EFA
träda under första halvan av året och att trädorna ska vara bevuxna. De ska även 
kunna uppgraderas exempelvis till beträdor, d.v.s. vandringsstråk tillgängliga för 
allmänheten. EFA-typen ”insådd av vall” kan tas bort i Sverige och ersättas av 
”långliggande vallar” (se punkt två ovan).
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1.6  Bra vallersättning och kompensationsstöd?

Jordbruksverkets utredningsrapport 2016:8

Utredningen är genomförd genom att stödens påverkan på jordbrukets produktion och 
markanvändning är beräknade med SASM, en regionalt uppdelad ekonomisk modell 
över det svenska jordbruket. Från modellberäkningarnas ekonomiska resultat har 
effekterna på miljön och sysselsättningen estimerats. Slutligen är stödens samhälls
ekonomiska lönsamhet beräknade genom att samtliga effekter har värderats enligt 
samhällsekonomiska priser varefter värdena över tid diskonterats till nettonuvärden. 

Enligt modellen leder både vallersättningen och kompensationsbidraget till att arealen 
vall och antalet nötkreatur ökar kraftigt om stöden inte hade funnits. Kompensations
bidraget gör det företagsekonomiskt lönsamt att hävda betydligt större areal perma
nent betesmark, men vallersättningen leder däremot till något lägre betesareal. 
Vall ersättningen har som enda syfte att öka vallinslaget i slättbygderna. Kompensa-
tionsstödet har koppli§ng såväl till areal grovfoder och antal djur som till arealen med 
annan växtodling. Effekten av vallersättningen blir enligt beräkningarna ganska liten i 
det nuvarande programmet. Arealen vall skulle bli 50 000 hektar större i slättbygden 
än om vallersättningen inte fanns. Arealen tas i huvudsak från mark som annars hade 
haft spannmål.

De nya stöden ger ökad effekt

Det nya kompensationsstödet får enligt beräkningarna större effekt. Effekten beräknas 
bli att 180 000 hektar åker som annars skulle ligga obrukad som träda i stället 
kommer odlas med vall och spannmål. Ökningen är ungefär lika stor för båda 
grödorna och uppstår i norra Sverige och i södra Sveriges skogsbygder. 
Kompensationsstödet ger många extra arbetstillfällen i områden med sämre 
förutsättningar för odling men till hög samhällsekonomisk kostnad. Produktionen blir 
mindre effektiv på grund av att stöden leder till större förbrukning av insatsvaror än 
vad som är motiverat av marknadens efterfrågan innebär i flera fall också en stor 
samhällsekonomisk kostnad. En del av kostnaden är att kompensationsstödet 
sammanvägt medför ökad miljöbelastning.

Arealen med permanent betesmark som hålls i hävd påverkas av stöden och då främst 
av kompensationsstödet. Utan kompensationsstödet skulle 30 000 hektar färre 
betesmarker hållas i hävd. Vallersättningen påverkar också arealen betesmark som 
hålls i hävd. Sambanden är dock komplexa. Vallersättningen ger exempelvis 
incitament att flytta djuren från permanenta betesmarker till bete på åker. Eftersom 
vallersättningen i det nuvarande programmet bara finns i områden utan 
kompensationsstöd kan det dessutom medföra en förskjutning av djurhållningen från 
områden med kompensationsstöd till angränsande områden som får vallersättning. 
Detta är till fördel för arealen hävdad betesmark i slättbygden men till nackdel i 
områdena med kompensationsstöd.

Med de förutsättningar och andra styrmedel som gäller för närvarande visar 
utredningens beräkningar att dessa båda styrmedel tillsammans både kan vara 
samhällsekonomiskt lönsamma och öka sysselsättningen i regioner med sämre 
naturliga betingelser för jordbruk. Visserligen leder de till att produktionen av 
marknadsvaror blir mindre effektiv, men detta uppvägs klart av att stödens samtliga, 
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sammantagna miljöeffekter är gynnsamma. Arealen betesmark kan bli större samtidigt 
som nettoutsläppen av växthusgaser, växtnäringsläckaget och användningen av växt-
skyddsmedel kan bli lägre än om stöden inte funnits. Det förutsätter dock att stöden 
förändras i förhållande till sina nuvarande utformningar.

Det finns stor potential till förbättrad samhällsekonomisk lönsamhet genom att ändra 
utformningen av de utredda stöden. Detta kan dock innebära färre arbetstillfällen i 
områden med sämre förutsättningar för odling. Med den samhällsekonomiskt 
förbättrade utformningen av stöden skulle exempelvis 20 000 hektar mer betesmarker 
kunna hållas i hävd till samma budgetkostnad som i nuvarande program. Scenarierna 
med halv ersättning visar att effekten av stöden är avtagande. Effekten av att gå från 
läget utan stöd till halv nivå är betydligt större än att gå från halv till hel ersättning.

1.7  Förslag på miljöåtgärder inom ramen  
för landsbygdsprogrammet

Jordbruksverkets regeringsuppdrag. Dnr 4.1.17–4230/16.

Regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag att föreslå åtgärder inom landsbygds
programmet, som kan förbättra måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålen Ett rikt 
odlingslandskap, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt Myllrande 
våtmarker.

Jordbruksverket lade fram sju förslag, som vi anser kan genomföras med start 2018. 
De har rangordnats utifrån olika aspekter av hur akut åtgärdsbehovet är, hur kostnads
effektiv åtgärden är och i någon mån utifrån hur stor spridning åtgärden har och 
därmed hur stor potential den har att påverka miljömålsarbetet i hela landet.

Generellt handlar förslagen om att öka kostnadstäckningen för stödmottagarna i några 
befintliga ersättningsformer, öka möjligheten att ansluta sig genom ökat 
budgetutrymme, ökad tillgång till rådgivning och förenklingar i stödregler.

Förslag för biologisk mångfald och kulturmiljövärden i nuvarande program

Dessa är åtgärderna med huvudsyfte att förbättra måluppfyllelsen för Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Samlad satsning på skötsel av ängs- och betesmarker

Detta åtgärdsförslag är ett ”åtgärdspaket” bestående av två åtgärder som vi anser är 
komplement till varandra. För att de ska få genomslag på miljömålsuppfyllelsen bör 
åtgärderna införas gemensamt. En ökad satsning på rådgivning skulle förvisso kunna 
bidra till miljömålsuppfyllelsen även om höjningen av betesmarksersättningen inte 
genomförs. Att höja ersättningen utan att backa upp med stöttande rådgivning anser vi 
däremot vore ineffektivt.

Prio Förslag för införande 2018 Kostnad, Mkr

1 Samlad satsning på skötsel av ängs- och betesmarker 395

2 Ökad budget i Utveckling av natur- och kulturmiljöer 68

3 Ökad budget till rådgivning inom mångfald på slätten 10

4 Höjd stödnivå i slättbygd för omställning till certifierad produktion 67
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Höjd ersättningsnivå och ökad budget i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar

Syftet med att höja ersättningsnivåerna är att öka arealen hävdad betesmark och 
slåtteräng genom en ökad anslutning till miljöersättningen för skötsel av betesmarker 
och slåtterängar. Hävden av betesmarker och tillgången på djur väntas minska fram-
över, vilket i sin tur påverkar den biologiska mångfalden, gräsmarkernas hotade 
naturtyper, kulturmiljöerna och ekosystemtjänster från dessa marker negativt. Samtidigt 
bidrar de ersättningar som finns inom landsbygdsprogrammet till att behålla många 
betesmarker i hävd. Skötselkraven som följer med de olika ersättningarna bidrar till 
att kvaliteterna i ängs- och betesmarker bevaras och utvecklas. Miljöersättningarna 
inom landsbygdsprogrammet kan endast ersätta lantbrukaren för de kostnader och 
uteblivna inkomster som en miljöåtgärd medför. Hur väl ersättnings-nivåerna täcker 
de verkliga kostnaderna varierar. För att öka anslutningen behöver ersättningsnivåerna 
öka så att lantbrukarna får en högre kostnadstäckning för skötseln.

Förslag på ersättningsnivå

Vi föreslår en höjning med 1 000 kr/ha för betesmarker och slåtterängar med särskilda 
värden, skogsbete, mosaikbetesmark samt gräsfattiga marker och 400 kr/ha för alv-
arbete. På sikt kan också en höjning till betesmarker med allmänna värden krävas för 
att miljökvalitetsmålen ska nås. En beräkning med SASM avseende de ovanstående 
föreslagna höjningarna av ersättningen till betesmarker ger följande resultat. Totalt 
ökar betesmarksarealen med 130 000 hektar fram till 2020. Detta i jämförelse med att 
nuvarande ersättningsnivå skulle bestå till 2020. Främst är det betesmarker med 
särskilda värden som ökar (116 000 ha) medan marker med allmänna värden minskar 
(- 39 000 ha). Denna ökning av den kvalitativt bästa betesmarksarealen skulle kosta 
cirka 395 miljoner kronor per år.

Denna åtgärd är den som har prioriterats högst bland annat för att det är en bred 
åtgärd som når många lantbrukare och som har möjlighet att påverka miljömåls
uppfyllelsen i hela landet. 

1.8  Modellberäkningar av EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik

SASM-beräkningar Lars Jonasson 2016.

SASM har uteslutande använts vid dessa analyser och sammanlagt beräknades 17 
olika scenarier för hur svenskt jordbruk kan komma att se ut år 2030. Det första var 
ett basscenario som visar ett tänkbart läge med nuvarande utformning av CAP. 
Därefter gjordes tio analyser där olika jordbrukarstöd tagits bort för att visa vilken 
effekt just dessa stöd har. Slutligen togs sex scenarier fram där delar av de nuvarande 
stöden stegvis har ersatts med andra och illustrerar alternativa utformningar. 

Betesmark (hektar) Sverige

Allmänna värden – 39 000

Särskilda värden  116 000

Alvarbete   16 000

Övriga miljöstöd   36 000

Summa hävdad  130 000
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Ett basscenario med nuvarande CAP till 2030

Det beräknade scenariot ”bas 2030” speglar ett läge där lönsamheten är pressad för 
spannmål och nötkött men bättre för mjölk, gris, kyckling och ägg. Detta som en följd 
av den prisutveckling som förutspås av OECD och FAO. Skillnaden i lönsamhet 
mellan branscherna kan ha betydelse för analyserna av de olika jordbrukarstöden. Vid 
låg lönsamhet är beroendet av stöd stort och då har utformningen av stöden stor 
betydelse. Vid högre lönsamhet är produktionen mindre beroende av stöden och 
påverkas mindre av förändringar i stödsystemet. 

De regionala skillnaderna i lönsamhet och stödnivåer är också viktiga att beakta. Jord
brukets lönsamhet beräknas, vilket förenklat kan uttryckas som det som blir kvar att 
betala för mark och befintliga byggnader när ersättningen till arbetskraft och löpande 
förnödenheter är betald. Den företagsekonomiska lönsamheten ligger nära betalnings
förmågan för ett arrende där även byggnader ingår. För att få jämförbarhet mellan 
regionerna har jordbrukets totala lönsamhet divideras med arealen jordbruksmark

Tio analyser av nuvarande CAP 

Tio analyser har genomförts där olika delar av nuvarande CAP har tagits bort eller 
minskats. Det handlar då om minskningar eller borttagande av gårdsstöd, förgrönings
stöd, nötkreatursstöd, kompensationsstöd, nationellt stöd, miljöersättning för vallodling, 
miljöersättning för betesmarker, investeringsstöd och ersättning för extra djuromsorg för 
suggor. Genom att ta bort eller minska ett eller flera av dessa stöd eller ersättningar går 
det att se viken betydelse just det eller de stöden har för det förväntade utfallet 2030.

Ett borttagande av hela CAP

I ett scenario beräknas effekten av att ta bort samtliga jordbrukarstöd samtidigt. Det 
framgår då att stöden beräknas ha stor betydelse för utvecklingen av jordbruket. Utan 
stöden skulle drygt en fjärdedel av produktionen falla bort. Dessutom skulle nästan 
hälften av åkermarken och nästan all betesmark beskogas och en tredjedel av 
arbetstillfällena i jordbruket försvinna.

 

Figur A.  Beräknat bortfall i scenario utan några jordbrukarstöd.  

Källa: Modellberäkning med SASM för 2030.
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Minskningen i produktionen gäller framför allt nötkött där hela produktionen med 
dikor skulle upphöra utan jordbrukarstöden. Produktionen av mjölk, spannmål och 
gris skulle också bli betydligt lägre utan CAP. Kyckling och ägg skulle däremot 
påverkas mycket lite. Regionalt är det regionerna med sämre förutsättningar för 
odling som skulle påverkas mest om stöden inte fanns. Detta är naturligt eftersom det 
är där som stöden är störst. Utan stödsystemet skulle det nästan inte finnas någon 
jordbruksmark i norra Sverige. Mycket mark skulle också falla bort i södra Sveriges 
skogs och mellanbygder. Det är egentligen bara i de södra slättbygderna som all 
åkermark skulle vara kvar som åker även utan stöden.

Ett borttagande av olika delar i CAP

När olika stöd tas bort var för sig ges en bild av vilka delar i CAP som har störst 
betydelse för olika effekter. Det visar sig då att gårdsstödet, där även förgrönings
stödet räknas in, bedöms har störst betydelse för jordbruket. Detta är inte så konstigt 
eftersom det även är mest pengar. Räknat i dagens penningvärde beräknas jordbruket 
få 5,9 miljarder i direktstöd 2030 med nuvarande utformning av CAP. Två tredjedelar 
av detta (3,8 miljarder) skulle vara gårdsstöd och förgröningsstöd. Inget annat stöd 
kommer i närheten av denna storlek. Kompensationsbidraget som är näst störst 
kommer enbart upp i 0,6 miljarder.

Produktion

Utan gårdsstöd och förgröningsstöd skulle 16 procent av den beräknade produktionen 
2030 falla bort. Detta räknat i värde. Näst störst betydelse beräknas kompensations
stödet ha med ett bortfall på 5 procent om stödet inte fanns. De övriga stöden eller 
ersättningarna ligger på ett bortfall på mellan 1 och 2 procent. Sett i förhållande till 
stödets storlek är det dock det nationella stödet som ger störst effekt på produktionen. 
En miljon i stöd ger en ökning av den företagsekonomiska lönsamheten med 2,8 mil
joner (tabell A).

Tabell A.  Stödens beräknade betydelse för produktionen räknat i värde.

Källa: Modellberäkning med SASM för 2030

Observera att de olika stöddelarna inte kan summeras till en helhet. Delarna är 
beräknade med förutsättningen att övriga stöd finns. Skulle beräkningen göras om 
utan de andra stöden skulle utfallet bli ett annat. I vissa fall kan två stöd samverka och 
ge förstärkt effekt. I andra fall kan de motverka varandra eller ge avtagande effekt.

Ändrat värde för 
produkter

Stöd (miljon kr) Extra produktion 
(miljon/miljon)

Utan gårdsstöd och förgröningsstöd -16 % 3 815 1,2

Utan nötkreatursstöd -2 % 509 1,2

Utan kompensationsstöd -5 % 623 2,1

Utan nationellt stöd -2 % 244 2,8

Utan investeringsstöd -2 %

Utan miljöersättning för betesmarker -1 % 440 0,8

Utan CAP (även vallersättning och suggstöd) -25 % 5 873 1,2
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Arealer med åker

Även när det gäller bevarande av jordbruksmark är gårdsstödet viktigast. Så länge 
som gårdsstödet och förgröningsstödet är kvar på nuvarande nivå täcks kostnaderna 
för skötselkraven för en långliggande träda i alla regionerna. Det är då inte ekono
miskt motiverat att släppa någon åkermark annat än den som behövs till vägar, 
bebyggelse med mera. Då är frågan enbart om marken ska brukas aktivt eller ligga 
som passiv träda. 

Utan gårdsstöd och förgröningsstöd skulle nästan en miljon hektar åker falla bort och 
beskogas. Detta är nästan 40 procent av all åkermark. Jämför detta med att bara 16 
procent av produktionen skulle falla bort så blir det tydligt att gårdsstödet främst 
bidrar till att bevara mark med sämre förutsättningar för odling. Detta i viss mån 
genom att den hålls i långliggande träda men även genom att odlingen extensifieras 
genom att en större areal med lägre avkastning används till produktion av grovfoder. 
Regionalt skulle bortfallet av åker uppstå i alla regioner förutom den bästa 
slättbygden i södra Sverige.

Arealer med betesmark

Betesmarkerna uppvisar en mer komplex bild eftersom det krävs djur för att klara 
skötselkraven. Här är det miljöersättningen för betesmarker som har absolut störst 
effekt. Utan denna ersättning skulle 84 procent av betesmarkerna falla bort. 

Gårdsstödet, där även förgröningsstödet räknas in, har också stor betydelse men där är 
det strax under halva arealen som skulle falla bort utan stöden. Sett i förhållande till 
stödbeloppen beräknas dock gårdsstödet vara relativt ineffektivt för att bevara betes
marker. Miljöersättningen till betesmark har klart störst effekt med över 600 bevarade 
hektar per miljon. Näst högst effekt har nötkreaturstödet med 135 hektar per miljon 
följt av kompensationsstödet med 70 hektar. Gårdsstödet ligger strax under 40 hektar 
extra bevarad betesmark per miljon.

Att gårdsstödet får låg effekt på betesmarken är ganska naturligt eftersom huvuddelen 
av stödet går till åkermark. Nötkreatursstödet är inte heller riktat till betesmark. 
Djuren skulle lika gärna kunna få foder från åkermark. Den produktion som påverkas 
mest av nötkreatursstödet är dock den extensiva köttproduktionen som i hög grad är 
inriktad på att kombinera köttprodukten med miljötjänsten att hålla betesmarker i 
hävd. Därmed den förhållandevis kraftiga effekten på betesmarken av 
nötkreatursstödet.

Tabell B.  Stödens beräknade betydelse för de permanenta betesmarkerna.

Källa: Modellberäkning med SASM för 2030.

Ändrad areal be-
tesmark

Stöd (miljon kr) Extra betesmark 
(ha/miljon)

Utan gårdsstöd och förgröningsstöd -47 % 3 815 39,1

Utan nötkreatursstöd -21 % 509 134,5

Utan kompensationsstöd -14 % 623 70,7

Utan nationellt stöd -0,2 % 244 2,5

Utan investeringsstöd 0,3 %

Utan miljöersättning för betesmarker -84 % 440 613,9

Utan CAP (även vallersättning och suggstöd) -99 % 5 873 53,8
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Varianter av gårdsstödet

Gårdsstödet är det i särklass största jordbrukarstödet. Det är också det stöd som 
påverkar jordbruket mest men sett i förhållande till stödbeloppens storlek är effekten i 
många fall relativt svag. Frågan är då vad som händer om utformningen ändras. Detta 
har analyserats i tre scenarier, ett utan förgröningsstödet, ett med gårdsstöd och för
gröningsstöd halverat och ett där stödnivån sänkts till 25 procent av nuvarande nivå.

Förgröningsstödet är förknippat med ett antal villkor som ska vara uppfyllda på 
gårdsnivå. Det handlar bland annat om att ha flera olika grödor och om att avsätta 
mark till ekologiska fokusarealer. SASM kan inte hantera detta på gårdsnivå utan 
enbart på regional nivå. Eftersom båda kraven ändå beräknas bli uppfyllda på regional 
nivå får de ingen effekt för lösningarna. Ett tredje krav är att bevara permanenta 
gräsmarker på nationell nivå. Detta krav uppfylls inte alltid i beräkningarna men det 
har ännu inte applicerats i Sverige. Förgröningsstödets effekt för att bevara permanenta 
betesmarker kan därmed underskattas i beräkningarna. Eftersom de speciella reglerna 
för förgröningsstödet inte beaktas i modellberäkningarna ger ett slopande av förgrö
ningsstödet samma effekt som att sänka stöden i motsvarande grad. Det handlar då 
om en sänkning med 35 procent. 

