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Förord

Jordbrukspolitiken i EU är omfattande och motsvarar i år mer än
40 procent av EU:s totala budget. Politiken innebär ekonomiskt
stöd till jordbrukare och näringsidkare på landsbygden. Det
svenska landsbygdsprogrammet, som är en del av den gemensamma
jordbrukspolitiken, kostar totalt 36 miljarder kronor under
nuvarande programperiod (2007-2013), varav hälften finansieras av
EU. Resterande medel kommer från den svenska statsbudgeten. De
nationella programmens inriktningar beslutas av respektive
medlemsland utifrån en meny av åtgärder som fastställs på EUnivå. Jämfört med genomsnittet bland EU:s medlemsstater har
Sverige t.ex. valt att satsa mer på åtgärder för ett miljövänligt
jordbruk.
Eftersom Sverige delfinansierar landsbygdsprogrammet och
relativt självständigt kan bestämma vilka åtgärder som ska ingå, är
det naturligt att Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
(ESO) – med sitt uppdrag att bidra till att bredda och fördjupa
underlaget för den ekonomiska politiken – intresserar sig för
området. Det är viktigt att belysa och utvärdera vad Sverige får för
de offentliga medel som satsas. Baserat på de erfarenheter som
gjorts är det också viktigt att diskutera vilka åtgärder som ska
prioriteras för kommande programperiod.
I denna rapport till ESO analyserar professor Ewa Rabinowicz
det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 och föreslår
förbättringar för programperioden 2014-2020.
Analysen visar att bl.a. att de olika åtgärderna har stora
undanträngningseffekter, dvs. de tränger undan verksamheter som
annars hade kommit till stånd. För många av de granskade
insatserna kan inga som helst positiva effekter påvisas. En relativt
stor del av åtgärderna är dessutom främst inkomstomfördelande –
en effekt som rimligtvis uppnås effektivare via socialpolitiken i
stället för omvägen via jordbrukspolitiken. Författaren anser också
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att för mycket resurser satsats på breda stöd med oklara effekter på
miljön. Ytterligare en viktig slutsats är att de närmare effekterna av
många insatser helt enkelt inte kan fastställas pga. bristande tillgång
till objektiva uppgifter.
Inför kommande programperiod föreslås bl.a. att insatserna bör
inriktas på åtgärder som skapar bättre förutsättningar för samtliga
näringsidkare på landsbygden snarare än att bara stödja jordbruket.
Mer stöd bör också gå till innovativa verksamheter och till
kompensation för glesbygdens nackdelar genom rådgivning,
utbildning och mer specialiserade tjänster. Dessutom bör en det
ske en omfördelning av resurser, från breda stöd till riktade
åtgärder med dokumenterade miljönyttor. För att minska
potentiella selektionseffekter föreslås att subventionerna ska vara
resultatbaserade, dvs. baseras på uppnådda resultat. Eftersom
kunskaperna om landsbygdsprogrammets effekter är både osäkra
och otillräckliga behövs dessutom fler utvärderingar baserade på
objektiva data.
Förutsättningarna för att medlen i landsbygdsprogrammet ska
ge så stor samhällsnytta som möjligt påverkas av flera faktorer. Den
evidensbaserade kunskapen på området är begränsad och de
närmare sambanden mellan bidrag och en levande landsbygd är inte
klara. Här finns fortsatt ett stort utrymme för fördjupade
överväganden och konkreta åtgärdsförslag. Det är min förhoppning
att denna rapport ska utgöra ett sakligt underlag för den fortsatta
diskussionen om landsbygdsprogrammet i Sverige.
Arbetet med denna rapport har följts av en referensgrupp
bestående av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har
letts av Sylvia Schwaag Serger, ledamot i ESO:s styrelse. Som alltid
i ESO-sammanhang ansvarar författaren själv för innehåll,
slutsatser och förslag i rapporten.
Stockholm i juli 2013
Hans Lindblad
Ordförande i ESO

Författarens förord

Författarlistan till denna rapport skulle kunna vara lång. Till att
börja med skulle den kunna innehålla alla som har medverkat i
halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet som min rapport
utgår ifrån. Många nya analyser har dock tillkommit. Cecilia
Carlson har varit till ovärderlig hjälp och medverkat vid textutformningen, Torbjörn Jansson har gjort modellsimuleringar och
Gordana Manevska-Tasevska bidragit med beräkningar utifrån
FADN-data. Kolleger vid AgriFood, Mark Brady, Fredrik Holstein
och Sören Höjgård, har bistått med goda råd.
Ansvaret är dock mitt. Att syntetisera det ofantliga och
komplexa materialet har varit svårt och det är troligt att jag inte har
gjort rättvisa åt alla frågeställningar. Men det är ändå nödvändigt att
försöka greppa helheten för diskussionen hur programmet bör bäst
utformas.
Ewa Rabinowicz
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Sammanfattning

Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Programmet
består av ett stort antal åtgärder som syftar till att främja en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling av landsbygden. Programmets närmare inriktning beslutas av respektive
medlemsland utifrån en meny av åtgärder som fastställs på EUnivå. När det pågående sju-åriga programmet avslutas i år kommer
den svenska delen att ha kostat sammanlagt 36 miljarder kronor,
varav hälften betalats direkt från statsbudgeten. Baserat på
utvärderingar av landsbygdsprogrammets åtgärder syftar föreliggande rapport till att svara på frågan vad samhället får för dessa
medel och formulera förslag till förändringar inför den nya
programperioden 2014-2020.
Bakgrund
Landsbygden skiljer sig från staden i flera avseenden. Jämfört med
tätorter är befolkningstillväxten, demografin, sysselsättningen,
inkomsterna, utbildningen och servicen sämre på landsbygden. Att
de ekonomiska aktiviteterna i Sverige koncentrerats alltmer till
tätorter över tiden beror på agglomerationsfördelar som innebär att
kostnaderna blir lägre då liknande verksamheter samlokaliseras.
Bristen på agglomerationsfördelar på landsbygden är i sig inget
marknadsmisslyckande, men utflyttning av företag och människor
till större orter skapar negativa konsekvenser för det kvarvarande
näringslivet och den kvarvarande befolkningen på landsbygden.
Växtnäringsläckage och utsläpp av växthusgaser utgör jordbrukets viktigaste negativa miljöeffekter (negativa externaliteter). I
ett historiskt perspektiv har jordbruket bidragit till ökad biologisk
mångfald, en kollektiv nyttighet, genom att hålla landskapet öppet
och varierat. De positiva bidragen har dock minskat med tiden till
11
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följd av ändringar i markanvändning och förlust av vissa typer av
odlingslandskap, främst i extensivt brukade områden. Drygt
hälften av alla hotade arter i Sverige finns i jordbrukslandskapet.
Den grundläggande idén bakom landsbygdsprogrammet är att
den rådande utvecklingen på landsbygden inte är tillfredställande. I
utvärderingar av programmets effekter är det därför viktigt att
analysera hur väl åtgärderna möter landsbygdens ekonomiska och
sociala utmaningar och jordbrukets viktigaste miljöproblem.
Centralt för analyserna är förekomsten av marknadsmisslyckanden
som externa effekter, kollektiva nyttigheter, höga transaktionskostnader och informationsproblem. Vidare utgår analysen från att
jordbruket ska behandlas på samma sätt som andra sektorer i
samhällsekonomin.
För att identifiera programmets effekter räcker emellertid inte
bara uppföljning av åtgärderna, utan det behövs en kontrafaktisk
analys för att fastställa vad som hänt på grund av åtgärderna.
Bristande datatillgång medför dock att en stor del av åtgärderna
inte kan utvärderas objektivt, vilket gör resultaten osäkra.
Åtgärder och effekter av det svenska landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet bestäms på nationell nivå utifrån en meny
av åtgärder som beslutas på EU-nivå. Dessa kan delas in i fem
huvudgupper: stöd till landsbygdens näringsliv, förutsättningsskapande stöd, stöd till livskvalitet och samarbete, stöd för
bevarandet av den biologiska mångfalden samt åtgärder mot
näringsläckage.
Stöd till landsbygdens näringsliv, dvs. jordbruk, livsmedelsförädling och diversifiering, domineras av stora kapitalsubventioner. En betydande del (27%) av investeringskostnaden i
dessa aktiviteter betalas av samhället. Det handlar mestadels om
stöd till produktion av varor utan betydande externa effekter. Det
finns starka belägg för att dessa subventioner tränger undan
ordinarie verksamhet (upp till 90%), i synnerhet när det gäller stöd
till investeringar i jordbruket och i vidareförädling. Sammanfattningsvis har stöden i denna kategori till en mycket stor del varit
inkomstomfördelande snarare än effektivitetshöjande.
När det gäller de förutsättningsskapande stöden, dvs. kompetensutvecklingsstödet, utbildnings- och informationsstödet, infrastrukturstödet och stödet till samarbete/innovationer, finns en teoretisk
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grund för att dessa skulle kunna vara effektivitetshöjande. Om
dessa stöd får en positiv effekt eller inte beror i praktiken på hur de
utformas och implementeras. Stödet till innovationer har inte
resulterat i nya produkter utan har huvudsakligen gått till
marknadsföringsinsatser. För de flesta analyserade utbildningsinsatser kan inga positiva effekter påvisas. Generellt kan man hävda
att insatserna har varit för korta för att få märkbara och bestående
effekter.
Stöd som syftar till att förbättra livskvalitet och samarbete
omfattar bl.a. satsningar på dagligvaruhandel, upprustning av
lokaler, information och konferenser om landsbygdsutveckling.
Dessa stöd tränger knappast ut ordinarie verksamhet men inget är
känt om deras effekter på längre sikt. Åtgärdernas teoretiska grund
(uppbyggnad av socialt kapital) är svag och oprövad, då ingenting
tyder på att det är brist på socialt kapital som håller tillbaka
utvecklingen på den svenska landsbygden. Vidare är det tveksamt
om satsningarna bör utformas som tillfälliga projekt eftersom
problemen snarare är av permanent karaktär.
Miljöstöden domineras av fyra stora stöd som huvudsakligen
motiveras med bevarandet av den biologiska mångfalden: stöd till
missgynnade områden, stöd till odling av vall i norra Sverige, stöd
till betesmarker samt stöd till ekologisk odling. Tillsammans svarar
dessa stöd för tre fjärdedelar av miljöbudgeten och för över hälften
av hela programmets budget. Stödutbetalningarna har dock inte
lyckats hejda försämringen av den biologiska mångfalden enligt
Artdatabanken. Modellberäkningar visar emellertid att ett borttagande av vissa miljöstöd, i synnerhet stödet till betesmarker,
skulle försämra den biologiska mångfalden ytterligare. Till viss del
kan miljöstöden därför ha bidragit till att bevara den biologiska
mångfalden i Sverige.
Jordbrukets negativa externaliteter hanteras övervägande med
selektiva åtgärder för att fånga upp eller förhindra läckage av
näringsöverskott. Ersättning erbjuds för odling av fånggröda
och/eller vårbearbetning samt för att anlägga skyddszoner och våtmarker. Både fältmätningar och modellberäkningar tyder på att
stöden har minskat näringsläckaget. Placeringen i landskapet är
emellertid avgörande för effektiviteten av våtmarker och skyddszoner. Tittar man på programmets sammansättning i dess helhet
kan det konstateras att det i princip är en korrekt prioritering att
programmet domineraras av miljöåtgärder. Marknadsmisslyckanden finns främst när det gäller produktion av kollektiva
13
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nyttigheter som är knutna till jordbrukslandskapet vilket
föranleder användning av sektorsspecifika åtgärder. En granskning
av miljöåtgärdernas praktiska utformning visar ändå att balansen
mellan breda miljöstöd och riktade stöd blir felaktig. För mycket
resurser satsas på breda stöd som har tveksam miljöeffekt. I vissa
fall fungerar de främst som inkomststöd.
Förslag till förbättringar 2014-2020
Det svenska landsbygdsprogrammet har varit tämligen oförändrat
sedan Sverige blev medlem i EU. De utvärderingar som gjorts visar
dock på starka skäl att ompröva programmets inriktning. För detta
talar både den tveksamma samhällsnyttan och de oklara effekterna
på de centrala målen (att stärka jordbrukets konkurrenskraft, att
bevara den biologiska mångfalden och få en positiv befolkningsutveckling på landsbygden). Många av programmets åtgärder
fungerar främst som inkomstöverföring. För att utjämna inkomster
är dock socialpolitiken ett betydligt effektivare instrument. Därför
bör programmet inriktas på att höja effektiviteten i resursallokeringen och undvika sådana stödformer där sannolikheten för
att stödet ersätter ordinarie verksamhet är stor. I praktiken innebär
detta att stöd till privata varor på fungerande marknader bör
undvikas. I stället bör programmet inriktas på varor som
marknaden misslyckas med att tillhandahålla. När marknaden inte
fungerar väl pga. exempelvis höga transaktionskostnader eller
informationsproblem är det generellt sett bättre att försöka ta bort
eller mildra underliggande problem än att kompensera för dess
skadeverkningar.
I det nuvarande programmet ligger tyngdpunkten på jordbruket,
till jordbruket relaterade verksamheter och på kapitalsubventioner.
Ett problem är att antalet lantbruksföretag är för få för att hålla den
svenska landsbygden levande. Vill man utveckla landsbygden bör i
stället hela näringslivet vara i fokus. Insatserna bör därför inriktas
på åtgärder som skapar bättre förutsättningar för alla företag
snarare än att subventionera kapitalet för vissa jordbruksföretag.
Subventioner som går till verksamheter med positiva externa
effekter är motiverade, men det är viktigt att subventionen är i
paritet med den externa effektens värde.
Stöd till näringslivet på landsbygden bör i större utsträckning än
i dag kompensera för gleshetens nackdelar genom att tillhandahålla
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rådgivning, utbildning och specialiserade tjänster. Vidare bör
innovativa verksamheter stödjas eftersom marknaden tenderar att
generera för få innovationer. Innovationsstödet bör koordineras
med stöd till innovationer i andra sektorer.
Landsbygdsprogrammet kan troligtvis inte bidra annat än
marginellt till att påverka den ekonomiska och sociala situationen
på landsbygden. I stället för att försöka vända befolkningsströmmarna bör insatserna inriktas på att lindra de problem som är
förknippade med avfolkningen. Det förefaller rimligt att fokusera
på ett fåtal åtgärder, såsom tillgång till grundläggande tjänster, i
stället för en vildvuxen projektflora. Satsningar på mer permanenta
strukturer bör prioriteras framför satsningar i projektform.
Programmet bör revideras så att mer miljönytta genereras i
förhållande till insatsen. Detta bör främst ske genom omfördelning
av medel från breda stöd, som vallstöd, och stöd till hela odlingssystem, som ekologisk odling, till selektiva åtgärder. Stöd bör inte
betalas ut av ”rättviseskäl” om miljönyttan är låg. Nya styrmedel
bör införas i programmet, främst när det gäller att utforma åtgärder
på landskapsnivå. Staten bör vidare ta en mer proaktiv roll genom
att vid behov upphandla miljötjänster. Att betala utifrån uppnådda
miljöresultat bör också provas.
Kunskapen om programmets effekter är otillräcklig och osäker
och det är orimligt för samhället att satsa stora belopp utan att
försäkra sig om att pengarna används väl. De medel som anslås för
att analysera och utvärdera programmets effekter är mycket små i
förhållande till programmets omslutning och bör därför öka. Utvärderingen av landsbygdsprogrammet bör göras av en organisation
som inte står i en beroendeställning till den myndighet/er som
utformar politiken.
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Summary

The rural development programme is the second pillar of the
Common Agricultural Policy (CAP). The programme consists of a
large number of measures designed to promote economic, social
and environmentally sustainable development of rural areas. When
the current seven-year programme ends in 2013, it will have cost a
total of SEK 36 billion, half of which has come from the national
budget. Based on the evaluations of the rural development
programme measures, this report aims at answering the question of
what society receives in return for these funds and propose
revisions for the new programme period (2014–2020).
Background
Rural areas differ from urban areas in several respects. Compared
with urban areas, the levels of population growth, demographics,
employment, incomes, education and service are less good in rural
areas. The increasing concentration of economic activities in
Swedish urban areas over time is due to the advantages of
economies of agglomeration, i.e. costs become lower when similar
activities are located in the same place. The lack of economies of
agglomeration in rural areas is not a market failure in itself, but the
relocation of businesses and people to larger towns and cities
creates negative consequences for those that remain in rural areas.
Nutrient leaching and the emission of greenhouse gases are
agriculture’s most important negative environmental impacts
(negative externalities). In a historical perspective, agriculture has
contributed to increased biological diversity – a public good – by
maintaining an open and diverse landscape. However, these
positive contributions have decreased as a result of changes in land
use and the loss of certain types of farming landscapes, primarily in
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intensively farmed areas. Just over half of all threatened species in
Sweden are found in agricultural landscapes.
The basic idea behind the rural development programme is that
the rural development, left to its own devices, is not satisfactory. It
is therefore important to analyse how well the programme’s
measures are meeting the economic and social challenges of rural
areas and the agriculture’s most important environmental
problems. The focus is on the existence of market failures such as
external effects, public goods, high transaction costs or
information problems. This analysis is based on the principle that
agriculture should be treated in the same way as other sectors in
the economy.
To identify the effects of the programme, it is insufficient to
merely follow up the measures, rather a contrafactual analysis is
required to establish what has occurred because of the measures.
However, a lack of access to data has meant that it has not been
possible to objectively evaluate the large number of the measures,
which makes the results uncertain.
Measures and effects of the Swedish rural development programme
The rural development programme is decided at national level
based on a menu of measures determined at EU level. These can be
divided into five main groups: support to the rural economy;
enabling support; support to quality of life and cooperation;
support for the preservation of biological diversity; and measures
against nutrient leaching.
Support to the rural economy, i.e. farming, food processing and
diversification, is dominated by large capital subsidies. A significant
portion (27 per cent) of the investment costs of these activities are
paid by society. This mostly concerns support for the production
of goods lacking significant external effects. There is strong
evidence that these subsidies displace normal activities (up to 90
per cent), in particular with regard to support to investments in
agriculture and in processing. In conclusion, support in this
category has been income redistributive to a very large degree,
rather than efficiency boosting.
With regard to enabling support, i.e. skills development support,
training and information support, infrastructure support and
support to cooperation/innovations, these could in theory result in
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efficiency increases. But in practice, whether these forms of
support have a positive effect depends on how they are designed
and implemented. Support to innovations has not resulted in new
products, but has primarily gone towards marketing. For most of
the training initiatives analysed, no positive effects have been
shown. In general, one could say that the courses have been too
short to have any noticeable or lasting effect.
Support aimed at improving quality of life and cooperation
includes, among other things, initiatives in the daily consumer
goods trade, the improvement of premises, information and
conferences about rural development. These forms of support are
very unlikely to displace normal activities, but nothing is known
about their long-term effects. The theoretical underpinning of the
measures (the build-up of social capital) is weak, since nothing
suggests that it is a lack of social capital that is holding back
development in Swedish rural areas. Furthermore, it is doubtful
whether the initiatives should be implemented in project form of
temporary character since the problems have a more permanent
nature.
The environmental support is dominated by four forms of
support that are primarily motivated by the preservation of
biological diversity: support to disadvantaged areas; support for the
cultivation of grassland in northern Sweden, support to pastureland
and support for organic cultivation. Together these account for
three quarters of the environmental budget and more than half of
the entire programme budget. But the support payments have not
succeeded in stopping the deterioration of biological diversity
according to the Swedish Species Information Centre. However,
model estimates show that the removal of certain forms of
environmental support, in particular the support to pastureland,
would negatively affect biological diversity further. Therefore, to a
certain extent, the environmental support may have helped to
preserve biological diversity in Sweden.
Agriculture’s negative externalities are overwhelmingly managed
using selective measures aimed at capturing nutrient surpluses or
the prevention of their leaching. Compensation is offered for
growing of catch crops and/or spring land preparation and for
creating riparian boundary strips and wetlands. Both field
measurements and model estimates suggest that the support has
reduced nutrient leaching. However, the placement of wetlands and
riparian boundary strips in the landscape is critical to their
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effectiveness. Looking at the composition of the programme in its
entirety, it is clear that in principle it is a correct prioritisation that
the programme is dominated by environmental measures. Market
failure primarily exists with regard to the production of public
goods associated with the agricultural landscape, which gives rise to
the use of sector-specific measures. However, looking at the
practical design of the environmental measures, the balance between
broad-based environmental support and targeted support is
incorrect. Too many resources are invested in broad-based forms
of support that have doubtful environmental effects. In certain
cases, they function mainly as a form of income support.
Proposed improvements for 2013-2020
The Swedish rural development programme has remained
essentially unchanged since Sweden joined the EU, but based on
the evaluations that have been carried out there are grounds to
reform the programme. The doubtful utility to society and the
unclear effects on the central goals (increasing the agriculture’s
competitiveness, preservation of biological biodiversity and rural
population growth) both speak in favour of reformation. Many of
the programme’s measures mainly function as a form of income
transfer. However, to achieve income equalisation, social policy is
more efficient. The programme should therefore be targeted at
increasing efficiency in resource allocation and avoiding forms of
support that are likely to displace normal activities. In practice, this
means that support to private goods in functioning markets should
be avoided. Rather, support should be directed at goods that the
market fails to provide. When the market does not function well,
for example, because of high transaction costs or information
problems it is generally better to try to remove or alleviate the
underlying problem than compensate for its damaging effects.
In the current programme, the emphasis is on agriculture,
agriculture-related activities and capital subsidies. One problem is
that there are too few agricultural businesses to maintain a thriving
countryside. Rather, to develop rural areas the entire rural
economy should be the focus. This means investing in measures
that create better conditions for all businesses rather than
subsidising the capital of certain agricultural businesses.
Subsidising activities that have positive external effects is justified,
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but it is important that the subsidy is on par with the value of the
external effect.
Support to the rural economy should, to a greater extent than
today, compensate for the disadvantages of sparsely populated
areas through the provision of advice, training and specialised
services. Furthermore, innovative activities should be supported
since the market tends to generate too few innovations. Innovation
support should be coordinated with support for innovations in
other sectors.
In all likelihood, the rural development programme cannot
influence the economic and social situation in rural areas more than
marginally. Rather than trying to reverse the population flows, the
focus should be placed on measures that alleviate the problems
associated with depopulation. It therefore seems reasonable to
focus on a few essential measures, such as access to basic services,
rather than a wild variety of projects. Initiatives in the form of
permanent structures should be prioritised instead of those in
project form.
The programme should be revised so that more environmental
benefits are generated in relation to the investment. This should
primarily take place through the redistribution of funds from
broad-based support, such as grassland support, and support to
entire growing systems, such as organic cultivation, to selective
measures. Support should not be paid “in the name of fairness” if
the environmental benefit is low. New policy instruments should
be introduced to the programme, mainly with regard to the design
of measures at county level. Furthermore, the state should adopt a
more proactive role by procuring environmental services when
necessary. Basing payment on achieved environmental results
should also be tested.
Knowledge about the programme’s effects is inadequate and
uncertain and it is unreasonable for society to invest major sums of
money without making sure it is used wisely. The funds granted
for the analysis and evaluation of the programme’s effects are very
small in relation to the programme’s total funds and need to
increase. The evaluation of the rural development programme
should be conducted by an organisation that is not in a position of
dependency on the agency or agencies designing the policy.
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1.1

Syfte, avgränsningar och metod

Landsbygdsprogrammet är en del, den så kallade andra pelaren, av
den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Det nuvarande
programmet sträcker sig från 2007 till och med 2013. När landsbygdsprogrammet har avslutats 2013 kommer det att ha kostat 36
miljarder kronor. Frågan vad samhället får för detta stora belopp är
mycket relevant, inte minst därför att ett nytt program är under
utformning. Den här rapporten syftar till att presentera en
utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 och till att
formulera förslag till förändringar inför den nya programperioden
2014-2020.
Landsbygdsprogrammet kan liknas vid ett smörgåsbord av
åtgärder och EU:s medlemsstater får själva komponera sina
program utifrån de åtgärder som finns på åtgärdsmenyn. Eftersom
ramen för programmet är fastställd på EU-nivå diskuterar jag i den
här rapporten hur man bäst prioriterar mellan de tillgängliga
åtgärderna. Analysen bygger till stor del på de resultat som
framkommit i tidigare utvärderingar1, kompletterade med nya
analyser och nyligen publicerad litteratur. Med undantag för
modellberäkningar av programmets övergripande effekter gör jag
inga nya empiriska undersökningar. Allt siffermaterial om
programmet härrör från halvtidsutvärderingen 2010 (SLU, 2010af). Efter att halvtidsutvärderingen slutfördes har programmet
genomgått vissa förändringar, men dessa har varit relativt
begränsade och beaktas därför inte här.
En utvärdering handlar dels om att fastställa vilka konsekvenser
en åtgärd har haft, dels om att bedöma konsekvensernas värde. Det
förstnämnda är komplicerat eftersom det handlar om en jämförelse
1
Den viktigaste källan är halvtidsutvärderingen av det nu pågående programmet som har
koordinerats av författaren. Se SLU (2010a-f).
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med en hypotetisk situation där den politik som utvärderas inte
tillämpas. Hur detta görs diskuteras närmare i samband med att de
olika programkomponenterna analyseras. Hur värdefulla konsekvenserna bedöms vara beror på vilka kriterier som används, dvs.
vad man utvärderar mot. De tidigare utvärderingarna har utgått
från ett antal detaljerade utvärderingsfrågor som varit grovt knutna
till de officiella målen för åtgärderna. I ett ex post-perspektiv är det
knappast meningsfullt att utvärdera på annat sätt.
I ett framåtsyftande perspektiv kan emellertid även målen
ifrågasättas. Detta gäller framförallt specifika detaljmål av operativ
karaktär som kan granskas mot övergripande samhällsmål och
generella principer. Eftersom den främsta ambitionen med
rapporten är att svara på frågan om landsbygdsprogrammets
resurser kan användas effektivare, förefaller det naturligt att sätta
den samhällsekonomiska effektiviteten i centrum. Detta blir
således det övergripande utvärderingskriteriet. Kriteriet kommer
emellertid att användas principiellt snarare än kalkylmässigt. Den
sedvanliga jämförelsen av kostnaden och nyttan av ett projekt
uttryckt i monetära termer låter sig inte göras för ett ”projekt” av
den storleksordning och karaktär som landsbygdsprogrammet
utgör. Dels pga. att det är svårt att räkna effekterna på marginalen
och partiellt, dels pga. bristen på monetära värderingar av bl.a.
miljöåtgärdernas nyttoeffekter, som innebär att nyttoanalysen får
stanna vid en bedömning av hur väl programmet bidrar till en
hållbar utveckling och till att uppnå miljömålen. När flera åtgärder
syftar till samma eller likartade mål kan dessa värderas utifrån en
jämförelse av kostnader per resultatenhet, även om det är okänt hur
mycket nytta varje enhet genererar. Dvs. man kan bedöma hur
kostnadseffektiva åtgärderna är. Kostnadseffektiviteten kan främst
analyseras när det gäller jordbrukets miljöpåverkan (t.ex. kostnaden
för minskat näringsläckage).
I många fall kan den samhällsekonomiska effektiviteten
bedömas enbart utifrån en principiell analys, i synnerhet i de fall
empirisk evidens saknas eller är otillräcklig. Av stor betydelse i den
principiella argumentationen är grundinsikten att offentliga
interventioner på väl fungerande marknader inte leder till en
effektiv användning av samhällets resurser (se vidare avsnitt 1.3).
Landsbygdsprogrammet är både omfångs- och detaljrikt. Det
ställer krav på en kortfattad och begriplig presentation, vilket
försvåras av de ständiga förändringar som programmet genomgått
och fortfarande genomgår. Exempelvis förväntas den nuvarande
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indelningen av åtgärderna i fyra så kallade axlar, som ersatte den
tidigare indelningen i två insatsområden, försvinna och ersättas av
sex fokusområden. Åtgärderna sedda som ekonomisk-politiska
styrinstrument har dock inte förändrats särskilt mycket; i mångt
och mycket handlar det om konsten att ”flytta klossar”. Tonvikten
i presentationen läggs därför på åtgärdernas funktion och inte på
programmets organisatoriska former.2

1.2

Rapportens struktur

Utöver denna inledning består rapporten av tre delar: presentation
av programmet och bakgrundsinformation, utvärdering av det
nuvarande programmets effekter samt förslag till förbättringar
inför den kommande programperioden. Beroende på dess omfattning består varje del av ett eller flera kapitel.
Rapportens andra del inleds med en presentation av den
gemensamma jordbrukspolitikens utveckling, med fokus på utformningen och utvecklingen av de två pelarna. Eftersom landsbygdsprogrammet handlar om att korrigera/komplettera konsekvenser av både jordbrukets spontana utveckling och av jordbrukspolitikens marknadsstyrande åtgärder, måste man ”kontrollera” för
såväl de marknadsstyrande åtgärdernas effekter som för andra
påverkande faktorer för att kunna bedöma programmets effekter.
Efter diskussionen om politikens och marknadens utveckling
beskrivs själva landsbygdsprogrammet och dess struktur analyseras
ur olika synvinklar.
I rapportens andra del beskrivs, som en bakgrund till utvärderingen av politiken, de underliggande problem som politiken
avser att påverka. Då den underliggande förutsättningen för
stödverksamheten i EU:s gemensamma jordbrukspolitik är att den
spontana utvecklingen inte är tillfredställande, är den centrala
frågan i sammanhanget hur väl programmets åtgärder bemöter
landsbygdens och jordbrukets problem. Landsbygdsprogrammet
syftar till att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbart jordbruk. De aspekter som berörs är därför jordbrukets
viktigaste miljöproblem och de utmaningar som jordbruket och
landsbygden möter. Eftersom programmet utvärderas med fokus
2

Benämningen landsbygdsprogram används för satsningar på att utveckla landsbygden
motsvarande det nuvarande programmet även bakåt i tiden, dvs. jag bortser från att de
tidigare programmen benämndes annorlunda.
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på samhällsekonomisk effektivitet syftar analysen till att försöka
besvara frågan om marknaden kan lösa problemen ifråga. Om så
inte är fallet är offentliga ingripanden berättigade.
I rapportens tredje del diskuteras först de metodologiska
problem som är förknippade med genomförandet av utvärderingen,
bl.a. möjligheterna att konstruera kontrollgrupper. Eftersom
programmet är mycket omfattande är det ogörligt att, i detalj,
granska varje liten del. I stället grupperas åtgärderna i fem olika
kategorier utifrån deras ekonomiska funktionssätt, varefter dessa
kategorier av åtgärder analyseras på basis av material från tidigare
utvärderingar och övrigt tillgängligt material. Presentationen
avslutas med en sammanhängande bedömning av programmet i
dess helhet.
I rapportens fjärde och avslutande del formuleras förslag till
förbättringar av programmet. Först diskuteras vilket handlingsutrymme som finns för att utforma det svenska programmet för att
det ska kunna bli godkänt av EU, samt de principer som styr
åtgärdernas utformning. Vidare diskuteras om det alltid är värt att
genomföra åtgärder inom programmet om man beaktar att EU
endast står för hälften av finansieringen och att de återstående
medlen måste hämtas från den nationella budgeten. De rekommendationer som formuleras i halvtidsutvärderingen utvecklas och
utökas med ytterligare förslag.
I den avslutande delen av denna inledning diskuteras dock först
de principer som är grundläggande för den förestående analysen.