Beräkningarna med olika gårdsstöd visar att förändringen mellan fullt och inget 
gårdsstöd går gradvis men med ökande genomslag vid lägre stödbelopp. Första steget, 
slopat förgröningsstöd, motsvarat en minskning av gårdsstödet och förgröningsstödet 
med 35 procent. Detta medför att 260 000 hektar åker och betesmark skulle falla bort. 
Andra steget är bara en minskning med 15 procentenheter. Ändå ger det nästan lika 
stor effekt, 240 000 hektar skulle falla bort. Det tredje steget är på 25 procentenheter 
och där skulle 270 000 hektar falla bort. Slutligen skulle de sista 25 procentenheterna 
medföra att 340 000 hektar skulle falla bort. Sammanlagt blir detta 1 100 000 hektar 
varav 150 000 är naturbetesmarker. Resten är åkermark.

 

Figur B.  Markanvändning med olika gårdsstöd (1 000 ha). 
 
Källa: Jonasson, 2016. Modellberäkning med SASM för 2030.
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I det första steget med ett borttaget förgröningsstöd (-35 % av gårdsstödet) är det 
nästan enbart betesmarker och den åkermark som skulle legat i långliggande träda 
som faller bort. Betesmarken påverkas i samtliga regioner eftersom kostnaden för att 
hålla marken i hävd ökar gradvis. Gårdsstödet har också urholkats av inflationen och 
är 2030 nere på 890 kronor per hektar. I slättbygenen där skiftena ligger samlat och är 
stora täcks kostnaden för putsning men i skogsbygder och i norra Sverige där skiftena 
är små och utspridda kan kostnaden bli högre än gårdsstödet. I de följande stegen är 
det spannmålsarealen som minskar mest. Detta beror på att fortsatt odling av 
spannmål ofta är ett billigare sätt att bevara åkermarken än att sköta en långliggande 
träda. I beräkningarna finns inga andra kopplingar av gårdsstödet än just att 
skötselkraven ska uppfyllas. Kortsiktigt kan brukarna agera som om gårdsstödet hade 
starkare produktionskoppling än så men detta är inget som har beaktats i dessa 
beräkningar. Gårdsstödet har en avtagande effekt vid höga stödbelopp vilket även 
framgår för andra aspekter såsom sysselsättning, djurhållning och produktion.

Exempel på tänkbara ändringar av stöden

Analysen av nuvarande CAP visar att gårdsstödet och förgröningsstödet har stor 
betydelse för jordbruket men att det är stora summor som går till dessa stöd. I många 
fall blir effekten per stödkrona därför lägre än för andra stöd. Effekten av gårdsstödet 
är också tydligt avtagande. De första kronorna i gårdsstöd ger mer effekt på produk
tionen och miljön än vad de sista gör när stödbeloppet per hektar ökas. I detta exempel 
på tänkbara förändringar av stöden har halva budgeten av gårdsstödet används till 
andra stödåtgärder. Exempelscenariot har byggts upp stegvis. I bas scenariot går 3,8 
miljarder till gårdsstödet år 2030 räknat i dagens penningvärde. Beloppet har då redu
cerats med 23 procent eftersom det urholkas av inflationen. Halveras ersättnings nivån 
innebär det att 1,9 miljarder frigörs till andra åtgärder.

En negativ miljöeffekt i scenariot med halverat gårdsstöd är att arealen betesmark blir 
betydligt lägre än med hela stödet. Ett första steg är därför att införa ett generellt stöd 
för öppethållande av betesmarker. Ersättningsnivån i scenariot har lagts på 900 kronor 
per hektar. Kostnaden för detta beräknas till 200 miljoner. Dessa pengar räcker för att 
kunna bibehålla nästan lika mycket betesmarker som med hela gårdsstödet. Ett annat 
område där en halvering av gårdsstödet skulle försämra läget är den regionalpolitiska 
aspekten att bevara landsbygden och främja ett hållbart jordbruk i områden som har 
sämre förutsättningar. Eftersom nötkreatursstödet visade sig vara budgeteffektivt 
gällande sysselsättning dubbleras stödet till nötkreatur i stödområdena (1-5m) som ett 
andra steg i beräkningarna. Kostnaden för detta beräknas till 250 miljoner. 

Trots ett ökat stöd till betesmark och nötkreatur i stödområdena kvarstår en effekt i att 
delar av åkermarken i stödområdena inte skulle vara lönsamma att ha kvar som jord
bruksmark. Detta kan åtgärdas med ett särskilt stöd för bevarande av åkermark i 
om råden med sämre förutsättningar för odling. Som ett tredje steg läggs 500 kronor 
per hektar på detta i område 1 till 5m. Kostnaden beräknas till 440 miljoner. Ett 
alternativ är att istället utforma stödet som en vallersättning på 500 kronor per hektar. 
Detta blir lite billigare (420 miljoner) och det ger incitament till aktivt brukande. 
Vallersättningen blir då i samma nivå som utanför stödområdena. En vallersättning 
skulle ge mer aktivt brukad åker i stödområdena än ett generellt stöd för öppet
hållande men det skulle också falla bort 50 000 hektar åker som inte skulle vara 
lönsam att bruka. Oavsett vilken variant som genomförs kvarstår ungefär en miljard 
kronor som kan användas till fler åtgärder.
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Enligt beräkningarna i detta 4 stegs-scenario skulle volymen för samtliga faktorer 
vara större än eller lika med scenariot med nuvarande CAP.  Den aktivt brukade 
arealen skulle också kunna bli högre. Även arealen hävdad betesmark beräknas kunna 
bli högre än med nuvarande CAP. Den aktivt brukade arealen åker skulle också bli 
högre genom att mindre areal skulle ligga som långliggande träda. Detta oavsett om 
stödet för öppethållande av åker i kompensationsstöds områdena ges generellt eller 
riktat till vall.

 

Figur C.  Markanvändning, stegvis redovisning av tänkbara åtgärder (1000 ha).

Källa: Jonasson 2016. Modellberäkning med SASM för 2030. 
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Bilaga 2. SASM (Swedish Agricultural 
Sector Model)
Av Lars Jonasson

Den ekonomiska optimeringsmodellen SASM används i denna studie för att beräkna 
hur svenskt jordbruk kan komma att se ut till 2030. Ett grundscenario för 2015 visar ett 
läge där modellen har kalibrerats för att överensstämma med det verkliga läget 2015. 
Scenariot ”bas 2030” bygger på en prisprognos som OECD och FAO har gjort för 
jordbruket fram till år 2025 som sedan har trendförskjutits till 2030. Nedan redovisas 
hur modellen fungerar och vilka antaganden som ligger till grund för beräkningarna.

SASM är en matematisk ekonomisk jämnviktmodell för jordbruket i Sverige. 
Modellen beaktar de viktigaste produktionsgrenarna, tillgång och priser på insats-
medel, förädling av produkter till handelsvara, efterfrågan av olika livsmedel och 
transportkostnader såväl inom Sverige som vid import och export. Den version som 
använts har som bas en regional upplösning i 95 produktionsregioner. Dessa är ett 
tvärsnitt av län och stödområden med den utformning de hade fram till 2015. 

SASM är en modell som har använts till ekonomiska analyser under många år. Den 
SASM-modell som utvecklades för 25 år sedan finns dock inte längre.  Den SASM-
modell som har använts i denna rapport har utvecklats och uppdaterats på många 
olika sätt. Strikt matematiskt är det fortfarande samma modell, en variabel maximeras 
med bivillkor att ett antal andra samband är uppfyllda. Det är innehållet i dessa 
samband som avgör hur modellen arbetar och detta innehåll är utbytt och utökat vid 
flera tillfällen. 

Den ursprungliga modellen, som var stor då den utvecklades, hade 261 produk
tionssamband, 806 variabler och 6 139 koefficienter. Den version som använts här 
har 10 353 produktionssamband, 14 513 variabler och 169 004 koefficienter. Denna 
utveckling har varit möjlig genom att datorerna har blivit snabbare och kraftfullare. 
Namnet SASM har dock hängt med eftersom utvecklingen har skett stegvis i sam
band med att nya frågeställningar kräver nya funktioner i modellen.

Modelltekniken går i korthet ut på att olika grödor och djurslag kombineras regionalt 
för att få högsta möjliga ekonomiska utbyte för såväl producent som konsument. 
Detta sker med hänsyn tagen till varje regions unika tekniska, biologiska, ekonomiska 
och politiska förutsättningar. Den fråga som modellen besvarar är hur jordbruket 
skulle se ut om alla jordbrukare gjorde det som var mest lönsamt för dem med de 
ekonomiska, politiska och tekniska förutsättningar som specificerats. Från modellen 
fås uppgifter om antal djur, arealer som brukas med olika grödor samt mängden 
mineralgödselkväve som används.

För att testa hur väl modellen följer verkligheten kan man specificera de förutsätt-
ningar som verkligen fanns ett givet år i form av antaganden. Utfallet i modellen bör 
då ligga nära hur det verkligen blev. Det går dock inte att förvänta sig att utfallet ska 
ha fullständig likhet med verkligheten. Det finns flera skäl för detta. Modellen är för 
det första en förenkling av verkligheten. Inte alla faktorer som påverkar utfallet i 
verkligheten kan fångas in. Ett annat är att SASM speglar utfallet på en marknad i 
jämvikt baserat på genomsnittliga hektarskördar och på de internationella produkt
priser som var förväntade vid produktionsbeslutet. I verkligheten är marknaden aldrig 
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i jämvikt, hektarskördarna är sällan på genomsnittlig nivå och de internationella 
priserna svänger på ett sätt som sällan kunde förutses när produktionsbesluten togs. 
Volymen är därför sällan anpassad till de priser som faktiskt uppstår.

Eftersom det alltid finns en viss avvikelse mellan utfallet i SASM och det som 
uppkommer i verkligheten är den verkliga styrkan i modellen egentligen i att simulera 
alternativa scenarier och inte att göra prognoser för framtiden. Resultaten från SASM 
innehåller många osäkerheter och det är viktigt att komma ihåg att de antaganden som 
görs har stor påverkan på resultaten. För dessa analyser bedömer vi dock att modellen 
ger en tillräcklig bild av riktningen för jordbruket (tabell A).

Tabell A.  Uppgifter som erhålls från SASM.

 

Antaganden i optimeringsmodellen

Grunden för scenarierna 2030 är data gällande priser, produktionsteknik, tillgängliga 
arealer och byggnader är från 2015. Dessa anpassas sedan för att spegla förhållandena 
för det år scenariot gäller. De viktigaste antagandena är:

• EU-priser från OECD/FAO Outlook 2016-2025 med framskrivning till 2030 

• Förväntad produktivitetsutveckling gällande avkastning, arbetstid mm

• Förväntad växelkurs 8,90 SEK/EURO

• Förväntad inflationstakt är 29 procent fram till 2030

• Priser insatser enligt trend, prognos lön, prognos energi mm

Antaganden om prisutvecklingen baseras på 2015 års priser på jordbruksprodukter 
inom EU samt en prisprognos som OECD och FAO gjort för jordbruket fram till år 
20257. Eftersom prognosen gäller till 2025 har prisutvecklingen för jordbrukspro dukt-
erna räknats fram till 2030 med samma procentuella förändring per år som beräknats 
för de sista åren i prognosen. Priserna har sedan räknats om till svenska kronor.

Priserna har även justerats för inflationen genom en omräkning till real prisutveckling. 
Inflationen förväntas enligt OECD/FAO vara låg de första åren men därefter gå upp 
mot två procent per år. Sammantaget beräknas därmed inflationen uppgå till 29 
procent fram till 2030. Detta innebär att 100 kr år 2030 bara är värda 76,92 kronor i 
dagens penningvärde.  

Antal Areal Ton

Mjölkkor Vall Mineralgödselkväve

Dikor Höstsäd

Rek kviga < 1 år Vårsäd

Rek kviga > 1 år Oljeväxter

Slakt kviga < 1 år Träda m.m.

Slakt kviga > 1 år Övriga grödor

Tjur < 1 år Potatis

Tjur > 1 år Sockerbeta

Sugga Total åkermark

Slaktgris Betesmark

7 OECD/FAO (2016), OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, OECD Publishing, Paris
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Den procentuella förändring av de reala priserna som beräknats för EUmarknaden på 
detta sätt antas slå igenom vid import och export till och från Sverige. Modellen 
beräknar sedan de inhemska priserna där mervärden m.m. ligger kvar med 
oförändrade proportioner mot 2015. 

Även om prisutvecklingen ser god ut i EUkommissionens prognos genom att 
priserna stiger nominellt är det egentligen en illusion för vissa produkter. I flera fall 
stiger priset långsammare än inflationen vilket innebär att det sjunker realt. Ett 
exem pel är prisutvecklingen för vete på EU-marknaden. Nominellt ligger priset stilla 
men realt sjunker det snabbt. 

När det gäller insatsmedel har prisutvecklingen baserats på en framskrivning av 
utvecklingen i Sverige de senaste åren kombinerat med prognoser i de fall det finns. 
Kostnaden för arbetskraft är till exempel baserad på konjunkturinstitutets långtids-
prognos. Där anges lite varierande uppgifter de första åren och sedan en ökning med 
3,8 procent per år. Omräknat blir detta 1,8 procent realt vilket ger en total real ökning 
med 26 procent fram till 2030.

Teknikutvecklingen har inkluderats genom en produktivitetsutveckling i termer av ökad 
avkastning och lägre behov av arbetskraft och andra insatsmedel. Den för vänt ade 
utvecklingen till år 2030 baseras på den historiska trenden i Sverige (tabell B). 

Tabell B.  Förväntad produktivitetsutveckling till 2030

 

Ett viktigt antagande till scenariot för 2030 är att byggnadsbeståndet har gjorts 
påverkbart.  Tjugo (20) procent av de djurstallar som fanns 2015 antas fortfarande 
kunna användas år 2030 utan annat än löpande underhåll, tjugo procent utrangeras 
helt och kvarvarande 60 procent kan användas men det krävs större eller mindre 
ombyggnader och renoveringar. Dessutom finns det en möjlighet att investera i mer 
byggnader vilket inte bara ger möjlighet till återinvesteringar av de utrangerade 
byggnaderna utan även gör det möjligt att öka djurhållningen. Det som driver 
påverkan på byggnadsbeståndet är lönsamhet, som därefter driver återinvesteringar i 
byggnadsbestånd, vilket i slutändan påverkar antalet djur. En spärr har dock satts så 
att antalet djur av ett visst djurslag inte ökar med mer än 25 procent i någon produk-
tionsregion under den femtonåriga tidsperioden. Även ett antagande om trendmässigt 
bortfall av åker och betesmark har lagts in. Bortfallet är 0,25 procent per år och det 
blir ett bortfall med 4,2 procent fram till 2030. Huvuddelen av bortfallet beror på att 
marken tas i anspråk för vägar eller bebyggelse.

Observera att ersättningarna till jordbruket är fastställda i nominella belopp. 
Oföränd rad politik innebär därmed att ersättningsnivåerna sänks med inflationen. 
Fram till 2030 innebär detta att ersättningarna minskar med 23 procent räknat i realt 
penningvärde.

Ändring per år Ändring totalt Nivå 2030

Skördar + 0,50 % + 7,77 % 5 800 kg/ha (spannmål)

Mjölkavkastning + 0,75 % + 11,86 % 9 270 kg/år

Smågrisar per sugga + 1,00 % + 16,14 % 22 styck/årssugga

Förnödenheter - 0,50 % - 7,24 %

Arbetskraft - 1,50 % - 20,28 %
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Resultat

Från modellen fås uppgifter om antal djur, arealer som brukas med olika grödor samt 
mängden mineralgödselkväve som används (tabell A). När förutsättningarna ovan lagts 
in i SASM framkommer ett basscenario för 2030 som i många avseende ligger väl i 
linje med den utveckling vi haft de senaste 15 åren. Jämfört med 2015 kommer enligt 
scenarierna den svenska produktionen av t.ex. brödsäd, oljeväxter, mjölk, nötkött och 
potatis att minska medan produktionen av gris och sockerbetor kommer att öka. 

Känslighetsanalys

Det finns vissa avvikelser i resultaten. Dessa kan i huvudsak förklaras av den prisbild 
som prognostiseras av FAO och OECD. Antaganden om priser på jordbruksprodukter 
och insatsvaror, produktivitet, växelkurs och inflationstakt tillhör de viktigaste 
faktorerna i utfallet. Avvikelser och ändringar i dessa antaganden påverkar såklart 
utfallet av modellen. Som exempel kan nämnas att antalet dikor minskar kraftigt fram 
till 2030. Detta beror till viss del på att prisprognosen från OECD bara finns fram till 
2025, därefter är priserna endast trendframskrivning från prognosen. Eftersom 
trendframskrivningen är linjär och negativ så minskar dikor kontinuerligt över tiden 
enligt modellen. I verkligheten är det troligt att priserna varierar vilket skulle kunna 
innebära att minskningen i antalet dikor för år 2030 inte skulle vara lika kraftig.
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Bilaga 3. Skattning av jordbrukarstödens 
miljöpåverkan och beräkning av den 
samhällsekonomiska lönsamheten  
(CBA-analys)
Beräkningarna från SASM (bilaga 2) ger skattningar av hur jordbrukarstöden på  ver-
 kar jordbrukets produktion, arealanvändning, grödfördelning, antal husdjur, förbruk
ning av arbetskraft, energi och växtskyddsmedel m.m. Dessa uppgifter kan vi använda 
för beräkningar av växtnäringsläckage, utsläpp av växthusgaser m.m. På detta sätt kan 
vi sedan skatta jordbrukarstödens påverkan på resursförbrukning, konsumtion av 
marknadsvaror samt olika miljöeffekter. Slutligen slår vi samman alla dessa effekter 
av stöden för en beräkning av stödens samhällsekonomiska lönsamhet (CBA-analys).

3.1 Beräkning av miljö- och klimateffekter
Vi måste först identifiera stödens miljö- och klimateffekter för att därefter kunna 
skatta dem. Grundförutsättningarna för skattningarna kommer från SASM. 

Jordbrukslandskapets kollektiva nyttigheter och biologisk mångfald

Stöden påverkar jordbruket som i sin tur påverkar landskapet. För de samhällseko
nomiska kalkylerna skattas de ekologiska och kulturhistoriska kvaliteter i landskapet 
som blir påverkade indirekt genom de förändringar i markanvändningen som stöden 
orsakar. De landskapselement som finns på jordbruksmarken fördelas också. Areal-
förändringarna skattas regionalt och nationellt för åkermark och olika typer av betes
marker. Dessa arealförändringar kommer fram vid simuleringar i SASM av de olika 
framtagna stödkombinationerna.

I de samhällsekonomiska kalkylerna antar vi att betesmarker kommer att växa igen 
succesivt och bli beskogade i de fall där beräkningarna visar att de blir företags eko
nomiskt olönsamma utan stöd. Biologisk mångfald, kulturmiljökvaliteter, rekre a
tionsupplevelser m.m. minskar efter att betesdriften upphört.

Beräkningsresultaten bygger på antagandet att biologisk mångfald och andra 
kollektiva nyttigheter minskar med 8 % per år under 25 år och därefter bedöms de 
vara helt borta, dvs. i nivå med referensvärdet för skog8.

Växtnäringsläckaget beräknas med regionala koefficienter

Jordbrukets förändrade läckage av kväve och fosfor har vi skattat genom att beräkna 
hur stöden påverkar grödfördelningen samt totalarealen åkermark och betesmark. Det 
sker genom körningar i SASM. Att enbart beakta mark- och grödarealen motiveras av 
att de aktuella stöden inte ger incitament att ändra brukningsmetoderna eftersom 
stöden inte påverkar priserna på insatsvaror eller produkter annat än högst marginellt. 
Därmed blir läckaget per hektar för respektive gröda oförändrat. 

Totalläckaget har vi skattat genom att multiplicera arealförändringen i hektar för 
respektive markområde och gröda med koefficienter för det genomsnittliga kväve- 
eller fosforläckaget per hektar och gröda (Bilaga 12). Slutligen adderas alla dessa 

8 Jordbruksverkets rapport 2014:20
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effekter ihop. Läckagekoefficienterna är regionalt differentierade, och skiljer sig 
sålunda mellan de 18 regioner som täcker Sverige. Uppgifterna beskriver läckaget (i 
rotzonen) från åker, och inte vad som t.ex. når havet (efter retention). Därmed är det 
beräknade läckaget sannolikt större än det verkliga till havet. Läckagekoefficienterna 
har vi erhållit från SLU och grundar sig på omfattande mätserier9. 

Användningen av växtskyddsmedel beräknas i doser aktiv substans per hektar

På motsvarande sätt som för växtnäringsläckaget har vi beräknat stödens påverkan på 
den mängd växtskyddsmedel som jordbruket använder via förändringen i grödarealer. 
Arealförändringen för varje gröda (inklusive träda) har vi sedan multiplicerat med de 
genomsnittliga använda mängderna aktiv substans. per hektar av växtskyddsmedlen 
för respektive gröda, varefter effekterna har adderats ihop.

Skattningar av de globala klimateffekterna

Eftersom det klimatmässigt inte har någon betydelse var i världen växthusgaserna 
släpps ut så är det den globala nettoeffekten på utsläppen som det är relevant att 
beakta. Det svenska jordbrukets klimatpåverkan förändras av stöden på flera sätt, 
huvudsakligen genom att:

A. Utsläppen av koldioxid från traktorer och andra bränsledrivna maskiner ökar eller 
minskar i samband med att jordbrukets arealanvändning och produktion påverkas. 
Dessa areal- och produktionsförändringar skattar vi med modellberäkningar i SASM; 
se bilaga 2. Från dem och uppgifter om traktor och maskintid per hektar beräknas 
den ändrade förbrukningen av bränsle fram. Med omvandlingskoefficienter erhålls så 
hur mängden koldioxidutsläpp förändras.

Om jordbruksproduktionen med stöd blir högre i Sverige än vad som annars skulle ha 
skett så kommer det att påverka import och export. Produktionen och utsläppen kom-
mer att minska utomlands, men på grund av priselasticiteter, skillnader i produktions
teknik m.m. så kommer det inte att ske i relationen 1:1. Om exempelvis den svenska 
nötköttsproduktionen blir 100 ton högre i en situation med stöd jämfört med en utan 
så kommer köttimporten att minska med ungefär denna mängd. Detta kött måste då 
ätas av konsumenter utomlands, alternativt får producenterna i andra länder dra ned 
sin produktion. I verkligheten kommer båda dessa effekter att inträffa genom anpass
ning efter prismekanismerna. Men, det blir varken så att konsumenterna kommer att 
äta 100 ton mer eller att producenterna kommer dra ned produktionen med 100 ton. I 
stället kommer någonstans mellan 0 – 100 ton mer kött att konsumeras och produ-
ceras utomlands. 

Efterfråge och utbudselasticiteterna avgör tillsammans nettoeffekten. I själva verket 
är effekterna mer komplexa än så, eftersom minskad import av t.ex. nötkött genom 
korspriselasticiteter påverkar produktionen av foderspannmål m.m. De globala elas
ticiteterna10 varierar mellan produktgrupperna; i regel är de högre för animalier och 
lägre för spannmål. I genomsnitt för livsmedelsmarknaden är de enligt FAO m.fl. 
ungefär 0,4. 

Nästa fråga är hur stora de utländska utsläppen av växthusgaser per kg produkt är 
jämfört med de svenska. Även utsläppskoefficienterna varierar mellan produkt-
grupperna. I många fall är utsläppen per kg högre än i Sverige, men för andra är de 
lägre11. De enskilda jordbrukarstöden har olika stor påverkan på var och en av 

9 Blombäck et. al. 2014
10 Britz & Witzke, 2014
11 Weiss & Leip, 2012
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produktgrupperna, men i denna studie har utsläppskoefficienten = 1 satts för margi-
nal produktionen av alla påverkade produkter, vilket alltså bygger på antagandet att 
utsläppen per kg i genomsnitt är lika höga utomlands som i Sverige. I beräkningarna 
har därför utsläppsförändringen i Sverige multiplicerats med faktorn 0,4. Det har med 
detta projekts begränsade resurser inte varit möjligt att finkalibrera faktorn ytterligare 
per produktgrupp.

B. Mängden markbundet kol ökar med i genomsnitt 250 kg per hektar och år vid vall
odling och med långliggande gräsmarker. Jämfört med andra grödor är det 100 till 
200 kg mer markbundet kol per hektar och år. Förändringar av mängden markkol är 
därför en av de allra viktigaste faktorerna för stödens klimateffekter och samhälls
ekonomiska effekter. Nettobindningen av kol i marken påverkas bland annat av 
markanvändning, gröda och brukningsmetoder. I denna analys görs endast förenklade 
skattningar på så sätt att den ökade kolinlagring som sker i långliggande gräsmarker 
och i flerårig vall jämförs med övriga grödor. Det bedöms vara den enskilt största 
faktorn. Markkolet ökar med 0,33 procent eller cirka 250 kg per hektar och år i fler-
årig vall och långliggande gräsmarker. Sammantaget med den i SASM framräknade 
förändringen i grödarealer ger det hur mycket stöden påverkar kolinlagringen.

Även jordbruksmarkens utsläpp av lustgas har beräknats. Det har gjorts för arealen 
med gräsmarker respektive övriga grödor. Respektive emissionsfaktor för lustgas har 
multiplicerats med den av SASM framräknade förändringen i grödareal.  Efter att den 
framräknade mängden lustgas omvandlats till koldioxidekvivalenter visar resultatet 
hur mycket stöden påverkar utsläppen av växthusgaser.

C. Antalet nötkreatur ökar till följd av stöden och med dem också utsläppen av växt-
husgasen metan. Med SASM har förändringar i antalet mjölkkor, dikor, och andra 
nötkreatur av olika storleksklasser beräknats. Dessa resultat har multiplicerats med 
djurslagens respektive emissionsfaktorer för metan som därefter omvandlats till 
koldioxidekvivalenter. I beräkningarna har metanutsläppen från både djurens foder-
smältning och gödsel inkluderats. På samma sätt som för utsläppen av koldioxid från 
traktorer (se ovan) så har utsläppen av växthusgaserna från den svenska animalie-
produktionen blivit justerade med faktorn 0,4.

Förändringar av växthusgaser i form av fossilbränsle, kolinlagring, markens lust-
gasutsläpp och nötkreaturens metanutsläpp har adderats samman för alla stöden i 
scenariot till dess totala klimateffekt.

3.2  Beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet  
och effektivitet12 

Stödens viktigare samhällsekonomiska nyttor och kostnader är inkluderade vid 
beräkningen av deras samhällsekonomiska lönsamhet. Beräkningarna har följt ett 
förenklat standardförfarande. I den samhällsekonomiska lönsamheten ingår det som 
minst någon i samhället värderar, positivt eller negativt. Därför beaktas inte bara 
förändringar i förbrukning eller produktion av privata, marknadsprissatta varor och 
tjänster som arbetskraft, maskiner eller livsmedel, utan också av kollektiva nyttigheter 
utan marknadspriser. De stöd som vi studerar genererar nästan enbart sådana miljö 
och klimateffekter som är kollektiva nyttigheter. Vilka dessa effekter är och hur de 
estimeras finns beskrivet i bilaga 4 och 8. Eventuella effekter på människors hälsa är 
12 Denna text är till stora delar hämtad från Jordbruksverkets rapport 2014:20.

A
P
P
E
N
D
I
X



76

till viss del inräknade i miljöeffekterna. Så omfattar t.ex. värderingen av risker i 
samband med användningen av växtskyddsmedel både ekologiska och hälsoeffekter.

Den samhällsekonomiska lönsamheten har beräknats för ett antal scenarier med olika 
utformningar av stöden. Resultaten uttrycker vilka samhällsekonomiska effekter som 
inte skulle ha inträffat om inte just detta stöd hade funnits, alltså den samhällseko
nomiska skillnaden med scenariots stödkombination jämfört med vad som gällde i en 
tidigare stödkombination (se kapitel 3). 

Figur A visar förenklat hur vi har beräknat ett stöds samhällsekonomiska lönsamhet. 
Tillsammans med många andra faktorer (vänstra kolumn 1 i figuren) påverkar stödet 
jordbrukarnas produktionsbeslut. Det gäller både kort och långsiktiga beslut om 
vilken mix av grödor lantbrukaren odlar, hur mycket denne gödslar, om och hur 
densamme håller husdjur, osv. Det bestämmer produktionen (kolumn 2) som i sin tur 
ger en mängd effekter (kolumn 3) i form av hur många ton vete, mjölk och annat som 
produceras, men också hur mycket resurser som förbrukas (el, arbetskraft m.m.). 

 

Figur A. Principskiss över beräkningen av ett stöds samhällsekonomiska lönsamhet.

Källa: Jordbruksverkets rapport 2014:20.

De använda åker och betesmarksarealerna ingår bland effekterna, liksom kväve
läckage och annan miljöpåverkan. I utredningen har många av dessa effekter beräk
nats med hjälp av SASM. Som vi tidigare beskrivit (bilaga 2 och kapitel 3) görs 
modellkörningar och andra beräkningar i steg, för den stödutformning som faktiskt 
föreligger och för respektive nytt stödscenario. Skillnaden mellan två scenarieresultat 
uttrycker just den senaste stödkombinationens effekter.

Stödens samtliga fysiska effekter multipliceras med respektive samhällsekonomiska priser 
eller värderingar och på så sätt beräknas alla samhällsekonomiska nyttor och kostnader 
(högra kolumn 5 i Figur A). Resursförbrukning och negativa miljöeffekter behandlas 
således som samhällsekonomiska kostnader. Alla nyttor och kostnader adderas samman 
till den samhällsekonomiska lönsamheten. Detta görs för år 0, 1, 2, 3 osv. så länge som 
stödets effekter består efter stödåret, varefter effekterna vägs samman över tid. 
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Kort uttryckt så är ett stöds samhällsekonomiska lönsamhet beräknad genom att alla 
dess positiva effekter (nyttor) och alla dess negativa effekter (samhällsekonomiska 
kostnader) summerats ihop för år 0, år 1, år 2, osv., och därefter har effekterna för alla 
år diskonterats samman till ett samhällsekonomiskt nettonuvärde enligt formeln:

 

där:

Ns = samhällsekonomiskt Nettonuvärde

B_s^t = samhällsekonomisk nytta (Benefit) år t

C_s^t = samhällsekonomisk kostnad (Cost) år t

r = samhällsekonomisk kalkylränta

Ju högre räntesats, r, och ju längre in i framtiden någonting inträffar (t är större), desto 
mindre vikt läggs vid effekten. Det är nettonuvärdet som avgör om ett stöd är 
samhällsekonomiskt lönsamt eller inte. Om nettonuvärdet är mindre än noll så är det 
inte samhällsekonomiskt effektivt att införa just detta stöd. 

I texten som följer beskrivs kortfattat den metodik som är använd i denna studie för 
att få fram underlaget för nettonuvärdeskalkylerna.

Värdet av marknadsvaror och tjänster

Jordbrukets markanvändning, djurhållning och produktion påverkas av stöden vilket 
innebär förändrade volymer av privata, marknadsprissatta varor och tjänster. I den 
utsträckning dessa företagsekonomiska kostnader och intäkter är reala ska de 
behandlas som samhällsekonomiska kostnader och nyttor. 

Värdet beräknas med hjälp av de företagsekonomiska kalkyler som ligger i optime-
rings- modellen SASM. Först beräknas värdet till marknadspris av den förändrade 
mängd varor som produceras. Detta värde reduceras med kostnaden för den föränd
rade användningen av produktionsmedel, även detta till marknadsvärdet. Förändringar 
av brukarens eget arbete värderas på samma sätt som för anställd arbetskraft. Mark 
och befintliga byggnader åsätts dock värdet noll eftersom alternativvärdet vid 
användning till annat än jordbruksproduktion är mycket lågt (på marginalen).

I ett andra steg har dessa marknadsekonomiska kostnader justerats till motsvarande 
samhällsekonomiska kostnader. Det har gjorts genom att justera ned de marknads
ekonomiska kostnaderna med arbetsgivar och sociala avgifter, eftersom skatter, 
pensioner och liknande inte är samhällsekonomiska kostnader utan transfereringar där 
den ena partens utgift uppvägs att den andres intäkt vid beräkningen av den samhälls
ekonomiska totalnyttan. Den marknadsekonomiska kostnaden för drivmedel har på 
motsvarande sätt justerats ner för den del av kostnaden som är skatt.  Justeringarna 
har gjorts baserat på förändringarna av arbetstid och dieselförbrukning som beräknats 
med optimeringsmodellen SASM. Det är dessa justerade kostnadsbelopp som har 
använts i beräkningarna av nettonuvärden. 
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Inga ytterligare justeringar av de företagsekonomiska kostnaderna har gjorts. Det 
innebär att det samhällsekonomiska alternativvärdet för resurserna inte har estimerats 
och använts i beräkningarna, vilket vore det mest korrekta. Anledningen till att inte 
alternativkostnaderna använts är dels att flera av de mest frekventa priserna sannolikt 
inte speglar det faktiska samhällsekonomiska alternativvärdet (t.ex. för arbetskraft), 
och att det saknats resurser i denna utredning att göra de krävande skattningar av 
alternativvärdena som skulle behövas. Teoretiskt kan därför de samhällsekonomiska 
kostnaderna vara såväl över som underskattade. 

Värdet av icke-marknadsprissatta kollektiva nyttigheter

Den helt övervägande delen av stödens miljö och klimateffekter utgörs av kollektiva 
nyttigheter vilka inte kommer till uttryck i några marknadstransaktioner och dessa 
nyttigheter saknar därför ett marknadspris. De ska emellertid räknas in i den samhälls
ekonomiska kalkylen på samma sätt som marknadsprissatta effekter, men värderingen 
av dem måste ske med priser som fastställts på annat sätt. I denna studies samhälls
ekonomiska kalkyler har priserna på miljö och klimateffekter bl.a. hämtats från 
Jordbruksverkets prisdatabas. Dessa priser är baserade på många källor, och de är ofta 
framtagna genom metastudier av flera värderingsstudier. I flera fall är priserna tagna 
direkt från Naturvårdsverkets eller Trafikverkets prisdatabaser. De priser som vi har 
använt finns redovisade i bilaga 8.

För de ickemarknadsprissatta effekterna används så kallade baspriser i det använda 
CBA-verktyget (bilaga 3). Baspriserna bedöms vara de som för närvarande bäst 
speglar respektive effekts samhällsekonomiska värde. 

För vissa klimateffekter och miljöeffekter används dessutom alternativa priser i de 
gjorda känslighetsanalyserna, eftersom skattningarna av de samhällsekonomiska 
baspriserna ofta är behäftade med avsevärd osäkerhet. Ett lägre pris ligger i neder
kanten av det skattade osäkerhetsintervallet, och anger därmed ett minimivärde på 
respektive effekt; ”vad effekten åtminstone är värd samhällsekonomiskt”. På 
motsvarande sätt kan ett högre pris användas som alternativ till baspriset för att 
värdera vad effekterna maximalt kan vara värda.

Kostnader för skattefinansierade stöd

Jordbrukarstöden finansieras med skattemedel som tas ut från annan verksamhet där 
medlen har ett alternativvärde. För att beakta den marginella dödviktsförlusten av 
skatteuttag har därför stödens respektive budgetbelopp i denna studie multiplicerats 
med skattefaktorn 1,3. Denna faktor är härledd från skattningar och är i överens
stämmelse med de s.k. ASEKrekommendationerna13. 

Denna skattefaktor gäller egentligen för skattefinansiering som till sin helhet sker 
genom uttag på verksamhet i Sverige. Stöden i landsbygdsprogrammet är till cirka 50 
procent finansierad med EU-medel. Eftersom den samhällsekonomiska lönsamheten 
beräknas på nationell nivå skulle stödbeloppen inom landsbygdsprogrammet därför 
multipliceras med faktorn 0,65 (0,50 * 1,3) i stället för med 1,3. Men samtidigt 
betalar Sverige en medlemsavgift till EU som finansieras genom svenska skatteuttag 
(bl.a. som andel av moms och tullinkomster). Till viss del kommer dessa pengar till-
baka till Sverige med EU:s jordbrukarstöd. Detta är anledningen till att hela skatte
faktorn 1,3 är använd i denna studie.

13 Sörensen, 2010.
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Kalkylränta och tidshorisont

Kalkylräntan avgör hur effekter som inträffar vid olika tidpunkter ska viktas mot 
varandra. I samhällsekonomiska kalkyler är kalkylräntor mellan två och fyra procent 
per år vanligast, men räntesatser från en till åtta procent förekommer också relativt 
ofta. Räntesatsen har stor betydelse för den samhällsekonomiska lönsamheten 
(nettonuvärdet) om effekterna är spridda över längre tid, inte minst om kostnader och 
nyttor inträffar tidsmässigt olika. 

Frågan om vilken räntesats som ska användas är kontroversiell och mycket diskuterad 
både vetenskapligt och politiskt. I denna studie används tre procents kalkylränta för 
de samhällsekonomiska scenarierna, vilket ligger i linje med vad som normalt 
rekommenderas

Tidshorisonten har satts till maximalt 75 år i beräkningarna av stödens samhällsek-
onomiska lönsamhet. Effekterna av ett stöd och de konkreta åtgärder det leder till kan 
för visso sträcka sig längre in i framtiden, men osäkerheten om vad som händer då är 
så stor att det bedöms som mindre seriöst att inkludera dem i kalkylerna. Dessutom 
torde deras inverkan på den samhällsekonomiska lönsamheten endast vara marginell 
eftersom så avlägsna effekter diskonteras ned kraftigt. Det bör påpekas att de flesta 
större kostnader och nyttor har upphört eller avklingat långt tidigare. Så gott som 
samtliga företagsekonomiska kostnader och intäkter inträffar enbart under det aktuella 
produktionsåret, och de diskonteras därför med faktorn 1 (dvs. fullt ut, utan ned räk ning 
till nutid). Effekterna på klimat eller biologisk mångfald och av växtnärings läckage 
avtar med olika hastighet, men den bortre gränsen är i dessa kalkyler satt till 75 år.
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Bilaga 4. Metodiken vid Cost-Benefit-
analyserna
Resultaten från beräkningarna i SASM kan vi använda för att exempelvis göra bedöm-
ningar av växtnäringsläckage, utsläpp av växthusgaser, etcetera. Sätter vi ett pris eller 
värde på alla resultat från SASM kan vi för varje jordbrukarstöd skatta värdet av dess 
påverkan i form av resursförbrukning, konsumtion av marknadsvaror och miljö. Slår vi 
därefter samman dessa värderingar av stödets olika effekter kan vi beräkna den totala 
samhällsekonomiska lönsamheten eller förlusten (CBA-analys). Vi kan på detta sätt få 
fram ett samhällsekonomiskt värde för varje stöd eller kombi na tion av stöd.