1.3

Landsbygden och jordbruket – behövs en
speciell politik?

Utgångspunkten för analysen är att offentliga ingrepp kan
motiveras om marknadsmekanismerna inte leder till en effektiv
resursanvändning. Med utgångspunkt i bland annat Molander
(1999), Stiglitz (2000) och Boardman m.fl. (2006) diskuteras nedan
i korthet några viktiga orsaker till varför marknaden i vissa
situationer kan fungera otillfredsställande.
Kollektiva varor är varor (och tjänster) som många kan använda
utan att betala för dem eftersom det är svårt att utestänga någon
från konsumtion. Det innebär att privata företag har svårt att
producera sådana varor i tillräcklig omfattning med lönsamhet.
Marknadsmisslyckanden kan också uppkomma på grund av positiva
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och negativa externa effekter, vilket innebär att konsumtion
(produktion) av en vara även påverkar andra personer än den som
konsumerar (producerar) varan utan att någon ekonomisk
transaktion dem emellan sker. Det innebär att positiva externa
effekter leder till att konsumtionen (produktionen) blir för liten,
medan negativa externa effekter leder till att konsumtionen
(produktionen) blir för stor. Ofullständig och/eller asymmetrisk
information kan också leda till marknadsmisslyckanden. Höga
transaktionskostnader för att få till stånd en verksamhet kan förvärra problemet med asymmetrisk information och leda till att
efterfrågade projekt inte genomförs. Slutligen kan marknadsmisslyckanden även uppkomma till följd av stordriftsfördelar eller
odelbarheter. Stordriftsfördelar innebär att genomsnittskostnaden
för en vara faller när produktionskvantiteten ökar, eftersom fasta
kostnader kan spridas på fler enheter. Odelbarheter innebär att en
verksamhet/investering måste uppnå en viss storlek för att
överhuvudtaget vara meningsfull.
Flera av dessa marknadsmisslyckanden gör sig gällande i jordbruket, vilket genomgången i de kommande avsnitten kommer att
visa. Det är förekomsten av marknadsmisslyckanden, snarare än en
specialbehandling av jordbruket/landsbygden som sådan, som
motiverar offentliga ingripanden. Detta talar för att problemen bör
hanteras inom ramen för den generella politiken. Vissa riktade
åtgärder kan dock vara motiverade i de fall marknadsmisslyckandena är specifika för just jordbruket och landsbygden. I vilka
fall detta kan vara aktuellt diskuteras längre fram i rapporten.
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2.1

Den gemensamma jordbrukspolitikens
utveckling i blixtbelysning

Den gemensamma jordbrukspolitiken är lika gammal som den
Europeiska Unionen och har således funnits i mer än 50 år.
Politiken har genomgått många förändringar och har, i synnerhet
under den senaste tjugoårsperioden, reformerats i stort sett oavbrutet. Jordbrukspolitiken dominerades ursprungligen av marknadsstyrande åtgärder: ett (högt) gränsskydd, ett interventionssystem dit produktionen kunde säljas till ett garanterat pris samt
exportsubventioner. Avsikten var att garantera jordbruksproducenterna inkomster. De marknadsstyrande åtgärderna kompletterades i
viss utsträckning med åtgärder som syftade till att förbättra
jordbrukets effektivitet, vilka sedermera utvecklades till den
nuvarande politikens andra pelare (se nästa avsnitt). Regleringen av
jordbruksmarknaderna ledde till ett antal välkända problem: stora
överskott av jordbruksprodukter, ständiga budgetkriser, internationella handelskonflikter och negativa miljöeffekter vilka tillsammans bidrog till att starta reformprocessen.
Det första steget i reformprocessen togs 1992 i och med
MacSharry-reformen. Priserna på viktiga jordbruksprodukter
sänktes och producenterna erbjöds areal- och djurbidrag som
utgjorde kompensation för förlorade intäkter. Det innebar att
bidragen blev störst i de bördigaste regionerna. Denna skillnad
består än idag. Reformen innebar att kopplingen mellan bidrag och
produktion försvagades. Successiva reformer förstärkte denna
tendens och 2003 frikopplades i stort sett stöden från produktionen (de undantag som fanns försvann under de fortsatta
reformerna). De s.k. gårdsstöden som infördes 2003 betalas även
om producenten väljer att helt avstå från att producera. Stöden
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betalas till areal och omfattar både åkermark och betesmark. Vissa
krav måste dock uppfyllas (se nästa avsnitt). Tullskydd, som för
vissa produkter är relativt högt, finns kvar men de interna
marknadsregleringarna begränsas till endast ett fåtal produkter.
Reformerna har lett till tydliga effektivitetsvinster. Produktionen anpassas nu efter marknadsförhållanden och överskottsproduktionen har försvunnit. Exportsubventionerna uppgår till en
bråkdel av tidigare belopp (Matthews, 2012). De lägre priserna ger
ett svagare incitament att använda höga givor av gödsel och
bekämpningsmedel. Det bör också påpekas att jordbrukspolitikens
utveckling fördelaktigt skiljer sig från hur andra länders, inte minst
USA:s, jordbrukspolitik har utvecklats. I USA har man gått
tillbaka till marknadsreglerande policyinstrument knutna till
skördenivåer, marknadsförhållanden o.d. (Bureau, 2012). Stödnivån
i EU, mätt av OECD i det s.k. PSE-måttet (andelen av stöd i
produktionens värde), är dock fortfarande högre i EU än i USA
men skillnaden har minskat.
Många problem kvarstår dock. Jordbrukspolitiken svarar för en
lägre, men fortfarande stor del, av EU:s budget (andelen är för
närvarande 43 procent men förväntas sjunka till 37,63 2020 när den
nya reformen har implementerats). Därmed svarar jordbrukssubventionerna för drygt 0,4 procent av EU-ländernas samlade
BNP, eftersom EU-budgeten tar ca 1 procent av total BNP i
anspråk. Jordbruket fortsätter att vara starkt stödberoende, då
gårdsstöden svarar för 30 procent av jordbrukets faktorinkomster.
Räknas även stöd i pelare 2 blir stödandelen 45 procent (European
Commission, 2013).4 Kapitaliseringen av stödet i markpriser, vilket
innebär att stödet främst gynnar de som äger marken när stöden
införs, har inte minskat utan tvärtom blivit starkare. Kapitaliseringen missgynnar nystartande lantbrukare och arrendatorer
vilket är problematiskt då över 40 procent av marken arrenderas i
EU (Tangermann, 2012).
Som ett resultat av reformerna dominerar gårdsstöden jordbruksbudgeten. De har blivit den största enskilda utgiftsposten i
EU:s budget och utgör nästan en tredjedel (31,4 procent).
Samtidigt är det oklart vad dessa stöd egentligen är till för.5 Att
stöden en så lång tid efter reformerna inte längre kan ses som
3

Enligt en uppskattning av Europeiska Parlamentet. Jämförelser mellan andelarna är dock
svårt att göra, se Matthews (2013) för en diskussion.
4
För Sverige rör det sig om drygt 40 procent för gårdsstöden eller 70 procent om alla stöd
räknas.
5
Se Brady m.fl. (2007) för en närmare analys.
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kompensation för förlorade intäkter är uppenbart. Stöden
motiveras med behovet att stödja lantbrukarnas inkomster, men
det sker ingen inkomstprövning trots att det rör sig om
individuella transfereringar. Dessutom är bidragen mycket ojämnt
fördelade mellan länder och individer och vissa bidrag är uppseendeväckande stora; 4,5 procent av stödmottagarna erhåller
nästan hälften att det samlade stödbeloppet för EU27 (European
Commission, 2012). Vidare är stöden betydligt lägre i de nya
medlemsländerna. Förklaringen ligger i de låga skördenivåer som
kännetecknade dessa länders jordbruk vid anslutningen till EU.
Ett annat argument för stöden är att de utgör ersättning för
miljötjänster till följd av de krav som ställs på mottagarna. Även
om miljönytta i vissa fall genereras är även detta argument
problematiskt, eftersom gårdsstöden mer eller mindre är proportionella mot de historiska skördenivåerna och inte mot miljönyttan. Fallet är snarare det omvända. Höga belopp betalas till
områden med intensivt jordbruk som domineras av monokulturer.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den gemensamma
jordbrukspolitiken har förändrats kraftigt samtidigt som den inte
förändrats nämnvärt. En mycket radikal förändring har skett vad
beträffar policyinstrumenten, som har gått från ersättning per
producerad enhet till ersättning utan krav på produktion. Däremot
har det visat sig nära nog omöjligt att förändra fördelningen av
pengarna, i synnerhet mellan medlemsländerna.
På försommaren 2013 nåddes en kompromiss (mellan
Kommissionen, Ministerrådet och Parlamentet) om en ny jordbrukspolitik efter 2013. Stödfördelning och motprestationskraven
för att erhålla gårdsstöd är centrala i reformdiskussionerna. Ett
viktigt element i den nya politiken är kravet på s.k. förgröning som
en motprestation för 30 procent av stöden. Förgröning omfattar
tre olika komponenter: ekologiska fokusområden på minst 5
procent av arealen, minst tre grödor i växtföljden samt att de
permanenta gräsmarkerna inte får minska. Vissa undantag medges
dock vilket påverkar Sverige som har omfattande permanenta
betesmarker och där antalet grödor är begränsat i de norra
regionerna. Stödet kommer att utjämnas mellan medlemsländerna,
men utjämningen är mycket blygsam vilket, återigen, illustrerar
svårigheten att reformera jordbrukspolitiken och omfördela medel
mellan medlemsstaterna. De länder där stödnivån per hektar ligger
under 90 procent av EU:s genomsnitt kommer få en partiell och
gradvis stödhöjning. Beslutet omfattar även särskilda betalningar
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till unga lantbrukare, vilket kan ses som ett försök att lindra de
problem (kapitalisering som innebär höjda markpriser) som
politiken själv har skapat.

2.2

Landsbygdsprogrammet

De kvarvarande marknadsregleringarna och gårdsstöden som
beskrivs i det föregående avsnittet bildar pelare 1 av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Landsbygdsprogrammet utgör politikens
andra pelare. Benämningen ”pelare” härstammar från början av
2000-talet men uppdelningen av politiken i två komponenter, en
stor och en liten, har funnits från början. Ursprungligen kallades den
lilla delen för strukturpolitiken. Vissa åtgärder, exempelvis stödet
till investeringar i lantbruket, har funnits sedan starten. De
viktigaste förändringarna i programmets omfattning och inriktning
var införandet av miljöåtgärder 1992, som en del av MacSharryreformen, och innan dess införandet av stödet till så kallade
missgynnade områden (less favoured areas, LFA) 1975. Som ett
resultat av dessa förändringar har andra pelarens andel i
jordbrukspolitiken ökat över tiden och uppgår nu till omkring 20
procent.6 Ökningen beror dock på utvidgningen av unionen 2004
och en större användning av pelare 2-åtgärder i de nya
medlemsstaterna. I de gamla medlemsstaterna har ökningen av
utgifterna för landsbygdsutvecklingen avstannat.
Utöver storleken är de viktigaste skillnaderna mellan pelarna att
åtgärder i pelare 1 helt och hållet finansieras av EU medan åtgärder
i pelare 2 medfinansieras av länderna själva, i regel med 50 procent.
I fattiga medlemsstater/fattiga regioner är den nationella medfinansieringen lägre. Det innebär att de sammanlagda utgifterna för
åtgärderna i pelare 2 är större i förhållande till utgifterna i pelare 1
än vad jämförelser av utgiftsandelarna kan ge sken av. Medan
betalningar i pelare 1 är årliga innebär åtgärderna i pelare 2 fleråriga
åtaganden, där ersättningen är beräknad på en genomsnittlig merkostnad/intäktsbortfall.
Landsbygdsprogrammen består av åtgärder som väljs på
nationell nivå ur en meny av tillåtna åtgärder. Programmen fastställs i förhandlingar med Kommissionen. Detta diskuteras närmare
6

Siffror varierar beroende på om man tittar på vad som har reserverats i budgeten eller vad
som faktiskt har betalats ut.
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i rapportens avslutande del där förutsättningarna för det nya
programmets utformning analyseras.
Hur mycket som spenderas på åtgärder i pelare 1 respektive
pelare 2 varierar mellan länderna. Sverige tillhör de länder där pelare
2 svarar för en relativt sett stor andel av den totala jordbruksbudgeten. Detta är också fallet för Finland och Österrike och
anledningen är densamma. Alla de tre länderna kompenserades i
anslutningsfördragen för ett magert utfall när det gällde stöd inom
nuvarande pelare 1 genom att mer pengar fick betalas ut i pelare 2.
En stor del av pengarna gick dessutom till regioner som antogs ha
svårt att klara anpassningen till EU:s pris- och bidragsnivåer
(Rabinowicz och Bolin, 1988).
Även när det gäller landsbygdsprogrammet finns förslag till
revideringar i den pågående reformprocessen. Dessa presenteras
närmare i avsnitt 10.
Relationen mellan pelarna
För att förstå vilken effekt landsbygdsprogrammet har haft och hur
det framtida programmet ska utformas måste man förstå hur jordbrukspolitikens båda delar förhåller sig till varandra. Kopplingen
mellan dem är både direkt och indirekt. Den indirekta kopplingen
handlar om den påverkan gårdsstöden och de kvarvarande
marknadsregleringarna har på producenternas beslut (valet av
grödor och produktionsteknik) och produktionens geografiska
fördelning. Detta påverkar i sin tur behovet av landsbygdsutvecklingsåtgärder. I korthet innebär lägre priser/lönsamhet mindre
risk för hög intensitet och miljöproblem, men större risk för
nedläggning av jordbruksmark i svaga bygder.
Den direkta kopplingen handlar om de specifika krav som knyts
till utbetalning av gårdsstödet som kan ha stor inverkan på
effekterna av vissa miljöstöd. (jämför analysen av betesstödets
effekter, avsnitt 8.3). Detta beror på att gårdsstöden betingas på att
producenter uppfyller vissa villkor. Marken ska hållas i gott jordbruks- och miljömässigt skick (s.k. skötselkrav) om produktion inte
lönar sig till marknadspriser. I dess enklaste form innebär
skötselkraven att slå gräsbevuxen åkermark någon gång om året,
samt att lantbrukarna uppfyller den gällande lagstiftningen när det
gäller miljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Tillsammans kallas
dessa krav för tvärvillkoren.
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Tvärvillkoren innebär att uppdelningen av ”ansvarsområden”
mellan pelarna har blivit otydlig (eftersom miljöåtgärder finns i
båda) och att utvärderingen av åtgärder inom landsbygdsprogrammet försvåras. Kraven på förgröning i den nya reformen,
som innebär att lantbrukaren kommer att få utföra fler miljöåtgärder som motprestation för en del av gårdsstödet, innebär att
ansvarsfördelningen blir ännu otydligare och den gemensamma
politiken än mer komplicerad.
I ett utvärderingsperspektiv kan det konstateras att kopplingen
mellan pelarna innebär stora svårigheter att utvärdera landsbygdsprogrammet. Frågan uppkommer hur mycket mer miljönytta som
uppstår på grund av miljöstöden i landsbygdsprogrammet, utöver
den nytta som redan skapas på grund av de aktiviteter som krävs
för att få stöd i pelare 1.

2.3

Utvecklingen av jordbrukspriserna

Genom reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken och i
världshandelsorganisationen (WTO) 1994 kom de inhemska
priserna i EU att närma sig världsmarknadens. Jordbrukspriserna i
EU, som tidigare utvecklades i fullständig isolering från omvärlden,
påverkas därför numer av världsmarknadspriserna. Prisnivån har en
avgörande betydelse för landsbygdsprogrammet, både när det gäller
utfallet av tidigare åtgärder och utformningen av nya satsningar.
Om producenterna, med hjälp av bidrag, ska förmås att producera
mer miljövänligt bestäms bidragens storlek av alternativkostnaden,
dvs. av vad producenten förlorar på den miljövänliga produktionen.
Därför är världsmarknadsprisernas förväntade utveckling intressant
även för landsbygdsprogrammet.
Från slutet av andra världskriget fram till början av 2000-talet
kännetecknades världsmarknadsprisernas utveckling av en starkt
neråtgående trend (i reala termer) med undantag för en mycket
kraftig uppgång 1973/74, som dock inte blev bestående. Denna
anmärkningsvärda nedgång i priserna ägde rum samtidigt som
världens befolkning ökade från 1,5 till 6 miljarder människor.
Befolkningsökningen till trots ökade utbudet snabbare än efterfrågan! I början av 2000-talet bröts dock trenden och prisnivån är
nu högre än vid millennieskiftet. De senaste åren har också
inneburit dramatiska förändringar med kraftiga prisuppgångar,
prisfall och nya uppgångar. Bedömningar av framtida priser av
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OECD/FAO (2013) pekar på en högre prisnivå. Det innebär att
incitamenten för ökad intensitet i jordbruket kommer bli större.
Ökad användning av gödsel, som visas i diagram 2.4, har säkerligen
påverkats av högre priser (och troligtvis även av lägre handelsgödselskatter). Å andra sidan innebär högre jordbrukspriser en
långsammare strukturomvandling i jordbruket.

2.4

Kort presentation av landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet består av fyra delar, så kallade axlar, som
fokuserar på:





jordbrukets konkurrenskraft (axel 1)
miljöåtgärder (axel 2)
diversifiering och livskvalitet på landsbygden (axel 3)
Leader (axel 4).

Den första axeln syftar till att stärka jordbrukets konkurrenskraft
och tar ca 14 procent av programmets budget i anspråk. Stöden i
axel 2 går till att förvalta naturresurser. Axeln tar 69 procent av
medlen i anspråk och dominerar således det svenska landsbygdsprogrammet. Stöden i axel 3 går till diversifiering av näringslivet på
landsbygden och till ökad livskvalitet på landsbygden. Axel 3
upptar 8 procent av resurserna. Leader (axel 4) är egentligen ingen
åtgärd utan en arbetsmetod som ska genomsyra arbetet i de andra
axlarna. Dessa aktiviteter motsvarar 7 procent av budgeten. Återstående 2 procent går till s.k. tekniskt stöd, bl.a. till programmets
genomförande och administration.7
Det kan noteras att det svenska landsbygdsprogrammets struktur
kraftigt avviker från den genomsnittliga fördelningen av budgetmedel i EU. Miljöåtgärderna dominerar inte lika kraftigt i EU där
betydligt mer satsas på att höja jordbrukets konkurrenskraft.
Skillnaderna framgår av diagram 2.1.

7

De siffror som redovisas i detta avsnitt bygger helt på de uppskattningar som
halvtidsutvärderingen har gjort. De revideringar som gjordes därefter har inte till fullo
kunnat beaktas. Revideringarna har dock inte påverkat storleksordningen på de ingående
posterna på ett avgörande sätt.
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Diagram 2.1 Landsbygdsprogrammets fördelning över axlarna i EU och
Sverige

Stöden inom axel 1 omfattar följande åtgärder: stöd till yrkesutbildning och rådgivning, startstöd för unga lantbrukare, investeringsstöd till investeringar i lantbruket, investeringsstöd till
investeringar i vidareförädling av jordbruksprodukter, stöd till
innovation (samarbete i syfte att utveckla nya produkter), samt
stöd till infrastruktur (av betydelse för utveckling av jordbruket
och skogsbruket). Stödet till modernisering av jordbruksföretag,
dvs. investeringsstödet, tar knappt hälften av medlen inom axel 1 i
anspråk. Näst störst är kompetensutveckling, som uppgår till 28
procent. Investeringsstöd till förädling utgör ytterligare knappt 10
procent av axelns resurser. De återstående stöden är små.
Axel 2 omfattar fyra stora åtgärdskategorier (åtgärdskoder).
Stöd för naturbetingade svårigheter för jordbruket i bergsområden
och andra områden med svårigheter (det s.k. LFA-stödet)8, stöd till
miljövänligt jordbruk, stöd till icke-produktiva investeringar i
jordbruk samt stöd till icke-produktiva investeringar i skogsbruk.
LFA-stödet är att betrakta som ett miljöstöd eftersom det
motiveras av miljöskäl. Det gäller, enligt den officiella målformuleringen, att förhindra nedläggningen av jordbruket i bl.a.
Norrland för att bevara den biologiska mångfalden. Knappt 20
procent av axelns budget går till LFA. Resterande medel används
till miljöåtgärder inklusive icke-produktiva investeringar (dvs.
miljöinvesteringar) i jordbruk och skog. Skogsåtgärder uppgår till
8,4 procent av axelns totala budget. Miljöåtgärderna bildar ett
mycket omfattande och detaljrikt paket med totalt åtta åtgärds8

Stödet kallas för kompensationsbidraget.
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kategorier som i sin tur är indelade i flera underkategorier. Fler
detaljer presenteras i samband med utvärderingen.
Två tredjedelar av budgeten inom axel 3 går till diversifiering av
näringslivet på landsbygden, uppdelat på tre olika åtgärder:
diversifiering av jordbruksföretag till annan verksamhet, stöd till
etablering av företag samt främjande av turism. Övriga åtgärder
består av grundläggande tjänster för landsbygdens befolkning,
förnyelse och utveckling av byar, samt utbildning och information,
men är relativt små. Relaterat till hela budgeten för landsbygdsprogrammet rör det sig om satsningar på en procent eller mindre.
Axel 4 består av Leader. Tre fjärdedelar av budgeten för axel 4
går till arbetet med lokala utvecklingsstrategier. Resten går till
lokala aktionsgrupper (LAG) och till samarbetsprojekt.
Diagram 2.2 visar de tio viktigaste åtgärderna i Sverige
respektive i EU (i genomsnitt). Skillnaderna är mycket påtagliga;
vissa stöd som är populära i EU används inte alls i Sverige.
Diagram 2.2 De tio största stöden i Landsbygdsprogrammet i EU och Sverige.
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Not: Övriga stöd inkluderar tekniskt stöd samt skogsåtgärder. LAG är en förkortning för lokala aktionsgrupper.
Företagsutveckling avser etablering och utveckling av företag, medan Lokal utveckling avser lokala utvecklingsstrategier.

Det faktum att medlemsstaterna har valt att spendera medel på
mycket olika sätt kan påverka och störa den inre marknadens
funktionssätt. Detta beror på i vilken utsträckning stöden leder till
ökad produktion eller till nya investeringar. Stöd till miljövänlig
produktion, som annars riskerar att läggas ned, ökar utbudet av
jordbruksprodukter. Det omvända gäller om stödet sänker
intensiteten i befintlig produktion, t.ex. genom övergång till
ekologisk odling. Omfattande stöd till investeringar i jordbruket
och förädlingsindustrin i vissa länder kan snedvrida konkurrensen,
om nya investeringar genereras, vilket dock inte är säkert.

2.5

Översiktlig analys av programmets struktur ur
olika synvinklar

Ett annat sätt att klassificera åtgärder är att analysera till vilka
sektorer/aktiviteter åtgärderna riktas. Stöd till näringslivet svarar
för 14 procent och förutsättningsskapande åtgärder (utbildning,
innovation/samarbete, infrastruktur) för 6,5 procent. Samtliga
miljösatsningar (inkl. axel 3) uppgår till knappt 70 procent, medan
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aktiviteter för att öka livskvaliteten på landsbygden och lokal
planering/verksamhet svarar för drygt 8 procent.9
Lantbrukare utgör de dominerande stödmottagarna. Den exakta
andelen är svår att bedöma eftersom vissa stöd som är öppna för
alla företag även kan gå till lantbrukare. Uppskattningsvis rör det
sig om nära 84 procent. Ser man till fördelningen av stöden på
produktionsfaktorerna dominerar subventioner till mark (68
procent), följt av kapitalsubventioner (16 procent).10 Minst
subventioneras produktionsfaktorn arbete.
Diagram 2.3 visar regionala skillnader i subventionerna i pelare 2
i Sverige.11 Grovt sett motsvarar region 710 södra Sverige och
slättbygder i Svealand, region 720 skogsbygder i Götaland och
Svealand och region 730 Norrland. Subventionerna i Norrland är
enligt diagrammet betydligt högre och skiljer sig från de två andra
regionerna med en faktor på 2,5.12 Diagram 2.4 visar subventioner i
båda pelarna.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Landsbygdsprogrammet är ett mycket komplicerat program med en mängd
huvudåtgärder och underåtgärder.
Diagram 2.3 Regional fördelning av ersättning från pelare 2 per hektar
använd areal.

9

Beräkningen är förenklad. Aktiviteter för ökad livskvalitet kan i viss mån omfatta stöd till
näringslivet.
10
Stöd till anläggning av våtmarker har räknats som kapitalsubvention.
11
Beräkningar har gjorts utifrån FADN-databasen som är en del av en EU-gemensam
statistik över jordbruksföretag. Urvalet omfattar 1 000 företag, där små företag är
underrepresenterade. Regionindelningen bestäms av EU. Beräkningar har gjort av Gordana
Tasevska-Manevska.
12
Endast de subventioner som syns direkt i företagens balansräkningar ingår.
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Diagram 2.4 Regional fördelning av total ersättning (pelare 1 och 2) per
hektar använd areal.