Nedan visas en resultatfil från SASM som är det som först måste läggas in i vårt CBA-
verktyg under fliken indata SASM. I exemplet (budget fem miljarder) är det totalt åtta 
jordbrukarstöd som är inlagda i SASM. Utifrån SASM-resultatfil får vi fördelningen av 
grödor på den odlade åkerarealen, arealen med hävdad betesmark samt antalet djur vid 
denna stödkombination. Även olika resursförbrukning, syssel sättning, total företags
ekonomisk lönsamhet samt total stödbudget redovisar resultatfilen från SASM. Slut
ligen redovisas också hur mycket inbetald skatt som näringen genererar. Alla de 
ovanstående uppgifterna är i resultatfilen uppdelade på tolv stödområden samt för riket.

4.1 Flik indata SASM (scenario budget fem miljarder)

Nästa fas i Cost-Benefit-analysen är att beräkna kvantitet och enhet av alla redovisade 
påverkande faktorer. Volymuppgifterna för respektive faktor tas från resultatfilen. 
Dessa uppgifter kan exempelvis vara markanvändning, antal djur, resursförbrukning, 
etcetera, beroende av vilken påverkande faktor som ska beräknas. 

SASM SCENARIO
Åkermark (1000 ha) 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S RIKET
Vall 3 årig 5,7 33,8 21,0 11,1 15,9 2,9 37,2 52,1 43,9 5,2 118,8 73,4 421,0
Vall 8 årig 0,0 0,0 0,0 0,1 12,7 7,2 0,0 33,9 0,0 12,6 0,8 0,6 67,9
Vall permanent 17,0 64,8 42,6 51,2 76,7 18,0 119,7 198,9 0,0 27,2 82,2 17,3 715,6
Vall totalt 22,7 98,5 63,6 62,4 105,3 28,2 156,9 284,9 43,9 45,0 201,9 91,4 1 204,6
Höstsäd 0,0 4,5 1,4 0,4 3,3 0,5 4,1 7,2 15,2 1,2 129,6 161,1 328,4
Vårsäd 0,9 3,8 2,3 1,9 5,6 1,0 14,4 28,6 58,5 3,3 285,3 107,3 513,0
Oljeväxt, höst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 6,6 1,2 45,7 28,9 84,7
Oljeväxt, vår 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Övriga grödor 0,4 6,6 4,0 1,5 4,0 0,9 3,5 6,7 3,4 1,1 34,9 57,7 124,8
Träda 1-årig 0,0 1,8 0,1 0,0 1,1 0,0 0,2 0,3 2,4 0,3 66,6 22,7 95,4
Träda långliggande 0,1 0,3 0,3 0,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 40,2 24,7 73,7
Summa Åker 24,1 115,6 71,6 66,3 125,0 30,5 179,8 329,2 129,9 54,9 804,2 493,8 2 424,9

Betesmark (1000 ha) 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S RIKET
Allmänna värden 0,3 1,5 1,5 2,7 4,8 1,1 32,7 51,9 18,7 2,2 33,0 32,1 182,5
Särskilda värden 0,1 0,4 0,7 1,3 2,7 1,0 15,8 43,8 16,1 5,4 30,7 21,2 139,1
Alvarbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,4 11,6 0,0 0,0 28,7
Övriga miljöstöd 4,9 7,1 2,4 2,2 0,5 0,3 2,1 11,2 2,3 2,7 2,4 1,4 39,4
Övrigt i hävd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 1,1 0,0 1,5
Summa hävdad 5,3 9,0 4,5 6,2 8,0 2,4 50,6 115,8 45,5 21,9 67,2 54,7 391,2

Ej hävdad 2,4 2,5 1,7 2,0 1,0 0,0 37,0 12,3 5,4 0,2 9,8 0,8 75,2
Tillgänglig 7,7 11,5 6,3 8,2 9,0 2,4 87,5 128,1 51,0 22,1 77,0 55,6 466,3

Djurhållning (1000 st) 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S RIKET
Mjölkkor 5,4 25,9 10,5 6,1 10,3 3,4 42,8 75,2 22,6 10,3 56,6 53,7 322,7
Dikor 2,5 12,3 12,3 10,2 16,1 3,2 42,5 49,7 17,4 4,2 32,5 25,4 228,2
Ungnöt 7,2 64,9 53,5 19,6 58,7 13,7 108,7 204,5 54,0 34,0 159,4 106,5 884,8
Summa Nötkreatur 15,1 103,1 76,2 35,9 85,2 20,3 194,0 329,4 94,0 48,4 248,5 185,7 1 435,7
Suggor 0,1 3,1 0,8 0,4 3,6 1,5 4,3 15,9 5,5 5,4 65,8 59,9 166,3
Tackor 5,1 13,1 10,1 10,3 16,3 2,1 39,3 69,8 28,4 18,4 63,5 39,3 315,8
Hästar 4,8 23,0 11,6 13,3 22,2 6,1 21,6 40,4 23,8 6,4 134,7 55,1 363,0
Inlån betesdjur, 1000 st 0 -0,528 0 -6,718 -29,32 0 -11,091 -0,65 3,211 3,761 36,563 4,774 -0,001

Övrigt 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S RIKET
Läckage Kväve, ton 251 1 342 599 472 1 042 240 3 110 5 168 1 321 579 14 924 18 605 47 651
Läckage fosfor, ton 10 63 37 37 72 17 85 131 72 13 524 176 1 236
Förbrukad diesel, 1000 m3 1 10 6 3 6 1 12 21 12 2 49 34 159
Växtskyddsmedel, kg aktiv substans 0,0 4,4 0,5 0,1 5,6 0,1 4,1 15,2 46,6 3,8 376,8 780,5 1 237,6
Sysselsatta, AWU 543 2 844 1 621 817 1 643 397 4 355 7 392 2 681 1 115 8 954 7 099 39 460
Företagsekonomisk lönsamhet, milj kr 34 183 90 66 147 60 294 462 195 69 745 1 093 3 438
Stödbudget, milj kr 123 569 319 198 369 89 716 1 062 388 107 848 403 5 193
Kostnadsförda skatter, milj kr 49 261 152 75 153 36 391 665 255 98 882 685 3 700
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I exemplet nedan visas beräkningarna för kolinlagring som finns under flik kolinlag ring 
i CBA-verktyget. Det finns olika koefficienter för kolinlagring för olika typer av marker 
och brukningssystem. Koefficienterna multipliceras med arealer med olika markanvänd-
ning och brukningssystem från resultatfilen. Utifrån marktyperna, gröd fördelningen och 
arealerna i de tolv områdena summeras kolinlagringen (kg CO2 ekv.) till en kvantitet 
för hela riket (dock uppdelad på brukad/hävdad och icke brukad/hävdad mark).

På liknande sätt fastställer vi alla påverkande faktorers kvantiteter som vi använder i 
analysberäkningarna. För varje påverkande faktor finns en flik i CBA-verktyget.

4.2 Flik kolinlagring (scenario budget fem miljarder)

När vi beräknat kvantiteterna för alla faktorer som har miljöpåverkan sammanställer 
vi dem under fliken miljöeffekter i CBA-verktyget. Här lägger vi även in antalet års
sysselsatta inom jordbrukssektorn, dock bara för ANC-området (1-5c). Allt detta sker 
med automatik när vi lägger in resultatfilen från SASM i CBA-verktyget.

Miljöeffekterna redovisar vi genom omfattningen av biologisk mångfald, kulturarv, 
klimat, växtnäringsläckage och risken för spridning av växtskyddsmedel i miljön. 
Under fliken miljöeffekter kan vi presentera två scenarier samtidigt och redovisa 
förändringar/skillnader mellan dem. Lägger vi t.ex. in stöden i steg (ett scenario med 
sju stöd) kan vi för varje påverkande faktor se vad det senast inlagda (nästa) stödet 
(ett scenario med åtta stöd) innebär.

Vi kan lägga in vilket scenario vi vill och jämföra, exempelvis startscenariot (utan 
stöd) mot ”bas 2030” (med nuvarande stöd till 2030). I nedanstående exempel-flik har 
vi lagt in bas 2030-scenariot som referens och jämför det med ”budget fem miljarder” 
scenariot. 

I exemplet ser vi bl.a. att scenario budget fem miljarder (stödpaket med åtta stöd) ökar 
betesmarksarealen med cirka 153 000 hektar jämfört med referensscenario bas 2030.

Kolinlagring åker
Total betesmark (1000 ha) 7,7 11,5 6,3 8,2 9,0 2,4 87,5 128,1 51,0 22,1 77,0 55,6 466,3
Total åkermark (1000 ha) 30,0 130,0 80,0 75,0 140,0 40,0 200,0 340,0 140,0 60,0 860,0 500,0 2 595,0
Åkermark (1000 ha) 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S RIKET
Vall 3 årig 5,7 33,8 21,0 11,1 15,9 2,9 37,2 52,1 43,9 5,2 118,8 73,4 421,0
Vall 8 årig 0,0 0,0 0,0 0,1 12,7 7,2 0,0 33,9 0,0 12,6 0,8 0,6 67,9
Vall permanent 17,0 64,8 42,6 51,2 76,7 18,0 119,7 198,9 0,0 27,2 82,2 17,3 715,6
Vall totalt 22,7 98,5 63,6 62,4 105,3 28,2 156,9 284,9 43,9 45,0 201,9 91,4 1204,6
Höstsäd 0,0 4,5 1,4 0,4 3,3 0,5 4,1 7,2 15,2 1,2 129,6 161,1 328,4
Vårsäd 0,9 3,8 2,3 1,9 5,6 1,0 14,4 28,6 58,5 3,3 285,3 107,3 513,0
Oljeväxt, höst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 6,6 1,2 45,7 28,9 84,7
Oljeväxt, vår 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Öv. Grödor 0,4 6,6 4,0 1,5 4,0 0,9 3,5 6,7 3,4 1,1 34,9 57,7 124,8
Träda 1-årig 0,0 1,8 0,1 0,0 1,1 0,0 0,2 0,3 2,4 0,3 66,6 22,7 95,4
Träda långliggande 0,1 0,3 0,3 0,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 40,2 24,7 73,7
Summa brukad åker 24,1 115,6 71,6 66,3 125,0 30,5 179,8 329,2 129,9 54,9 804,2 493,8 2424,9
Summa icke brukad åker 5,9 14,4 8,4 8,7 15,0 9,5 20,2 10,8 10,1 5,1 55,8 6,2 170,1

2015 års betesmark (1000 ha) 2,0 4,0 6,0 6,0 10,0 6,0 30,0 80,0 50,0 50,0 80,0 80,0 404,0
Betesmark (1000 ha) 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S RIKET
Allmänna värde 0,3 1,5 1,5 2,7 4,8 1,1 32,7 51,9 18,7 2,2 33,0 32,1 182,5
Särskilda värde 0,1 0,4 0,7 1,3 2,7 1,0 15,8 43,8 16,1 5,4 30,7 21,2 139,1
Alvarbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,4 11,6 0,0 0,0 28,7
Övr miljöstöd 4,9 7,1 2,4 2,2 0,5 0,3 2,1 11,2 2,3 2,7 2,4 1,4 39,4
Övrigt i hävd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 1,1 0,0 1,5
Summa hävdad 5,3 9,0 4,5 6,2 8,0 2,4 50,6 115,8 45,5 21,9 67,2 54,7 391,2
Summa icke hävdad -3,3 -5,0 1,5 -0,2 2,0 3,6 -20,6 -35,8 4,5 28,1 12,8 25,3 12,8

SUM Kolinlagring  åker (ha) 14 909 593 70 924 398 44 632 253 39 350 933 68 121 666 17 194 547 105 868 978 187 499 593 63 462 603 28 916 993 312 493 638 183 098 548 1 136 473 738
Trädor långliggande, ökning 6 050 28 820 33 000 10 010 588 830 0 0 0 0 302 170 4 423 210 2 715 900 8 107 990
Spannmålsväxtföljd, ökning 365 200 4 624 950 2 131 250 1 035 100 3 960 825 643 225 6 296 400 12 182 225 23 644 225 1 963 500 154 593 175 103 882 075 315 322 150
3 årig vall, ökning 5 208 143 30 652 628 19 045 703 10 094 123 14 422 932 2 662 901 33 756 278 47 252 618 39 818 378 4 758 023 107 781 053 66 649 523 382 102 298
Vall 8 år och permanent, ökning 9 330 200 35 618 000 23 422 300 28 211 700 49 149 079 13 888 420 65 816 300 128 064 750 0 21 893 300 45 696 200 9 851 050 430 941 299
Icke brukad åker 1 301 080 3 164 260 1 842 940 1 920 160 3 297 580 2 084 500 4 453 020 2 373 140 2 231 680 1 114 080 12 271 820 1 364 660 37 418 920

SUM Kolinlagring betesmark (ha) 1 160 946 1 980 000 1 000 780 1 362 460 1 759 780 526 900 11 124 740 25 479 960 10 014 620 4 820 640 14 785 320 12 042 360 86 058 506
Naturbeten, ökning 1 160 946 1 980 000 1 000 780 1 362 460 1 759 780 526 900 11 124 740 25 479 960 10 014 620 4 820 640 14 785 320 12 042 360 86 058 506
Icke hävdad betesmark -720 946 -1 100 000 319 220 -42 460 440 220 793 100 -4 524 740 -7 879 960 985 380 6 179 360 2 814 680 5 557 640 2 821 494

Kolinlagring från  icke hävdad jordbruksmark 40 240 414
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4.3  Flik miljöeffekter (scenarierna bas 2030 och budget 
fem miljarder)

De slutliga resultaten från CBA-verktyget återfinns under fliken CBA beräkning. Här 
har vi lagt till priser och värden på alla påverkande faktorer. Dessa värderingar 
hämtas från fliken Priser som till vissa delar visas i bilaga 8. I exemplet på nästa sida 
återfinns alla volymer av miljöeffekterna från scenario budget fem miljarder som 
dessutom har multiplicerats med priser och värden från fliken Priser. Därefter har vi 
summerat alla de värderade miljöeffekterna till en total miljönytta. På samma sätt som 
under fliken miljöeffekter kan vi i den fortsatta analysen använda två scenarier och 
redovisa förändringar och skillnader mellan dem.

Resultat från beräkningar i SASM-modellen
Bas 2030 FEM MILJARDER Förändring

Landskap, biologisk mångfald, kulturarv (+) Beräkningar Beräkningar Skillnad
Betesmarker särskilda värden hektar 85 363 167 796 82 433
Övriga betesmarker hektar 152 793 223 379 70 586
Åkermark hektar 2 465 414 2 424 914 -40 500
EFA Åker slättbygd hektar 1 393 447 1 352 952 -40 495
Landskapselement, antal och meter/ha
Summa landskapselement meter o antal 0 0 0
Klimateffekter, utsläpp (-) och bindning (+) kg CO2 ekv
Summa klimateffekter* kg CO2-ekvivalenter /år -1 152 252 831 -1 196 221 102 -43 968 271
  - Traktor maskiner* kg CO2-ekvivalenter /år -162 194 760 -173 562 480 -260 343 720 -11 367 720
  - Markkol kg CO2-ekvivalenter /år 1 192 181 611 1 222 532 244 30 350 633
  - Metan från djur och stallgödsel* kg CO2-ekvivalenter /år -979 489 137 -1 031 651 219 -1 547 476 828 -52 162 082
  - Lustgas från mark kg CO2-ekvivalenter /år -1 202 750 545 -1 213 539 647 -10 789 102
* Tillagd import_export faktor kg CO2-ekvivalenter /år -1 712 525 846 -1 807 820 548 -139 262 973
Växtnäringsläckage, kg
Kväveläckage kg N/år -47 457 298 -47 348 734 108 564
Fosforläckage kg P/år -1 215 052 -1 203 358 11 694
Växtskyddsmedel, kg aktiv substans
Växtskyddsmedel  växtskyddsmedel kg a.s./år -1 241 847 -1 237 588 4 258
AWU, årsverken
Sysselsättning i kompensationsstödsområden antal årssysselsatta 19 156 22 293 3 137

* Klimateffekterna från traktorer och djur (metan)  reduceras vid 
förändringar med en faktor 0,4 för att beakta förändringar i 
produktion och konsumtion utomlands, eftersom det är de totala 
globala utsläppen som påverkar klimatet.
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I exemplet nedan ligger scenario bas 2030 som referens och det jämförs med scenario 
budget fem miljarder. Vi kan nu i monetära termer beräkna för respektive scenario, 
total miljönytta, total företagsekonomisk lönsamhet, totalt stödbelopp, etcetera. Vi 
kan också beräkna ett sammantaget samhällsekonomiskt värde för varje scenario eller 
för varje delfaktor för sig och därmed göra jämförelser i monetära (och även kvantita
tiva) termer av olika scenarier (stöd eller stödkombinationer). Vi kan också maximera 
det samhällsekonomiska värdet utifrån olika uppsatta mål eller resursbegränsningar.

4.4  Flik CBA beräkning (scenarierna bas 2030  
och budget fem miljarder)

 

 

Samhällsekonomiska kostnader och intäkter
FEM MILJARDER

Årlig kostnad - nytta kr/år Enheter Volymer Värden, kr/enhet Resultat, kr
Betesmarker särskilda värden hektar 167 796 4 093 686 708 013
Övriga betesmarker hektar 223 379 2 418 540 198 603
Åkermark hektar 2 424 914 1 465 3 551 747 595
Åker slätt EFA hektar 1 352 952 112 150 907 762
Landskapselement vid åker element per hektar 2 424 914 229 555 747 519
Klimateffekter, Sverige kg CO2 ekv -1 196 221 102 0,35 -418 677 386
Kväveläckage kg N -47 348 734 31 -1 467 810 748
Fosforläckage kg P -1 203 358 1 023 -1 231 035 515
Växtskyddsmedel kg aktiv substans -1 237 588 572 -707 900 398

Totalt miljönytta 1 659 885 443
utan import_export faktor -1 807 820 548 0,35 -632 737 192

Sysselsättning inom komp.stöd områden årsverken 22 293 83 836 1 868 929 595

Övergiven areal 2015 Bas 2030 FEM MILJARDER Skillnad resultat 
-72 815 770 -110 897 873 -38 082 102

BAS 2030 - Scenario BAS 2030 FEM MILJARDER Skillnad resultat
Betesmarker särskilda värden 349 349 489 686 708 013 337 358 524 kr
Övriga betesmarker 369 500 110 540 198 603 170 698 492 kr
Åkermark 3 611 067 463 3 551 747 595 -59 319 867 kr
Åker slätt EFA 155 015 117 150 907 762 -4 107 356 kr
Landskapselement vid åker 565 029 392 555 747 519 -9 281 873 kr
Klimateffekter, Sverige -403 288 491 -418 677 386 -15 388 895 kr
Kväveläckage -1 471 176 235 -1 467 810 748 3 365 486 kr
Fosforläckage -1 242 998 347 -1 231 035 515 11 962 832 kr
Växtskyddsmedel -710 336 214 -707 900 398 2 435 815 kr

Bas 2030 FEM MILJARDER Skillnad resultat
 + Total miljönytta 1 222 162 284 1 659 885 443 437 723 159
utan import_exportfaktor -599 384 046 -632 737 192

Bas 2030 FEM MILJARDER Skillnad resultat årsverken
Total arbetskraftskostnad 1 605 931 860 1 868 929 595 262 997 735 3 137

BAS 2030 FEM MILJARDER Skillnad resultat
 + Företagsekonomisk lönsamhet 4 865 312 000 3 438 358 000 -1 426 954 000
 + Kostnadsförda skatter 3 517 416 555 3 699 544 892
 -  Stödbudget 5 990 045 000 5 192 982 000 -797 063 000

 - Skattekil 303 910 453 138 578 912 -165 331 541

Totalt samhällsekonomiskt värde 3 310 935 386 3 466 227 423 155 292 037 Förändring mot bas
utan export_importfaktor 2 711 551 340 2 833 490 231
inklusive övergiven areal 3 238 119 616 3 355 329 550 117 209 934 Förändring mot bas
inkl sysselsättningseffekt 4 844 051 476 5 224 259 145 380 207 669
utan export_importfaktor 4 244 667 430 4 591 521 953
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Bilaga 5. Stegvisa kostnad/nytto-analyser
Scenariot bas 2030 visar hur jordbruket skulle ha utvecklats till 2030 om vi skulle 
fortsätta med nuvarande jordbrukarstöd. Vi använder detta scenario som referens när 
vi räknar ut hur man kan effektivisera de samlade jordbrukarstöden. Vi analyserar 
utifrån olika målsättningar och prioriteringar som finns inom jordbruks- och 
miljöpolitiken. Genomgående kommer vi dock att prioritera miljönyttan högt.