Diagram 2.5 Länsvis fördelning av landsbygdsprogrammets ersättningar (exkl.
axel 2).

Källa: Egna beräkningar utifrån data från Jordbruksverket över beviljade företagsstöd samt Leaderstöd 2007-2012.

Skåne och Västra Götaland dominerar utbetalningar i diagram 2.5.
Stödandelarna för respektive län ligger något under respektive läns
andelar av antalet lantbruk.

2.6

Jordbrukets utveckling

Eftersom jordbruket är den sektor som är föremål för den
övervägande delen av programmets åtgärder ges i detta avsnitt
40
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kortfattad grundläggande information om jordbruket. Alla
statistiska uppgifter kommer från Jordbruksstatistiska årsböcker
(Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån, 2012) samt SCB
m.fl. (2012).
Struktur, ekonomi och sysselsättning
Jordbrukets andel av BNP har minskat från knappt 2 procent under
1980-talet till 0,5 procent år 2010. Jordbruket, tillsammans med
skogsbruket samt livsmedelsförädlingen och skogsförädlingen,
utgjorde drygt 6 procent av BNP år 2010. Antalet förvärvsarbetande år 2010 uppgick till 47 500, vilket motsvarar 1,1 procent
av det totala antalet förvärvsarbetande. En jämförelse med bidraget
till BNP (0,5 procent för jordbruket) visar att arbetsproduktiviteten är 45 procent av genomsnittet för riket. Störst andel av sysselsättningen har jordbruket på Gotland (5,4 procent). Utvecklingen
mot minskad sysselsättning i jordbruket avstannade något under
2000-talet, vilket delvis kan bero på förändringar i mätmetoder för
att samla in statistiken.
Det svenska jordbrukets struktur har också förändrats under
1900-talet. Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71 000. Av
dessa var 20 300 växtodlingsföretag, 20 700 husdjursföretag och
25 000 företag var småbruk, med ett arbetsbehov under 400
standardtimmar. Totalt sett har antalet företag minskat med drygt
80 procent sedan 1930-talet och med ca 25 procent under den
senaste tjugoårsperioden. Störst var minskningen av små jordbruksföretag med upp till fem hektar åkermark, medan stora
företag med mer än 100 hektar åkermark är den kategori som ökat
mest i antal. Av jordbruksföretagen är en sjunkande andel
heltidsjordbruk; år 2010 var andelen knappt 25 procent.
Bruttoinvesteringarna i jordbruket ökade under 2000-talet.13
Investeringar i byggnader utgör en betydande andel av ökningen. I
absoluta tal är investeringarna störst i större mjölkföretag, även om
dessa har minskat kraftigt sedan 2008, från mer än 1,5 miljon
kronor till ca en miljon kronor per företag. Lägst är investeringarna
i mindre mjölkföretag och köttdjursföretag.
Allt fler jordbrukare kombinerar jordbruket med annan verksamhet, såsom turism, förädling och gårdsförsäljning. Siffran har
13

I bruttoinvesteringarna ingår investeringar i maskiner, byggnader, byggnadsinventarier,
maskininventarier och markanläggningar.
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ökat med 38 procent sedan 2007. Den vanligaste kringverksamheten är arbete på entreprenad, följt av turism, uthyrning och
andra fritidsaktiviteter, förädling och försäljning av gårdsprodukter
och produktion av förnybar energi. Kringverksamheter är i regel
vanligare i jordbruksföretag som är större än genomsnittsgården
(Edenbrandt, 2012).
Jordbrukarhushållens inkomster kommer till stor del från annan
verksamhet än just jordbruket. För hushåll med mindre jordbruksföretag med upp till 20 hektar åkermark kommer ca 85 procent av
hushållets taxerade förvärvsinkomst från inkomst av tjänst. Denna
andel minskar med jordbruksföretagets storlek, men även de
största företagen, med mer än 200 hektar åker, är till stor del
beroende av inkomst av tjänst; för dessa är motsvarande siffra
knappt 50 procent.
Utveckling av produktion och självförsörjningsgrad
Samtidigt som antalet företag har minskat, har storleken på den
genomsnittliga besättningen ökat inom både nöt- och grisproduktionen. Sammantaget har produktionsvolymen dock
minskat inom såväl gris- som nötproduktion sedan 1980-talet, efter
en kraftig ökning av framför allt grisproduktionen sedan 1950talet. När det gäller mjölk har produktionsvolymerna successivt
minskat under efterkrigstiden, medan produktionsvolymerna inom
kategorin fjäderfä uppvisar en ökning under hela efterkrigstiden.
Även antalet får och lamm har ökat sedan 1960-talet. I takt med
minskad produktion av gris- och nötkött har också självförsörjningsgraden, dvs. förhållandet mellan inhemsk produktion
och inhemsk konsumtion, minskat. Mellan 2007 och 2011
minskade självförsörjningsgraden av kött14 från 71 till 66 procent.
År 2010 fanns sammanlagt 3,1 miljoner hektar jordbruksmark,
vilket motsvarar ca 7,5 procent av Sveriges totala landyta. Av
jordbruksmarken utgjordes 0,5 miljoner hektar av betesmark och
2,6 miljoner hektar av åkermark. I ett långt tidsperspektiv, sedan
1920-talet, har åkerarealen minskat med ca 25 procent.
Knappt 40 procent av jordbruksmarken användes till odling av
vall och grönfoder år 2010, medan drygt 30 procent användes till
spannmålsodling. Efter en kraftig minskning i brukad areal för
vall/grönfoder sedan 1930-talet har odlingen av dessa grödor ökat
14

Sammanlagd vikt av griskött, nöt- och kalvkött samt får- och lammkött.
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något under senare år. Arealen för spannmålsodling har minskat
sedan början av 1990-talet. Volymmässigt har spannmålsskörden
ökat och Sverige är självförsörjande på spannmål. Inom spannmålsodlingen finns dock variationer i utvecklingen mellan olika grödor;
medan skörden av höstvete har ökat kraftigt under efterkrigstiden,
har volymerna av havre och korn minskat sedan slutet av 1980talet.
Sammanfattningsvis har jordbruket under den senare delen av
1900-talet präglats av en kraftig strukturomvandling. Antalet
gårdar har minskat men de kvarvarande gårdarna har i stället ökat i
storlek. Inom vissa produktionsgrenar, framförallt köttproduktionen har storleksökningen dock inte motsvarat konsumtionsefterfrågan med en minskning av självförsörjningsgraden som följd.

2.7

Behöver landsbygden utvecklas?

Vad är landsbygd?
Det finns flera definitioner av begreppet landsbygd. Gemensamt
för dem är att de skiljer på stad och land med utgångspunkt från två
dimensioner. Den geografiska dimensionen fokuserar på skillnader i
befolkningstäthet och avstånd till närmaste tätort, medan den
näringsbaserade dimensionen utgår från vilka näringar som
kännetecknar landsbygden (Tillväxtanalys, 2011a). Sedan 2010
använder sig Kommissionen av en ny typologi av regioner med
förebild från OECD. Regionerna indelas i tre kategorier: huvudsakligen urbana, intermediära och huvudsakligen landsbygd. Den
oftast använda definitionen i Sverige skiljer på glesbygdskommuner, tätortsnära landsbygd och tätorter (Glesbygdsverket,
2008).
Även inom landsbygdsprogrammet definieras landsbygden på
olika sätt. Medan stöd till jordbruk och skogsbruk i axel 1 ges utan
några angivna geografiska begränsningar, är stöden som syftar till
diversifiering av landsbygdens ekonomi begränsade till områden
som inte överstiger 20 000 invånare, inklusive mindre tätorter.
Leader-åtgärderna omfattar vanligtvis större landsbygdsområden
med mellan 10 000 och 100 000 invånare. Miljöstöd betalas till de
arealer som av olika miljöskäl bedöms som skyddsvärda. Den
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geografiska fördelningen följer på så sätt av de skyddsvärda
arealernas lokalisering, vilka varierar över landet.
Hur skiljer sig stad och land?
Befolkningsutvecklingen är en viktig aspekt som skiljer sig mellan
framför allt tätorter och glesbygd. Medan antalet boende i tätorter
har ökat, har glesbygdskommunerna haft en negativ befolkningsutveckling (Tillväxtanalys, 2011a). Den tätortsnära landsbygden
uppvisar en oförändrad befolkningsutveckling. Även befolkningens
ålderssammansättning skiljer sig åt. Intervjuundersökningar
genomförda av SCB visar att avsaknad av sysselsättning är mer
vanligt förekommande på landsbygden15 (en av fem svarande) än i
kommuner som ligger närmare större städer (12 procent)
(Bäckman och Nilsson, 2008). Även orsakerna till avsaknad av
sysselsättning skiljer sig åt; medan hälsoskäl och avsaknad av
sysselsättningsmöjligheter är av större betydelse på landsbygden, är
studier en vanligare förklaring i större städer.
Även inkomstnivån och utbildningsnivån skiljer sig åt;
befolkningens intäkter från eget arbete och eget företag i glesbygdskommuner var under 2004-2007 ca 80 procent av motsvarande intäkter för befolkningen i tätortskommuner. Utbildningsnivån är högre i tätorter än i glesbygder. I både stad och
land finns det dessutom skillnader mellan könen; kvinnor har högre
utbildning än män i glesbygd, tätortsnära landsbygder och tätorter.
Mellan 1996 och 2011 minskade antalet dagligvarubutiker i såväl
gles- som tätortsnära landsbygd och tätorter. Som en följdeffekt
har också fler människor fått längre avstånd till närmaste
dagligvarubutik. Generellt sett har ett större antal personer också
fått längre bilresa till närmaste postserviceställe sedan 2006
(Glesbygdsverket, 2007a; Tillväxtanalys, 2011c).
Enligt Nationella trygghetsundersökningen (BRÅ, 2012) är
personer som bor på landsbygden mindre oroliga för att utsättas
för hot och brott och känner sig också mindre otrygga vid vistelse
utomhus sent på kvällen. Tilliten mellan privatpersoner tycks vara
större på landsbygden än i övriga områden; urvalsundersökningar
om levnadsförhållanden har visat att en större andel av
människorna på landsbygden har ett socialt nätverk, mätt som
15

Landsbygd definieras här utifrån en indelning i lokala arbetsmarknadsregioner. Se
Bäckman och Nilsson (2008) för mer information.
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umgänge utanför hushållet (Bäckman och Nilsson, 2008).16 Urvalsundersökningar visar vidare att deltagande i organiserade fritidsaktiviteter i en förening är något högre på landsbygd än i tätorter,
både när det gäller medlemskap i och aktivitet i föreningar (SCB,
2003).
Sammanfattningsvis kan det konstateras att när det gäller
befolkningsutveckling, demografi, sysselsättning, inkomst, utbildning och service är förhållandena på landsbygden sämre än tätortens/ städernas situation, medan tendensen är det motsatta för
sociala förhållanden.
Är landsbygdens problem ett marknadsmisslyckande?
Genomgången ovan visar att i synnerhet glesbygder brottas med
ett antal problem. Frågan uppkommer i vad mån dessa orsakas av
marknadsmisslyckanden (jämför avsnitt 1.3) och om dessa kan
påverkas av ekonomisk politik. Finns det, till att börja med,
marknadsmisslyckanden som på något sätt är unika för landsbygden eller förvärras de marknadsmisslyckanden som vanligtvis
förekommer i samhällsekonomin av glesbygdens särart? Svaret på
frågan är avgörande för hur problemen ska hanteras. Det förra
fallet kan motivera specialåtgärder. För problem i den senare
kategorin kan lösningen vara att modifiera den generella politiken
utifrån glesbygdens förutsättningar.
Inledningsvis är det motiverat att påminna om den mekanism
som på ett avgörande sätt bidragit till att generera glesbygdsproblem. På grund av låg inkomstelasticitet har efterfrågan på
råvarukomponenten i livsmedel inte expanderat i takt med stigande
inkomster, samtidigt som den tekniska utvecklingen har reducerat
behovet av arbetskraft för att producera en given mängd
jordbruksprodukter. Detta har inneburit ständigt sjunkande sysselsättning inom primärproduktionen samtidigt som de nya
ekonomiska aktiviteterna som har tillkommit i andra sektorer har
tenderat att allokeras i tätorter. På grund av agglomerationsfördelar
blir kostnaderna lägre då en verksamhet samlokaliseras med andra
relaterade företag. Enligt Malmberg (1998) förklaras detta av fyra
mekanismer. För det första möjliggörs en lägre kostnad för
produktionen genom att vissa resurser kan delas mellan flera
16

Landsbygd definieras här som de så kallade småregionerna i NUTEK:s indelning i lokala
arbetsmarknadsregioner.
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företag. Företagets transport- och transaktionskostnader kan
vidare sänkas eftersom samspelet mellan företag underlättas och
blir billigare om avståndet dem emellan är litet. Då företag
lokaliseras nära andra, liknande företag skapas en lokal arbetsmarknad med specialiserad kompetens. Agglomerationen bildar då
en lokal miljö som kan stimulera lärande och innovation.
Att de ekonomiska aktiviteterna som utnyttjar stordriftsfördelar tenderar att koncentreras bekräftas i en analys av Gullstrand
(2004), som visar att de ekonomiska aktiviteterna i Sverige har
koncentrerats alltmer över tiden. Den geografiska koncentrationen
är dock betydligt lägre i jordbrukssektorn än i övriga sektorer.
Resultatet från analysen visar vidare att jordbruket i viss mån
fungerar som ett ekonomiskt ankare då annan ekonomisk aktivitet
flyttar från perifera kommuner. Denna observation stöds av att
kommuner med en hög andel sysselsatta inom jordbrukssektorn,
jämfört med riksgenomsnittet, har en högre utflyttningsgrad, lägre
andel högutbildade och en lägre ekonomisk potential.17 Tillväxten
tenderar vidare att vara högre där den ekonomiska aktiviteten
koncentreras och i de kommuner som har en högre specialiseringsgrad.
Bristen på agglomerationsfördelar är i sig inget marknadsmisslyckande. Utflyttning av företag till större orter skapar dock
negativa konsekvenser för det kvarvarande näringslivet på landsbygden. På motsvarande sätt innebär utflyttning av människor att
det skapas negativa effekter för dem som är kvar. Arbete och
utbildning är de vanligaste anledningarna till varför människor
flyttar från glesbygden (Tillväxtanalys, 2009). Man kan på goda
grunder förmoda att flyttarnas välfärd påverkas positivt av
utflyttningen. Den kvarvarande befolkningen påverkas dock
negativt av avflyttningen eftersom underlaget för att tillhandahålla
privata och offentliga tjänster krymper. Denna negativa påverkan
kan hävdas utgöra en negativ extern effekt, dvs. ett marknadsmisslyckande. Det är nämligen tveksamt om den s.k. Tiebouthypotesen, som innebär att konkurrensen mellan kommuner om
invånare (som kan ”rösta med fötterna”) leder till ett utbud av
offentliga tjänster som är optimalt anpassat till olika människors
preferenser, håller empiriskt. Hypotesen bygger på ett antal
orealistiska antaganden, exempelvis att alla medborgare är lättrörliga över kommungränserna, att den offentliga tjänste17

Se Gullstrand (2004) s.50.
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produktionen inte kännetecknas av odelbarheter samt att lokala
produktionsförutsättningar inte påverkas av flytten. Att
befolkningsunderlaget är för litet för att upprätthålla väsentliga
offentliga och privata tjänster är ett tydligt glesbygdsproblem.
Problemet är dock inte helt unikt och frågan uppkommer därför
om det kan lösas inom landsbygdsprogrammet. Det viktigaste
instrumentet i sammanhanget är snarare den kommunala skatteutjämningen.18
Ett annat marknadsmisslyckande som ofta hävdas vara specifikt
för landsbygden är att entreprenörer har svårt att få krediter på
samma villkor som entreprenörer i tätorter. Marknadsmisslyckanden på kapitalmarknaden har att göra med asymmetrisk
information, dvs. kreditgivarnas svårigheter att bedöma låntagarnas
kreditvärdighet. Frågan är om detta förvärras av att låntagaren är
ett litet företag i glesbygden. Fleischer och Felsenstein (2000)
hävdar att det uppstår ett misslyckande på kapitalmarknaden för
landsbygdskrediter därför att företagen är små och riskerar att
diskrimineras vid långivning eftersom kostnaden att bevilja lån till
ett litet företag är högre sett i relation till den beviljade lånevolymen. Dessa företag hävdas vidare vara lokaliserade i avlägsna
områden, ha en låg kapitalbas, låg erfarenhet och låg kunskapsnivå.
Å andra sidan kännetecknas landsbygden av något större tillit och
stabilare social relationer, vilket kan minska effekten av
informationsasymmetrin.
När det gäller arbetsmarknaden och dess funktionssätt kan det
påpekas att utbildningsnivån är lägre på landsbygden och
arbetsmarknaden är tunnare (dvs. såväl efterfrågan som utbudet av
arbete är mindre än i tätorter). Pendling och utbildning, exempelvis
via arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är troligtvis nyckelfaktorer
för att förbättra matchningen mellan potentiella arbetsgivare och
arbetstagare. Landsbygdens många företag är vidare ofta av
levebrödstyp (dvs. man driver företag för att sysselsätta sig själv
och kanske någon familjemedlem). Även hos dessa företag finns
dock behov av utbildning för att kunna utveckla verksamheten.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att landsbygdens särart
kan förvärra marknadsmisslyckanden. Problemen är dock inte
unika för landsbygden och är i andra sammanhang föremål för
generell politik. Hur dessa problem hanteras inom landsbygds-

18

Se Dahlberg och Rattsø (2010) för en diskussion.
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programmet analyseras i samband med genomgången av åtgärderna
och deras effekter.

2.8

Miljöproblem i svenskt jordbruk och hur ska
dessa hanteras

Landsbygdsprogrammets främsta fokusområde är miljöproblem.
Därför diskuteras nedan först de viktigaste miljöproblem som är
förknippade med jordbruket i Sverige, hur dessa problem i princip
bör lösas och i vad mån andra politiska åtgärder redan bidrar till
lösningen. Syftet är att identifiera programmets roll i relation till
andra (politik)områdens. Presentationen är kortfattad och avser att
ge en översiktsbild. De två viktigaste källorna är SCB m.fl. (2012)
samt Stoate m.fl. (2009).
Insatsmedel
Övergödsling, dvs. gödsling av åkrar och betesmarker utöver
grödornas möjligheter att utnyttja näringsämnen, har en stor effekt
på ekosystem, både på land och i akvatiska system samt pga.
avdunstning även utanför jordbruksmarken. Det är inte bara den
totala mängden gödsel som tillförs utan även hanteringen som har
betydelse för miljöeffekterna. De viktigaste beståndsdelarna i
gödsel är kväve och fosfor. Övergödningen knöts tidigare främst
till användningen av kväve, men fosfors betydelse har nu
omvärderats och anses ha större betydelse för övergödningen av
sjöar och vattendrag i inlandet. Fosfor har också bedömts ha en
betydande roll för övergödningen av havet. Fosforförlusterna från
mark sker genom erosion och ytavrinning. Risken ökar vid kraftiga
regn och snösmältning, särskilt om marken är obevuxen eller
sluttar.
Utöver gödsling (mineral- och stallgödsel) tillförs kväve genom
organiskt avfall, utsäde, luftnedfall och kvävefixering från
baljväxter. Kväveförlusterna sker både i gasform (ammoniak och
kväveoxider) och löst i markvattnet (nitrat). Resterande överskott
binds i marken. Nitrat är lättlösligt och läcker lätt till vattendrag
där det bidrar till övergödning. Minst kväve läcker från
skogsbygder och områden med en liten avrinning och mest från
områden med lätta jordar, intensivt jordbruk och mycket
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nederbörd. Av det kväve som läcker från jordbruksmarkens rotzon
når omkring två tredjedelar havet. Jordbruket står för betydande
utsläpp av ammoniak, där stallgödsel utgör den största källan.
Betydande utsläpp kommer även från andra sektorer.
Ett antal åtgärder inom landsbygdsprogrammet riktar sig mot de
problem som beskrivs ovan. Hur effektiva dessa har varit analyseras
i avsnitt 8 av rapporten. Åtgärderna riktas främst mot hur gödsel
används, men även den totala användningen av gödsel är av stor
betydelse. I diagram 2.6 visas utvecklingen av gödselanvändningen
(kostnader i fasta priser) i olika delar av Sverige.19 En neråtgående
trend verkar ha brutits vid slutet av perioden.
Diagram 2.6 Regional gödselanvändning per hektar använd areal.

Växtskyddsmedel (s.k. pesticider) omfattar dels medel mot ogräs
som konkurrerar med grödan om utrymme och näring, dels medel
mot skadeinsekter och mot svampangrepp. Växtskyddsmedel
används på hälften av arealen, och ogräsmedel utgör 75 procent av
de använda växtskyddsmedlen. Nästan hela sockerbetsarealen
behandlas medan användningen inom vallodling är mycket låg.
Svampmedel används mest i potatisodlingen.
Användningen av växtskyddsmedel leder till ett minskat antal
ryggradslösa djur inom jordbrukslandskapet, vilket minskar
födotillgången för fåglar och andra arter. Bin har påverkats negativt
av pesticidavdrift. Effekterna av pesticider utanför jordbrukslandskapet är däremot begränsade och effekter på häckar, diken och
vägrenar minskar. Försäljningen av växtskyddsmedel har minskat
till följd av minskad användning, lågdospreparat och minskad areal.
Enligt ett index från Kemikalieinspektionen har hälsoriskerna
19

Beräkningar har gjorts utifrån FADN-databasen av Gordana Manevska-Tasevska.
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minskat med 77 procent jämfört med 1988 och miljöriskerna med
45 procent. Förekomsten av växtskyddsmedel i vatten har också
minskat.
Klimat och energi
Utsläpp av klimatgaser från jordbruket är betydande. Eftersom
olika gaser är olika skadliga för klimatet räknas effekten om till
koldioxidekvivalenter. Uttryckt på detta sätt svarar jordbruket för
11 procent av utsläppen i ekonomin. Jordbrukets klimatpåverkan
kommer främst från lustgas (44 procent) och från metan från
foderomsättningen i djur (26 procent). Lustgas är 200 gånger så
kraftfull som koldioxid och metan ungefär 20 gånger så kraftfull,
vilket förklarar de höga andelarna. Resterande utsläpp kommer från
koldioxid från mark, stall och gödselhantering samt torkar, växthus
och fastigheter. De dominerande utsläppen av växthusgaser från
jordbruket orsakas av biologiska processer i marken eller i djuren
och kan därför inte elimineras.
Jordbruket kan dock även bidra till att producera förnyelsebar
energi. Stallgödsel, avfall och vall kan rötas till biogas och vissa
energigrödor kan odlas (energigräs, salix etc.). På så sätt kan
jordbruket även bidra till arbetet med att minska utsläppen av
koldioxid.
Biologisk mångfald
Näringsläckage, pesticider och utsläpp av klimatgaser inom jordbruksproduktionen har negativa effekter på miljön. Jordbruket
skapar dock även positiva miljöeffekter. I ett historiskt perspektiv
har jordbruket bidragit till ökad biologisk mångfald genom att hålla
landskapet öppet och varierat. Miljöproblemen hänger samman
med att mångfalden har minskat, dvs. de positiva bidragen har blivit
mindre till följd av ändringar i markanvändning och förlust av vissa
typer av odlingslandskap, främst extensivt brukade områden. Ängsoch betesmarker, åkerholmar, diken, småvatten m.m. har minskat.
Dessa områden utgör livsmiljö för en stor mängd djur och växter.
Brynmiljöer i övergången mellan skog och jordbruksmark, som är
viktiga för växter och fjärilar, har till stor del försvunnit.
Kombinerad växtodling och animalieproduktion, som tidigare var
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dominerande har minskat och påverkar fågelbeståndet, särskilt
fåglar som behöver större områden. Specialisering mot spannmålsrespektive vallodlingsbygder begränsar fåglarnas födo- och boplatser.
En betydande del av den biologiska mångfalden finns på ängsoch betesmarker. Om dessa hävdas genom bete eller slåtter kan
ljuskrävande växter finnas kvar. Även många insekter är beroende
av ängs- och betesmarker. Utöver minskad hävd är kvävenedfall det
främsta hotet för insekterna; den biologiska mångfalden minskar
som ett resultat av gödsling och kan påverkas negativt av intensivt
rotationsbete.
Avsaknad av småbiotoper (naturtyper med relativt enhetlig
karaktär och struktur) är mest påtaglig på slättbygdernas åkermark.
Småbiotoper, eller s.k. kulturspår, kan vara dikesrenar, åkerholmar,
vägkanter, småvatten, fornlämningar, alléer, fägator, odlingsrösen,
märgelgravar eller hamlade träd. Sådana småbiotoper skyddas
genom det generella biotopskyddet enligt miljöbalken.
Drygt hälften av alla hotade arter i Sverige finns i jordbrukslandskapet. Mellan 2005 och 2010 har antalet hotade arter ökat med
17 procent, kanske delvis beroende på ny kunskap. Av 48 hotade
fågelarter hör 27 till jordbrukslandskapet. Fåglar med mer generella
biotopkrav har klarat sig bättre. Även andra arter, såsom fjärilar
och skalbaggar m.m., hotas. Variation på både landskaps- och
gårdsnivå är viktigt för fåglarna. Antalet rödlistade arter är högre i
södra Sverige, där såväl artrikedomen som markanvändningen är
högre. I slättbygden är hotet för den biologiska mångfalden
eliminering av småbiotoper, medan största hotet i skogsbygder är
nedläggning av jordbruksmark.
Markkvalitet
Tunga maskiner som används i jordbruket leder till markpackning
vilket kan reducera markbördigheten på lång sikt och öka kostnaderna för jordbearbetning. Plöjningsfri odling kan minska packningen men leder till mer ogräs som behöver bekämpas med hjälp
av pesticider. Markbördigheten påverkas också av jordens halt av
organiskt material (t.ex. skörderester och stallgödsel). Mullhalten
har sjunkit framförallt på kreaturslösa gårdar. Markstukturen kan
förbättras genom tillförsel av organiskt material och vallodling, då
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flerårig vallodling motverkar både mullhaltssänkningar och
jordpackningar.
Kadmiumhalten har lyfts som ett stort hot mot markbördigheten. Kadmium finns i mineralgödsel, men den största tillförseln
kommer från luftnedfallet.
Förutom att jordbruket har påverkan på miljön, utövar samhället
en betydande miljöpåverkan på jordbruket. Det rör sig om marknära ozon, vägsalt, bebyggelse av jordbruksmark, luftnedfall av
metaller och organiska miljögifter. Försurning av jordbruksmark
beror dock mer på odling och gödsling och i mindre grad på
nedfall. Tillförsel av metaller till mark, exempelvis kadmium som
nämndes ovan, kan skada viktiga ekologiska processer i naturen.
Höga halter av marknära ozon stör växternas ämnes- och
vattenomsättning.
Sammanfattningsvis kan fyra typer av miljöeffekter urskiljas:
 jordbrukets negativa externaliteter som är kopplade till
förbrukningen av vissa insatsmededel
 positiva externaliteter som har att göra med att upprätthålla
den biologiska mångfalden och med landskapets rekreationsoch estetiska värden
 konsekvenser av jordbrukets nuvarande produktionsmetoder
på markens framtida bördighet
 samt konsekvenser på jordbruket av negativa externaliteter
från andra sektorer, exempelvis långväga nedfall från luft.
Hur ska jordbrukets externa effekter hanteras – en principdiskussion
Enligt förorenaren-betalar-principen (polluter-pays-principle, PPP)
bör kostnaderna för negativa externaliteter bäras av den som
orsakar dem. Vanligtvis innebär detta att den aktivitet som orsakar
de negativa effekterna beskattas eller begränsas med administrativa
regleringar, vilket förväntas leda till en minskning av aktiviteten i
fråga. Ett antal miljöskatter finns/har funnits i jordbruket. Skatten
på kväve, som funnits från 1995, togs bort 2010 vilket även gäller
skatten på kadmium i fosforgödsel. Enligt SCB20 har kadmium i
gödsel ökat både som koncentration och totalt. Skatten på
växtskyddsmedel är kvar, men oförändrad, sedan 2004 och har
såldes sjunkit realt i värde. Tidigare har 79 procent av koldioxid20

Lars Drake, Kemikalieinspektionen, personlig kommunikation.
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skatten på diesel till jordbruksmaskiner återbetalats till jordbrukare. Denna restitution kommer att minska 2013 och 2015.
Jordbruket kommer dock fortfarande att betala betydligt lägre
koldioxidskatt än andra sektorer.
Beskattningen av jordbrukets negativa externaliteter är således
begränsad. Det finns dock ett antal administrativa regleringar som
riktar sig mot näringsläckage (till mark och/eller luft) och bekämpningsmedelsrisker. I korthet begränsas mängden stallgödsel som får
spridas per hektar. I Götaland ska 50-60 procent av arealen på varje
enskild gård vara höst- eller vinterbevuxen och gödselbehållare ska
vara övertäckta. Vidare krävs att gödsel ska spridas i växande gröda
eller brukas ner. Spridningen av växtskyddsmedel omges av strikta
föreskrifter i syfte att minska riskerna.
I landsbygdsprogrammet finns även åtgärder som syftar till att
subventionera läckagesänkande aktiviteter. Exempelvis ersätts
lantbrukare om de avstår från att odla nära vattendrag, dvs.
förorenaren betalas för att låta bli att förorena. Kopplingen mellan
förbrukningen av handelsgödsel och läckage är komplicerad.
Gödselns effekter beror i korthet på hur mycket gödsel som
används, hur den hanteras, spridningsplatsens topografi och om
marken är bevuxen. Samma mängd gödsel kan alltså ge helt olika
mängd läckage. Totalanvändningen kan rimligtvis regleras med
priset, som kan påverkas av skatten. Även effektiviteten i
användningen och incitamenten att ta till vara stallgödsel påverkas
av priset. Eftersom effekterna varierar geografiskt kan det vara
rimligt med riktade åtgärder som bygger på subventioner. Att
enbart förlita sig på beskattning kan vara kostsamt, oavsett vem
som betalar kostnaden, eftersom en kraftig minskning av gödslingen leder till stora skördebortfall. Man kan dock notera att i
Storbritannien ingår kravet på en skyddszon längs vattendrag och
häckar i tvärvillkoren. Motsvarande åtgärder ersätts inom landsbygdsprogrammet i Sverige.
Orsakerna till minskningen av jordbrukets positiva externa
effekter är komplexa, men den pågående strukturomvandlingen är
sannolikt den viktigaste drivkraften. Eftersom de positiva
effekterna är kollektiva nyttigheter kan jordbruket inte få betalt för
dem på marknaden och risken finns således att dessa inte
produceras i tillräckligt stor omfattning. Subventionering är i
princip motiverad för att säkerställa en samhällsekonomiskt
optimal nivå. Omfattande subventionering förekommer också
(jämför med presentationen av programmet). Även om förbud är
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svårare att genomdriva, används de i viss utsträckning. Exempelvis
får åkerholmar, stenmurar m.m. inte tas bort eller skadas enligt det
generella biotopskyddet.
När det gäller utsläpp av klimatgaser är jordbruksproduktion
bara en aktivitet bland många som har påverkan på klimatet.
Sektorsspecifika lösningar för att minska koldioxidutsläppen är
således inte effektiva och den anpassning av beskattningen som har
ägt rum är därför motiverad. När det gäller lustgas och metan är
problemen specifika för jordbruket och beskattning svårare att
använda. Subventionering av utsläppssänkande aktiviteter kan
därför vara en lämplig lösning, men kostnaden per (omräknad)
koldioxidenhet bör vara samma i alla sektorer.
När det gäller den framtida bördigheten handlar det inte om en
externalitet, eftersom marken är privatägd och försämrad bördighet
påverkar det framtida markpriset. Möjligen skulle man kunna hävda
att samhället har en längre horisont, dvs. att producenterna har för
hög diskonteringsränta, vilket kan ses som ett marknadsmisslyckande (Molander, 1999).
Sammanfattningsvis kan det konstateras att miljöstyrning av
jordbruket domineras av subventioner medan användningen av
andra styrmedel (skatter och administrativa regleringar) är liten i
jordbruket, till skillnad från i andra sektorer. Jordbruket styrs med
andra ord av ”provider gets” snarare än av ”polluter pays”.
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3.1

Den gemensamma utvärderingsmetodiken

I föregående del av rapporten beskrevs landsbygdsprogrammet och
de problem som programmet avser att lösa. I denna del analyseras
huruvida programmet faktiskt har lyckas med uppgiften. Det övergripande utvärderingskriteriet är som tidigare påpekats samhällsekonomisk effektivitet.
Eftersom rapporten använder sig av de empiriska resultaten från
tidigare utvärderingar kan det vara av intresse att kort presentera
hur dessa utvärderingar har genomförts. Utvärderingar av
landsbygdsprogrammet är obligatoriska för EU:s medlemsstater
och ska göras ex ante, halvvägs och ex post. Troligtvis försvinner
dock halvtidsutvärderingar i den kommande programperioden.
Utvärderingar ska göras av oberoende utvärderare. Kommissionen
utfärdar metodologiska rekommendationer, men dessa är inte
bindande. Bl.a. rekommenderas användningen av kontrollgrupper,
vilket sällas tillämpas i praktiken.
Alla utvärderare måste besvara samma, åtgärdsspecifika, frågor
samt ett antal breda horisontella (övergripande) frågor. Det kan
noteras att frågorna är bekräftande då det genomgående efterfrågas
hur mycket stödet har bidragit till ett mål, snarare än om stödet
över huvud taget har bidragit till målet.
För varje åtgärd i programmet ska det upprättas en s.k.
interventionslogik. I korthet syftar denna till att påvisa att det finns
ett problem samt att göra det troligt att den föreslagna åtgärden
kan bidra till dess lösning och till att målen med stödet uppnås.
Eftersom interventionslogiken går ut på att rättfärdiga stödbehovet
kommer genomgången av utvärderingens resultat i denna rapport
att fokusera på en kritisk granskning av interventionslogiken
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.
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Varje stöds övergripande mål bryts inom landsbygdsprogrammet ned i ett antal specificerade indikatorer och mål, vilka anger
vilken målgrupp stödet förväntas nå samt vilken effekt som de
utbetalade stöden ska resultera i. Fyra typer av indikatorer används
både för uppföljning och för utvärdering. Dessa är insats-,
omfattning-, resultat- och effektindikatorer.
Med insats menas de pengar som anslås för en åtgärd, medan
omfattning är antalet objekt som pengarna räcker till (antalet
hektar, projekt eller lantbrukare m.m.). Med resultat menas
omedelbara konsekvenser av åtgärden på de objekt som har fått
stöd och med effekt avses stödets egentliga konsekvenser med
avseende på de mål som man vill uppnå. Exempelvis konkretiseras
kompetensutvecklingsstödets övergripande mål, ”att främja ökad
kunskap och kompetens hos företag vad gäller områden som
produktkvalitet, ny kunskap och teknik, hållbart resursutnyttjande
och lönsamt företagande” genom att ange mål i form av hur många
personer som ska delta i (omfattning) respektive avsluta (resultat)
olika aktiviteter och antal utbildningsdagar per år samt hur stor
ökningen i arbetsproduktivitet, nettoförädlingsvärde och antal
årsverken förväntas bli (effekt). Budgetallokeringen bildar insatsen.
Resultat och effekt är vid första påseende förvillande lika och det
finns en stor risk att dessa förväxlas. Till förväxlingsrisken bidrar
det faktum att begreppen skiljer sig åt i två helt olika avseenden.
Dels handlar det om vilka typer av konsekvenser som beaktas, dvs.
snäva relativt övergripande, dels är det fråga om en övergång från
en uppföljning till en kontrafaktisk analys, (European Commission,
2006). De egentliga konsekvenserna av ett stöd kan nämligen
endast bedömas i en jämförelse med en hypotetisk situation där
stödet inte betalats ut. Steget från resultat till effekt handlar således
om en övergång från att undersöka vad som hände efteråt till att
undersöka vad som hände på grund av. I utvärderingssammanhang
är det endast på grund av som är relevant. Att bedöma resultat är
således bara ett delmoment i analysen av effekter. Ett annat
delmoment är att beakta hur de objekt som inte fick stödet
utvecklades.
Det är således tveksamt om resultatindikatorer ska användas
som en självständig kategori. Eftersom kontrafaktiska analyser är
svåra att genomföra (se nedan) finns det en uppenbar risk att
utvärderingarna stannar vid resultaten – och att dessa förväxlas med
effekterna. I klartext döljer en stor sifferproduktion av insats-,
omfattnings- och resultatindikatorer, som presenteras i de årliga
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uppföljningarna21, det faktum att vi ofta egentligen inte vet så
mycket om åtgärdernas effekter.

3.2

Metodologiska problem vid utvärdering av
programmet

För att kunna bedöma om ett stöd har haft effekt måste man
jämföra de verksamheter som har fått stöd med verksamheter som
inte har fått stöd, dvs. det behövs en kontrollgrupp. När det gäller
stöd som går till företag kan i princip kontrollgrupper bildas. I
praktiken är detta dock inte alltid möjligt (lämpliga register saknas)
och metoden är alltid tids- och kostnadskrävande. En enkel
jämförelse mellan de som har fått stöd och de som inte har fått
stöd riskerar att ge en felaktig bild eftersom stöden inte delats ut
slumpmässigt och de egenskaper som predisponerar en individ att
söka stöd även kan påverka framgången i den verksamhet man
söker stöd för. Därför bör matchade kontrollgrupper användas.
Genom matchning försöker man att skapa en kontrollgrupp som är
så lik stödgruppen som möjligt vad gäller de egenskaper som
påverkar sannolikheten att söka stöd. Detta kräver dock tillgång till
sekretessbelagd individdata som endast kan hanteras av SCB. De
resultat som redovisas i rapporten bygger därför endast i två fall på
matchade grupper. För dessa stöd kunde företag som har fått stöd
paras ihop med matchade ”tvillingar” utan stöd. Databrist har
medfört att en matchning av företag inte har varit möjlig för övriga
företagsstöd. I dessa fall användes slumpmässigt utvalda kontrollgrupper.
Vissa stöd betalas i projektform. När det gäller en analys av
projektstöden är en kontrafaktisk analys omöjlig, eftersom det helt
enkelt inte existerar en grupp likartade projekt som inte har fått
stöd. EU-kommissionen rekommenderar (European Commission,
2006) att effekter av projektstöden studeras genom att jämföra
regioner med och utan projektstöd. I praktiken är detta dock svårt
att genomföra. De flesta projekt är mycket små och förväntas
dessutom inte ha samma slags effekter eftersom de riktar sig mot
olika mål, vilket gör det svårt att avläsa deras samlade resultat på
regional nivå.
21

Årligen rapporterar Jordbruksverket till Kommissionen hur implementeringen av
programmet har utfallit.
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När det gäller miljöstöden finns det ytterligare komplikationer.
Miljöstöden är många till antalet och därför är det inte ovanligt att
en och samma markbit erhåller flera olika bidrag, inklusive gårdsstödet i pelare 1. Att isolera påverkan från ett miljöstöd, det som
ska utvärderas, från påverkan från andra stöd blir därmed mycket
svårt. Det största problemet är dock att de positiva externaliteterna
(biologisk mångfald) samproduceras med privata varor som
spannmål eller kött. Dessutom måste vissa åtaganden göras för att
erhålla gårdsstödet (jämför avsnitt 2.2). Även om inga miljöstöd
betalades ut skulle således en viss produktion av de positiva
externaliterna förekomma. För att analysera miljöstödens effekter
behöver man fastställa hur mycket mer biologisk mångfald man får
för att dessa stöd betalas ut.
Att använda sig av kontrollgrupper blir omöjligt om alla
producenter, exempelvis i en region, erbjuds samma stöd, vilket är
vanligt. I detta sammanhang är det därför brukligt att förlita sig på
modellanalyser som simulerar kontrafaktiska utfall. Att använda sig
av modeller är dock inte oproblematiskt. Existerande modeller är
sällan anpassade för utvärderingsändamål och nya tar mycket lång
tid att utveckla. Vidare bygger modellerna på en mängd
antaganden.
För varje stöd som presenteras i denna del indikeras vilken
metod som har använts. I appendix, tabell A1, sammanställs och
beskrivs de använda utvärderingsmetoderna samt datakällorna. I
korthet gäller följande: matchade kontrollgrupper har använts för
investeringsstödet till jordbruket och förädlingsindustrin, slumpmässigt utvalda kontrollgrupper har använts för diversifieringsstödet, turismstödet och mikroföretagsstödet (om inte stödet
betalades i projektform). Enkäter till stödmottagarna/projektägarna har använts för startstödet, samarbetsstödet och infrastrukturstödet i axel 1 samt stöd till grundläggande tjänster, byautveckling, bevarande och uppgradering av kulturarvet, utbildning i
axel 3 samt alla stöd i axel 4. Modellberäkningar användes för
kväveläckage respektive fosforläckage. De stora miljöstöden har
analyserats med nya beräkningar i jordbruksmodellen CAPRI som
därför presenteras något närmare i nästa avsnitt. Halvtidsutvärderingen har också använt modellen AgriPoliS.22
Av genomgången ovan framgår att de metoder som använts för att
utvärdera programmets olika delar skiljer sig åt när det gäller
22

Modellerna har utvecklats på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
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graden av tillförlitlighet. Det handlar i vissa fall om hur de som fått
stöd har påverkats enligt egen bedömning och i andra fall hur
utvecklingen har varit hos stödgruppen jämfört med kontrollgruppen enligt registerdata. Egna bedömningar är inte fullt pålitliga
eftersom det kan vara svårt för respondenterna att uppskatta
effekterna exakt. Vidare finns det motiv att svara strategiskt, i
synnerhet om man planerar att söka samma eller liknande stöd vid
ett senare tillfälle. De analyser där endast enkäter till stödmottagarna använts har karaktären av processutvärderingar även
om mottagarna också tillfrågas om en bedömning av effekterna,
dvs. hur verksamheten skulle ha utvecklats utan det mottagna
stödet. Andra metoder (ekonometriska studier med kontrollgrupper samt simuleringsmodeller) innebär en verklig effektutvärdering.
Att olika metoder har använts skapar problem när det gäller att
ge en sammanhållen bild av programmets effekter och risken är
uppenbar att bedömningen av det relativa värdet hos programmets
olika delar påverkas av hur utvärderingen gjordes. Att metodvalet
påverkar resultatet är ett välkänt fenomen. Begg (2008) konstaterar
i en analys av strukturfonder att ekonometriska studier finner liten
evidens för att sammanhållningspolitiken påverkar tillväxttakter
medan kvalitativa analyser är mer positiva.

3.3

Att mäta programmets miljöeffekter: vad bör
mätas och hur?

Stödpengar ges till lantbrukare men de förväntade miljöeffekterna
ska uppkomma i naturen och är därför inte lätta att observera.
Detta aktualiserar frågan om vad som bör mätas och på vilket sätt.
När det gäller de negativa miljöeffekterna är mätproblemen relativt
mindre. De relevanta effekterna är exempelvis bekämpningsmedelsrester eller halter av nitrat i sjöar och vattendrag. Dessa kan
mätas genom fältobservationer, vilket också görs. Mätningar av
detta slag är dock resurskrävande. Därför utgår man ofta från s.k.
”driving force”-indikatorer som har initierarats av bl.a. OECD
(1999). Den underliggande logiken bakom dessa är att vissa
miljöproblem är starkt knutna till resursanvändningen (exempelvis
av konstgödsel) och användningen får därför fungera som
indikator. En bättre indikator som beräknas av många modeller är
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en växtnäringsbalans som visar skillnaden mellan till- och bortförd
näring.
Den biologiska mångfalden är svårare att definiera. Den
vanligaste definitionen är variationen inom arter, mellan arter och
deras livsmiljöer. I vanligt tal sätts ofta likhetstecken mellan
biologisk mångfald och antalet arter, även om begreppet egentligen
inrymmer mer (Molander, 2008). En viktig svårighet när det gäller
utvärderingen av effekter på den biologiska mångfalden är att olika
arter inte behöver påverkas på samma sätt. Vissa insatser gynnar
t.ex. växter men inte fjärilar osv. Den indikator som EU använder
sig av är ett index över jordbrukslandskapets fåglar, Farm Bird
Index (FBI). Denna indikator anses dock otillräcklig för svenska
förhållanden och behovet av att utveckla nya indikatorer är stort.
FBI är vidare ett trubbigt verktyg för att indikera effekter eftersom
miljöstöden inte påverkar alla ingående arter på samma sätt. En
annan invändning är att FBI endast är meningsfullt för större ytor
och därför inte kan användas för utvärderingen av lokala satsningar.

3.4

Upplägg för presentationen av utvärderingen

Som framgår av den tidigare presentationen är landsbygdsprogrammet mycket omfattande. Att utvärdera programmet i dess
helhet är därför svårt, och programmet har inte utvärderats på den
detaljnivån. Halvtidsutvärderingens analyser omfattar, utöver det
sammanfattande slutdokumentet, fyra rapporter på flera hundra
sidor.23 Att presentera detta i detalj här, stöd för stöd, är onödigt.
Presentationen i detta kapitel bygger därför på en gruppering av
åtgärder i kategorier, varpå en sammanhängande diskussion för
respektive grupp ges. Indelningen av åtgärderna i axlar är inte alltid
fullt logisk och är dessutom tänkt att försvinna i nästa programperiod. Därför grupperas åtgärderna utifrån sitt ekonomiska
funktionssätt här. Följande fem kategorier kommer att analyseras:
 investeringsstöd till näringslivet på landsbygden (avsnitt 4),
 förutsättningsskapande stöd för näringslivet (utbildning,
innovation/samarbete, infrastruktur) (avsnitt 5),
 stöd till livskvalitet och social samverkan på landsbygden
samt Leader åtgärderna (avsnitt 6 och 7),
 breda miljöstöd (avsnitt 8),
23

Se SLU (2010a-f).
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 smala miljöstöd inriktade på biologisk mångfald respektive
näringsläckage (avsnitt 8).
Denna indelning innebär ofrånkomligen viss förenkling24. Stöden är
mycket olika till sin utformning och har utvärderats på olika sätt,
inte alltid av principiella skäl utan ofta av praktiska skäl såsom
resurs- och databrist, som beskrivits ovan. Därför följer presentationen inte strikt samma mall. Följande element beaktas dock alltid:
stödets syfte, dess omfattning, hur det har utvärderats, resultat
enligt halvtidsutvärderingen, kompletterande analyser/diskussion
samt granskningen av interventionslogiken.25

24

De ”sociala stöden” syftar till viss del även till att stödja företag. Detta kan dock inte
beaktas.
25
De olika stöden omges av omfattande föreskrifter, som dock inte kan återges i detalj. Mer
information ges i appendix. För en mer detaljerad beskrivning, se SLU (2010 b-e).
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4

Investeringsstöd till näringslivet
på landsbygden

4.1

Beskrivning av stöden

Stöd till landsbygdens näringsliv består av investeringsstödet,
förädlingsstödet, diversifieringsstödet, turismstödet och mikroföretagsstödet.
Investeringsstödet ges för att främja investeringar i ny teknik, nya
anläggningar och ny utrustning. Exempel på investeringar som kan
få stöd är uppförande av ett nytt djurstall och inköp av ny
utrustning såsom maskiner och fleråriga energigrödor. Förädlingsstödet syftar till att främja förädling och utveckling av jord- och
skogsbruksprodukter och -processer. Det ges till mikroföretag
samt små och medelstora företag för investeringar i nya byggnader
och ny utrustning som används till förädling av produkter och
utvecklande av nya produkter, processer och tekniker. Både
investeringsstödet och förädlingsstödet riktar sig således till förnyelse av, och investeringar i, näringar som traditionellt förknippas
med jordbruket och landsbygden. Målgruppen är jordbruks-,
trädgårds- och renskötselföretag som genomför investeringar inom
primärproduktionen respektive inom förädling, men landsbygdsprogrammet anger ingen geografisk begränsning för vilka som kan
ges stöd. Vanligtvis kan investerings- och förädlingsstöd ges för
maximalt 30 procent av den totala investeringen. För jordbruksföretag i vissa mindre gynnade områden, samt för investeringsstöd
till investeringar i energigrödor, kan andelen vara högre. Som
genomsnitt för landet ligger stödandelen på ca 27 procent.26
Inom gruppen stöd till landsbygdens näringsliv finns också
åtgärder för att stötta och utveckla andra näringar än traditionell
primärproduktion och förädling. Genom en ökad marknads26
Enligt egna beräkningar av data över beviljade stöd 2007-2012 från Jordbruksverket,
tillhandahållen på begäran av författaren.
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anpassning har jordbruket utsatts för högre konkurrens, vilket
leder till färre men större gårdar. Denna pågående strukturomvandling leder till färre möjligheter till sysselsättning och
försörjning inom traditionell primärproduktion, och genom
diversifieringsstödet, turismstödet och mikroföretagsstödet ämnar
landsbygdsprogrammet att främja sysselsättning inom alternativa
landsbygdsnäringar. Dessa tre stöd kan tillämpas inom landsbygdsområden som även omfattar mindre tätorter och tätortspåverkade
områden med en befolkning som inte överstiger 20 000 invånare.
Utveckling av gårdsbutiker är exempel på verksamheter som kan
få diversifieringsstöd, medan turismstödet ges t.ex. till satsningar som
”Bo på lantgård”. Mikroföretagsstödet inriktas på företag med
mindre än 10 årsarbetskrafter och en omsättning som understiger 2
miljoner euro och kan ges till investeringar, inköp av externa
tjänster eller för övergripande utvecklingsåtgärder, i form av
exempelvis lokala utvecklingssatsningar som företagen själva inte
har tillräckliga resurser för att finansiera.
För företag kan såväl mikroföretagsstödet som diversifieringsstödet och turismstödet beviljas för upp till 30 procent av de
stödberättigade kostnaderna, med ytterligare 20 procent för företag
i glest befolkade, mindre gynnade områden i norra Sverige. Stöd
som ges i projektform kan utgöra 20-100 procent av de stödberättigade kostnaderna.
I syfte att minska strukturomvandlingen och stödja unga
människor som vill starta verksamhet inom jordbruksnäringen
finns också startstödet, som utgörs av en startpremie om maximalt
250 000 kronor som betalas ut till unga lantbrukare som vill starta
företag inom jordbruksnäringen.

4.2

Har stöden fungerat?

Utvärderingen av investeringsstödet och förädlingsstödet genomfördes med matchade kontrollgrupper.27 Utvärderingsfrågor
ställdes gällande stödets påverkan på utnyttjande av produktionsfaktorer, marknadstillträde, hållbarhet och konkurrenskraft.
Utvärderingen av investeringsstödet visade att företag som har
fått investeringsstöd investerar mer än liknande företag som inte
fått stöd, men kunde inte finna några effekter på den totala
27
Matchningen gjordes utifrån variabler som påverkar sannolikheten att söka (s.k.
propensity score) och Difference-in-Difference (DiD)-metoden användes.
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faktorproduktiviteten, förädlingsvärdet per anställd eller råvaruförbrukningen. På liknande sätt fann utvärderingen inga effekter av
förädlingsstödet på stödföretagens konkurrenskraft, varornas
kvalitet och effektiviteten i bearbetningsprocessen. Företagens
marknadsandel och marknadstillträde påverkades positivt av förädlingsstödet. För såväl investeringsstödet som förädlingsstödet
visar utvärderingen dock att stöden till stor del, ca 90 procent,
trängde undan investeringar som skulle ha genomförts även utan
stöd. Michalek m.fl. (2013) har skattat undanträngningseffekter av
ungefär samma storlek för investeringsstöd i den tyska förbundsstaten Schleswig-Holstein.
Halvtidsutvärderingens resultat är vidare i linje med Europeiska
Revisionsrättens (ECA, 2013) granskning av förädlingsstödet i sex
regionala och nationella landsbygdsprogram inom EU.28 Studien
finner att de stödmottagande företagens ekonomiska resultat
visserligen har förbättrats, men menar att utvecklingen inte kan
hänföras till förädlingsstödet. Snarare kritiserar studien utformningen och implementeringen av de undersökta landsbygdsprogrammen för att inte i tillräcklig utsträckning utarbeta
åtgärderna så att de riktas till projekt som är i behov av offentligt
stöd. Risken för dödviktsförluster29 i termer av att stödet tränger
undan investeringar som ändå skulle ha genomförts samt undanträngningseffekter av annan verksamhet bedöms vara betydande.
Granskningen fann tecken på sådana effekter i merparten av de
studerade fallen (ECA, 2013).
Det bör dock påpekas att det är möjligt att utvärderingen av
investeringsstödet och förädlingsstödet har underskattat de positiva effekterna. Dessa stöd kan även ges till investeringar som kan
generera positiva externa effekter, nämligen energigrödor, förbättrad djurvälfärd, förnyelsebar energi o.d. Om investeringsstödet
och förädlingsstödet haft positiva effekter på denna typ av
investeringar har dock inte kunnat fastställas, eftersom bristande
datatillgång har omöjliggjort en separat utvärdering av stödens
olika delar och syften.
Eftersom det saknas ett register över samtliga nystartande jordbruksföretag har startstödet utvärderats med enkäter till stöd28

De studerade länderna/regionerna är Spanien (Kastilien León), Frankrike (Rhône Alpes)
Italien (Lazio), Litauen, Polen och Rumänien. Studien bestod av en granskning av
förvaltningssystem, halvtidsutvärderingar och separata granskningsbesök hos ett antal
avslutade projekt, inklusive projekt som anses representera ”best practice” av medlemsstaterna.
29
Begreppet dödviktsförluster används av Kommissionen i stället för undanträngning.
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mottagarna. Utvärderingsfrågorna gällde bl.a. huruvida stödet
främjat en varaktig etablering, underlättat strukturanpassning och
förbättrat den ”mänskliga potentialen” inom jordbruket. Enligt enkätundersökningar har stödet haft viss betydelse för att tidigarelägga investeringar i företaget, men det ses inte som avgörande för
att överta en verksamhet och stödets totala effekt anses vara
begränsad.
För såväl mikroföretagsstödet som turismstödet och diversifieringsstödet användes enkäter till ett slumpmässigt urval av
företag som kontrollgrupp. Utvärderingsfrågorna var likartade för
alla tre stöden och gällde främst effekterna på sysselsättningen
samt diversifieringen av landsbygdens ekonomi. Resultaten visar att
mikroföretagsstödet har haft viss positiv effekt på landsbygdens
ekonomi i form av ökad sysselsättning, entreprenörskap,
diversifiering och livskvalitet, medan utvärderingen av turismstödet
indikerar att företag som har fått stödet uppvisar en högre
benägenhet att utveckla turismverksamhet och att dessa företag
sysselsätter fler anställda. Företag som har fått turismstöd har
också i högre utsträckning än andra företag planer på framtida
samverkan med andra företag på landsbygden. Diversifieringsstödet
har en positiv inverkan på jordbruksföretagens grad av diversifiering, men utvärderingen fann ingen effekt varken på sysselsättningen utanför jordbrukssektorn eller några spridningseffekter
av diversifieringen till andra aktörer på landsbygden.
För såväl mikroföretagsstödet som turismstödet och diversifieringsstödet är det också viktigt att komma ihåg att bristande
datatillgång medförde att utvärderingen inte har kunnat skapa
”tvillingar” till stödmottagarna på samma sätt som för investeringsstödet och förädlingsstödet, och det är därför möjligt att
resultaten påverkas av att framgångsrika verksamheter som har sökt
stöd också har bättre förutsättningar för att utvecklas på ett
gynnsamt sätt.
Sammantaget visar halvtidsutvärderingen av det nuvarande
landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 att vissa, men inte
alla, stöd för att förbättra landsbygdens ekonomi och konkurrenskraft har haft effekt på de målvariabler, såsom sysselsättning,
investeringar och diversifiering, som stöden syftar till att påverka.
Positiva resultat har dock påvisats endast för stöd där kontrafaktisk
analys inte har varit möjlig att genomföra, vilket har medfört att
stöden har utvärderats med hjälp av enkätundersökningar där
stödmottagarens subjektiva uppfattning om stödet är dominerande.
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Stödens rimlighet beror dock inte bara på huruvida de har haft
önskvärd effekt och hur stor effekten är, utan också på om
offentligt finansierade stöd kan anses berättigade. Detta diskuteras
i nästa avsnitt.