Oförändrade stöd till 2030 eller bara två stöd
I tabell A jämför vi ”bas 2030” med startscenariot. Om vi tar bort gårdsstödet, 
kompensationsstödet, betesmarksersättningen, nötkreatur stödet och vallersättningen 
helt kommer åkermarken att minska med nästan en miljon hektar. Betesmarkerna 
kommer i princip att raderas ut. Nötkreaturen kommer att minska med nästan två tred
jedelar. En tredjedel av arbetstillfällena inom jordbrukssektorn skulle försvinna. Den 
företagsekonomiska lönsamheten kommer att minska från knappt fem miljarder till 
två miljarder. Dock skulle vi slippa en skattekostnad på drygt fem miljarder till jord
brukarstöden.

Tabell A.  Jämförelse av utfallen från CBA-beräkningarna av ”bas 2030” och startscenariot.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Ser vi på resultatet från den samhällsekonomiska CBA beräkningen minskar värdet på 
miljönyttan med ungefär 1,4 miljarder för startscenariot jämfört med ”bas 2030”. 
Miljövärdet blir till och med negativt i startscenariot. Det totala samhällsekonomiska 
värdet blir cirka en halv miljard högre i startscenariot än i bas 2030, cirka 3,5 mot 3,1 
miljarder kronor. 

Den nuvarande utformningen av stöden ger förutom betydande miljövinster också ökad 
sysselsättning i områden med kompensationsstöd. Kostnaderna för stöden är dock högre 
än miljövinsterna vilket innebär att startscenariot utan stöd ger högre samhällsekono
misk effektivitet än ”bas 2030”. Om även den ökade sysselsättnings effekten räknas 
skulle sannolikt de positiva effekterna vara till scenario ”bas 2030” favör.  

Målfaktorer Bas 2030 Start-scenario Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 1 600 -900

Betesmark, 1000 hektar 240 2 -238

Nötkreatur, 1000 antal 1 300 480 -820

Årsarbeten, 1000 antal 38 25 -13

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 900 2 000 -2 900

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 2 300 -1 200

Värde miljönytta, miljoner kr 1 100 - 280 -1 380

Stödbudget, miljoner kr 6 000 630 -5 370

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 3 500 400

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 600 790 -810
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5.1 Lägga till gårdsstöd och förgröningsstöd
Det första steget i analysen är att lägga till gårdsstödet. Gårdsstödet är betydelsefullt 
för bevarandet av odlingslandskapet och dess biologiska mångfald. Dess stora posi
tiva miljöeffekter beror i hög grad på att det motverkar nedläggning av jordbruksmark 
utanför slättbygderna. För att undvika kapitalisering av jordbruksmark är det dock 
viktigt att ingen överkompensation sker när gårdsstödet utformas. Tidigare studier 
visar att den nuvarande nivån på gårdsstödet är så pass hög att delar av stödet kapitali
seras. I scenariot bas 2030 går 3,8 miljarder till gårdsstöd räknat i dagens penning-
värde. Effekten av gårdsstödet är tydligt avtagande. De första kronorna i gårdsstödet 
ger mer effekt på produktionen och miljön än vad de sista gör när stödbeloppet per 
hektar ökas. Vi har därför valt att i ett första skede enbart lägga tillbaka halva gårds-
stödet. Det innebär en ersättning strax under 900 kronor per hektar.

För att öka miljönyttan och dämpa kapitaliseringen har vi lagt ett miljövillkor i gårds
stödet, i form av ett förgröningsstöd i slättbygderna. Konsekvenserna av detta blir att 
jordbrukarna i slättbygd får en ökad kostnad på 100 till 200 kronor per hektar. Huvud-
delen av denna kostnad är bortfallet av produktion på den areal som tas i anspråk. 
Samtidigt beräknar vi att miljönyttan kommer att öka med motsvarande 100 till 200 
kronor per hektar (bilaga 9). 

Vi har valt att enbart lägga gårdsstöd till åkermark. Betesmarken får istället höjd 
miljöersättning vilket läggs till i ett senare steg. Detta för att förenkla och tydliggöra 
regelverket så att inte vissa betesmarker får både gårdsstöd och miljöersättning, andra 
enbart miljöersättning och några enbart gårdsstöd.

Steg ett:  När ett gårdsstöd inklusive förgröningsstöd läggs till.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Gårdsstödet fungerar som en grundplåt för att göra produktion lönsam i områden där 
lönsamheten skulle vara för låg utan stöd. När ersättningen läggs på halva nivån mot 
idag blir det cirka 400 000 hektar mer åker som hålls i hävd än utan stödet. En stor del 
av den åkermark som hålls kvar i hävd tack vare detta gårdsstöd finns i slättbygden i 
Svealand och i norra Götaland. Där räcker halva stödnivån för att bevara nästan all 
åkermark. I skogsbygder och i norra Sverige räcker lönsamheten däremot inte för att 
hålla kvar all åkermark i produktion. Huvuddelen av den åker som skulle hållas i hävd 
med halva gårdsstödet skulle användas till vall. Detta medför i sin tur att det skulle bli 
fler nötkreatur. Ganska mycket skulle också läggas i träda eftersom det ibland är det 
billigaste sättet att uppfylla skötselkraven. 

Målfaktorer Start scenario Steg 1 Gårdsstöd Förändring

Åkermark, 1000 hektar 1 600 2 000 400

Betesmark, 1000 hektar 2 2 0

Nötkreatur, 1000 antal 480 620 140

Årsarbeten, 1000 antal 25 28 3

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 2 000 2 700 700

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 2 300 2 600 300

Värde miljönytta, miljoner kr - 280 66 346

Stödbudget, miljoner kr 630 1 900 1 270

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 500 3 500 0

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 790 960 170
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Gårdsstödet skulle innebära en budgetkostnad på 1,3 miljarder med det skulle både ge 
ökad lönsamhet i jordbruket och ökad miljönytta. Sammanvägt med de priser som 
används i CBA analysen skulle kostnaderna ligga i nivå med värdena. Om den ökade 
sysselsättningen i områden med kompensationsstöd skulle räknas och få ett värde blir 
gårdsstödet mer positivt för samhället. Det regionala mönstret visar att gårdsstödet 
har hög samhällsekonomisk lönsamhet i ANCområdena där effekten på produktionen 
är som störst medan det är olönsamt i slättbygderna där det till stor del går till arealer 
som hade hållits i hävd även utan stöd.

5.2 Lägga till betesmarksersättning
Det andra steget är att lägga till betesmarksersättningarna. Ersättningsnivåerna som 
används är betydligt högre än i nuvarande utformning vilket är en kompensation för 
att betesmarken varken får gårdsstöd eller kompensationsstöd i den framtagna stöd
utformningen. Vi har också lagt till en extra klass för de allra värdefullaste markerna, 
de betesmarker som är klassade som Natura 2000. 

De ersättningsnivåer vi räknat med är 3 000 kronor per hektar för betesmark med 
allmänna värden, 5 000 kronor per hektar för mark med särskilda värden, 6 000 
kronor per hektar för marker som är klassade som Natura 2000, 1 400 kronor per 
hektar till alvarbete och 3 000 kronor per hektar för betesmarker med annan klassning 
(mosaikbetesmark, skogsbete och fäbodbete).

Steg två:  När en ersättning till betesmarker läggs till.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Ersättningen till betesmarker medför att 270 000 hektar betesmark skulle hållas i 
hävd. Att det inte blir mer beror på att det behövs betesdjur och att dessa har låg 
lönsamhet. Den ökning på 70 000 djur som ersättningsnivå räcker till består främst av 
dikor med tillhörande ungdjur. Trots att det är fler djur som behöver vinterfoder 
medför ersättningen till betesmark att arealen åkermark som hålls i hävd skulle 
minska. Detta eftersom djuren i högre grad skulle bete på permanenta betesmarker 
istället för på åker. 

Målfaktorer Steg 1
Gårdsstöd

Steg 2 Betesmarks- 
ersättning

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 000 1 900 -100

Betesmark, 1000 hektar 2 270 268

Nötkreatur, 1000 antal 620 690 70

Årsarbeten, 1000 antal 28 30 2

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 2 700 2 800 100

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 2 600 2 800 200

Värde miljönytta, miljoner kr 66 870 804

Stödbudget, miljoner kr 1 900 2 700 800

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 500 3 700 200

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 000 1 000 0
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Stödutbetalningarna skulle öka med 800 miljoner men lönsamheten för jordbruks-
företagen skulle enbart öka med drygt 100 miljoner. Huvuddelen av pengarna går 
därmed till att täcka kostnader för produktion som annars inte hade blivit utförd och 
det handlar då i stor utsträckning om miljötjänster vilket framgår av att miljönyttan 
ökar med 800 miljoner. Sammanvägt skulle ersättningen till betesmarker vara sam-
hällsekonomiskt lönsamt. Dessutom ger det ökad sysselsättning i områden med 
kompensationsstöd. 

5.3 Lägga till kompensationsstöd
I det tredje steget lägger vi till kompensationsstödet. Den nuvarande utformningen av 
kompensationsstödet är relativt komplicerat med många olika ersättningsnivåer 
beroende på produktionsinriktning och region. Vi har här valt att använda ett enklare 
system med färre indelningar. Vi har också valt att enbart ge kompensationsstöd till 
åkermark. Detta system är inte bara enklare än den nuvarande utformningen, det 
skapar också hög samhällsekonomisk lönsamhet. När även ökad sysselsättning i 
(ANC) kompensationsstödområdena räknas in blir det än mer positiva effekter för 
samhället.

Ett nytt stödsystem

Företagen med en omfattande djurhållning, mer än 0,45 djurenheter per hektar åker14, 
får högst ersättning. Ersättningen går till all åkermark oavsett gröda. Övriga företag 
får ett belopp för avsalu-grödor (spannmål, oljeväxter, potatis mm) och ett något lägre 
för vall och träda. I norra Sverige, område 1 till 3, finns även det nationella stödet så 
de får totalt sett högre ersättning än i södra Sverige trots att kompensationsstödet i 
vissa ANC-områden är lika stort (1-5a).

* I beräkningarna används den regionala indelning som gällde fram till och med 2015 eftersom SASM inte är uppdaterad  
med den nya indelningen

Kompensationsstödet gör det företagsekonomiskt lönsamt att i områden med sämre 
odlingsförutsätt¬ningar bruka betydligt större areal åkermark. Om det halva gårds
stödet (steg 1) förstärks med kompensationsstödet blir i princip all tillgänglig åker-
mark lönsam att hålla i hävd. Kompensationsstödet förbättrar också lönsamheten i 
djurproduktionen vilket innebär fler betesdjur och att mer betesmarker kan hållas i 
hävd. Det ger också många extra arbetstillfällen i ANC-områdena.

Område* Foderproduktion > 0,45 
DE/ha

Avsalu grödor Vall och träda

1-5a 4 000 1 900 1 300

5 :b 2 400 1 500 400

5 :c 2 000 1 500 400

Förnödenheter - 0,50 % - 7,24 %

Arbetskraft - 1,50 % - 20,28 %

14 Detta motsvarar en nötkreaturbesättning med 45 vuxna djur på en gård med 100 hektar åker.
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Steg tre:  När ett kompensationsstöd läggs till.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror. 

Budgetmässigt är det ett stort stöd. Enligt beräkningen ökar budgetkostnaden med 2,8 
miljarder men allt är inte kompensationsstöd. 600 000 hektar extra åker och nästan 
100 000 hektar extra betesmark medför även att utbetalningarna av gårdsstöd och 
betesmarksersättning ökar. Det är inräknat i förändringen av stödbudgeten. 

Kompensationsstödet ger också ökad miljönytta genom att mer jordbruksmark hålls i 
hävd. Miljönyttan motsvarar dock inte kostnaden vilket innebär att stödet är olönsamt 
för samhället. . Den ökade produktionen i ANCområdena medför också att det 
skapas drygt 8 000 extra arbetstillfällen i dessa områden. Lägger man till värdet av 
detta är kompensationsstödet sannolikt lönsamt för samhället. 

5.4 Lägga till nötkreaturstöd
I steg fyra lägger vi till nötkreaturstödet och detta är oförändrat mot nuvarande 
utformning. Det innebär att alla vuxna nötkreatur (över 1 år) erhåller ett stöd. 
Beloppet blir cirka 800 kronor per djur. Stödet blir en drivkraft att ha fler nötkreatur 
av alla de slag. Utformningen skapar ett incitament för en mer betes och vallbaserad 
uppfödnings form. Stödet ger också en bra fördelning av de ekonomiska incitamenten 
för nötkreaturs uppfödning, så att en del av produktionskedjan blir lönsam och en 
annan olönsam.

Den primära effekten av nötkreatursstödet är att det skulle bli drygt 300 000 fler 
nötkreatur. Merparten är dikor med tillhörande ungdjur. Den ökade tillgången på 
betesdjur medför i sin tur att cirka 40 000 hektar mer betesmarker kan hållas i hävd. 
Det medför också att det blir cirka 4 000 extra arbetstillfällen varav merparten 
återfinns i ANC-områdena. Samhällsekonomiskt är den ökade miljönyttan för låg för 
att motsvara kostnaderna för stödet. Läget förbättras om man även beaktar ökad 
sysselsättning i ANCområdena. 

Målfaktorer Steg 2
Betesmarks ersätt-

ning

Steg 3 Kompensa-
tions stöd

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 1 900 2 500 600

Betesmark, 1000 hektar 270 360 90

Nötkreatur, 1000 antal 690 1 200 510

Årsarbeten, 1000 antal 30 38 8

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 2 800 3 900 1 100

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 2 800 3 600 800

Värde miljönytta, miljoner kr 870 1 300 430

Stödbudget, miljoner kr 2 700 5 500 -2 800

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 700 3 100 -600

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 000 1 800 800
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Steg fyra:  När ett nötkreaturstöd läggs till.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

5.5 Lägga till vallersättning
I det femte steget lägger vi till vallersättningen men med något lägre nivå än i 
nuvarande program. Ersättningen är 400 kronor per hektar och utbetalas till vall som 
odlas utanför ANCområdena. 

Syftet med vallersättningen är att stimulera hållbar odling och minska läckage av 
växtnäring. Detta beräknas också uppnås i de områden som får del av stödet. Där ökar 
andelen vall i växtföljderna vilket innebär minskad utlakning av kväve och fosfor. En 
oönskad effekt är att arealen hävdad betesmark blir mindre eftersom det blir mer 
lönsamt att låta djuren beta på åker istället för på betesmark. Det blir också en 
regional förskjutning som gör att djurhållningen blir mer lönsam i slättbygden vilket 
sänker lönsamheten i skogsbygden. Något oväntat beräknas bortfallet av djur i 
skogsbygderna medföra färre nötkreatur.

Steg fem:  När en vallersättning läggs till.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Målfaktorer Steg 3
Kompensations 

stöd 

Steg 4
Nötkreatur stöd

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 500 0

Betesmark, 1000 hektar 360 400 40

Nötkreatur, 1000 antal 1 200 1 500 300

Årsarbeten, 1000 antal 38 42 4

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 3 900 4 300 400

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 600 3 900 300

Värde miljönytta, miljoner kr 1 300 1 500 200

Stödbudget, miljoner kr 5 500 6 400 900

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 2 900 -200

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 800 2 000 200

Målfaktorer Steg 4
Nötkreatur stöd

 

Steg 5
Vallersättning

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 500 0

Betesmark, 1000 hektar 400 390 -10

Nötkreatur, 1000 antal 1 500 1 500 0

Årsarbeten, 1000 antal 42 41 -1

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 300 4 600 200

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 900 3 900 0

Värde miljönytta, miljoner kr 1 500 1 600 100

Stödbudget, miljoner kr 6 400 6 500 100

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 2 900 3 000 100

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 2 000 2 000 0
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Budgetmässigt är det ett litet stöd. Miljönyttan blir därför heller inte så stor men 
tillsammans med ökningen av jordbrukets lönsamhet gör den att stödet är 
samhällsekonomiskt lönsamt. Detta gäller även om man beaktar värdet av förlorade 
arbetstillfällen i ANCområdena. När vallersättningen är tillagd består stödpaketet av 
åtta stöd. Steget innebär en stödbudget på drygt sex miljarder och är därmed vårt 
scenario ”budget sex miljarder”.

5.6 Några justerade stödkombinationer
Scenariot ovan (steg 5) där alla stödformer är inlagda har hög samhällsekonomisk 
lönsamhet. Om även den ökade sysselsättningen i kompensationsområdena beaktas 
ökar de positiva effekterna för samhället än mer. Budgetkostnaden är dock 6,5 
miljarder i dagens penningvärde vilket innebär att det är nio miljarder som ska betalas 
ut. Detta ligger sannolikt över den budgetram som kommer att beslutas och därför är 
det intressant att hitta alternativ med lägre budgetkostnad. Vi avser därför att ta fram 
ett alternativ med en stödbudget på fem miljarder och ett med en stödbudget på fyra 
miljarder. 

När vi ska minska stödbudgeten går det inte bara att bryta ut ett stöd som lagts in i 
mitten av den stegvisa analysen eftersom effekten av detta stöd bygger på att vissa 
andra stöd finns med och att andra inte finns. Ändras turordningen mellan stöden 
måste beräkningarna göras om och då kan utfallet för de enskilda stöden bli ett annat. 
I vissa fall kan två stöd samverka och ge förstärkt effekt. I andra fall kan de motverka 
varandra och ge avtagande effekt. Det kan även vara effektivare att sänka nivån eller 
ändra utformningen av något stöd än att ta bort det helt. 