4.3

Håller interventionslogiken?

Gemensamt för företagsstöden är att de syftar till att främja
landsbygdsföretagens konkurrenskraft och att de i praktiken innebär ett tillskott av kapital till enskilda företag. Underförstått antas
att landsbygdsföretag har problem med kapitalförsörjning och att
landsbygdens kapitalmarknad inte fungerar tillfredsställande. Detta
kan exempelvis vara fallet om den privata kapitalmarknaden
kännetecknas av marknadsmisslyckande i form av asymmetrisk
information. Som tidigare nämnts innebär detta att den långivande
och den låntagande parten har tillgång till olika mycket eller olika
korrekt information, och svårigheterna med att bedöma verksamhetens bärkraftighet då kan leda till att även lönsamma verksamheter nekas lån. För landsbygden kan detta problem uppkomma om långivare är lokaliserade i tätorter och därför inte har
lokal kännedom om landsbygdsföretagets förutsättningar och
möjligheter (SOU 2006:101). En annan orsak som ibland lyfts fram
som bidragande till sämre kapitaltillgång på landsbygden är lägre
fastighetsvärden som säkerhet för banklån, vilket medför att färre
låneansökningar beviljas (Glesbygdsverket, 2006).
Den ökande förekomsten av alternativa finansieringsformer,
såsom lokala medlemsbanker, kan ses som ett tecken på att den
reguljära lånemarknaden inte tillhandahåller tillräcklig med kapital
för finansiering av investeringar på landsbygden (Berndtsson,
2006). Å andra sidan har hypotesen om bristande kapitalförsörjning på landsbygden varit svår att belägga empiriskt. På grund
av brist på lämplig data30 har undersökningar om landsbygdsföretagens tillgång till kapital främst genomförts i intervjuer och
enkäter till företagare. Glesbygdsverket (2006) finner, i en
enkätundersökning, visserligen regionala skillnader gällande vilka
hinder som påverkar småföretagens möjligheter till expansion, men
andra aspekter anses i regel utgöra större problem än tillgången till
kapital. Undantagna är möjligtvis skogslänens inland, där
företagarna ser både tillgången till lån och annat externt kapital
30

Se Tillväxtanalys (2011b).
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som ett något större problem än företagare i andra regioner.
Generellt sett är skillnaderna i kapitalförsörjning storleksmässigt
större mellan regioner än mellan företag av olika storlek, men den
statistiska analysen stödjer i högre utsträckning skillnaden mellan
företag i olika storleksklasser (Glesbygdsverket, 2006).
Vid en jämförelse mellan hur olika aktörer uppfattar tillgången
till kapital som ett problem i områden med låg tillgänglighet framkommer att kommunföreträdare ser bristande kapitaltillgång som
ett något större problem än företagarna själva. Medan kommunföreträdarna rankade bristande kapitalförsörjning som det största
hindret för företagens utveckling och tillväxt, ansåg företagarna
själva, att bristande kapitalförsörjning var det tredje största hindret
av totalt 16 alternativ, efter kategorierna ”Skatter och avgifter” och
”Regelverk”. Ca 30 procent av de svarande företagarna återfinns
inom kategorin jordbruk/skogsbruks/fiske/jakt och knappt hälften
representerade tjänstesektorn. I urvalsgruppen för enkätundersökningen ingick även bygg- och tillverkningsindustrin.31 Enligt
branschorganisationen Företagarna utgörs de tre största hindren
snarare av bristande infrastruktur, bristande konkurrensutsättning
av den offentliga sektorn samt det rådande regelverket (Tillväxtanalys, 2009; Glesbygdsverket, 2007b).
En annan intervjustudie med företagare som beviljats landsbygdsprogrammets investeringsstöd för modernisering av jordbruksföretag visar att 85 procent av de tillfrågade jordbrukarna
uppgav att de kunde finansiera den tänkta investeringen även om de
inte skulle få investeringsstöd. Av dessa uppgav 75 procent att de
kan få banklån, medan 10 procent kunde finansiera investeringen
med egna medel (Jordbruksverket, 2012a). Det faktum att halvtidsutvärderingen har kommit fram till en undanträngning på 90
procent är vidare en indikation på att åtminstone dessa företag
kunnat få lån. Möjligen är situationen annorlunda för mikroföretag
och företag som beviljats stöd för diversifiering och turismutveckling, där företagen enligt halvtidsutvärderingen ansåg att
stöden gav positiva effekter på deras utveckling.

31

Urvalet inkluderade endast företag som överlevt fem år efter att de startades. Se
Glesbygdsverket (2007b).
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5

Förutsättningsskapande stöd för
näringslivet

5.1

Beskrivning av stöden

Den andra typen av åtgärder för att främja landsbygdens ekonomi
och konkurrenskraft är de förutsättningsskapande stöden:
kompetensutvecklingsstödet, samarbetsstödet/innovationsstödet,
infrastrukturstödet samt utbildnings- och informationsstödet.
Kompetensutvecklingsstödet är ett hjälpmedel för att underlätta
uppfyllelsen av andra mål inom landsbygdsprogrammet och syftar
till att främja utveckling och bidra till konkurrenskraft genom att
stödja ökad kunskap och överföring av kunskap. Stödet ges
exempelvis till satsningar på utbildning för att minska övergödning
och kväveläckage. Upp till 80 procent av de stödberättigade
kostnaderna om maximalt 13 500 kronor (1 500 euro) kan
finansieras genom kompetensutvecklingsstödet.
Samarbets/innovationsstödet syftar till att främja samarbete
mellan företag på landsbygden och för samarbete mellan sådana
företag och universitet för att utveckla nya produkter eller
processer. Totalt kan offentligt stöd ges för att täcka 60 procent av
kostnaderna för samarbetet. Infrastrukturstödet syftar till att
utveckla och förbättra landsbygdens infrastruktur. Stödet ges till
inköp av tjänster för planering, projektering och utbildning. Upp
till 50 procent av dessa stödberättigade kostnader kan finansieras
genom infrastrukturstödet. Utbildning och information, har som
syfte att genom utbildning stimulera till en långsiktigt hållbar
utveckling för landsbygdens näringsliv och generera förutsättningar
för tillväxt. Det övergripande målet är att öka kunskapsinnehållet i
produkter och tjänster som produceras på landsbygden. Stöd till
utbildning och information kan ges för olika typer av kompetensutveckling, t.ex. kurser, studiecirklar, studieresor, rådgivning,
erfarenhetsutbyte, kunskapsförmedling och företagspraktik.
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Kompetensutvecklingen antas kunna ske genom erfarenhetsutbyte
med företagare verksamma inom andra sektorer, områden och
miljöer.

5.2

Har stöden fungerat?

Utvärderingsfrågorna för kompetensutvecklingsstödet har bl.a.
handlat om effekter på arbetsproduktivitet och hållbar förvaltning
av naturresurser. Effekterna har analyserats genom korrelationsanalys mellan deltagande i olika åtgärder och målvariablernas
utveckling, såsom skötselanmärkningar, mängden kväveläckage och
övergödning. Korrelationsanalysen ger en indikation på hur
målvariablerna samvarierar med deltagande i kompetenshöjande
åtgärder, men kan inte användas för att isolera effekten av en viss
åtgärd. Slutsatserna är därför osäkra. I de fall signifikanta
korrelationer påvisas är effekten ofta liten, och i vissa fall är
sambandet tvärtemot det förväntade. Exempelvis indikerar
analysen att lantbrukare som har deltagit i kompetensutvecklingsåtgärder i lägre utsträckning deltar i miljöfrämjande stödåtgärder
jämfört med de som inte har genomgått kompetensutvecklingen.
Även positiva samband framträder dock. Utbildningsinsatser inom
satsningen ”Greppa Näringen” som syftar till att bidra till minskad
övergödning och minskat utsläpp av klimatgaser, har ett positivt
samband med lantbrukares benägenhet att söka ersättning för
minskat näringsläckage inom produktionsgrenarna får och getter,
svin och blandat jordbruk. Sammantaget är det därför svårt att ge
en enhetlig bild av kompetensutvecklingsstödets effekter.
Samarbetsstödet har använts endast i liten utsträckning och har
därför avvecklats. Stödet har utvärderats med hjälp av intervjuer
med projektägarna. Resultaten kan ge en indikation på stödets
effekter, men ska tolkas med viss försiktighet på grund av det
relativt få antalet intervjuade samt dessas eventuella egenintresse i
att framhäva stödets betydelse. Intervjuerna visar att projekt som
har fått samarbetsstöd har haft en gynnsam utveckling i
omsättning, försäljningsrutiner och synlighet, samt vissa positiva
effekter på marknadstillträde och marknadsandelar. Analysen kan
dock inte fastslå att denna utveckling är en följd av att projekten
har fått samarbetsstöd. I samtliga av de intervjuade fallen har
verksamheten gått ut på att kommunicera produkternas mervärde
till konsumenterna.
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Även infrastrukturstödets effekt har utvärderats genom enkätundersökningar. Dessa visar att projektägarna anser att infrastrukturstödet har bidragit till genomförandet av infrastrukturprojekt samt till att projekten kunnat genomföras snabbare än vad
som hade varit möjligt utan stöd. Till viss del anser dock
företrädarna att utvecklingen av infrastrukturen skulle ha kunnat
genomföras även utan stöd. Stödet anses vidare ha gynnat samverkan och samarbete i bygden, medan det är betydligt mer
tveksamt om stödet har haft effekt på företagens ekonomiska
utveckling. Andra faktorer påverkar troligen företagens ekonomi i
högre utsträckning, och det är därför inte förvånande att
utvärderingen finner blygsamma effekter på företagens ekonomi
och sysselsättning.
När det gäller utbildnings- och informationsstödet ansåg
respondenterna i enkäter att den kompetensutveckling de har fått
kan ha haft viss positiv påverkan på företagens omsättning och
lönsamhet. Däremot är det mycket få som anser att den påverkat
sysselsättningen i företagen. Åtgärderna för utbildning och
information kan i viss mån ha förbättrat den mänskliga potentialen
på ett sätt som underlättar diversifiering till annan verksamhet än
jordbruk. Vidare kan stödet haft begränsade effekter när det gäller
att förbättra livskvaliteten på landsbygden. Det är emellertid oklart
vilka långsiktiga effekter erfarenhetsutbytet kan förväntas ha på
entreprenörskap och innovationsförmåga i landsbygdens näringsliv
(särskilt då utbildningens längd i genomsnitt endast uppgick till två
dagar per deltagare).

5.3

Håller interventionslogiken?

Värdet av investeringar i utbildning är större för samhället än för
den individ som genomför investeringen och det finns följaktligen
en risk för underinvesteringar i utbildning. I synnerhet gäller det
utbildningar på miljöområdet, som kan leda till mindre växtnäringsläckage eller undvikande av felaktig hantering av växtskyddsmedel där en mycket stor del av nyttan tillfaller samhället.
Att utbildningsinsatser inte verkar ha tydligt påvisbara effekter kan
bero på att dessa inte har utformats på ett effektivt sätt och/eller på
att de har varit för korta.
En fungerande infrastruktur är viktigt för företagens lönsamhet
och konkurrenskraft. Företagen har därför ett egenintresse av att
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bygga infrastruktur. Höga transaktionskostnader som kan vara
förenade med infrastrukturprojekt, exempelvis vägbyggen, kan
dock hindra att sådana projekt förverkligas. Stödet i landsbygdsprogrammet avsåg emellertid en sektorspecifik infrastruktur vilket
innebär att relativt sett få behöver enas om infrastrukturprojekten.
Höga transaktionskostnader torde gå att övervinna om antalet
deltagare är begränsat. Vidare bör man komma ihåg att fler faktorer
än enbart infrastrukturstödet påverkar företagens utveckling. Att
förvänta sig en stor effekt av infrastrukturstödet på företagens
verksamhet är därför inte realistiskt.
Stöd till innovationer (samarbets-/innovationsstödet) har inte
implementerats på ett effektivt sätt. Det är tveksamt om samhället
ska stödja enskilda företags marknadsföringsinsatser, men enligt
den neoklassiska ekonomiska teorin misslyckas marknaden med att
generera tillräckligt med forskning och utveckling (FoU) och
innovationer och stöd till innovativ verksamhet är därför motiverat.
I synnerhet kan de små företagen utan egen FoU ha svårt att
uttrycka sina innovationsbehov. Också analyser av innovationer i
termer av ett innovationssystem utmynnar i slutsatsen att
systemets funktioner behöver stärkas, se avsnitt 10.4.
Jämfört med företagsstöden tycks de förutsättningsskapande
stöden således i högre utsträckning vara utformade för att lösa
olika former av marknadsmisslyckanden. Huruvida dessa stöd får
en positiv effekt handlar dock i praktiken om hur de utformas och
implementeras.
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6

Stöd till livskvalitet och social
samverkan på landsbygden

6.1

Beskrivning av stöden

Utöver stöd som direkt fokuserar på landsbygdsekonomin (i axel 1
och 3) finns även stöd som i bred bemärkelse syftar till att uppnå
social hållbarhet. Projektstöd i axel 3 riktas till lokala, regionala
eller nationella aktörer som genomför projekt där nyttan av
projektet, till skillnad från investeringsstöden, ska gynna en hel
grupp av aktörer.
Målet för åtgärden grundläggande tjänster för ekonomin och
befolkningen på landsbygden är ”en landsbygdsstruktur som bidrar
till en hållbar samhällsutveckling, t.ex. ett bibehållet eller ökat antal
landsbygdsbor, förbättrad tillgång till lokal service för konsumenter och företagare och fler byar med bredbandsanslutning”.
Åtgärden avser dels företagsstöd, dels projektstöd. Insatser till
företag kan vara investeringsstöd och stöd för inköp av tjänster.
Hälften av de projekt som har beviljats stöd inom åtgärden har haft
olika former av service som huvudsakligt syfte (dagligvaruhandel,
drivmedelsförsörjning, IT och bredband, idrott och friluftsliv).
Många projekt är små, nära en tredjedel under 50 000 kr. I många
fall rör det sig snarare om att upprätthålla en servicenivå som är
hotad än om att höja landsbygdens servicenivå.
Målet för åtgärden förnyelse och utveckling av byarna är ”en
landsbygdsstruktur som bidrar till en hållbar samhällsutveckling,
t.ex. ett bibehållet eller ökat antal boende i bygden och ett ökat
antal nya företag på landsbygden”. Åtgärden avser endast projektstöd och har i huvudsak varit mobiliserande. Syftet är att skapa
förutsättningar för lokal utveckling. Nära 40 procent av de
beviljade projekten handlar om landsbygdsutveckling i allmänhet
och, i synnerhet, förutsättningarna för att driva frågor om
utveckling på lokal nivå, exempelvis lokala planer, konferenser eller
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upprustning av lokala möteslokaler m.m. Nära 35 procent rör
frågor om kultur, kulturarv, idrott och friluftsliv, medan knappt 10
procent är inriktade på landskap eller frågor om miljö, energi och
ekologisk hållbarhet.
Målet med åtgärden bevarande och uppgradering av natur- och
kulturarvet på landsbygden, är att restaurera, underhålla och uppgradera det lokala natur- och kulturlandskapet. Åtgärden omfattar
projektstöd, investeringsstöd och stöd för inköp av externa
tjänster. Man kan urskilja två huvudsakliga kategorier av projekt.
Den ena är lokala naturvårdsprojekt och den andra är upprustning
och bevarande av byggnader. Den senare kategorin dominerar, dvs.
det rör sig om projekt inriktade mot kulturarvet, delaktighet samt
mot att stärka både det lokala kulturutbudet och turismen.

6.2

Har stöden fungerat?

De EU-gemensamma utvärderingsfrågorna handlade om huruvida
stöden har bidragit till att höja livskvaliteten på landsbygden, till att
göra de berörda områdena attraktivare samt till att motverka
ekonomisk och social nedgång samt avfolkning av landsbygden.
Tre grupper av data har använts: statistik över projekt, enkäter till
projektägare och länsstyrelser samt fallstudier i tre regioner. Det
empiriska materialet utgörs av enkätsvaren utan kontrollgrupp;
analysen är således inte kontrafaktisk.
Med undantag för stöden till företag, som dock spelar en
undanskymd roll i dessa tre åtgärder, kan satsningarna karakteriseras som tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter samt uppbyggnad av socialt kapital. I de flesta fall rör det sig om regionala
eller till och med lokala kollektiva nyttigheter. I vissa fall,
exempelvis dokumentation av kulturarvet, kan dock den kollektiva
nyttan bedömas vara nationell.
Generellt är projektägarna positiva när det gäller bedömningen
av stödens effekter, vilket kanske inte är förvånande. Åtgärden
grundläggande tjänster tros ha bidragit till förbättrad service och
sysselsättning. För åtgärden byautveckling gav de 71 svarande flest
höga värden på den femgradiga skalan för områdena lokal
utveckling, lokal samverkan, stärkt framtidstro och positiv syn på
den egna bygden samt “sätta byn på kartan”. Av enkätsvaren till
åtgärden bevarandet av kulturarvet framgår att projektägarna i
allmänhet menade att projekten i hög grad bidrog till att bevara och
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uppgradera naturarvet och till att främja den yttre miljön i
byn/lokalsamhället.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är troligt att
projekten genererar en extra aktivitet under den tid verksamheten
är i gång eftersom det rör sig om produktion av kollektiva varor.
Eftersom produktion av sådana varor vanligtvis inte kommer till
stånd spontant är risken att dessa stöd har trängt undan ordinarie
verksamhet liten. Den relevanta frågan är dock om stöden lyckas
skapa positiva effekter även efter projekttidens slut. Det bör
påpekas att forskning om långsiktiga effekter av projektstöd till
byautveckling, eller om byautveckling över huvud taget, är mycket
sparsam SLU, 2010d). Det saknas såväl longitudinella som retrospektiva studier och studier som följer upp insatsernas effekter på
sikt. Om t.ex. en samlingslokal rustas upp som ett led i att stärka
förutsättningarna för att utveckla byns sociala nätverk, beror
effekterna helt och hållet på hur lokalen sedan används. Svensk
landsbygd är full av exempel på nyupprustade, men underutnyttjade samlingslokaler, och i de fallen kan man knappast se några
långsiktiga effekter av upprustningsinsatserna (SLUd, 2010).

6.3

Håller interventionslogiken?

Den teoretiska grunden för de tre åtgärderna är svag. Satsningarna
baseras på hypotesen att landsbygdsutveckling kan stärkas av lokal
sammanhållning och lokal identitet eller, närmare bestämt, att
uppbyggnad av socialt och kulturellt kapital påverkar tillväxten och
befolkningsutvecklingen positivt. Samma synsätt genomsyrar även
Leader-programmet. European Evaluation Network (2010)
hänvisar exempelvis till förväntade positiva effekter på ekonomisk
aktivitet och flyttbenägenhet.
Socialt kapital är egentligen ett gammalt begrepp som har fått
ett nytt uppsving med Putmans (1996) berömda analys av
utvecklingen i Italien där skillnaden i ekonomisk framgång mellan
nord och syd förklarades av skillnader i kvalitet i regionalt styre.
Olika operationaliseringar och definitioner av socialt kapital förekommer. Vanligtvis inkluderas tillit och sociala aktiviteter.
Björnskov (2006) hävdar de tre av varandra oberoende elementen
social tillit, sociala normer samt deltagande aktiviteter bör
inkluderas i begreppet socialt kapital.
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Inflytandet av det sociala kapitalet på tillväxten har testats i ett
antal ekonometriska skattningar av tillväxtmodeller, se exempelvis
Beugelsdijk m.fl. (2004) eller Knack och Keefer (1997), som har
funnit stöd för hypotesen i en studie av 29 länder. Av speciellt
intresse för landsbygdsprogrammet är studier som studerar
regional eller lokal nivå. Beugelsdijk och Schaik (2005) har testat
effekten av socialt kapital på tillväxt i 45 europeiska NUTS2regioner i nio länder. Det sociala kapitalet har mätts med data från
European Value Study, en i sammanhanget ofta använd databas.
Tillit har inte visat sig vara signifikant, däremot påverkar omfattningen av aktivt deltagande (medlemskap plus oavlönat arbete)
i frivilliga organisationer tillväxten. Inflytandet av det sociala
kapitalet på tillväxt på lokal nivå i Frankrikes landsbygdsregioner
har analyserats av Callois och Schmitt (2009), som finner att socialt
kapital påverkar landsbygdsbefolkningens storlek och sysselsättning. Att hitta lämpliga och tillgängliga approximationer av
socialt kapital är dock svårt och studien bygger på en viktning av
ett stort antal variabler, vilket försvårar tolkningen av resultaten.
Användningen av begreppet socialt kapital i empiriska analyser har
vidare kritiserats av exempelvis Durlauf (2002) med hänvisning till
kausalitetsproblem, dvs. att det inte är säkert om det sociala
kapitalet påverkar tillväxten eller om det i stället är tillväxten som
påverkar det sociala kapitalet.
Från det faktum att högre socialt kapital är associerat med högre
tillväxt (även om resultat på regional nivå och i synnerhet för
mindre regioner är knapphändigt) följer inte nödvändigtvis att
satsningar på det sociala kapitalet är motiverade. Enligt exempelvis
Putman (1996) bestäms det sociala kapitalet av historiska faktorer
och kan inte ökas på kort sikt. Vill man bedöma potentialen av
satsningar på det sociala kapitalet på den svenska landsbygden bör
man vidare påpeka att det sociala kapitalet tycks vara högre på
landsbygden än i tätorter, vilket diskuteras i avsnitt 2.7.
Eftersom projektstöden dominerar inom dessa stöd bygger
interventionslogiken indirekt på att landsbygdens utvecklingsproblem kan hanteras genom satsningar i denna organisatoriska
form. Man kan dock på goda grunder ifrågasätta projektstödens
lämplighet som organisationsform. Landsbygdens utmaningar,
exempelvis att tillhandahålla service till befolkningen och företagen, långa avstånd och avsaknad av agglomerationsfördelar handlar
om permanenta underskott eller strukturella problem. Projektstöden förefaller vara lämpligare för att lösa problem av temporär
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eller engångskaraktär, exempelvis att övervinna initiala transaktionskostnadsproblem, odelbarhetsproblem eller att ta vara på
latenta synergier i användningen av lokala resurser, än för att lösa
strukturella underskott. Hållbara lösningar på landsbygders serviceproblem kan troligtvis inte byggas via temporära projektinsatser. Att projekt definitionsmässigt är tidsbegränsade och avgränsade har lyfts fram som ett problem för att använda projekt
som medel för att bygga lokala institutioner för långsiktigt hållbar
utveckling (Christensen och Kreiner, 1997). I vilken mån projektupplägg är bästa sättet att utveckla lokala institutioner för
naturvård har även ifrågasatts utifrån erfarenheterna från Agenda
21 (Eckerberg och Dahlgren, 2007).
Tillgången till privat och offentlig service är sämre i glesbygdskommuner enligt den genomgång som presenterades i avsnitt 2.7. I
det perspektivet verkar servicesatsningar vara välgrundade, i
synnerhet då, som tidigare påpekats, avflyttning från landsbygden
leder till negativa externaliteter för de kvarvarande i form av
försämrat underlag för service. Mycket små belopp satsas dock på
dessa områden.
Kan flyttmönstret påverkas av programmets åtgärder?
En målsättning för alla tre åtgärderna är att minska avfolkningen på
landsbygden. Interventionslogiken bygger på antagandet att man
genom att bevara och uppgradera natur- och kulturlandskapets
värden i en bygd, samt genom att förbättra servicetillgången kan
främja dess attraktivitet. Samtidigt har områden som mer direkt är
inriktade på ekonomisk utveckling och inflyttning varit lägre
prioriterade i projekten. De åtgärder som direkt riktar sig mot
livskvalitet (förnyelse av byarna etc.) riktar sig inte mot sådana
kvalitetsbrister som troligtvis bidrar till att unga människor flyttar
från landsbygden.
Demografiska omflyttningar styrs framför allt av att kvinnor
och ungdomar lämnar landsbygden samt av invandringen. Detta
berörs marginellt av programmets åtgärder och frågor om
jämställdhet, integration och minoriteters ställning är lågt
prioriterade. De viktigaste svårigheterna för att bo på eller flytta till
landsbygden är enligt Niedomysl och Amcoff (2011) en tunn
arbetsmarknad jämfört med tätorterna och svårigheter att hitta
sysselsättning för två inkomsttagare i familjen. Priserna på fastig-
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heter är lägre, men det är svårt att få lån för husköp pga. osäkerhet
för bankerna, det råder brist på bostäder för uthyrning och långt
avstånd till service kräver tillgång till bil. Enligt Tillväxtanalys
(2009), som baserar sig på forskning av Niedomysl (2004; 2007),
domineras korta flyttningar av boende och boendemiljö medan
långa flyttningar orsakas av utbildning och arbete. Vidare är arbete
som flyttorsak vanligare bland arbetslösa än bland människor som
redan har ett jobb. Många kommuner försöker vända den negativa
befolkningsutvecklingen genom att satsa på marknadsföring gentemot potentiellt inflyttande företag och privatpersoner. Utvärderingar av sådana kampanjers påverkan har dock inte kunnat
finna någon effekt på generell nivå (Niedomysl, 2004; 2007).
Det är tveksamt om landsbygdsprogrammet har möjlighet att
påverka centrala problem som befolkningsutflyttning och tunn
arbetsmarknad, men förväntningarna på programmets effekter bör
då också göras mer realistiska. Vidare utgår programmet i praktiken
från antagandet att lösningar på landsbygdens problem måste utgå
från de individer/grupper som för närvarande finns/verkar på
landsbygden. Detta antagande kan ifrågasättas och en bredare syn
på landsbygden efterfrågas, då ett ökat utbud av vissa typer av
tjänster inom exempelvis kultur troligen skulle kunna åstadkommas genom stöd till externa aktörer.
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7.1

Beskrivning av stöden

Axel 4 är en tvärgående axel där det tidigare gemenskapsinitiativet
Leader har förts in som metod i landsbygdsprogrammet. Leader ska
medverka till landsbygdsprogrammets övergripande mål och att
målen för axlarna 1, 2 och 3 uppnås. Leader ska vidare bidra till ett
bättre styre på landsbygden och till att landsbygdens inneboende
utvecklingspotential stärks. Att på så sätt införliva Leader-metoden
i den gemensamma jordbrukspolitiken var inte okontroversiellt
eftersom det har inneburit såväl organisatoriska förändringar som
ändringar av fokus (Larsson och Waldenström, 2009).
Leader-metoden är en territoriell ansats, vilket innebär att insatser genomförs i geografiskt avgränsade områden. Metoden
förutsätter att ett bättre styre på landsbygden kan uppnås genom
samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn. Detta
samarbete sker i lokala partnerskap som består av representanter
för dessa tre sektorer, s.k. LAG-grupper (Local Action Group).
Dessa beslutar om projekt utifrån lokalt framtagna strategier.
Syftet är att stödja ”landsbygdens inneboende potential genom ett
kapacitetsuppbyggande arbetssätt”. Arbetet ska vidare präglas av
ett underifrånperspektiv, lokal förankring, nätverkande, samverkan,
horisontell integration av insatser, sektoröverskridande arbetssätt
och lärande.
Två typer av åtgärder ingår i Leader-aktiviteterna. Den viktigaste
är själva arbetet med att genomföra lokala utvecklingsstrategier
(relaterade till axlarna 1, 2 och 3). De andra åtgärderna kan ses som
stöd till detta arbete. Det rör sig om åtgärderna Samarbete, samt
Driftskostnader för LAG-grupperna samt informations- och animationsinsatser. Informationsinsatser för att stödja bildandet av LAGgrupper föregick etableringen av Leader genom åtgärden Kompetens- och informationsinsatser för förberedelse och genomförande
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av lokala utvecklingsstrategier i axel 3. Presentationen nedan
fokuserar på genomförandet av lokala utvecklingsstrategier.

7.2

Har stöden fungerat?