Stödet till nötkreatur gav positiv effekt på miljö men inte tillräcklig för att motsvara 
kostnaderna. Detta på grund av hög dödvikt genom att stora belopp går till djur som 
ändå hade funnits. Eftersom mjölkkorna sannolikt har högst dödvikt och lägst 
miljönytta testar vi först en utformning där stöd enbart ges till dikor och ungdjur. 

Steg sex:  Vid borttaget nötkreaturstöd till mjölkkor

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Målfaktorer Steg 5
Vallersättning

 

Steg 6
Inget stöd till 

mjölkkor

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 500 0

Betesmark, 1000 hektar 390 390 0

Nötkreatur, 1000 antal 1 500 1 500 0

Årsarbeten, 1000 antal 41 40 -1

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 500 4 300 -200

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 900 3 800 -100

Värde miljönytta, miljoner kr 1 600 1 600 0

Stödbudget, miljoner kr 6 500 6 200 -300

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 000 3 000 0

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 2 000 1 900 -100
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Ett nötkreaturstöd enbart till betesdjuren påverkar miljönyttan positivt men det blir 
färre arbetstillfällen i kompensationsområdena. Sammantaget skulle det vara 
samhällsekonomiskt fördelaktigt att enbart ge nötkreatursstöd till dikor och ungdjur. 
Budget¬bespa¬ringen är dock relativt liten så det kan behövas fler åtgärder.

5.7 Justera för ett lägre gårds- och kompensationsstöd. 
Gårdsstödet och kompensationsstödet väger tungt i stödbudgeten. Gårdsstödet är 
samhällsekonomiskt olönsamt i slättbygden på grund av hög dödvikt 
(överkompensation) och då särskilt på den bästa odlingsmarken. Kompensationsstödet 
kan också misstänkas ha starkt avtagande effekt genom ökande dödvikt vid höjd 
ersättning. Sänks stödnivåerna i kompensationsområden där dödvikten är hög 
påverkas miljönytta och sysselsättning förhållandevis lite samtidigt som det 
samhällsekonomiska utfallet förbättras genom sänkta dödviktskostnader. 

Genom riktade minskningar av stöden kan dödvikterna minskas. I norra Sverige sänks 
kompensationsstöden som infördes i steg 3 med 400 kronor per hektar. I övriga kom-
pen sationsområden sänks det med 700 kronor per hektar. Utanför kompensations-
områdena sänks gårdsstödet till en nivå som ligger mellan 37,5 och 12,5 procent av 
nuvarande stöd. Störst sänkning sker på den bästa odlingsmarken. Räknat i pengar är 
det en sänkning med 220 till 660 kronor per hektar jämfört med det som lades in i 
steg 1.

Steg sju:  Vid ett lägre kompensations- och gårdsstöd

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Justeringen av gårdsstödet och kompensationsstödet ger en budgetbesparing på en 
miljard kronor. Förändringen är också samhällsekonomiskt lönsam eftersom det främst 
är dödvikt med tillhörande dödviktskostnader som tas bort. Detta framgår av att den 
företagsekonomiska lönsamheten minskar nästan lika mycket som stödbudgeten. 
Utöver detta skulle miljönyttan öka. Sysselsättningen skulle däremot minska i kompen
sationsområdena.

Målfaktorer Steg 6
Inget stöd till 

mjölkkor

Steg 7
Lägre komp och 

gårdsstöd

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 400 -100

Betesmark, 1000 hektar 390 390 0

Nötkreatur, 1000 antal 1 500 1 400 -100

Årsarbeten, 1000 antal 40 39 -1

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 300 3 400 -900

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 800 3 700 -100

Värde miljönytta, miljoner kr 1 600 1 700 100

Stödbudget, miljoner kr 6 200 5 200 -1 000

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 000 3 400 400

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 900 1 900 0
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5.8 En budget på fyra miljarder
För att komma ner till en tänkbar stödbudget på fyra miljarder krävs ytterligare 
åtgärder. Vi har därför valt att ta bort både vallersättningen och det kvarvarande stödet 
till nötkreatur. Dessutom ha vi sänkt ersättningen till betesmarkerna med 500 kronor 
per hektar jämfört med de ersättningsnivåer som infördes i steg 2.

Steg åtta:  Vid borttaget vall- och nötkreatursstöd samt lägre betesmarksersättning 

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Borttaget stöd till vall och nötkreatur samt lägre ersättning till betesmark innebär en 
besparing i stödbudgeten på 1,2 miljarder kronor. Detta medför dock kraftigt sänkt 
miljönytta främst genom att mindre arealer med betesmark och åkermark hålls i hävd. 
den företagsekonomiska lönsamheten skulle också minska liksom antalet sysselsatta. 
I detta fall är det främst miljötjänster som faller bort om stöden sänks. Samhällseko
nomiskt ger sänkningen ändå ett överskott om enbart miljötjänsterna värderas. 

5.9  Ett scenario med största möjliga 
samhällsekonomiska miljönytta

Vi har även beräknat ett scenario där vi använder SASM till att optimera det 
samhällsekonomiska värdet på miljönyttan (tabell A). I denna beräkning utgår vi från 
de totala resurserna som finns tillgängliga inom svenskt jordbruk, i första hand all 
åker- och betesmark. Vi utgår sedan från att jordbrukarna självmant maximerar det 
samhällsekonomiska utfallet istället för sitt eget företagsekonomiska utfall. Vi har vid 
beräkningen använt samma estimerade baspriser för olika miljöeffekter som vid den 
samhällsekonomiska beräkningen, se bilaga 8. 

Utfallet av beräkningen visar att det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas i 
stödsystemet för att förbättra den samhällsekonomiska effektiviteten ytterligare. Både 
miljönyttan och antalet arbetstillfällen i kompensationsområdena skulle kunna öka 
men kostnaden för att uppnå detta är så pass hög att det samhällsekonomiska värdet 
skulle bli mindre. 

Jämfört med basscenariot är de viktigaste skillnaderna att det skulle vara en bättre 
styrning av betesdjuren till de regioner där de behövs, det skulle vara färre dikor och 

Målfaktorer Steg 7
Fem miljarder

Steg 8
Fyra miljarder

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 400 2 300 -100

Betesmark, 1000 hektar 390 260 -130

Nötkreatur, 1000 antal 1 400 1 100 -300

Årsarbeten, 1000 antal 39 36 -3

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 3 400 3 100 -300

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 700 3 400 -300

Värde miljönytta, miljoner kr 1 700 1 100 -600

Stödbudget, miljoner kr 5 200 4 000 -1 200

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 400 3 600 200

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 900 1 700 -200
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istället fler mjölkkor och fler stutar efter mjölkkorna. Odlingen av spannmål skulle 
också vara mindre för att minska miljöbelastningen från växtnäring och 
växtskyddsmedel Det är även denna typ av förändringar som skiljer det optimerade 
scenariot från det med fem miljarder i budget. 

Tabell A.  Scenario beräknat för maximal samhällsekonomisk miljönytta 

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

När resultaten används bör man vara medveten om att samhällsnyttan enbart är 
maximerad gällande markanvändning och antal djur. Det är dessa faktorer som kan 
hanteras i den nuvarande versionen av SASM och det är framför allt dessa faktorer 
som påverkas av de analyserade styrmedlen. Samhällsnyttan skulle kunna påverkas av 
många andra förändringar till exempel ändrad produktionsteknik men det ligger 
utanför denna studie. 

Det är också viktigt att beakta att det maximerade utfallet är omöjligt att uppnå i 
praktiken. Jordbrukarna skulle inte kunna agera samhällsekonomiskt korrekt på egen 
hand utan stöd eftersom de då skulle få för låg lönsamhet. Å andra sidan måste alla 
stöd finansieras och detta medför kostnader på annat sätt för samhället. Det går heller 
inte få en hundraprocentig träffsäkerhet med stöden efter behovet. Vissa åtgärder 
kommer bli underkompenserade och därmed utebli. Andra blir överkompenserade och 
skapar dödviktskostnader.  

Produktionsutveckling

Utan gårdsstöd och förgröningsstöd skulle 16 procent av den beräknade produktionen 
2030 falla bort. Detta räknat i värde. Näst störst betydelse beräknas kompensations
stödet ha med ett bortfall på 5 procent om stödet inte fanns. De övriga stöden eller 
ersättningarna ligger på ett bortfall på mellan 1 och 2 procent. Sett i förhållande till 
stödets storlek är det dock det nationella stödet som ger störst effekt på produktionen. 
En miljon i stöd ger en ökning av producentöverskottet med 2,8 miljoner (tabell A).

Målfaktorer Bas 2030 Maximal 
miljönytta

Förändring Fem miljarder 

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 500 0 2 400

varav 3 årig vall 390 580 190 420

Betesmark, 1000 hektar 240 440 200 390

Nötkreatur, 1000 antal 1 300 1 300 0 1 400

Årsarbeten, 1000 antal 38 41 3 39

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 900 1 100 -3 800 3 400

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 -100 -3 600 3 700

Värde miljönytta, miljoner kr 1 100 2 300 1 200 1 700

Stödbudget, miljoner kr 6 000 0 -6 000 5 200

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 3 300 200 3 400

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 600 2 000 400 1 900
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Bilaga 6. Känslighetsanalyser
SASM-modellen innehåller en mängd antagande om priser och marknader, ofta med 
stora inbyggda osäkerheter. Även de värden på miljönyttan som vi använt till 
kostnads/nytta modellen omges av stora osäkerheter. Dessa antagande om priser, 
värden, produktivitet, marknadsutveckling, etcetera har ofta stor betydelse för det 
beräknade utfallet i absoluta tal men mindre betydelse i en policyanalys där två 
scenarier jämförs med varandra. Vid känslighetsanalyserna utgår vi från en budget-
restriktion på fem miljarder i stödbelopp. Vi jämför hela tiden bas 2030 scenariot 
(fortsätta med nuvarande CAP) med scenariot ”budget fem miljarder” (lägre 
gårds-och kompensationsstöd). 

6.1 Känslighetsanalys av prisutvecklingen
Vi har valt att göra en analys av förändringar i nötköttpriset som är en faktor som kan 
ha stor betydelse för de beräknade utfallen i SASM för år 2030.

Ökat pris på nötkött

Nötköttet sticker ut i prisprognosen från OECD och FAO. Enlig den kommer priset på 
nötkött sjunka med 40 procent fram till år 2030 medan griskött, kyckling och mjölk 
enbart minskar mellan 13 och 26 procent. Spannmålen, som är avgörande för 
produktionskostnaden, prognostiseras heller inte sjunka mer än 28 procent. Allt i reala 
priser. Eftersom lönsamheten för nötkreaturen är avgörande för utfallet gällande 
betesmarker, vallodling och sysselsättning i kompensationsområdena har vi gjort en 
känslighetsanalys där prisutvecklingen för nötkött är mer likartad andra animalier och 
foder. Vi har då lagt in ett 5 kronor högre pris (+ 22 %) för nötkött i SASM och sedan 
räknat om basscenariot och scenariot med en stödbudget på fem miljarder. Därefter 
beräknas miljönytta och det samhällsekonomiska värdet på samma sätt som tidigare. 

Tabell 1A.  Höjt nötköttpris. Jämförelse mellan ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Målfaktorer Bas 2030 Fem miljarder Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 500 0

varav 3 årig vall, 1000 hektar 470 570 100

Betesmark, 1000 hektar 280 410 130

Nötkreatur, 1000 antal 1 600 1 700 100

Årsarbeten, 1000 antal 41 43 2

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 5 500 4 100 -1 400

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 3 700 200

Värde miljönytta, miljoner kr 1 200 1 700 500

Stödbudget, miljoner kr 6 400 5 600 -800

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 800 4 000 200

Arbetskostnad sysselsättning ANC, miljoner kr 1 800 2 100 300
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Jämförs utfallen i tabell 1A med utfallen i tabell 1B framgår det snabbt att fem kronor 
högre pris för nötkött har stor betydelse för det beräknade läget 2030. Det skulle bli 
fler nötkreatur, mer vall, mer hävdade betesmarker, högre lönsamhet i jordbruket och 
högre samhällsekonomiskt värde från jordbruket. Detta gäller dock både i basscena
riot med nuvarande CAP och i scenariot med en stödbudget på fem miljarder. Styref
fekten av ett stödpaket (scenario) är därför nästan samma oavsett om priset på nötkött 
är högre eller lägre. 

Tabell 1B.  Normalt nötköttpris. Jämförelse bas 2030 och budget fem miljarder.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

I tabell 1C ser vi skillnaderna för enskilda miljönyttor efter att vi höjt nötköttpriset. 
Värdet på totala miljönyttan i scenario ”bas 2030” respektive budget fem miljarder 
scenariot är efter att vi höjt nötköttpriset. Jämförs utfallen i tabell 1C med utfallen i 
tabell 1D framgår det snabbt att fem kronor högre pris för nötkött har stor betydelse 
för det beräknade läget 2030.

Tabell 1C.  Höjt nötköttpris. Miljönytta ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

Målfaktorer Bas 2030 Budget fem mil-
jarder

Förändring

Åkermark, 1000 hektar 2 500 2 400 -100

varav 3 årig vall 390 420 30

Betesmark, 1000 hektar 240 390 150

Nötkreatur, 1000 antal 1 300 1 400 100

Årsarbeten, 1000 antal 38 39 2

Företagsekonomisk lönsamhet, miljoner kr 4 900 3 400 -1 500

Kostnadsförda skatter, miljoner kr 3 500 3 700 200

Värde miljönytta, miljoner kr 1 100 1 700 600

Stödbudget, miljoner kr 6 000 5 200 -800

Samhällsekonomiskt värde, miljoner kr 3 100 3 400 300

Arbetskostnad sysselsättning (ANC), miljoner kr 1 600 1 900 300

Miljönytta, miljoner kr Bas 2030, 
miljoner kr 

Fem miljarder, mil-
joner kr

Förändring, miljo-
ner kr

Betesmarker särskilda värden 450 720 270

Övriga betesmarker 410 580 170

Åker 3 600 3 600 0

Åker slätt EFA 0 160 160

Landskapselement vid åker 570 570 0

Klimateffekter, Sverige -450 -500 -50

Kväveläckage -1 500 -1 500 0

Fosforläckage -1 200 -1 200 0

Växtskyddsmedel -700 -700 0

Total miljönytta (efter) 1 200 1 700 500
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Tabell 1D.  Normalt nötköttpris. Miljönyttan för ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”.

Källa: SASM- och egna CBA-beräkningar. Avrundat till två siffror.

6.2  Känslighetsanalyser utifrån några klimat- och 
miljöeffekter

För klimat- och miljöeffekterna finns det beräknade baspriser och intervall med 
samhällsekonomiska låga respektive höga priser (bilaga 8). Intervallen är ofta stora 
eftersom skattningar av de flesta samhällsekonomiska estimat eller baspriser är 
behäftade med avsevärda osäkerheter. Det låga priset ligger i nederkant av det 
skattade osäkerhetsintervallet, och anger ett minimivärde på respektive effekt. På 
motsvarande sätt används det höga priset för att visa miljö och klimateffekternas 
maximala värde. 

Med ett lågt värde på miljöeffekten - fosforläckage

I tabell 2A ser vi skillnaden i miljönytta efter att vi sänkt värdet på fosfor vid minskat 
läckage. För scenario bas 2030 respektive fem miljarder scenariot visas också den 
beräknade totala miljönyttan dels före (1 031 kr/kg fosfor) och dels efter (127 kr/kg) 
att vi sänkt värdet.

Tabell 2A.  Lågt värde på fosfor. Miljönytta för ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”.

Avrundat till två siffror.

  

Miljönyttor, miljoner kronor Bas 2030, 
miljoner kr

Fem miljarder, mil-
joner kr

Förändring, miljo-
ner kr

Betesmarker särskilda värden 350 690 340

Övriga betesmarker 370 540 170

Åker 3 600 3 600 0

Åker slätt EFA 0 160 160

Landskapselement vid åker 570 570 0

Klimateffekter -400 -420 -20

Kväveläckage -1 500 -1 500 0

Fosforläckage -1 200 -1 200 0

Växtskyddsmedel -710 -710 0

Total miljönytta 1 100 1 700 600

Miljönytta Bas 2030, 
miljoner kr

Fem miljarder, mil-
joner kr

Total miljönytta (före) 1 100 1 700

Total miljönytta (efter) 2 200 2 700

Skillnad miljönytta 1 100 1 000
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Med ett högt värde på klimateffekten – utsläpp av växthusgaser 

I tabell 2B ser vi skillnaden i miljönytta efter att vi höjt värderingen på koldioxid vid 
minskat växthusgasläckage. För ”bas 2030” respektive fem miljarder scenariot visas 
också den totala miljönyttan dels före (0,35 kr/kg CO2) och dels efter (1,08 kr/kg) att 
vi höjt värdet.

Tabell 2B.  Högt värde på koldioxid. Miljönytta för ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”.

Avrundat till två siffror.

Med ett halverat värde på åkermarken – öppet odlingslandskap

I tabell 2C ser vi skillnaden i miljönytta efter att vi halverat värdet på åkermark. För 
Bas 2030 respektive fem miljarder scenariot visas också den totala miljönyttan dels 
före (1 465 kr/ha) och dels efter (733 kr/ha) att vi halverat värdet.

Tabell 2C.  Halvt markvärde för åker. Miljönytta för ”bas 2030” och ”budget fem miljarder”.

Avrundat till två siffror.

Jämförs utfallen i tabellerna 2A till 2C framgår det snabbt att ett kraftigt förändrat 
värde på en enskild miljönytta kan ha stor betydelse för värdet på den totala miljö
nyttan. Detta gäller både för basscenariot med nuvarande CAP och i scenariot med en 
stödbudget på fem miljarder kronor. Däremot är skillnaden i total miljönytta mellan 
de olika scenarierna liten. För de tre exemplen 2A till 2C blir skillnaderna närmast 
marginella. De visar en skillnad på mellan noll och 100 miljoner kronor utifrån en 
total miljönytta på mellan en miljard och tre miljarder kronor. Effekten av att ändra i 
jordbrukspolitiken är därför nästan densamma oavsett om ett värde på en enskild 
miljönytta blir högre eller lägre.

Miljönytta Bas 2030,
 miljoner kr

Fem miljarder, mil-
joner kr

Total miljönytta (före) 1 100 1 700

Total miljönytta (efter) 200 800

Skillnad miljönytta -900 -900

Miljönytta Bas 2030,
 miljoner kr

Fem miljarder, mil-
joner kr

Total miljönytta (före) 1 100 1 700

Total miljönytta (efter) - 700 -100

Skillnad miljönytta - 1 800 -1 800
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Bilaga 7. Förbättrad miljönytta  
med miljöersättningar
Vi har tagit fram tre exempel på ersättningar där vi kan förbättra kultur- och 
miljönyttan. De ersättningar vi valt att modellera är; en för att bevara och sköta land
skapselement (kulturinsats); en för att minska koldioxidutsläpp från torvjordar 
(klimat-insats) samt; en för att minska fosforläckaget (miljöinsats). Dessa alternativ 
ska bara ses som exempel på hur mycket miljönytta vi kan åstadkomma med riktade 
miljöersättningar som också är miljö och kostnadseffektiva. 

7.1  En ersättning för att bevara och sköta 
landskapselement

En eftersatt insats i jordbrukarstöden är skötsel och bevarande av natur och 
kulturmiljöer (landskapselement).   Detta sedan det så kallade KULT-stödet försvann 
vid utgången av landsbygdsprogrammet 2007-2013 (Riksantikvarieämbetet 2016).  
Ett effektivt sätt att upprätthålla de kulturhistoriska kärnvärdena kan vara att inrätta 
resultat och värdebaserade ersättningar som erbjuds i vissa utvalda och prioriterade 
områden (detta beskrivs bl.a. i RAÄs rapport (2017) ”Större miljönytta – lägre 
kostnad” och också i ett pågående pilotprojekt från CAP:s miljöeffekter).