Halvtidsutvärderingen av Leader byggde på enkäter till projektägare, handläggare vid länsstyrelser, verksamhetsledare och LAGordföranden samt på fallstudier i tre Leader-områden. Halvtidsutvärderingen analyserade Leader sett som en process. Detta tillvägagångssätt motiverades av att det, vid utvärderingens genomförande, pågick många projekt under en för kort tid för att några
påtagliga effekter över tid överhuvudtaget skulle kunna observeras.
De utvärderingsfrågor som besvarades avseende lokala utvecklingsstrategier gällde huruvida Leader har bidragit till ett bättre
styre på landsbygden samt till att stärka landsbygdens inneboende
utvecklingspotential.
Ser man på den verksamhet som har bedrivits har Leader varit
mest aktivt när det gäller projekten i axel 3. Utvärderingsfrågan hur
Leader-dimensionen har bidragit till ett bättre styre på landsbygden
besvaras delvis genom en analys av hur partnerskapen fungerar,
deras legitimitet och arbete. Den administrativa hanteringen, de
detaljerade redovisningskraven och verktyg som inte är anpassade
till verksamheten uppmärksammas som negativa aspekter. Utvärderingsfrågan om i vilken utsträckning Leader-dimensionen har
bidragit till att stärka landsbygdens inneboende potential för
utveckling besvaras med att förutsättningar för detta finns, främst i
och med att underifrånperspektivet betonas på alla nivåer.
Sektorövergripande metoder är vanliga, men kan uppmärksammas
ytterligare. Vad gäller bidragen till prioriteringarna i axlarna 1, 2
och 3 är det tydligt att man hittills har haft svårt att utveckla
Leader-relaterade projekt inom axel 1 och 2.

7.3

Håller interventionslogiken?

Den interventionslogik som Leader-ansatsen bygger på är starkt
besläktad med de hypoteser som ligger till grund för de ”sociala”
stöden i axel 3. Slutsatserna från den teoretiska diskussionen
beträffande dessa stöd är således tillämplig även här och upprepas
därför inte. Även för Leader åberopas uppbyggande av socialt
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kapital som en utvecklingsinsats (European Evaluation Network,
2010). Således är även här premissen att man på något sätt kan
”entusiasmera fram” en ekonomisk utveckling på lokalnivå och
påverka flyttviljan. Generellt är det svårt att se genom vilka
mekanismer detta skulle kunna ske. Avflyttning handlar främst om
unga människor som söker jobb och utbildning, vilket diskuteras i
föregående avsnitt.
Vidare kan man fråga sig vilken funktion lokala utvecklingsplaner kan få eller vilken roll Leader kan ha i de andra axlarna. Är
det meningsfullt att arbeta fram strategier för verksamheter som
producerar privata varor med privata investeringsbeslut som grund,
exempelvis att investera i jordbruket, förädling, gårdsturism eller
annan ekonomisk verksamhet? Det är svårt att tro att LAGgrupper skulle vara bättre på att identifiera affärsmöjligheter som
har undgått de enskilda företagarna. Företagarna har dessutom incitament att behålla goda affärsidéer för sig själva. Generellt sett är
det därför svårt att se det meningsfulla i att formulera en utvecklingsstrategi i avsaknad av nämnvärda möjligheter att påverka.
Att Leader-metoden har spelat en liten roll i axel 1 är därför
föga förvånande, eftersom stöden där domineras av investeringsstöd till jordbruket och förädling samt av utbildningsinsatser
främst inriktade mot miljöåtgärder. Investeringsbeslut baseras på
affärmässiga överväganden och framtida prisutveckling snarare än
utvecklingsstrategier för sektorn i ett regionalt perspektiv. Endast
när det gäller stöd till infrastruktur och innovationer kan Leader ha
något större inflyttande. I synnerhet skulle Leader kunna agera
som innovationsmäklare32. Stöden i axel 2 är rättighetsbaserade och
äganderätter är privata – det är således upp till lantbrukaren att
bestämma sig om man vill söka stöd eller inte. Övergång till
upphandlingar, eller större inslag av upphandlingar, skulle ge en
möjlighet för Leader att spela en aktiv roll i att tillhandahålla
kollektiva nyttigheter. Stöd på landskapsnivå (se avsnitt 10) där
olika stödinsatser samordnas och differentieras för ett större
område förefaller också vara lämpliga för Leader-engagemang. Att
Leader-insatser hittills har dominerats av projekt i axel 3, vilka ofta
har karaktären av kollektiva nyttigheter eller aktiviteter för att
överbrygga höga transaktionskostnader, kan förklaras av att det är
just den sortens aktiviteter som är lämpliga för lokal samverkan.
32

Innovationsmäklare kan säga agera som agent i någon aspekt av innovationsprocessen, se
vidare avsnitt 10.4.
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Analysen av miljöstöden som redovisas i de nedanstående avsnitten
följer inte samma mall som de stöd som diskuterats tidigare
eftersom dessa har inte utvärderats på samma sätt (modellkörningar används i stället för enkäter och kontrollgrupper).
Vidare bygger analysen i hög grad på litteraturstudier.

8.1

Generell beskrivning av miljöstöden

Miljöstöden, som räknas som en åtgärd, bildar ett mycket
omfattande och detaljrikt paket med åtta åtgärdskategorier som i
sin tur är indelade i flera underkategorier. Räknas alla underkategorier finns 70 olika åtgärder. Budgetmässigt stora miljöåtgärder är betesmarksstödet, inklusive restaurering (21,3 procent),
stödet till ekologisk produktion (19,1 procent) och stöd till
vallodling (i norra respektive i södra Sverige; 17,2 procent). Dessa
stöd svarar tillsammans för drygt 57 procent av budgeten för axel 2
(på totalt knappt 25 miljarder kronor). Lägger man till även stödet
till mindre gynnade områden (LFA-stödet), som inte är ett
miljöstöd per se, men som motiveras av miljöskäl, innebär detta att
mer än tre fjärdedelar av åtgärderna i axel 2 går till breda åtgärder.
Räknat på hela programmet blir det mer än hälften av budgeten för
landsbygdsprogrammet.
Övriga åtgärder är skötsel och anläggning av våtmarker, kulturmiljö i odlingslandskapet och i renskötselområden, skötsel och
restaurering av traditionella växter och husdjursraser, skyddszoner,
fånggrödor samt övriga miljöåtgärder (2,6 procent).
Att dela upp stöden efter deras huvudsakliga syfte är naturligtvis
en förenkling, då flertalet av ersättningarna i åtgärden miljövänligt
jordbruk har som mål att bevara eller förbättra livsmiljöer och den
biologiska mångfalden. Icke desto mindre kan det hävdas att de
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fyra breda stöden huvudsakligen motiveras av bevarandet av
biologisk mångfald. Motivet för vallstödet i södra Sverige, en
relativt liten del av det totala vallstödet, är i stället snarare att
förhindra näringsläckage.

8.2

Möjligheten att utvärdera miljöstöden

De utvärderingsfrågor som ingick i halvtidsutvärderingen var
formulerade för hela åtgärder och är inte alltid lämpliga för olika
delkomponenter av åtgärder. De viktigaste frågorna gällde bidraget
till att bevara eller förbättra livsmiljöer och den biologiska
mångfalden, vattenkvaliteten, mildra klimatförändringar samt
förbättra landskapet med dess särdrag. Utvärderarna ombads vidare
att skilja mellan generella, mindre krävande åtgärder som tillämpas
på bred front och krävande åtgärder som tillämpas i mindre skala.
Som tidigare har påpekats är det största problemet när det gäller
att utvärdera effekten av miljöstöden att fastställa hur mycket mer
miljöeffekt man får för pengarna åtgärden innebär (åtgärdens s.k.
additionalitet). Detta gäller i synnerhet för breda miljöstöd, som
dock lättare kan utvärderas med hjälp av modellstudier, där
kontrafaktiska situationer skapas med hjälp av modellsimuleringar.33 Programmets övergripande effekter har studerats med
hjälp av jordbrukssektorsmodellen CAPRI. CAPRI står för
”Common Agricultural Policy Regionalized Impact analysis” och
är speciellt utvecklad för att simulera förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Modellen bygger på antagandet att
jordbrukarna försöker maximera sina vinster givet begränsningar i
tillgången på mark och givet tekniska krav på djur- och växtproduktion. I modellen ingår 250 regioner i EU och 50 olika
produktionsgrenar. Dessutom innehåller modellen ekonometriskt
skattade funktioner för bland annat utbud och efterfrågan i
regioner utanför Europa.34, 35
Genom simuleringar studeras effekterna av att successivt ta bort
stöd i Sverige samtidigt som alla stöd antas vara kvar i EU. Detta är
inte en helt korrekt ansats men, alternativet, att ta bort samtliga
stöd i pelare 2 i hela EU är också problematiskt eftersom det
33

Simuleringar gjordes av Torbjörn Jansson.
För en närmare modellbeskrivning se Britz och Witzke (2008) och modellens hemsida
http://www.capri-model.org.
35
Liknade simuleringar har tidigare gjorts för halvtidsutvärderingen.
34
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saknas data för att göra simuleringen på ett konsekvent sätt. Att
modellen körs partiellt innebär att den svenska skattningen
överskattar konsekvenserna som skulle ha minskat till följd av
högre produktpriser om stöden försvann i hela EU. Detta beror på
att många miljöstöd har en indirekt produktionseffekt.
Resultaten bör tolkas med stor försiktighet av flera skäl. Dels
rör det sig om en stor förändring och effekterna av sådana är alltid
svåra att estimera, dels bygger simuleringarna på ett antal
förenklande antaganden. Samtidigt påminns om att det knappast
finns alternativa utvärderingsmöjligheter för att bedöma
konsekvenser av hela programmet eller stora stöd som riktas till i
praktiken alla producenter än modellsimuleringar.
I synnerhet de selektiva miljöstöden som inriktas på minskning
av växtnäringsläckage är svåra att analysera i en aggregerad modell
över en hel sektor. Den aggregerade modellen visar hur växtnäringsbalanserna (skillnaden mellan den näring som tillförs och
den som bortförs med produkter) förändras till följd av förändringar i produktion och arealanvändning. Samma näringsöverskott kan resultera i olika läckage och de selektiva stöden
syftar just till att förhindra och/eller minska att överskottet som
läcker ut i den omgivande miljön.
Presentationen av analysen är upplagd enligt följande: först
analyseras de breda miljöstöden, sedan diskuteras smala miljöstöd
samt åtgärder riktade mot jordbrukets negativa externaliteter.

8.3

Breda miljöstöd, huvudsakligen inriktade på den
biologiska mångfalden

Beskrivning av stöden
LFA-stödet utbetalas i hela Norrland, delar av norra Svealand och i
Götalands och Svealands skogsbygder. I dessa områden är de
naturgivna förutsättningarna för jordbruk sämre än i övriga Sverige.
Av landets lantbruksföretag ligger ca 60 procent i dessa områden.
Ersättningen är huvudsakligen avgränsad till att gälla jordbruksmark som används för extensiv vallodling och som betesmark. De
jordbrukare som ansöker om ersättning för betesmark och vallodling måste ha ett motsvarande djurinnehav, uttryckt som
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djurenheter36. Ett stöd till jordbruket i mindre gynnade områden
bidrar därför troligen till att upprätthålla jordbruksproduktionen.
Detta kan i sin tur förväntas motverka beskogning och igenväxning
av landskapet.
Stödet till vallodling betalas i skogsdominerade områden i syfte
att främja den biologiska mångfalden. I de södra delarna av Sverige,
med en mer intensiv jordbruksproduktion, är syftet att minska
växtnäringsförlusterna.
Betesmarksstödet betalas för skötsel av betesmarker. Närmare
bestämt är stödet uppdelat på nio markslag där ersättningen
varierar med markslaget. Det rör sig således inte om en utan om
flera olika typer av ersättningar, där grundersättningen är mindre
krävande medan tilläggsersättningar riktas till specifika miljövärden
(modellsimuleringarna skiljer dock inte på dessa två kategorier.)
Det främsta målet är bevarandet av den biologiska mångfalden.
Som tidigare påpekades finns en betydande del av den biologiska
mångfalden på ängs- och betesmarker, och ett krav för stödet är att
marken ska vara tillräckligt betad. Att ge stöd till bete motiveras av
det faktum att djuruppfödning genom betesdrift är betydligt dyrare
än att föda upp djuren i stall eller på bete på åker.
Har stöden fungerat?
I sex tabeller nedan redovisas resultaten av modellsimuleringar. I
tabell 8.1 visas de referensvärden som de procentuella förändringarna i de kommande tabellerna baseras på. Resultaten
redovisas för NUTS2-regioner, dvs. aggregat av län. När det gäller
att bedöma effekter av olika stödformer, som till stor del riktas
mot det norrländska jordbruket, bör man beakta att det även
betalas ett nationellt stöd (så kallad Nordic aid) till jordbruket norr
om den sextioandra breddgraden.37 Stödet har formen av ett
pristillägg på mjölkpriset. Sverige har förhandlat fram rätten att
betala detta stöd i samband med medlemskapsförhandlingarna.
Stödet betalas helt ur den nationella budgeten och betingas på att
produktionen inte får expandera. I modellsimuleringarna som
presenteras nedan har denna aspekt beaktats.38
36

Eftersom husdjuren i lantbruket har olika näringsbehov m.m. görs det en omräkning till
djurenheter. Exempelvis motsvarar en ko, 1,67 nötkreatur, 6,67 tackor en djurenhet.
37
Detta motsvarar grovt sett region 730 i FADN.
38
Observera att simuleringarna inte visar effekterna av de selektiva åtgärderna mot
näringsläckage.
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Tabell 8.1

Miljöstöd

Referensnivåer för år 2020

Stockholm
Östra Mellansverige
Sydsverige
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Småland med Öarna
Västsverige
Sverige

Tabell 8.2

Betesmark
(1 000 ha)

Åkermark
(1 000 ha)

Inkomst
(mnkr/år)

4
45
35
31
14
8
63
45
245

11
81
56
36
29
6
170
64
453

82
703
482
253
154
167
310
567
2 719

30
241
300
124
78
84
301
272
1 429

Utan kompensationsbidragen (LFA), procentuell förändring mot
referensnivåerna

Stockholm
Östra Mellansverige
Sydsverige
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Småland med Öarna
Västsverige
Sverige

Tabell 8.3

Nötkreatur
(1 000 djur)

Nötkreatur

Betesmark

Åkermark

Inkomst

0
0
0
-2
-2
-1
-1
-1
-1

0
-1
-1
-11
-16
-12
-3
-2
-4

0
0
0
-1
0
-1
0
0
0

-1
-2
-1
-16
-15
-13
-6
-4
-6

Utan LFA och vallstöden, procentuell förändring mot
referensnivåerna

Stockholm
Östra Mellansverige
Sydsverige
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Småland med Öarna
Västsverige
Sverige

Nötkreatur

Betesmark

Åkermark

Inkomst

-1
-2
-1
-5
-2
-1
-1
-1
-2

0
-1
-1
-10
-15
-11
-3
-2
-4

-1
0
-1
-1
-1
-3
-1
0
-1

-5
-5
-3
-30
-32
-28
-11
-8
-11

87

Miljöstöd

2013:6

Tabell 8.4

Utan LFA, vall- och betesmarksstöden, procentuell förändring
mot referensnivåerna

Stockholm
Östra Mellansverige
Sydsverige
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Småland med Öarna
Västsverige
Sverige
Tabell 8.5

Betesmark

Åkermark

Inkomst

-3
-3
-4
-5
-7
-1
-5
-3
-4

-33
-25
-29
-28
-43
-53
-19
-22
-25

-1
1
-1
-1
-1
-3
0
0
0

-13
-16
-8
-34
-36
-30
-24
-14
-19

Utan LFA och miljöstöd, procentuell förändring mot
referensnivåerna

Stockholm
Östra Mellansverige
Sydsverige
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Småland med Öarna
Västsverige
Sverige
Tabell 8.6

Nötkreatur

Nötkreatur

Betesmark

Åkermark

Inkomst

-5
-3
-5
-6
-8
-2
-7
-4
-5

-38
-26
-32
-33
-50
-58
-22
-26
-28

-9
0
-5
-8
-2
-6
-1
-4
-3

-22
-26
-15
-45
-42
-37
-29
-27
-28

Effekt på utsläpp av växthusgaser (1 000 ton
koldioxidekvivalenter årligen) och överskott av kväve (1 000 ton
kväve årligen). Referensnivåer och procentuella förändringar.

Referens
Utan LFA
Utan LFA och vallstöd
Utan LFA, vall- och betesstöd
Utan LFA och miljöstöd

Växthusgaser

Kväveöverskott

5 315
-0.7
-1.4
-2.7
-4.3

147
-0.8
-1.1
-2.8
-5.5

Om alla andra stöd fanns kvar och bara LFA-stödet försvann skulle
betesmarkerna minska med 4 procent i hela landet. Även antalet
nötkreatur skulle minska något, dock bara med 1 procent. Lant-
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brukarnas inkomster skulle sjunka med 6 procent. Effekterna är
dock starkare regionalt. Mest påverkas Norra Mellansverige och
Mellersta Norrland där inkomsterna sjunker med 15 till 16 procent.
Eftersom LFA-ersättningen i övrigt inte har några specifika krav på
skötsel kan inte några större effekter på kvalitetshöjning av biotoper eller habitat för arter väntas. En möjlig effekt av ersättningen
är att den upprätthåller brukande av mindre enheter, eftersom
ersättningen är större till gårdar som omfattar mindre än 90 hektar.
Om även vallstödet skulle försvinna blir effekten på betesmarken oförändrad. Antalet nötkreatur sjunker med 2 procent och
arealen åkermark med 1 procent i landet som helhet. Inkomsterna
sjunker med 11 procent i hela landet men med nära en tredjedel i de
mest påverkade regionerna. Den stora skillnaden mellan detta
scenario och det föregående där endast LFA-stödet tas bort är
således effekten på inkomsterna, i synnerhet i Norrland och Norra
Mellansverige. Simuleringen visar mycket tydligt att vallstödet
fungerar som ett inkomststöd snarare än ett miljöstöd. I den mån
vallstödet har haft en effekt har detta, tillsammans med LFAstödet, trängt undan spannmålsodlingen. En sådan förändrad
markanvändning påverkar den biologiska mångfalden eftersom
olika markanvändningar utgör habitat för olika arter. För t.ex.
fåglar kan vissa landskap bli för extensivt brukade och arter som är
beroende av t.ex. spannmålsodling skulle klara sig bättre om
spannmålsarealen ökade (Wretenberg m.fl., 2006). Analysen med
modellen AgriPolis som användes i halvtidsutvärderingen visar att
så kan vara fallet.39 Enligt halvtidsutvärderingen kunde vallstödet
visserligen bidra till att hålla landskapet öppet, men också till en
likriktning av landskapet i form av en ökad vallodling i ett redan
vallodlingsdominerat landskap. Gamla vallar kan vara potentiellt
värdefulla för biologisk mångfald, medan vallar i produktion har ett
begränsat värde då ersättningen framför allt betalas ut i skogsbygd
och i norra Sverige, där landskapet redan domineras av vallodling.
Borttagandet av betesmarksstödet ger däremot kraftiga effekter
på betesmarker och fungerar som ett viktigt miljöstöd. Nedgången
är 28 procent i hela landet och nära 60 procent i Övre Norrland.
Att marken betas krävs också för att erhålla gårdsstödet till
betesmark, varför effekterna av betesmarksstödet är svåra att med
säkerhet separera från effekterna av gårdsstödet i pelare 1. Enligt
simuleringar ovan är effekterna dock stora; den sammanlagda
39

Denna modell var endast tillgänglig för två regioner varför jämförelser är svåra att göra
direkt.
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effekten av båda stöden är påtaglig. Sverige har betydligt fler
betesmarker än liknande länder och den tidigare starka nedgången
av betesmarker har bromsats. Halvtidsutvärderingen har bedömt
att miljöersättningen till biologisk mångfald och kulturmiljövärden
i betesmarker, slåtterängar och våtmarker i många fall har bidragit
till en bibehållen extensiv betesdrift och ett upprätthållande av
skötsel av jordbruksmark där kostnaderna annars skulle vara för
stora. På liknande sätt bidrar ersättningen till skötsel av våtmark
och de specialiserade insatserna på betes- och ängsmark till att
skötseln av marker med stora biologiska värden kan fortsätta.
Effekter av stödet till betesmarker analyserades även med hjälp av
geografiska informationssystem, GIS40. Analysen visar att marker
med ersättningar jämfört med marker utan stöd, har en mer
fördelaktig miljöstatus (med hänsyn till ett flertal olika aspekter)
men att skillnaderna är små och inte alltid till fördel för områdena
med ersättning.
Om alla miljöstöden skulle tas bort blir inkomsteffekterna än
starkare och arealen betesmark sjunker ytterligare. Även åkermarken påverkas negativt och detsamma gäller för antalet betande
djur (nötkreatur). De miljöstöd som inte ingår i de föregående
simuleringarna, dvs. främst stödet till ekologisk odling,
modellerades som en subvention som betalas ut till all mark om en
extensiv produktionsteknik väljs. Detta är naturligtvis ett förenklat
sätt att representera dessa stöd men ändå ett acceptabelt
angreppssätt eftersom dessa stöd kan ses som extensifierande.
Om alla stöden skulle elimineras sjunker såväl näringsöverskott
som utsläpp av växthusgaser. Detta beror på en lägre jordbruksproduktion. Det faktum att de ovan analyserade stöden ökar den
biologiska mångfalden men ökar näringsöverskottet och utsläpp
visar att det råder en målkonflikt mellan målen minskat växtnäringsläckage och ökad biologisk mångfald.
Håller interventionslogiken? - Nyttan av att bevara den biologiska
mångfalden
Två aspekter är relevanta i relation till en diskussion av
interventionslogiken: är ersättningar motiverade och motsvarar
kostnaden för dessa i så fall den nytta som genereras? Den
biologiska mångfalden är en kollektiv nyttighet; den minskar inte
40

Se bilaga 3 till SLUc, 2010 (författad av C. Liljenstolpe).
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om fler har glädje av den och det går inte heller att utestänga någon
från konsumtion av biologisk mångfald. Därmed kan inte
ersättningen för denna nyttighet komma från marknaden. Att
producera biologisk mångfald är kostsamt för producenten, och för
att denna nyttighet ska produceras behövs således en ersättning. En
del av betalningen kommer dock från ett annat håll (marknaden
och gårdsstödet) vilket gör det svårt att bestämma en lämplig
ersättningsnivå. Modellsimuleringar visar att stöden i varierande
grad bidragit till bevarandet, men att bidraget från vissa stöd
(vallstödet) är litet. Interventionslogiken håller således på det
principiella planet, men inte fullt ut när det gäller den praktiska
implementeringen.
Man bör vidare observera att analyserna ovan inte mäter den
biologiska mångfalden i sig utan snarare förutsättningar för denna.
Kopplingen mellan förändringen av antalet hektar anslutna till olika
stödformer och förändringen av miljöstatus är komplicerad och
variationen i utfallet är stor. Enligt Artdatabanken fortsätter den
biologiska mångfalden att försämras. Antalet vanliga jordbruksfåglar har under 2010 nått det lägsta värdet hittills. Ser man till
tillståndet i miljön kan man således konstatera att stöden i alla fall
inte har lyckats med att stoppa försämringen. Enligt en metastudie
(Kleijn m.fl., 2011) är resultaten från forskning om huruvida
miljöstöden faktiskt har haft en positiv effekt på den biologiska
mångfalden blandade. De analyserade studierna använder oftast
fältmätningar för att jämföra platser med och utan stöd.
Författarna konstaterar att det är ”unknown how the extensive
European agri-environmental budget for conservation on farmland
contributes to the objective to halt biodiversity decline”.
Åtgärderna för att bevara mångfalden är mycket kostsamma,
samtidigt som det råder osäkerhet angående det monetära värdet av
denna. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv kan värdet på
biologisk mångfald delas upp i användarvärden och icke-användarvärden samt ekologiska funktionsvärden, även kallade ekosystemtjänster (Brady m.fl., 2007). Fågelskådning, jakt och vandring är
exempel på användarvärden. Ett existensvärde uppstår när
människor värderar vetskapen om att någonting finns, medan ett
optionsvärde är det potentiella värdet av framtida användning som
inte är känd idag. Även risken för icke-reversibla förändringar som
människor kan vilja försäkra sig mot ingår i optionsvärdet (Brady
m.fl., 2007). När det gäller landskapet tillkommer estetiska värden
och kulturvärden. Ekosystemtjänster är indirekta användarvärden
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eftersom de bidrar till människans välfärd genom att skapa förutsättningar för liv. Ekosystemtjänsterna indelas i fyra kategorier
(tillhandahållande av tjänster, reglerande tjänster, kulturella värden
samt stödfunktioner (TEEB41). Den första kategorin utgörs
egentligen av privata varor. Vanliga exempel på ekosystemtjänster
är pollinering, vattenrening, naturlig bekämpning m.m.
Efter en sökning i ett flertal värderingsdatabaser efter svenska
värderingsstudier med miljövärden i fokus har Naturvårdsverket
identifierat 141 studier42. Av dessa återfinns åtta i kategorin
biologisk mångfald. Som ett exempel kan nämnas en studie av
Drake (1992) som värderat betalningsviljan för att behålla
landskapet öppet. Med andra ord rör det sig om sporadiska nedslag
som på intet sätt kan ge en helhetsbild av den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värde. Naturvårdsverket arbetar i
samarbete med Världsbanken (Waves-projektet) med fortsatt
värdering av ekosystemtjänster. Betydligt fler värderingsstudier
finns det när det gäller de negativa externa effekterna, se
kommande avsnitt.
I avsaknad av en monetär värdering kan samhällets önskan att
bevara den biologiska mångfalden ses som ett mått på värdet eller
nyttan med åtgärden. Miljöstöden som analyseras i detta avsnitt har
framförallt koppling till miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.43

8.4

Ekologisk odling

Inom Landsbygdsprogrammet motiveras stödet till jordbruket av
miljöskäl: mer specifikt av minskat näringsläckage och bevarande av
biologisk mångfald. Presentationen nedan fokuserar därför på dessa
två aspekter. Det kan dock vara intressant att inledningsvis beröra
hälsoeffekterna, då det vanligaste motivet för konsumenter som
köper ekologiska livsmedel är omsorgen om den egna hälsan
(Holmberg m.fl., 2007). Det finns en mycket omfattande litteratur
som jämför ekologiska och konventionella livsmedel vad gäller

41

The Economics of Ecosystems and Biodiversity, är ett globalt initiativ i syfte att
uppmärksamma värdet av biodiversitetet, www.teebweb.org
42
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/sverigesmiljoarbete/lagstiftning-styrmedel/miljoekonomi/valuebaseswe.xls
43
Kopplingen mellan åtgärder i axel 2 och de svenska miljömålen illustreras i detalj i tabell
1.3, sid 15, Halvtidsutvärderingens axel 2-rapport (SLU, 2010c).
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näringsinnehåll, rester av farliga substanser samt hälsorisker44. I
korthet kan denna litteratur sammanfattas med att det inte finns
starka bevis på att ekologisk mat skulle vara nyttigare.
Jämförelser mellan konventionellt och ekologiskt jordbruk blir
ofta förvirrande därför att dessa ibland avser hektar och ibland
volym. Eftersom hektarskördar är betydligt lägre för ekologisk
produktion spelar det naturligtvis stor roll om effekter räknas per
hektar eller per kilo. Skillnaderna i skörd varierar mellan olika
grödor och regioner; för spannmålsgrödor är en ekologisk skörd 60
procent av motsvarande skörd med konventionella odlingsmetoder,
medan det för oljeväxter och potatis rör sig om strax under 50
procent och för baljväxter och vallar om knappt 80 procent. En
nyligen publicerad metastudie av jämförelser mellan ekologisk och
konventionell produktion i Europa finner ett genomsnitt på ca 75
procent för alla grödor (Tuomisto m.fl., 2012). Det kan också
tilläggas att skördarna i det ekologiska jordbruket inte bara är i
genomsnitt lägre utan även uppvisar större variation då risken för
förstörda skördar är högre.
Om man analyserar olika användningsområden för arealen kan
möjligen hektarbaserade jämförelser vara berättigade. Då borde
man dock även inkludera markanvändning som överhuvudtaget
inte avkastar någon produktion utan som helt inriktar sig på att
tillhandahålla miljötjänster. Jämför man olika sätt att producera en
vara går det inte att bortse från den producerade kvantiteten.
Jämförelserna nedan utgår därför från effekter i förhållande till den
producerade volymen.
Den totala certifierade arealen för ekologisk produktion,
exklusive arealer under omställning, motsvarade 2009 omkring 10
procent av landets jordbruksmark. All mark som odlas ekologiskt
certifieras inte, varför andelen mark med ersättning för ekologisk
odling är något högre. Det går inte att avgöra hur stor del av den
ekologiska produktionen som beror på att ersättningar betalas ut
eftersom ekologiska produkter även betingar ett högre marknadspris, vilket skapar incitament för jordbrukare att ställa om från
konventionell till ekologisk odling. Att ekonometriskt uppskatta
omfattningen av ekologisk odling i avsaknad av stöd, dvs. att
genomföra en kontrafaktisk analys av denna ersättningsform, är i
princip möjligt till skillnad från flera andra miljöersättningar där
ersättningen tillfaller alla i en viss kategori. Det finns dock inga
44

Se Smith-Spangler m.fl. (2012) för en nyligen publicerad metastudie.
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svenska studier. Befintliga analyser indikerar att omfattningen av
den ekologiska produktionen ökar när jordbrukspriserna faller och
att arealmässigt större gårdar med extensiv produktion är mer
benägna att satsa på ekologisk produktion (Lohr och Salomonsson,
2000; Pietola och Oude Lansink, 2001; Kerselaers m.fl., 2007).
Andra faktorer som har en positiv påverkan på benägenheten att
producera ekologiskt tycks vara tillgång till nätverk av ekologiska
producenter samt att ha flera kanaler för distribution av den
ekologiska produktionen (Lohr och Salomonsson, 2000; Kerselaers
m.fl., 2007).
Ersättningen till ekologiska produktionsformer bidrar till
minskad användning av bekämpningsmedel. En effekt av ekologisk
odling är därför att biologisk mångfald i regel gynnas. Enligt en
litteraturgenomgång av Bengtsson m.fl. (2005) uppvisar nästan alla
jämförande studier mer ogräs och fler arter i ekologisk produktion,
oavsett gröda som odlas. När det gäller gräsmarker är skillnaderna
mindre. Samma genomgång visar att det fanns mer fåglar och
insekter i ekologiskt brukade områden, men att skillnaderna mellan
olika studier är stora. I en nyligen publicerad metastudie analyserar
Winqvist m.fl. (2012) skillnader mellan ekologisk och konventionell odling när det gäller effekter på växter, fåglar, ryggradslösa djur
m.m. Skillnaderna är ibland små och i vissa fall även till det
konventionella jordbrukets fördel, men författarna konstaterar att,
generellt sett, är ett ekologiskt jordbruk bättre för den biologiska
mångfalden. Detta resultat är i linje med tyska studier, som visar på
fler insektspollinerande växter i ekologiskt odlade arealer (Stoate
m.fl., 2009.) Vidare är effekter av ekologiskt jordbruk på den
biologiska mångfalden större i homogena landskap än i heterogena
landskap som från början kännetecknas av hög diversitet (Rundlöf
och Smith, 2005).
När det gäller effekter på växtnäringsläckage visar modellberäkningar att läckaget från olika odlingsformer per hektar är
jämförbart i ekologisk och konventionell odling. Per kilo
producerad enhet är läckaget således högre från ekologisk än från
konventionell odling (SCB, 2012). Liknande resultat finns från
Norge, där kvävebalanserna är bättre för konventionellt än för
ekologiskt jordbruk pga. låg produktivitet inom den senare (Stoate
m.fl., 2009). Halvtidsutvärderingen kom till samma slutsats och
påpekade att både de modellberäkningar som gjorts angående
effekten av ekologisk produktion samt de mätningar som gjorts i
fält visar att subventioner till ekologisk odling har ingen eller liten
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effekt på att minska växtnäringsförlusterna från jordbruksmark,
samtidigt som hektarskördarna är betydligt lägre.
I den ovan åberopade metastudien (Tuomisto m.fl., 2012)
analyseras skillnader mellan ekologisk och konventionell odling ur
ett antal olika synvinklar (bl.a. klimat). Slutsatsen för europeiska
förhållanden är att ekologisk odling har en positiv miljöeffekt per
hektar, men inte nödvändigtvis per kilo producerad vara.
Håller interventionslogiken?
Miljösubventionerna brukar motiveras med miljönyttornas
kollektiva karaktär och därmed med svårigheterna att generera
intäkter via marknaden (jämför med föregående avsnitt). När det
gäller de ekologiska produkterna finns det, som bekant, en
omfattande marknad. Behöver staten subventionera ekologisk
produktion givet att konsumenterna kan uttrycka sin betalningsvilja genom köp på denna marknad? Carsen (2003) argumenterar
för att stödet fortfarande kan vara motiverat därför att konsumenterna kan agera fripassagerare: trots att man värdesätter miljönyttor
låter man själv bli att betala för dessa och låter i stället någon annan
stå för notan.
Stödet till ekologisk produktion innebär att man stödjer ett
annorlunda odlingssystem snarare än att direkt stödja specifika
miljönyttor. Frågan uppkommer om detta är ett effektivt sätt att nå
miljönyttorna. När det gäller växtnäringsläckaget är detta inte
fallet, då läckaget till och med är större per producerad enhet, som
presentationen ovan visar. Selektiva åtgärder är således att föredra.
Också när det gäller den biologiska mångfalden finns det selektiva
åtgärder. Genom att anlägga s.k. mångfaldsträda, dvs. mark som
lämnas obearbetad och blommande i fem år, kan stor miljönytta
uppnås (Jordbruksverket, 2012c). Åtgärden används dock idag
endast i en liten omfattning. Generellt sett går det inte att bedöma
om en kombination av andra åtgärder såsom skatter, ersättning till
kantzoner, stöd till integrerat växtskydd m.m. är mer kostnadseffektiva styrmedel för att nå miljönyttor (Jordbruksverket,
2012c).
För svenska förhållanden bör det vidare påpekas att ekologisk
produktion bedrivs främst i de norra regionerna där det konventionella jordbruket är mindre intensivt än i slättbygderna. De största
positiva effekterna finns däremot i slättbygd (Jordbruksverket,
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2012c). Den geografiska fördelningen av stödet är således
ineffektiv.

8.5

Smala miljöstöd för biologisk mångfald samt
åtgärder mot näringsläckage

Biologisk mångfald
Motivet till ersättningen för skötsel av värdefulla natur- och
kulturmiljöer i odlingslandskapet är bevarandet av de biologiska
och kulturella värdena från småbiotoper.45 Ersättningen kompletterar lagstiftningen om biotopskyddet, vilken innebär att biotoperna
inte får skadas eller tas bort utan särskilt tillstånd, genom att den
föreskriver att objekten ska skötas. Jordbruksverket har nyligen
föreslagit en dispens från biotopskyddet (Jordbruksverket, 2013).
Den som får ersättningen måste sköta alla landskapselement på
gården och kan alltså inte välja att bara sköta vissa typer av
landskapselement. Ersättningen betalas till både punktformade
objekt (exempelvis åkerholmar, hamlade träd, småvatten) och
linjeformade objekt (exempelvis brukningsvägar, öppna diken).
Det saknas kunskap om hur många landskapselement av olika slag
som finns, vilket försvårar möjligheterna att dra tillförlitliga
slutsatser, men intresset för att sköta kulturhistoriska landskapselement har minskat betydligt. Antalet element som sköts med
ersättning har minskat mellan 2005 och 2009 och minskningen har
fortsatt under de senaste åren.
Landsbygdsprogrammets ersättning för värdefulla natur- och
kulturmiljöer har säkerligen bidragit till att fler landskapselement
sköts, då skötseln av dessa objekt innebär en ekonomisk
uppoffring. Även om objekten till en del kan vara till glädje för
brukaren själv, utgör objekten kollektiva nyttigheter och lantbrukaren kan därför inte få ersättning för kostnaderna på
marknaden, även om en attraktiv miljö skapar nytta för andra.
Lantbrukarnas snabba reaktioner på regelförändringar indikerar
vidare att ersättningen spelar en viktig roll för villigheten att sköta
objekten.

45

Motsvarande ersättning finns även för värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och renskötselområdena. Av utrymmesskäl kommenteras inte detta närmare.
Slutsatserna är av liknande karaktär.

96

2013:6

Miljöstöd

När det gäller effekterna av ersättningarna på den biologiska
mångfalden är dessa inte entydigt positiva. Småbiotoper har ett
högt ekologiskt värde genom att de är habitat för insekter som är
beroende av de växter som finns där, särskilt de blommande träd
och buskar som erbjuder nektar och pollen (Schneider m.fl., 2003;
Appelqvist och Svedlund, 1998). Blommande träd och buskar
bidrar även med föda för fåglar och insekter (Sarlöv Herlin och
Fry, 2000). Det finns flera andra exempel på småbiotopers
betydelse för den biologiska mångfalden där ersättningen på olika
sätt kan spela roll för att framhäva dessa värden (SLU, 2009). En
nyare studie visar att fåglar och blomflugor, liksom blommande
och bärande träd och buskar, missgynnas av röjning av vedartad
vegetation på småbiotoper i slättbygd. Studien visare vidare att
kärlväxter är opåverkade av skötsel men att humlor gynnas (Olsson
m.fl, 2009).
Växtnäringsbalanser och andra negativa externa effekter
Övergödningen kan minskas på många olika sätt, exempelvis
genom mindre gödsling med mineralgödsel eller om husdjuren blir
färre eftersom detta minskar mängden naturgödsel. Båda förändringarna reducerar näringsöverskottet. I landsbygdsprogrammet
används dock enbart åtgärder som hindrar överskottet från att
skada miljön. Dessa är främst anläggning av skyddszoner (gräsbevuxna zoner längst vattendrag och sjöar), odling av fånggröda
(näringsöverskottet fångas upp av en insådd gröda och kan
recirkuleras), bearbetning av jorden på våren (obevuxna fält läcker
näring) samt anläggning av våtmarker (näringsöverskottet
deponeras).
Effekten av fånggrödor och/eller vårbearbetning på kväveförlusterna har beräknats för åren 2007 och 2008 med hjälp av en
modell utvecklad på SLU baserad på 22 urlakningsregioner
(Mårtensson m.fl., 2010). Totalt minskade åtgärderna kvävebelastningen med 1 340 ton vilket, fördelat på den totala åkerarealen, motsvarar en minskning på 0,5 kg kväve per hektar.
Effekten varierar starkt regionalt. Kostnaden per kilos minskning
uppgår, enligt halvtidsutvärderingens beräkningar, till 98 kronor
per kg.
Modellberäkningar har också använts för att uppskatta
skyddszonernas effekt på fosforförlusterna från jordbruksmark
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(Johnsson m.fl., 2008). Fosfor förloras ofta från jordbruksmark
genom ytavrinning. Skyddszoner är därför effektiva motåtgärder
för att minska förlusterna av främst fosfor bunden till jordpartiklar.
Den effekt som berodde på de skyddszoner som fick miljöersättning inom det nuvarande landsbygdsprogrammet beräknades
till 3,4 ton. Om hela ersättningen för skyddszoner 2007 betraktas
som betalning enbart för minskning i fosfor skulle kostnaden per
reducering av fosfor vara 1 020 kr per kg. Skyddszoner reducerar
dock även kväveläckage. Om ersättningen för skyddszoner skulle
delas upp och kvävereduktion värderas till ungefär 100 kr per kg
kväve(jämför ovan), skulle kvävereduktionen kunna sägas vara värd
400 kr per hektar. Detta skulle innebära att fosforreduktionen
skulle värderas till 620 kr per hektar.
För växtnäringsläckage finns det uppskattningar på betalningsviljan för utsläppsreduceringen. Schablonvärden för medelbetalningsviljan per kg reducerat kväve ligger enligt Naturvårdsverket (2009) på 31 kronor per kg, vilket är klart under den
skattade sammanlagda effekten av fånggrödor, vårbearbetning eller
kombinationen av dessa. När det gäller fosfor sätts dock
schablonvärdet till 1 023 kronor per kg reducerat utsläpp, dvs.
betalningsviljan ligger klart över kostnaden. Hög betalningsvilja
finns dock för ett renare hav, jämför nedan, vilket förutsätter en
omfattande reduktion av utsläppen.
Genom bl.a. dränering har många våtmarker, som tidigare var
ett vanligt inslag i landskapet, försvunnit. Vändningen mot att
återskapa eller restaurera våtmarker kom i början av 1990-talet.
Våtmarker har anlagts både inom tidigare landsbygdsprogram och
genom nationella program med andra huvudmän, vilket ger
möjligheter till effektivitetsjämförelser. Våtmarkscentrum i
Halland (Svensson m.fl., 2004) har analyserat effekter av våtmarker
på retention (kvarhållande) av växtnäring till och med 2002.
Våtmarkerna anlagda inom det tidigare landsbygdsprogrammet
hade en låg effekt på övergödningen jämfört med de våtmarker som
anlades genom ett nationellt program (de lokala investeringsprogrammen, LIP). Detta berodde på att de förra till stor del var
felplacerade. En uppföljning av effektiviteten för den senare
perioden, också genomförd av Våtmarkscentrum (Weisner och
Thiere, 2010), har visat att våtmarker som anlades på senare år uppvisar förbättrad växtnäringsretention, men att stora effektivitetsskillnader mellan olika våtmarker fortfarande förekommer. Denna
variation beror på skillnader i lokalisering och utformning av
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våtmarkerna. Sannolikt skulle retentionen av växtnäringsämnen öka
om våtmarkerna utformades optimalt samt placerades på platser i
landskapet där de har störst effekt. Det bör också påpekas att
våtmarker även bidrar med andra miljövärden, såsom bidrag till
biologisk mångfald, vattenmagasinering och landskapsförsköning
(Weisner och Thiere, 2010). Kostnaden uppgår, om andra
miljövärden beaktas, till mellan 36 och 65 kronor per kg för kväve
och 141 till 307 kr per kg för fosfor vilket skulle göra våtmarker till
mycket effektiva åtgärder.46 Det bör dock påpekas att uppskattningar som har gjorts av konsortiet SMED har funnit
betydligt lägre värden på våtmarkernas retention av fosfor och
kväve. Uppskattningar av effekter (och därmed deras kostnad per
kilo fosfor och kväve) förefaller således variera avsevärt (Land
m.fl., 2013).
Enligt en nyligen publicerade studie av Fölster m.fl. (2012) finns
det starka indikationer på att åtgärder för att minska växtnäringsläckage från jordbruksmark har haft effekt. Signifikanta
nedgående trender i både halter och transporter av kväve och fosfor
kan observeras i ett urval av små jordbruksdominerade vattendrag
där påverkan från andra källor är minimal. Minskningarna har varit
störst i de regioner där åtgärderna har varit mest omfattande.
Interventionslogiken – ska övergödning minskas genom
landsbygdsprogrammet eller med hjälp av andra styrmedel?
Övergödningen ger stora negativa externa effekter, vilket innebär
ett behov av offentliga ingripanden. Övergödningen kan dock
minskas på många olika sätt, viket föranleder frågan om hur
kostnadseffektiva programmets åtgärder är jämfört med andra
åtgärder inom jordbruket och i andra sektorer.
Det finns en omfattande litteratur om kostnadseffektiviteten för
åtgärder som syftar till att rädda Östersjön (Baltic Sea Action Plan,
BSAP).47 Ett flertal av åtgärderna riktar sig mot jordbruket,
inklusive åtgärder för minskad användning av mineralgödsel och
naturgödsel. De kostnadseffektiva lösningarna i dessa studier
utgörs av den lägsta kostnaden för att nå en bestämd minskning av
utsläppen. Ju högre målsättningen för minskningen är, desto högre
46

Författarna redovisar dock inte hur allokeringen av kostnaderna till de olika miljövärdena
har gjorts. Uppdelningen av detta slag kan inte göras på ett mekaniskt sätt. Detta gör
uppskattningen osäker.
47
Se exempelvis Elofsson (2010) och Gren m.fl. (2008).
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blir marginalkostnaden och desto fler åtgärder kan bli aktuella.
Enligt Gren m.fl. (2008) är minskning av mineralgödsel ett
effektivt medel för små utsläppsreduktioner. Kostnaden för denna
åtgärd stiger dock snabbt ju större reduktion som behövs.
Våtmarker och fånggrödor ses som lågkostnadsalternativ.48
I en nyligen publicerad rapport från BalticStern (Havs- och
vattenmyndigheten, 2013) analyseras kostnaden och nyttan av att
minska övergödningen av Östersjön. Nyttan uppskattades med
hjälp av en betalningsviljeundersökning. Enligt studien är
svenskarna beredda att betala 7,5 miljarder kronor för ett friskare
hav. Då kostnaderna för Sverige skattades till 3 miljarder ger detta
en hög samhällsekonomisk lönsamhet, även vid en betydande
felmarginal i nyttoskattningen. Fånggrödor och våtmarker ingick i
den optimala lösningen för utsläppsreduktionen i Sverige.49
Resultaten av studierna som presenterades är inte direkt
jämförbara med skattningarna som halvtidsutvärderingen kommit
fram till, men kan ge en viss indikation på hur kostnadseffektiva
åtgärderna i landsbygdsprogrammet är. Dessa förefaller hävda sig
väl, i synnerhet vid höga reduktioner av utsläpp. Den höga
betalningsviljan för ett renare hav och det stora behovet av att
minska belastningen på Östersjön tyder på att landsbygdsprogrammets åtgärder är motiverade. Den optimala åtgärdssammansättningen bör dock även inkludera beskattning av mineralgödsel.
Stöd till Miljöinvestering och Miljöersättning kan under programperioden även ges till regionalt prioriterade ersättningar med
motivet att anpassa insatserna till länens särskilda behov. Detta har
utmynnat i en mängd olika insatser som det inte finns tillräcklig
information att analysera. Därför diskuteras inte dessa stöd
närmare.

48

Gren m.fl. (2008, tabell 8 sid. 24) förefaller dock utgå från en mycket högre kostnad för
skyddszoner än halvtidsutvärderingens skattningar.
49
Med hjälp av två optimeringsmodeller har man försökt hitta en optimal sammansättning av
åtgärder. Den optimala lösningen för Sverige med en av modellerna (Ahlvik, personlig
kommunikation) omfattar reduktion av mineralgödsel, reduktion av antalet grisar med
nötkreatur samt ökning av fånggrödor och våtmarker. Ahlvik bygger sin analys på data från
Gren och Elofsson vilket troligtvis innebär en överskattning av kostnaderna för
skyddszoner.
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Jämförelse mellan åtgärder mot växtnäringsläckage och för den
biologiska mångfalden
Jämför man åtgärderna för att minska växtnäringsförluster och för
att bevara biologisk mångfald visar det sig att landsbygdsprogrammet har varit betydligt mer framgångsrikt och kostnadseffektivt när det gäller att hantera växtnäringsläckage än när det
gäller att hejda förlusten av biologisk mångfald. Till viss del kan
detta bero på att riktade åtgärder är mer ändamålsenliga, men också
på att dessa två problemkategorier påverkas olika av strukturomvandlingen. Växtnäringsförluster är inte lika tydligt knutna till
att jordbrukets struktur förändras. Tvärtom kan strukturomvandlingen vara till hjälp, då många åtgärder som syftar till att öka
effektiviteten i gödselutnyttjandet, till exempel precisionsodling, är
lättare/billigare att genomföra på större enheter. Vidare är
kausaliteten tydligare och klarare; växtnäringsproblemen beror på
hur mycket gödsel som används, hur den hanteras, om marken
hålls bevuxen m.m. Den biologiska mångfalden påverkas av olika
faktorer: betesmarkernas omfattning, fältens storlek, förekomsten
av småhabitat, produktionens sammansättning, växtföljden, användning av kemiska bekämpningsmedel, gödsling m.m. Strukturomvandlingen har tenderat att ha en negativ effekt på den
biologiska mångfalden, i synnerhet nedläggning av vissa habitat och
fältförstoring. Med undantag för Schweiz har inget land i
Västeuropa lyckats hejda försämringen av biologisk mångfald
(Bureau, 2012), men i Sverige riktas en mycket stor del av hela
programmets resurser mot detta mål och det är således rimligt att
förvänta sig ett bättre utfall.
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Övergripande bedömning av
programmet i dess helhet

En samlad bild av programmets effekter samt av de utvärderingsmetoder som har använts ges i Appendix 1 och upprepas därför
inte här. I korthet kan det konstateras att det är tveksamt om den
nytta programmet har genererat motsvarar dess kostnad, även om
en regelrätt kostnadsnyttokalkyl inte har kunnat göras. Positiva
effekter har kunnat noteras för åtgärder mot näringsläckage och
stöd till betesmarker men olika stöd överlappar varandra och de
positiva effekterna avtar på marginalen. Vidare är den teoretiska
grunden för många åtgärder svag, särskilt när det gäller åtgärder för
att stötta landsbygdens näringsliv och dess sociala kapital, och de
långsiktiga effekterna är okända.

9.1

Balans mellan programmets olika delar

Landsbygdsprogrammets åtgärder riktas mot olika problem och
består både av generella och selektiva åtgärder. Frågan uppkommer
om rätt balans råder mellan olika åtgärdskategorier. Inriktas
åtgärderna mot relevanta problem och har programmet en
komparativ fördel att lösa problemen i fråga?
Att programmet domineras av miljöåtgärder är en korrekt
prioritering. Marknadsmisslyckanden finns främst när det gäller
produktion av kollektiva nyttigheter och programmet stödjer
denna produktion. Dessa nyttigheter, t.ex. biologisk mångfald, är
vidare knutna till jordbrukslandskapet och är således sektorsspecifika, vilket föranleder användning av sektorsspecifika åtgärder.
Landsbygdens/glesbygdens ekonomiska och sociala situation påverkas emellertid i betydligt högre utsträckning av stora och
generella politikområden såsom skattepolitik, socialpolitik, arbetsmarknadspolitik etc., och programmet kan knappast bidra annat än
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marginellt inom dessa områden. Ser man till utfallet av åtgärderna
kan man också konstatera att programmet har lyckats bättre när
det gäller att leverera samhällsnytta inom miljöområdet, där
positiva effekter kan påvisas, än när det gäller ekonomiska och
sociala sammanhang, där investeringsstöden tränger ut ordinarie
verksamhet och den långsiktiga effekten av ”byautveckling” är
osäker.
Ser man till miljöåtgärdernas praktiska utformning är dock
balansen mellan breda miljöstöd och riktade stöd felaktig. För
mycket resurser satsas på breda stöd som har tveksam miljöeffekt
och i vissa fall främst fungerar som ett inkomststöd. En annan
obalans råder när det gäller allokeringen av resurserna mellan de två
viktigaste miljömålen: att bevara biologisk mångfald och att minska
övergödningen. Mer än tio gånger så mycket satsas på det förra
trots att utvärderingen visar på tydligt positiva resultat för övergödningsåtgärderna.

9.2

Programmets interna konsistens

Programmet är inte internt konsistent. Genom kapitalsubventioner
till jordbrukets investeringar subventionerar man bort arbetskraften från jordbruket samtidigt som satsningar på småskalig
livsmedelsförädling innebär en satsning på en arbetsintensiv
produktionsteknik. På grund av den starka undanträngningseffekten är inkonsistensen de facto inte så stark eftersom
majoriteten av investeringarna ändå skulle ha genomförts, men
programmet strävar ändå mot motstridiga mål. Programmet saknar
vidare en enhetlig definition av vilken landsbygd som ska utvecklas.
I korthet menar man med landsbygden främst lantbruksföretag.
När det gäller miljöåtgärderna bestämmer problemens lokalisering i
vilken region pengarna ska satsas, vilket också bör vara fallet.
Däremot kan man fundera på om det är motiverat att stöd till
lantbrukets investeringar och vidareförädling samt lantbrukets
infrastruktur även ska gå till ”problemfria” regioner, medan
satsningar på att utveckla landsbygdens näringsliv i övrigt enbart
går till mer glesbefolkade områden.
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Bristande täckning av viktiga problem?

Slutligen kan man fråga sig om det saknas något i programmet.
Finns det exempelvis relevanta marknadsmisslyckanden som
programmet bör korrigera för men som inte inkluderas? Saknas
intressanta åtgärder som finns i andra länder och som skulle kunna
vara lämpliga för svenska förhållanden?
Inom miljöområdet kan man efterfråga vissa förändringar av
programmets utformning. Miljöersättningar inom det svenska
landsbygdsprogrammet betalas till enskilda producenter oavsett
vad andra producenter i närheten gör. I princip innebär detta att
man utgår från att miljönyttan stiger proportionellt med antalet
anslutna hektar och att det saknas tröskeleffekter eller synergier
när olika slags åtgärder kombineras. Att utgå från ett helt landskap
när åtgärderna utformas har länge efterlysts i bl.a. tidigare
utvärderingar, men detta perspektiv saknas i programmet.
Många av miljöproblemen i jordbruket orsakas av processer som
endast till en begränsad del är påverkbara av politiska åtgärder på
hemmaplan och i synnerhet med åtgärder riktade enbart till
jordbruket. Långväga atmosfäriskt nedfall (kväve, svavel,
kadmium) påverkar både jordbruksmark och övrig miljö negativt.
Dessa problem har fallit utanför programmets satsningar men
borde i princip kunna täckas av programmet.
Landsbygdsprogrammet bygger implicit på ett antagande om att
jordbruksföretagandet bedrivs på heltid men kan behöva
diversifieras genom breddning av verksamheten på gården för att
dryga ut inkomsterna. En mycket stor del av lantbrukarhushållens
förvärvsinkomster kommer dock från löner. Om syftet med
diversifieringen är att lösa ett potentiellt inkomstproblem är det
därför tveksamt att bortse från diversifiering genom arbete utanför
gården. Vidare utgår man från att landsbygdens problem endast kan
lösas av landsbygdens befolkning. Även här efterlyses ett bredare
synsätt där fler potentiellt verksamma aktörer på landsbygden
inkluderas.
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Hur kan landsbygdsprogrammet
förbättras?

10.1

Varför bör programmet förändras?

Den presenterade analysen genomfördes med den samhällsekonomiska effektiviteten som huvudsakligt utvärderingskriterium.
Även om stor osäkerhet föreligger utmynnar analysen i slutsatsen
att det är mycket tveksamt om programmet genererar en samhällsnytta som motsvarar programmets kostnader. Ett alternativt sätt
att analysera programmet är att ställa frågan om programmet har
varit framgångsrikt när det gäller att nå sina övergripande mål. Om
man ser jordbrukets konkurrenskraft, bevarandet av den biologiska
mångfalden och en positiv befolkningsutveckling på landsbygden
som tre centrala mål för programmet kan konstateras att dessa inte
har uppnåtts – även om måluppfyllelsen säkerligen skulle varit
sämre i avsaknad av programmet, i synnerhet när det gäller
miljömålen. Den biologiska mångfalden fortsätter att försämras.
Den negativa befolkningsutvecklingen för glesbygdskommuner
fortsätter och den ekonomiska aktiviteten koncentreras till
storstäderna. Självförsörjningsgraden av jordbruksprodukter i
Sverige sjunker vilket betyder att det svenska jordbruket har
problem med att hävda sig på marknaden. Det svenska programmet
har sett tämligen likadant ut sedan Sverige blev medlem i EU och
de centrala målen har varit desamma. Både den svaga måluppfyllelsen och den tveksamma samhällsnyttan borde föranleda en
omprövning av programmet. Endast relativt sett små förändringar
föreslås dock av Jordbruksverket (Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, 2012) inför den nya programperioden. Jordbruksverket
motiverar den uteblivna revideringen med de omställningskostnader som skulle bli ett resultat av programbytet. Omställningskostnaderna måste dock bedömas som relativt sett
betydelselösa jämfört med programmets totala omslutning, som
107

Hur kan landsbygdsprogrammet förbättras?

2013:6

under nuvarande programperiod uppgår till 36 miljarder svenska
kronor.