I den här rapporten väljer vi för enkelhetens skull att transformera det tidigare 
kultstödet till en ersättning baserad på värden (bilaga 8). I det tidigare KULT-stödet 
(1996-2013) var i genomsnitt 21 procent av åkerarealen ansluten. Variationen mellan 
länen var dock stor, mellan tre procent (i Gävleborg) och 34 procent (i Kalmar) av 
den totala åkerarealen var ansluten. Det totala antalet anslutna landskapselement var 
cirka 990 000 stycken. 

Gör vi ett antagande att i genomsnitt 15 procent av åkerarealen blir ansluten 
(huvudsakligen i samma områden som det tidigare KULT-stödet) får vi ungefär  
400 000 hektar ansluten areal med i genomsnitt cirka två landskapselement per hektar 
(tabell 1A). Det motsvarar knappt 800 000 stycken landskapselement som vid 
bevarande och skötsel kan värderas till cirka 160 miljoner kronor (bilaga 11).

Tabell 1A.  KULT-stödet 2007-2013.

Källa: Underlag från projektet Tulpan inför nytt landsbygdsprogram 2015-2020.

Andel areal 
med stöd 

0,15

Antal element 
per hektar

Antal element Totalt värde 
element, kr

Värde ele-
ment per 
hektar, kr

Stöd per 
hektar

Totalt stöd

394 900 1,96 773 960 159 216 181 403 313 123 548 000
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Exempel på en kulturmiljöersättning

Vi behöver anpassa den framtagna ersättningen till vissa förenklade principer t.ex. att 
minst ett landskapselement per fält och hektar krävs för att få ersättningen. Landskaps-
elementet ska hålla en viss klass, t.ex. inga nya stenar upplagda, ingen igenväxnings-
vegetation, inget upplagt metallskrot, etcetera. Sedan behöver elementen få en 
värde    rings bas utifrån antalet (punktelement) eller längden (linjeelement) som viktas. 
Exempelvis kan ett solitärträd motsvara cirka 60 meter stenmur (bilaga 8 och 11). 

Slutligen återstår det att bestämma ersättningen och det löser vi med följande 
ersättningstrappa: 

1. i genomsnitt minst ett element/ha minst 200 kr per hektar

2. i genomsnitt ett till två element/ha ytterligare 15 kr per 0,1 element upp till 350 kr

3. i genomsnitt två till tre element/ha ytterligare 10 kr per 0,1 element upp till 450 kr

När vi modellerat hela Sverige efter dessa regler blir det en genomsnittlig ersättning 
på cirka 300 kronor per hektar med ett estimerat totalt värde på cirka 400 kr/ha (tabell 
1A och 1B). 

Tabell 1B.  Exempel på ersättningsnivåer för skötsel av landskapselement. Nivåerna är beräknade som ett genomsnitt   
 per hektar för tio län.

Källa: Bilaga 8 och underlag från projektet Tulpan inför nytt landsbygdsprogram 2015-2020.

7.2  En ersättning för att minska utsläppen av 
växthusgasen koldioxid från torvjordar

I denna analys utgår vi från den areal med torvjordar som fanns 2014. Analysen 
omfattar växthusgasen koldioxid men inte växthusgaserna lustgas och metan. Vi utgår 
också från en beräknad genomsnittlig utsläppskoefficient på 22,3 ton CO2 per hektar 
åkermark på torvjordar och 15,7 ton CO2 per hektar åkerbete (Lindgren & Lundblad 
2014). För gräsmarker föreslår de att emissionsfaktorn 9,5 ton CO2 ska användas. 
Gräsmark är de marker som inte plöjs regelbundet, huvudsakligen används för bete 
och som inte gödslas.

Län Antal element 
per hektar

Antal element Ersättning
 per hektar

Stockholm 1,30 16 380 245

Uppsala 1,10 27 610 215

Södermanland 1,20 22 800 230

Östergötland 1,50 45 750 275

Jönköping 3,90 52 260 450

Kronoberg 4,60 33 580 450

Kalmar 3,30 60 720 450

Gotland 4,30 55 470 450

Blekinge 5,00 23 500 450

Skåne 1,30 87 360 245
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Emissionsfaktorer på dränerad torvjordar med gräs har beräknats inför IPCC 2014 
utifrån klimat, dränering och näringsstatus (Drösler 2013). För näringsrik mark, grund 
dränering och tempererad zon beräknades utsläppen till cirka 13 ton CO2 ha/år och för 
näringsrik mark, djup dränering och tempererad zon beräknas utsläppen till cirka 19 
ton CO2 ha/år.

Totalt fanns 2008 cirka 242 000 hektar torvjord klassad som jordbruksmark (SLU 
2009). Av dessa arealer är 187 000 hektar odlingsvärd åker och 48 000 hektar använd bar 
betesmark15. Den mest detaljerade grödfördelningen på torvjordar i pro duk tion är 
hämtad från Jokerprojektet (2009). Nästan två tredjedelar av odlingen på torvjordar, 
drygt 110 000 hektar, är vall eller träda enligt sammanställningen (tabell 2A). 

Förutsättningar

Nedbrytningshastigheten av organogent material beror på en kombination av 
dräneringsdjup, temperatur och graden av jordbearbetning. Torvens kvalitet påverkar 
också emissionen av växthusgaser. Emissionen kan även bero på vilken gröda som 
odlas och kan dessutom variera över tiden. Koldioxidavgången följer årstidsväx-
lingarna och är högst under maj till september. En genomförbar begränsning av 
koldioxid- emissionerna kan vara att begränsa jordbearbetningen och låta organogen 
åker vara permanent bevuxen med gräs, samtidigt som grundvattenytan höjs 
(Naturvårdsverket 2010).

Avgången av växthusgaser varierar mycket mellan olika åkrar på dikad torvmark. 
Utsläppen av växthusgaser minskar inte automatiskt när brukandet upphör. Vissa 
grödor, till exempel energigräset rörflen, kan odlas även om grundvattennivån höjs 
samtidigt som avkastningen är hög. Då kan nedbrytningen av torv avta och därmed 
minskar avgången av koldioxid och lustgas från marken (Jordbruksverket 2014b). 

Den mest effektiva metoden att minska utsläppen av växthusgaser från dikade 
torvmarker är att återställa dikade torvmarker till våtmarker (Jordbruksverket 2014b). 
En fråga är dock vilka typer av dikade torvmarker som bör prioriteras för att växt-
husgasutsläppen ska bli så små som möjligt. Alla typer av torvjordar är inte lämpade 
att återställas till våtmarker. Det pågår dock några utredningar på Jordbruksverket 
(2017) om möjligheten till att återställa torvjordar till våtmarker. Dels hur man ska 
kunna få fram lämpliga arealer med torvjordar, dels vilka kostnader som är förknippade 
med en återvätning av torvmarker samt hur ett styrmedel bör se ut för att få en miljö
nytta med största möjliga kostnadseffektivitet.

Hur mycket det går att reducera koldioxidavgången på torvjordar genom att ändra 
odlingssystem råder det delade meningar om. Vissa forskare anser att ”eftersom det 
inte finns tillräckligt med kunskap för att säkerställa att utsläppen av växthusgaser 
från dikad torvmark skulle minska i någon större omfattning om spannmålsodling 
eller odling av radgrödor ersätts med vall är detta ingen åtgärd som kan förordas i 
dagsläget” (Norberg 2012). Skillnader i koldioxidutsläpp mellan år eller fält är ofta 
större än skillnaderna i utsläpp mellan grödor som växer på samma fält. Forskarna 
anser dock att de flesta torvjordar som jordbrukarna odlar i idag bör fortsätta att 
brukas så länge som det är lönsamt, om de inte är lämpliga att återställa till våtmarker 
(Norberg et al. 2016).

15 I Naturvårdverkets växthusgasinventering används lite andra areal siffror, Naturvårdsverket, 2016. National Inventory Report Sweden 2016.
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Berglund & Berglund (2014) har i ett flerårigt fältförsök i södra Sverige mätt 
koldioxidavgång från torvjordar. De har på olika organogena jordar undersökt olika 
grödor under likartade förhållanden. Variationen i utsläpp mellan de testade grödorna 
var låg jämfört med de totala koldioxidutsläppen från marken. Variationen mellan de 
olika grödorna kunde inte heller säkerställas. 

I medeltal beräknas koldioxidutsläppen från perenna gräsmarker på torvjordar vara 18 
ton CO2 ha/år (Biogeosciences, 2010). Resultatet är baserat på ungefär hundra studier 
om torvjordar från de nordiska länderna. Torvjordar med permanenta vallar verkar 
avge mindre koldioxid än jordar som bearbetas och ligger i en växtföljd. Elsgaard 
med flera (2012) har i fält mätt koldioxidavgången från olika odlingssystem dels för 
en växtföljd spannmål/vall dels för permanent vall. Utsläppen blev i medeltal för 
växtföljdsgrödorna 31,5 ton CO2 ha/år och för permanent vall 18,7 ton CO2 ha/år.

Maljanen (2007) har tillsammans med andra forskare mätt de årliga kolförlusterna 
från odlade och övergivna torvjordar. Vid spannmålsodling blev utsläppen omräknat 
till koldioxid 22,5 ton CO2/ha/år. Vid odling av vall blev utsläppen 14,5 ton CO2/ha/år 
och från övergivna torvjordar blev utsläppen cirka 10,5 ton CO2. Maljanen (2010) har 
också mätt den totala växthusgasavgången (CO2 ekv.) från dränerade torvjordar och 
för vall blev utsläppen 22,6 ton och för spannmål 22,8 ton. På övergivna torvjordar 
blev utsläppen i medeltal 15,8 ton CO2 ekv. Soussana m fl. (2004) har observerat föl
jande kolinlagring och effekter av olika åtgärder i gräs och betesmarker (främst från 
olika mineraljordar över Europa). 

Resultaten från ett forskningsprojekt (Soussana 2007) ger klara indikationer på att 
extensiva permanenta gräsmarker har större möjligheter att lagra in kol än intensiva 
slåttervallar som ligger i en växtföljdsrotation och som därmed plöjs med jämna intervall. 

I Jordbruksverkets rapport ”Minska jordbrukets klimatpåverkan” (2008) finns en skiss 
på en miljöersättning för långliggande vall på organogen mark. Det förslaget utgår vi 
ifrån i denna studies exempel på klimatinsats.

Exempel på en insatt klimatersättning

Vi har från ovanstående underlag konstruerat ett exempel på en stödform med några 
koldioxidreducerande åtgärder för torvjordar:

1. odling av permanenta energigrödor, såsom salix och rörflen 

2. byte till permanenta vallar som betas och/eller skördas en gång årligen,  
inget mineralkväve är tillåtet,

Observerad kolinlagring i gräs och betesmarker Netto kolinlagring (+) eller utsläpp (-) 
omräknat till ton CO2/ ha/år

Konvertering från åkermark till bete 3,7

Konvertering från åkermark till vall 1,8

Konvertering av gräsvall till blandvall 1,1 till 1,8

Konvertering av korta vallar till permanenta vallar 1,1 till 1,5

Ökad liggtid för vallar/gräsmarker 0,7 till 1,8

Förbättrad betesdrift 1,3

Variation i kolbalanser (Europa) -2 till 6
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Vi antar i sammanställningen att jordbrukarna förändrar sin odling från ettåriga 
grödor och ensilagevallar till permanenta vallar, rörflen, salix eller våtmarker (tabell 
2A). Vi beräknar att cirka 50 000 hektar ensilagevall, cirka 30 000 hektar ettåriga 
grödor samt cirka 12 000 hektar träda omvandlas till permanenta vallar, rörflen eller 
salix. Arealen med ändrad markanvändning beräknar vi totalt bli någonstans mellan 
90 000 och 100 000 hektar.

Tabell 2A.  Grödfördelning före och efter införda åtgärder, hektar.

Källa: Egna beräkningar och från SLU, 2009. Inom parantes vilka förändringar som sker.

Vi antar att om jordbrukarna väljer att byta ut ensilagevallar till permanenta vallar 
minskar utsläppen av koldioxid med cirka 10 procent (tabell 2B). Detta är schablon
beräknat utifrån en genomsnittlig utsläppskoefficient på 22,3 ton CO2 per hektar torv
jord. Även ett byte från träda till rörflen, salix eller ensilagevall bör ge cirka 10 
procent minskade utsläpp. Mest minskade utsläpp (15 procent) blir det om jordbru
karna väljer att odla rörflen, salix eller permanent vall istället för att odla ettåriga 
grödor. Om de införda stödnivåerna är tillräckliga för att ändra jordbrukarnas val av 
gröda kan de totala utsläppen minska med cirka 240 miljoner kg koldioxid. Det skulle 
ungefär motsvara att vi lade drygt 10 000 hektar torvjordar under vatten.

Tabell 2B.  Minskade koldioxidutsläpp vid förändrad odling, kg CO2.

Källa: Egna beräkningar och data från Joker-projektet.

Grödfördelning Före Efter Förändring

Ensilagevall till Permanent vall 96 000 (30 000) 80 000 50 000

Träda 17 000 5 000 12 000

Ettåriga 65 000 35 000 30 000

Radgrödor 4 000 4 000

Salix, rörflen 2 000 (12 000) 14 000

Våtmark 3 000 3 000

Ensilagevall (50 000) 46 000

TOTAL 187 000 187 000 92 000

Förändring Påverkan Hektar Koefficient CO2 ekv.

Ensilagevall till permanent vall 0,10 5 000 22,3 111 500 000

Träda till rörflen, salix eller permanent vall 0,10 1 200 22,3 26 760 000

Ettåriga grödor till rörflen, salix, 
eller permanent vall 0,15 4 500 22,3 100 350 000

SUMMA 10 700 22,3 238 610 000
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Vi beräknar att den totala stödbudgeten hamnar på cirka 73 miljoner kronor per år 
(tabell 2C) med en årlig ersättning på 700 kronor per hektar för att odla permanenta 
vallar på torvjord eller 1 200 kr/ha för att odla permanenta energigrödor. 

Tabell 2C.  Stödbudget och införda ersättningsnivåer, kr

Källa: Egna beräkningar.

Prissätter vi de minskade koldioxidutsläppen blir värderingen cirka 84 miljoner 
kronor per år (tabell 2D). Jämför vi detta värde med den totalt insatta stödbudgeten på 
73 miljoner kronor per år får vi ett utfall på över ett (1,1). Vi skulle därmed kunna 
minska koldioxidutsläpp värderade till drygt 84 miljoner per år. Detta bara genom att 
styra odlingsinriktningen på torvjordar genom några enkla stödvillkor. Produktionen 
skulle inte påverkas nämnvärt och utrymme finns att höja ersättningen om 
jordbrukarnas incitament inte är tillräckligt. 

Tabell 2D.  Beräknad kostnadseffektivitet för stödet att minska utsläppen av koldioxid från torvjordar.

Källa: Från de ovanstående tre beräkningarna (bilaga 8). * estimat på minskad koldioxid kr/kg. Intervall 0,06-1,08.

7.3 En ersättning för att minska fosforläckaget
Fler insatser behövs för att minska fosforbelastningen och uppfylla miljökvalitets
målet Ingen övergödning med flera miljökvalitetsmål. Insatser behövs också för att 
genomföra ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet och aktionsplanen för 
Östersjön (BSAP) i Sverige. Landsbygdsprogrammet är här ett effektivt styrmedel för 
att stödja insatser för minskad fosforbelastning. 

För att åtgärderna ska vara effektiva behöver de genomföras där de har god effekt på 
fosforbelastningen från åkermark. Det behöver också finnas ett behov att minska 
belastningen till de vattenmiljöer som i första hand berörs av åtgärderna. Behovet kan 
vara fastställt med olika detaljeringsgrad. Aktionsplanen för Östersjön anger till 
exempel målnivåer och reduktionsbehov per havsbassäng. 

Grödfördelning Areal Ersättningsnivå SUMMA

Permanent vall 80 000 700 56 000 000

Ensilagevall 46 000

Träda 5 000

Ettåriga grödor 35 000

Radgrödor 4 000

Salix, rörflen 14 000 1 200 16 800 000

Våtmark 3 000

TOTAL 187 000 72 800 000

  UTFALL

Miljönytta/kostnad 1,1

Pris, kr CO2, kg Värde, kr

Totalt värde 0,35* 238 610 000 83 514 000

Total areal, ha Förändrad areal, ha Kostnad, kr

Total kostnad 187 000 92 000 72 800 000
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Vilka åtgärder som behövs per vattenförekomst kan vi bestämma baserat på de 
tillgängliga åtgärdernas kostnadseffektivitet och i vilken omfattning de antas kunna 
bli genomförda. Åtgärder för att minska fosforbelastning är ofta platsspecifika, dvs. 
effekten av dem är beroende av och varierar med förhållanden där de genomförs. 
Resultatbaserade ersättningar skulle kunna bidra till att åtgärder i högre grad blir 
genomförda där de ger god effekt och att ersättningsformerna därmed blir mer 
effektiva utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Inom CAP:s miljöeffekter 
kommer vi under 2017 att starta upp ett projekt som ser närmare på resultatbaserade 
ersättningar kopplade till minskat växtnäringsläckage.

Kritiska källområden för fosforförluster är områden, där fosfor ackumulerats (hög 
djurtäthet och fosforstatus), där jorden har en risk för att mobiliseras (sluttande mark, 
hög erosionsbenägenhet, mättnadsgrad och lerhalt) och dessutom transporteras iväg 
genom dräneringsledningar eller ytavrinning. I dessa områden är fosforförlusterna 
stora och vattenkvalitén är ofta låg. Det är framförallt här som åtgärder bör sättas in. 
Metoder för att hitta dessa områden bör också tas fram.

Fosforförluster från mark till vatten kännetecknas av att de är mycket variabla, både i 
tid och rum. De åtgärder som gett snabbast effekt är de som påverkar 
transportvägarna för fosfor genom marken, på fältet eller längs diken (SLF 2015). 

Intresset för en jordbrukare att ansluta sig till en ersättningsform beror i hög grad på 
kostnaden i förhållande till ersättningen för att genomföra en åtgärd. För jordbrukare 
uppstår kostnader för att genomföra åtgärden och för eventuella uteblivna intäkter av 
minskad produktion. Vi måste därför fastställa relevanta ersättningsnivåer. 

Exempel på en miljöersättning

Det finns ett antal åtgärder som är effektiva mot fosforläckage. I detta exempel 
kommer vi att använda oss av funktionsoptimerade zoner mot fosforförluster. Enligt 
fältförsök minskar gräsbevuxna zoner mängden ytavrinnande vatten och därmed 
också fosforförluster på grund av ytavrinning. Zoner som fångar fosfor via ytavrinning 
kan vara en effektiv insats men bör bättre anpassas till områden där detta sker.

För att beräkna hur stor zonareal (ha) som potentiellt kan komma till stånd kan vi 
använda läckagemodellen FyrisSKZ. Den möjliga arealen används sedan för 
beräkning av reningseffektivitet (kg P/ha). I en studie kunde små områden (0,4-2,6 %) 
inom stora avrinnings områden identifieras som visade spår av ytavrinning och 
erosion (Bergström 2015). För att hitta bästa möjliga placering för att anlägga 
funktionsoptimerade zoner är det viktigt att utgå från en hög detaljeringsgrad i de sök
modeller som används Det gäller att prioritera de delar av ett avrinningsområde där 
det är mest angeläget att sätta in åtgärder för att minska fosforförlusterna.

Vi behöver också anpassa åtgärderna i den införda ersättningen efter särskilda villkor. 
Det som krävs för att få ersättningen är:

1. Vid kraftig sluttning, hög lerhalt, hög fosfor status, permanent bevuxen

2. Vid normal sluttning, normal lerhalt, normal fosforstatus, permanent bevuxen

3. Vid normal sluttning, låg lerhalt, normal fosforstatus, bevuxen fånggröda
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Finns någon av parametrarna i första (1) villkoret gäller detta. Mellan andra (2) och 
tredje (3) villkoret skiljer lerhalten. Med fosforstatus menas i vatten eller mark.

Tabell 3A.  Värdet av att minska fosforläckaget vid en ökad areal med kantzoner, kg fosfor.

Källa: Egna beräkningar och data från Bergström 2015.

Förlusterna av fosfor från svensk åkermark har beräknats av Johnsson m fl. (2008, 
2009). För de anlagda skyddszonerna (9 000 hektar år 2008) beräknades de minskade 
fosfor- utsläppen i genomsnitt vara 0,93 kg P/ha (variation 0,40 – 4,70). Koefficienten 
50 visar hur stora avrinningsområdena ungefär är, varifrån de funktionsoptimerade 
zonerna har valts ut (tabell 3A).

Med alternativet ”Funktionsoptimerade zoner” kan reningen ske till cirka 50 procent 
lägre kostnad jämfört med vanliga kantzoner vilket förklaras av att reningseffektivitet 
(kg P/ha) är dubbelt så hög eftersom samma läckagereduktion (kg P) kan uppnås med 
cirka hälften av zonarealen. Mindre zonareal innebär att mindre areal jordbruksmark 
behöver tas ur bruk vilket medför minskade kostnader och ökad kostnadseffektivitet 
(kr/kg P).

Det har viss betydelse vilken gröda som sås in i kantzonen. Cikoria är sannolikt en av 
de bästa fosforfånggrödorna, eftersom dess rot är motståndskraftig mot frost. Bland 
de ettåriga arterna tycks honungsört vara mest motståndskraftig mot att förlora fosfor 
efter frysning (SLU 2010). Vi beräknar att den totala stödbudgeten hamnar på cirka 
27 miljoner kronor (tabell 3B) med en årlig ersättning på mellan 2 000 och 4 000 
kronor per hektar för att anlägga funktionsoptimerade zoner för minskade 
fosforförluster.

Tabell 3B.  Stödbudget och införda ersättningsnivåer, kr

Källa: Egna beräkningar.

Prissätter vi det minskade fosforläckaget blir värderingen cirka 13 miljoner kronor 
(tabell 3C). Jämför vi detta värde med stödbudgeten på 27 miljoner får vi ett utfall på 
ungefär 0,5. Vi blir därmed tvungna att betala mindre per hektar eller värdera upp 
miljönyttan av minskade fosforutsläpp om vi ska få denna miljöersättning riktigt 
samhällsekonomiskt intressant.

Förändring Påverkan kg 
P/ha

Hektar Koefficient 
50

Fosfor P, kg

1 Kraftig slutning 1,80 2 000 100 000 3 600

2 Normal slutning, normal lerhalt 1,35 3 000 150 000 4 050

3 Normal slutning, låg lerhalt 0,90 5 000 250 000 4 500

SUMMA 10 000 500 000 12 150

Markområde Areal kant-
zoner

Ersättningsnivå
per hektar

SUMMA

1 Kraftig slutning 2 000 4 000 8 000 000

2 Normal slutning, normal lerhalt 3 000 3 000 9 000 000

3 Normal slutning, låg lerhalt 5 000 2 000 10 000 000

TOTAL 10 000 27 000 000
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Tabell 3C.  Beräknad kostnadseffektivitet för ersättningen att minska fosforläckaget. 

Källa: Från de ovanstående beräkningarna (bilaga 8).

Kommentar

De ersättningar vi valt för att förbättra kultur- och miljönyttan är; (1) bevara och sköta 
landskapselement (kulturinsats), (2) minska växthusgasutsläpp från torvjordar (klimat
insats) och (3) minska fosforläckaget (miljö-insats). Dessa exempel på ersättningar ska 
bara ses som exempel på hur mycket miljönytta vi kan åstadkomma med riktade miljö
ersättningar som också är kostnadseffektiva. 

Genom att koncentrera insatserna/åtgärderna enbart till marker där kultur- och miljö
effekterna blir extra stora kan vi effektivisera stöden och ersättningarna rejält. Kan vi 
lägga ersättningen på en nivå som inte överstiger värdet för miljönyttan blir utfallet 
extra bra. Det motsvarar ett utfall på över 1,0 för kvoten mellan miljönytta och stöd.

För de tre beskrivna miljöersättningarna i denna studie blir det sammantagna utfallet 
(miljönytta/stöd) cirka 1,1. Den totala miljönyttan beräknas till 256 miljoner kronor 
och de totalt utbetalda ersättningarna beräknas till 229 miljoner kronor. Som jäm
förelse blir kvoten miljönytta/stöd i det framtagna ”budget fem miljarder” scenariot 
cirka 0,3 och den totala miljönyttan värderas till 1 660 miljoner kronor. Alltså betyd
ligt mer miljönytta per stödkrona för de riktade effektmätta resultat och värde
baserade ersättningarna och också relativt stora totala miljöförbättringar.

 

  UTFALL

Miljönytta/kostnad 0,5

Pris, kr Fosfor, kg Värde, kr

Totalt värde 1 023 12 150 12 500 000

Hektar Hektar Kostnad, kr

Total kostnad 500 000 10 000 27 000 000
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Bilaga 8. Valda värden och priser vid  
CBA-beräkningarna
För de samhällsekonomiska beräkningarna har vi bl.a. hämtat priser på miljö och 
klimateffekter från Jordbruksverkets prisdatabas. Dessa priser är baserade på många 
källor, och är ofta framtagna genom metastudier innehållande flera värderingsstudier. 
I flera fall är priserna tagna direkt från Naturvårdsverkets eller Trafikverkets prisdata-
baser. De använda priserna och värdena för CBAberäkningarna är också satta till 
2015 års prisnivå (KPI 2015). För de värden och priser där det är lämpligt med en dis
kontering, så har vi också beräknat detta. Det kommer under 2017 att lanseras en ny 
prisdatabas på Naturvårdsverket webbsida. Denna databas med skattade värden på 
olika miljöeffekter har dock inte varit tillgänglig till denna studie.

I tabellen nedan finns de miljöeffekter listade som vi har med i den samhällsekono-
miska analysen samt de basvärden som vi utgår ifrån. Vi har även lagt in prisinter-
vallet för varje miljöeffekt som visar den stora variation som finns för värderingarna.

Miljöeffekter Basvärde Lågt värde Högt värde Källor

Betes- och slåttermark (kr/ha)

Betesmark, särskilda värden 5 500 3 500 7 500

Hasund, Knut Per , Kataria , Mitesh and 
Lagerkvis t, Carl  Johan(2011) 'Va luing 
publ ic goods  of the agricul tura l  
landscape: a  choice experi -ment us ing 
reference points  to capture observable 
heterogeneity', Journal  of Environmental  
Planning and Management, 54: 1, 31 — 53

Betesmark, Allmänna värden och 
övrig betesmark

3 250 2 500 5 000
enl igt ovan

Åker 1 968 1 789 2 526

Cia ian, P. & Gomez, S., 2011. The Value of 
EU Agricul tura l  Landscape.  European 
Commiss ion. Joint Research Centre. JRC 
Scienti fic and Technica l  Reports .

Landskapselement (kr/ha)

Värden för landskapselement 308

Hasund, Knut Per. 2011. 'Developing 
environmental  pol icy indicators  by cri teria  
- indicators  on the publ ic goods  of the 
Swedish agricul tura l  landscape', Journal  
of Environmental  Planning and 
Management, 54: 1, 7 — 29

Klimateffekter (kr/kg CO2 ekv.)

CO2 0,35 0,06 1,08
Lundberg, J. Rätt pris  på  koldioxid. Timbro, 
november 2014

Växtnäringsläckage (kr/kg)

Kväve, N 31 4 70

Kinel l , G., Söderkvis t, T. och Hassels tröm, 
L. 2009. Monetära  schablonvärden för 
mi l jöförändringar. Naturvårdsverket. 
Rapport 6322. Stockholm

Fosfor, P 1 023 127 2 140

enl igt ovan

Växtskyddsmedel (kr/kg aktiv substans)
Växtskyddsmedel - AVGIFT FÖR 
RISK/HÄLSA

572 56 1 188
 Anderholm-Pedersen, A, 2015. Introducing 
a  Di fferentiated Tax on Pesticides  in 
Sweden.

Samhällsekonomisk diskonteringsränta *100 (%)

Andel ränta 0,03 0,01 0,08 Lundberg, J. Rätt pris  på  koldioxid. Timbro, 
november 2014
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Bilaga 9. Förgröningsstödet kostnader 
och miljönyttor
Det nuvarande förgröningsstödet ger bara en marginell miljönytta. Den åtgärd som 
skapar störst miljönytta är ekologiska fokusarealer i slättbygd. Vi modellerar här en 
åtgärd som innebär ett krav att anlägga permanenta gräsmarker med blommande örter. 
Ytterligare ett krav är att minst fem procent av den stödberättigade åkerarealen i 
slättbygdsområden ska vara ekologisk fokusareal.

Dessa miljövillkor innebär ökade kostnader för slättjordbrukarna men också ökad 
biologisk mångfald. Vi delar i stödet upp slättbygderna i tre områden; Götalands södra 
slättbygder GSS, Götalands norra slättbygder GNS och Svealands slättbygder SS. 

Kostnaderna består av uteblivna inkomster och kostnader för insådd av blommande 
örter. Dessa kostnader är beräknade per hektar och för en normal växtföljd i 
respektive slättbygdsområde. Miljönyttan är beräknad per hektar och värderad utifrån 
det ökade värdet på biologisk mångfald för en gräsmark eller fältkant med 
blommande örter.

För respektive område beräknar vi att kostnader och miljövärde blir enligt 
nedanstående tabeller A och B. Kostnaderna lägger vi in i SASM och miljövärdena 
lägger vi in i CBAverktyget. I princip tar beräknade åtgärdskostnader ut förväntade 
miljövärden.

Tabell A.  Beräknade kostnader

         
Källa: Agriwise bidragskalkyler, 2016, Jordbruksverkets rapport 2016:18, olika växtföljder i slättbygd

Tabell B.  Estimerade miljövärden

       
Källa: Värderingsstudie Hasund, 2011. Jordbruksverkets rapport 2016:18, Expertutlåtande av en grupp biologer 2015.

Område växtföljd 
TB2, kr/

hektar

insådd, per 
år kr/hektar

andel EFA 
areal

Total kostnad, kr/
hektar

GSS Götalands södra slättbygder 3 400 200 0,05 180

GNS Götalands norra slättbygder 2 800 200 0,05 150

SS Svealands slättbygder 2 200 200 0,05 120

Område Värde mångfald-
svall, fältkant, kr/

hektar

andel EFA areal Total kostnad, kr/
hektar

GSS Götalands södra slättbygder 3 600 0,05 180

GNS Götalands norra slättbygder 3 000 0,05 150

SS Svealands slättbygder 2 400 0,05 120
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Bilaga 10. Miljövärden för åtta  
SASM-scenarier
Tabell A visar hur den totala miljönyttan och de olika ingående miljöeffekterna 
förändras per stödsteg när vi lägger till ytterligare stöd. 

Tabell A.  Miljönyttor per stödsteg i miljoner kronor

Källa: Egna SASM- och CBA-beräkningar.

Tabell B visar först för kolumnen Gård stöd hur de olika miljöeffekterna och den 
totala miljönyttan förändrats jämfört med kolumn Bas 2030. Därefter jämförs kolumn 
Bete ers. med kolumn Gård stöd och så vidare, steg för steg. 

Tabell B.  Förändringar i miljönyttor mellan stödstegen i miljoner kronor

Källa: Egna SASM- och CBA-beräkningar. 

Kostnad/nytta Bas 
2030 

 steg 1
Gård 
stöd

 steg 2
Bete 

ers.

 steg 3
Komp 

stöd

 steg 4
Nöt 

stöd

 steg 5
Vall 
ers.

 steg 6
Inte 

mjölkko

 steg 7 
Lägre 

gårds-
stöd

 steg 8 
Fyra 

miljarder

Betesmarker 
särskilda värden 349 0 528 645 699 687 685 687 548

Övriga betesmarker 370 5 339 493 544 540 533 540 386

Åker 3 611 2 874 2 836 3 611 3 611 3 611 3 611 3 552 3 611

Åker slätt EFA 0 154 154 155 155 155 155 151 155

Landskapselement 
vid åker 565 450 444 565 565 565 565 556 565

Klimateffekter -403 -342 -343 -457 -493 -469 -460 -419 -470

Kväveläckage -1 471 -1 339 -1 343 -1 584 -1 534 -1 520 -1 518 -1 468 -1 519

Fosforläckage -1 243 -1 005 -996 -1 273 -1 263 -1 263 -1 262 -1 231 -1 263

Växtskyddsmedel -710 -732 -745 -823 -762 -748 -750 -708 -747

Total miljönytta 1 067 66 873 1 332 1 522 1 556 1 560 1 660 1 267

Kostnad/nytta Bas 
2030 

Gård 
stöd

Bete 
ers.

Komp 
stöd

Nöt 
stöd

 Vall 
ers.

Inte 
mjölkko

 Lägre 
gårds-

stöd

 Fyra 
miljarder

Betesmarker 
särskilda värden 349 -349 528 117 54 -12 137 2 -139

Övriga betesmarker 370 -365 334 154 51 -4 147 7 -154

Åker 3 611 -737 -38 775 0 0 0 -59 0

Åker slätt EFA 0 154 0 1 0 0 0 -4 0

Landskapselement 
vid åker 565 -115 -6 121 0 0 0 -9 0

Klimateffekter -403 61 -1 -114 -36 24 10 41 -1

Kväveläckage -1 471 132 -4 -241 50 14 1 50 1

Fosforläckage -1 243 238 9 -277 10 0 1 31 0

Växtskyddsmedel -710 -22 -13 -78 61 14 -3 42 1

Total miljönytta 1 067 -1 001 807 459 190 34 293 100 -289
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Bilaga 11. Utvärdering av KULT-stödet

Källa: Underlagsmaterial från projektet Tulpan och det nya landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Län Areal åker-
mark (ha)

Areal åker anslu-
ten till kultstödet 

(ha)

andel av 
åkerarealen 

ansluten

antal ele-
ment per 

hektar

antal 
element

Stockholm 83 928 14 177 0,17 1,18 16 738

Uppsala 167 559 34 080 0,20 1,00 34 031

Södermanland 126 847 19 594 0,15 1,06 20 800

Östergötland 203 401 67 632 0,33 1,35 91 251

Jönköping 89 378 24 617 0,28 3,55 87 367

Kronoberg 48 340 11 884 0,25 4,20 49 873

Kalmar 122 689 41 920 0,34 3,04 127 570

Gotland 85 856 3 529 0,04 3,93 13 882

Blekinge 31 577 8 895 0,28 4,58 40 732

Skåne 447 982 133 854 0,30 1,21 161 497

Halland 110 526 32 558 0,29 2,61 84 901

Västra Götaland 472 077 103 114 0,22 1,62 166 843

Värmland 108 761 5 399 0,05 1,59 8 562

Örebro 105 415 16 632 0,16 1,44 24 021

Västmanland 102 248 19 716 0,19 1,16 22 867

Dalarna 61 339 5 569 0,09 2,10 11 686

Gävleborg 68 282 2 227 0,03 1,81 4 032

Västernorrland 49 890 1 497 0,03 1,81 2 712

Jämtland 41 460 3 669 0,09 2,21 8 096

Västerbotten 70 809 5 851 0,08 1,45 8 456

Norrbotten 35 094 2 265 0,06 2,24 5 074

Sverige 2 633 458 558 681 0,21 1,77 990 990

Linjeelement, meter Basvärde, kr

Öppet dike 1,50

Brukningsväg 1,50

Stenmur 3,00

Gärdesgård av trä 2,50

Fägator 8,00

Punktelement, styck  

Odlingsröse Stentipp 180

Byggnadsgrund 150

Brunn, Källa 100

Träd, styck  

Alléträd 150

Solitärträd 175

Hamlade träd 200

Punktelement, styck  

Småvatten 200

Åkerholmar 200

Överloppsbyggnader 200

Pris estimat för landskapselement

Källa: Hasund, 2011
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Bilaga 12. Läckagekoefficienter för  
kväve och fosfor
Läckagekoefficienterna har tagits fram av SLU och grundar sig på omfattande 
mätserier. Koefficienterna är regionalt differentierade, och skiljer sig sålunda mellan 
de 18 regioner som täcker Sverige (Blombäck 2014). Uppgifterna beskriver läckaget  
i rotzonen (kg/ha) och inte vad som når havet efter retentionen. 

De nedanstående koefficienterna har vi använt vid CBA beräkningen:

Kväve, kg/ha

Område 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S

vall 9,5 9,0 6,0 5,7 5,5 6,0 14,6 13,4 3,0 8,4 6,0 18,9

höstvete 26,0 26,0 25,0 28,9 29,0 30,2 31,4 28,7 14,0 23,1 25,0 40,4

vårkorn 24,9 26,0 25,0 28,9 30,0 28,7 36,5 30,3 14,0 25,7 23,1 46,9

höstraps 26,0 26,0 25,0 28,9 29,0 34,6 31,4 28,2 11,3 24,1 25,3 55,9

vårraps 24,9 26,0 23,0 26,5 26,6 26,6 31,2 29,8 14,0 22,7 24,0 50,3

övrig gröda 24,9 26,0 25,0 28,9 30,0 28,7 36,5 30,3 14,0 25,7 23,1 46,9

träda, 1-årig 12,2 11,0 11,0 12,4 15,2 17,5 24,0 24,1 9,0 14,8 17,0 40,2

träda, perm 9,5 9,0 6,0 5,7 5,5 6,0 14,6 13,4 3,0 8,4 6,0 18,9

Fosfor, kg/ha

Område 1 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 5C 5M 9M 9S

vall 0,39 0,49 0,45 0,52 0,54 0,53 0,44 0,38 0,46 0,22 0,52 0,30

höstvete 0,88 0,88 1,10 0,99 0,86 0,75 0,62 0,47 0,55 0,28 0,62 0,27

vårkorn 0,86 0,88 1,10 1,18 0,93 0,83 0,74 0,54 0,61 0,31 0,69 0,45

höstraps 0,88 0,88 1,10 0,99 0,86 0,73 0,62 0,51 0,56 0,17 0,62 0,40

vårraps 0,86 0,88 1,10 1,10 0,96 0,86 0,67 0,57 0,61 0,20 0,71 0,36

övrig gröda 0,86 0,88 1,10 1,18 0,93 0,83 0,74 0,54 0,61 0,31 0,69 0,45

träda, 1-årig 0,48 0,52 0,71 0,76 0,68 0,66 0,52 0,44 0,51 0,21 0,59 0,41

träda, perm 0,39 0,49 0,45 0,52 0,54 0,53 0,44 0,38 0,46 0,22 0,52 0,30
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