10.2

Förutsättningar för utformningen av det nya
programmet

För att kunna godkännas av EU måste programmet följa EUförordningen
gällande
landsbygdsutveckling
(European
Commission, 2011). De viktigaste implikationerna av denna är
följande: programmet måste medfinansierats med nationella medel
och får inte överskrida Sveriges nationella kuvert för pelare 2,
programmet måste bestå av åtgärder ur den i förordningen
föreslagna åtgärdsmenyn, ersättningar får betalas för merkostnader
för prestationen och stöd kan inte betalas för ett åtagande som
producenter enligt lag måste utföra. Ytterligare en aspekt som kan
begränsa handlingsutrymmet när det gäller att utforma det nya
programmet har med tidsaspekten att göra, då programmet ska
implementeras på nationell nivå relativt kort tid efter att den
gemensamma politiken har beslutats på EU-nivå.
EU står för ungefär hälften av kostnaden för programmet. På
kort sikt innebär detta att de åtgärder som ingår i EU-program blir
hälften så dyra jämfört med motsvarade inhemska program.
Kostnaden är dock ingalunda noll. De budgetmedel som medfinansieringen kräver har alternativ användning vars värde
programmet måste kunna matcha. Hur självklart detta än låter
förefaller det finnas en oskriven lag som säger att EU-pengar alltid
måste ”tas hem” och användas nationellt. På EU-nivå visar sig detta
genom att medlemsländerna är mer intresserade av återflödet till
det egna landet än av politikens långsiktiga effekter. Att det alltid
verkar attraktivt att använda EU-medel beror på att man glömmer
bort att dessa inte får användas fritt och att en ineffektiv politik
kan bli en förlustaffär även om andra står för hälften av notan. I ett
långsiktigt perspektiv är det inte förnuftigt att se EU-medel som en
”fri” resurs, då dessa kommer från skattemedel. Vidare kan man
notera att systemet är utgiftsdrivande och knappast bidrar till en
effektiv resursallokering på EU-nivå.
Vid en snabb genomläsning förefaller den nya och den gamla
landsbygdsförordningen mycket olika varandra, då strukturen ser
mycket annorlunda ut. En noggrannare granskning visar dock att
många gamla åtgärder finns kvar i nya skepnader och konstellat108
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ioner. Det faktum att förslaget till ett nytt landsbygdsprogram som
presenterades av Jordbruksverket (jämför ovan) och som enligt
verkets egen bedömning är tämligen likt det föregående
programmet, visar att förändringen av förordningen är till intet
förpliktande. I princip innebär detta att det var möjligt att skriva
om det gamla programmet efter nya regler utan att nämnvärt
behöva ändra det, vilket i sig är anmärkningsvärt. Att på detta sätt
”hälla gammalt vin i nya flaskor” är samtidigt en tids- och
resurskrävande process eftersom nationella föreskrifter m.m. måste
skrivas om.
Att i detalj jämföra den nya förordningen mot den gamla kan av
utrymmesskäl inte göras här. I stället presenteras några selektiva
nyheter i syfte att bereda underlag till policyrekommendationer.
Den nya förordningen är mer koncentrerad och flera åtgärder
har slagits samman. De fyra axlarna ska ersättas med sex fokusområden och åtgärderna knyts inte lika tydligt till ett specifikt
område. Nyheter är bland annat ett helt nytt riskhanteringsinstrument som kan utformas på olika sätt, bl.a. som subventioner
till försäkringspremier eller som inkomststabilisering. Delvis nytt
är bland annat stödet Jordbruks- och företagsutveckling som
motsvarar flera av de tidigare stöden (startstöd för jordbruksföretag, diversifieringsstödet och mikroföretagsstödet), och stödet
till samarbete, i så måtto att det har blivit betydligt bredare än den
gamla samarbetsåtgärden som inriktades på att utveckla nya
produkter, dvs. på innovationer. Det nya stödet omfattar en mängd
olika samarbetsformer, bl.a. på miljöområdet, samarbete inom
klimatfrågor, gemensamt utnyttjande av resurser och anläggningar
m.m.
I praktiken utgör kravet att ersättningen endast får täcka
merkostnader/förlorad inkomst ingen reell begränsning av den
nationella handlingsfriheten. Kravet är dock viktigt för att
säkerställa att programmen är tillräckligt differentierade så att högkostnadsproducenter med en värdefull miljö inte hamnar utanför,
vilket kan inträffa med standardiserade genomsnittsersättningar.
Jordbrukare kan inte få en subvention inom landsbygdsprogrammet för åtagande som de enligt lagen är skyldiga att
uppfylla, även om det rör sig om nationella bestämmelser som går
längre än vad EU-lagstiftningen kräver. Att man inte kan få en
subvention för att följa lagen förefaller vara en självklarhet, men är i
EU-sammanhang mer komplicerat än så. EU:s lagstiftning är
harmoniserad, men oftast är det minimireglerna som är
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gemensamma. Länderna har möjlighet att gå längre, vilket Sverige
ofta har gjort, i synnerhet när det gäller djurskydd. Samtidigt kan
producenterna få ett stöd inom landsbygdsprogrammet för
djurskydd utöver den nationella lagens krav (Art 34). Detta
snedvrider konkurrensen till de ambitiösa ländernas nackdel.
Högre produktionskostnader till följd av de svenska djurskyddskraven har hävdats påverka jordbrukets konkurrenskraft negativt
(LRF, 2013). Svenska regeringen har därför försökt att utverka
tillstånd för att kunna betala subventioner för strängare
djurskyddsregler.
Inför det nya programmet har Kommissionen kommit med
specifika rekommendationer till medlemsstaterna. I vilken mån
dessa rekommendationer är de facto tvingande är en öppen fråga. I
det svenska fallet vill Kommissionen att Sverige inför det nya
rikshanteringsinstrumentet samt att satsningar på djurskyddsåtgärder bör bli mindre omfattande eftersom förhållandena i
Sverige i detta avseende är bättre än i andra medlemsstater. Att
Kommissionen på detta sätt försöker påverka utformningen av
nationella landsbygdsprogram är mycket tveksamt, i synnerhet ur
ett subsidiaritetsperspektiv. Subsidiaritetsprincipen innebär att en
gemensam politik är motiverad om den blir bättre än den politik
länderna skulle åstadkomma var för sig. För att detta skulle inträffa
för landsbygdsprogrammet, där gränsöverskridande effekter
saknas, krävs att Kommissionens tjänstemän har bättre kännedom
om de nationella preferenserna och de nationella kostnaderna än
nationella beslutsfattare. Detta är föga troligt.
Alla åtgärder som föreslås i nedanstående rekommendationer är
förenliga med den nya förordningen och kan i princip följas. Den
reella begränsningen av handlingsfriheten på kort sikt ligger snarare
i tidsaspekten, då ett kompromissbeslut om budgetramarna för den
nya jordbrukspolitiken fattades på EU-nivå i slutet av juni. Det
nationella kuvertet för Sverige är därmed bestämt, vilket öppnar
vägen för förhandlingar om programmets utformning mellan
respektive medlemsland och Kommissionen. Ett förslag på
programmets utformning ska lämnas till Kommissionen i december
2013, men det är möjligt att få anstånd några månader. Vidare finns
möjligheter till programrevideringar på årsbasis. Sammantaget
betyder detta att det tekniskt sett finns möjligheter att väsentligt
revidera det tidigare programmet inför den kommande programperioden, i synnerhet på några års sikt.
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Effektivitet eller inkomstomfördelning generella rekommendationer

Den tidigare analysen visar att många av de tillämpade åtgärderna
tränger undan ordinarie verksamhet. Omfattningen av den
sammanlagda undanträngningen kan inte bedömas exakt, men är
för vissa stödformer betydande. Undanträngningen innebär att
stöden, i stället för att påverka resursallokeringen i en
effektiviserande riktning, fungerar som inkomsttransfereringar.
Det saknas dock en samlad bild av hur dessa transfereringar
påverkar inkomstfördelningen. Modellkörningarna (med avseende
på miljöstöden) visar att störst effekter uppkommer för jordbruket
i norra Sverige, men detta säger ingenting om effekten på
hushållsnivå, då ingen hänsyn tas till de sökandes inkomster när
stöden beviljas. Åtgärdernas effekt på inkomstfördelningen är
således inte ett resultat av en medveten strategi. När det gäller
miljötjänster är det knappast meningsfullt att ta hänsyn till
inkomsten hos leverantören av dessa. För företagsstöden skulle det
dock kunna övervägas, och för investeringsstödet till jordbruket
var så faktiskt fallet under en period i EU:s historia. Om sådana
hänsyn skulle tas, skulle transfereringarna kunna få en tydligare
fördelningsprofil, speciellt med tanke på att satsningar på småjordbruk är tillåtna enligt den nya förordningen.
Det bör dock påpekas att socialpolitiken generellt sett är ett
betydligt effektivare instrument när det gäller att påverka inkomstfördelningen än sektorspolitik som landsbygdsprogrammet. Detta
utmynnar i en generell rekommendation att programmet bör
inriktas på att höja effektiviteten i resursallokeringen och undvika
sådana stödformer där sannolikheten är stor för att stödet ersätter
ordinarie verksamheter. I praktiken innebär det att stöd till privata
varor på fungerande marknader bör undvikas och att programmet
bör inriktas på varor som marknaden misslyckas att tillhandahålla.
När marknaden inte fungerar väl, pga. exempelvis höga
transaktionskostnader eller informationsproblem, är det generellt
sett bättre att försöka ta bort eller minska det underliggande
problemet än att kompensera för dess skadeverkningar. När det
gäller miljöstöden handlar det om att undvika att betala för sådant
som ändå levereras, antingen som en biprodukt till en kommersiell
aktivitet eller som ett resultat av stöd i första pelaren. Specifika
förslag som följer ur dessa generella rekommendationer presenteras
nedan med uppdelning i näringslivsstöd, förutsättningsskapande
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stöd, ”sociala” stöd och miljöstöd. Förslagen anknyter till, och
vidareutvecklar, vissa av halvtidsutvärderingens rekommendationer.
En viktig övergripande slutsats av programutvärderingen är att
vi inte vet tillräckligt om programmets effekter. Utvärderingen av
programmet måste därför förbättras, så att vi kan få bättre kunskap
om huruvida samhällets resurser används effektivt. Hur detta bör
göras diskuteras avslutningsvis.

10.4

Generella principer när det gäller programmets
utformning

Utgångspunkten för förbättringsförslagen när det gäller det nya
programmet är de åtgärder som ingår i den nya landsbygdsförordningen. Vissa reflektioner om utvidgningar på längre sikt ges
dock också.
Näringslivsstöden
Tyngdpunkten i det nuvarande programmet ligger på jordbruket
och till jordbruket relaterade verksamheter. Det tyngsta medlet
utgörs av kapitalsubventioner. Båda dessa aspekter kan ifrågasättas.
Som tidigare har påpekats bygger kapitalsubventioner på
antagandet att kapitalmarknaden inte förmår att förse jordbruksföretag, småskaliga livsmedelsförädlare, turistföretag m.m. med lån
för att investera och växa. En genomgång av litteraturen visar att
det är svårt att finna empiriska belägg för att bristande
kapitalförsörjning hindrar landsbygdsföretagens utveckling. De
eventuella problem med kapitalförsörjning eller kreditransonering
som små företag möter är inte sektorsspecifika och borde därmed
mötas med generella lösningar som syftar till att förbättra
kapitalmarknadens funktionssätt för samtliga små företag på
landsbygden. Exempelvis kan man fråga sig huruvida ett offentligt
ingripande för att motverka kreditbegränsningar på grund av en
icke-fungerande kapitalmarknad bör utformas som ett stöd utan
krav på återbetalning, eller om det i större utsträckning bör likna
ett lån. Offentliga stöd i form av lån med återbetalningskrav är
lämpliga främst när det gäller stöd som ges till långsiktigt
lönsamma företag som utvecklar produkter som efterfrågas på
marknaden, eftersom detta genererar intäkter till företaget.
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EU-förordningen bygger dock på subventioner och inte på
lånegarantier, vilket vore den långsiktigt önskvärda lösningen.
Givet de starka beläggen för att subventioner tränger undan
ordinarie verksamhet bör dessa undvikas, i synnerhet när det gäller
lönsamma projekt hos väletablerade företag. Företag i nyetableringsfasen, som inte har tidigare verksamhet att visa upp, kan ha
svårare att säkra finansieringen. Detsamma gäller för företag i
tjänstesektorer. Risken för undanträngning är mindre när det gäller
dessa företag. Även om några företag kan ha svårt att få lån är det
emellertid bättre att satsa resurser på att förbättra förutsättningarna
för alla företag på landsbygden än att erbjuda stora subventioner till
vissa jordbruksföretag. Resurser bör således satsas på de
förutsättningsskapande åtgärderna.
Det bör påpekas att flera av näringslivsstöden ges till verksamheter som kan främja hållbar utveckling, vilket kan ses som en vara
med positiva externa effekter. Investeringsstödet kan ges till
investeringar i energigrödor, investeringar för en förbättrad
djurvälfärd och förnyelsebar energi, som alla kan ha positiva
externa effekter. Förekomsten av dessa skulle kunna motivera en
subvention. Subventionen bör dock stå i paritet med den externa
effektens värde, vilket svårligen motsvarar nuvarande subventionsnivå på i snitt 27 procent av investeringen.
Av landsbygdsprogrammets alla medel tillfaller över 80 procent
jordbruket. Detta beror naturligtvis på miljöstöden, men även om
dessa räknas bort är jordbrukets andel betydligt större än sektorns
andel av produktionen på regional nivå. Att en sektor som svarar
för en försvinnande liten del av landsbygdens ekonomi skulle
kunna vara en utvecklingsmotor är knappast troligt. Antalet
jordbruksföretag uppgår till 71 000, vilka svårligen kan hålla den
svenska landsbygden levande. Primärproduktionen i jordbruket är
vidare en mycket kapitalintensiv verksamhet, vilket betyder att
kostnaden för ett nytt arbetstillfälle, i den mån sådana skapas, är
mycket hög. Vill man utveckla landsbygden bör hela näringslivet
vara i fokus.
Utöver satsningar på primärproduktion kretsar satsningarna i
det nuvarande programmet runt jordbrukets diversifiering. Genom
satsningar på småskalig livsmedelsproduktion, gårdsbutiker eller
turism gör landsbygdsprogrammet ett försök att vända den tidigare
utveckling som har inneburit att vissa arbetsmoment (förädling,
försäljning samt produktion av egna insatsvaror) har flyttat från
gårdarna till andra sektorer och ut från landsbygden. Den snabba
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produktivitetsökningen som har kännetecknat utvecklingen inom
jordbruket berodde till en del på denna utflyttning, då dessa
verksamheter i regel är resurskrävande, vilket sänker faktorproduktiviteten och ökar arbetsbehovet. Hos vissa konsumenter
finns en betalningsvilja för hantverksmässiga livsmedel, men
eftersom priserna dessa livsmedel betingar är höga, rör det sig om
en nisch. Frågan är hur stort tillskott till sysselsättningen det totalt
kan röra sig om, och i synnerhet vilken utvecklingspotential det
finns i dessa verksamheter. De diversifieringsaktiviteter man satsar
på har troligtvis en begränsad marknad, och hantverk är en svår
bransch i ett höglöneland med begränsad lönespridning. Generellt
sett är det inte nischverksamheter som kan vända utvecklingen. Där
behoven är störst, dvs. i avflyttningsbygder, är dessutom
förutsättningarna för att etablera verksamheter som är beroende av
en köpstark kundkrets relativt sett sämre. Återigen landar
rekommendationen för framtida landsbygdsprogram i att fokusera
på hela näringslivet och även på små och medelstora företag på
mindre orter.
Slutligen bör det påpekas att satsningar på jordbrukets
diversifiering handlar om att diversifiera en sektor som redan är
helt diversifierad, men på ett annat sätt! Som tidigare har påpekats
är löneinkomster helt avgörande för jordbrukarhushållens taxerade
inkomster. Satsningar som underlättar för lantbruksföretagarna att
skaffa sig kompletterande inkomster utanför gården, exempelvis
bättre infrastruktur eller lämplig utbildning, har därför troligtvis
stor betydelse för lantbruksföretagens fortlevnad.
Analysen kan sammanfattas i följande rekommendationer:
 Skapa bättre förutsättningar för alla företag på landsbygden i
stället för att subventionera kapital för vissa jordbruksföretag. I synnerhet bör subventioner till lönsamma projekt
hos väletablerade företag undvikas.
 Lantbruksföretagen är för få för att hålla den svenska
landsbygden levande. Hela näringslivet bör vara i fokus.
 Subventioner till verksamheter med positiva externa effekter
bör stå i paritet med den externa effektens värde.
 Satsningar på diversifiering av jordbrukets/ landsbygdens
ekonomi bör bli bredare jämfört med den nuvarande starka
fokuseringen på vidareförädling och turism.
 Underlätta för lantbruksföretagarna att skaffa sig
kompletterande inkomster utanför gården
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Förutsättningsskapande stöd
Rådgivning och utbildning
Landsbygdsföretag saknar de fördelar som lokalisering till större
orter ger. Man har sämre tillgång till kvalificerade konsulttjänster,
utbildad arbetskraft, infrastruktur och kommunikationer. Stöd till
näringslivet på landsbygden borde därför i större utsträckning
försöka kompensera för gleshetens nackdelar genom att tillhandahålla rådgivning, utbildning och specialiserade tjänster. Erfarenheter från tidigare utvärderingar tyder på att utbildningarna borde
vara längre. Det nuvarande programmet riktar sig inte i nämnvärd
utsträckning mot företagsservice etc. Här finns således möjligheter
till förbättringar.
Stöd till innovationer
Ett viktigt stöd som har misslyckats i det nuvarande programmet
men som har en potential att öka effektiviteten är stödet till
innovationer, då innovationer är den viktigaste drivkraften för
produktivitetstillväxt i jordbruket (Pardey m.fl., 2012). Studier
visar också att jordbruksforskning är lönsam för samhället med ett
utbyte som klart överstiger de satsade kostnaderna (Alston m.fl.,
2000). Jordbruket består av många små enheter utan egen FoU och
handlar om en komplicerad biologisk-teknisk verksamhet som
utsätts för hård konkurrens där riskerna är många. Det kan
innebära stora svårigheter för producenterna att identifiera lämpliga
innovationer och att prioritera mellan dem, givet svårigheterna att
genomföra många förändringar på samma gång. Moderna lantbrukare kan därför vara betjänta av innovationer på många och vitt
skilda områden.
Det har blivit mycket vanligt att analysera innovationer i termer
av innovationssystem. Ansatsen har anammats av ett flertal
nationella och internationella organisationer såsom VINNOVA i
Sverige, OECD, EU, UNCTAD och Världsbanken. OECD (2013)
hävdar att innovationspolitik är väsentlig för att förbättra
jordbrukets innovationssystem (AIS). Staten spelar en central roll
när det gäller at tillhandahålla kunskapsinfrastruktur och är en
viktig finansiär av all FoU. Det kan därför vara lämpligt att utgå
från systemansatsen för att utforma innovationssatsningar i jordbruket. Innovationssystem utgörs av ett nätverk av organisationer,
115

Hur kan landsbygdsprogrammet förbättras?

2013:6

företag och individer som fokuserar på att introducera nya
produkter, processer och organisationsformer för ekonomisk
(kommersiell) användning, tillsammans med institutioner och
politik som påverkar deras beteende (World Bank, 2006).
Ett innovationssystem fyller många funktioner: behovsinventering, utveckling, testning och anpassning av teknologier,
utbyte av erfarenheter, resursmobilisering, legitimering samt
skapande av marknader och incitament (Hekkert m.fl., 2009). En
generell rekommendation är därför att dessa funktioner bör
stärkas. Detta kan exempelvis ske genom satsningar på inkubatorer,
kompetenscenter, riskkapital, offentlig upphandling av nya teknologier, gemensamma forskningsprogram, privat och offentligt
partnerskap etc. Innovationsstöd bör också omfatta mekanismer
för att överbrygga innovationshinder och stöd till överbryggningsoch förmedlarinstitutioner.
När det gäller jordbruket kan följande tre huvudkomponenter
urskiljas i innovationssystemet: forsknings- och utbildningssystemet,
jordbrukets värdekedja samt brobyggande institutioner, däribland
mäklare. Dessa påverkas, å ena sidan, av både informella (attityder
och värderingar) och formella (lagar och förordningar) institutioner, å andra sidan av kunskapsinfrastruktur och av relevant
politik. Mellan forskning/utbildning och jordbrukets värdekedja
förekommer det ett stort antal intermediära, brobyggande
institutioner. Dessa institutioner spelar en stor roll i innovationssystemet, då de kan mildra svårigheter för lantbrukarkollektivet,
som består av många små enheter, att organisera efterfrågan på
kunskap, teknologi, organisatoriska förändringar och att hitta
effektiva mekanismer som underlättar informationssökning
(Klerkx m.fl., 2008).
Vilka rekommendationer följer för programmets räkning?
Generellt sett borde innovationsstödet till jordbruket/förädlingsindustrin följa samma principer och koordineras med gällande
regler för innovationsstödet till andra sektorer. Det finns skäl att
subventionera innovationsrådgivning eftersom en verksamhet av
detta slag har svårt att etablera sig på marknaden eller att stödja
olika innovationsmäklarfunktioner, i synnerhet när det gäller att
artikulera behoven hos mindre företag, (Klerkx m.fl., 2009). I
synnerhet borde man ta vara på de erfarenheter från innovationsstöd till småföretag som har genererats genom ALMI:s tidigare
verksamhet. De stödformer som förekommer hos vissa av
regionförbunden – konsult eller kompetenscheckar, såddpengar
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m.m. borde kunna utnyttjas eller inkorporeras i stöd till rådgivning,
kunskapsöverföring och information samt samarbetsråd och
företagsutvecklingsstöd. Det kunde vidare behövas en typ av
”fångstnät” för att systematiskt samla, katalogisera, värdera och
sprida innovativa idéer, då potentiellt intressanta idéer som de
svenska innovationsmäklarna inte har lyckas knyta finansiering till
inte utvecklas vidare (Rabinowicz m.fl., 2012).
Ytterligare ett sätt att stärka innovationssystemets sökfunktion
kan vara innovationsscouter, dvs. individer som använder sin
arbetstid, helt eller delvis, till att systematiskt spana efter innovationsuppslag utifrån lämplighet för landsbygdsområden. En
besläktad idé diskuterades i Skottland (Scottish Executive, 2007)
för en regional administrations räkning av en akademiskt baserad
konsultgrupp efter norska förebilder. Vidare har virtuella
inkubatorer föreslagits av Hushållningssällskapen och Landsbygdsnätverket i en intervjuundersökning (Rabinowicz m.fl., 2012)
Sådana inkubatorer förekommer i andra länder men är ganska
sällsynta (Zedtwitz och Grimaldi, 2006). Det är inte säkert att idén
skulle fungera men den skulle kunna testas i en liten skala.
Analysen kan sammanfattas i följande rekommendationer:
 Innovationsstödet bör koordineras med stöd till
innovationer i andra sektorer och baseras på erfarenheter från
dessa stöd.
 Innovationsmäklare och innovationsrådgivning bör subventioneras.
Service och infrastruktur
Det övergripande målet för åtgärderna som riktas mot ökad
livskvalitet på landsbygden, att behålla och helst öka landsbygdens
befolkning, är helt orealistiskt i förhållande till programmets
resurser och bidrar inte till programmets trovärdighet. Vidare kan
man påpeka att avfolkningen av glesbygden inte är ett problem i
sig. De som flyttar gör det frivilligt och är troligtvis nöjda, framför
allt med tanke på att anledningen till flytten ofta är arbete och
utbildning. De negativa konsekvenserna uppkommer för dem som
stannar kvar genom försämrat underlag för offentlig och
kommersiell service. I stället för att satsa på att försöka vända
befolkningsströmmar där tidigare försök har misslyckats bör man
satsa på att mildra de problem som är förknippade med av117
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folkningen. Landsbygdsprogrammets åtgärder kan dock inte spela
annan än en mycket begränsad roll i detta sammanhang genom att
på marginalen komplettera de ”stora politikområdena”.
Det förefaller rimligt att fokusera på få väsentliga åtgärder,
såsom tillgång till grundläggande tjänster, som berör stora
befolkningsgrupper, i stället för en vildvuxen projektflora. Art 21 i
det nya programmet identifierar satsningar på projekt med fokus på
byggande av infrastruktur, vilket är ett exempel på en lämplig
åtgärd. Attraktiv natur, som är målet i vissa andra stöd, är en av
landsbygdens fördelar och påverkar säkerligen viljan att bo där. Det
är dock inte troligt att flyttningsströmmen från glesbygder
kommer att vända om den attraktiva naturen på marginalen blir
något attraktivare genom riktade restaureringsprojekt. Snarare bör
livskvalitetsatsningar tillföra sådant som saknas på landsbygden,
exempelvis större möjligheter att delta i kulturlivet.
Som tidigare har påpekats är stöd i projektform inte lämpliga för
att hantera permanenta underskott. Problem av engångskaraktär,
exempelvis uppbyggnad av infrastruktur, kan dock hanteras på
detta sätt. Många infrastruktursatsningar förutsätter dock ett
långsiktigt åtagande eller någon form av fortsatt stöd. Annars
riskerar man att bygga fysiska förutsättningar för aktiviteter som
inte kan fungera av egen kraft. Satsningar i form av permanenta
strukturer bör därför prioriteras i stället för projekt. Större vikt bör
läggas på andra aktörer utanför landsbygden som kan leverera till
landsbygden och attrahera andra grupper till landsbygden.
Leader-verksamheten bör fokusera på aktiviteter som involverar
lokala kollektiva nyttigheter och sociala innovationer snarare än
utvecklingsstrategier rörande privat näringslivsverksamhet som det
varken är möjligt eller önskvärt att påverka.
Analysen kan sammanfattas i följande rekommendationer:
 I stället för att försöka att vända befolkningsströmmar bör
man satsa på att mildra de problem som är förknippade med
avfolkningen.
 Satsa på ett fåtal åtgärder, såsom tillgång till grundläggande
tjänster, i stället för en vildvuxen projektflora.
 Satsningar i form av permanenta strukturer bör prioriteras i
stället för satsningar i projektform.
 Leader-verksamheten bör fokusera på lokala kollektiva
nyttigheter och sociala innovationer.
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Bättre miljöprogram
Eftersom miljöåtgärderna dominerar landsbygdsprogrammet blir
det avgörande för hela programmets effektivitet hur dessa
utformas. När det gäller åtgärder som riktas mot växtnäringsläckage visar utvärderingen att dessa varit effektiva. Givet det stora
behovet att minska belastningen på Östersjön bör dessa åtgärder
öka i omfattning. Vidare kan det påpekas att samhällets hantering
av dessa negativa externaliteter även bör inkludera beskattning.
Detta styrmedel kan dock inte genomföras inom landsbygdsprogrammet.
Försämringen av statusen för arter knutna till odlingslandskapet
fortsätter samtidigt som över 2 miljarder kronor årligen spenderas
på åtgärder vars huvudsakliga syfte är att bevara den biologiska
mångfalden. Den stora utmaningen är att utforma effektiva
åtgärder för bevarande av biologisk mångfald. Av åtgärderna i
landsbygdsprogrammets miljödel är två, stödet till missgynnade
områden och stödet till miljövänlig vallodling, relativt diffusa och
de dithörande kraven måttliga. Dessa stöd går, enkelt utryckt, till
att odla gräs i regioner där det redan finns mycket gräs. Miljönyttan
för dessa åtgärder, i synnerhet av vallstödet, förefaller vara låg,
eftersom detta främst fungerar som ett inkomststöd. Mot denna
bakgrund vore det rimligt att vallstödet avskaffades. Ambitionen
borde vara att skapa effektivare, förslagsvis riktade, stöd (se vidare
nedan). Även en geografisk omfördelning av stödet är motiverad.
Stödet till jordbruket i Norrland är mycket högt, men hoten mot
den biologiska mångfalden är större i skogsbygder i södra och
mellersta Sverige, där också artrikedomen är större.
Även när det gäller ersättningar till ekologisk odling stöds hela
odlingssystem snarare än specifika, väldefinierade miljömål. I
halvtidsutvärderingen framkom att riktade åtgärder som våtmarker,
skyddszoner, fånggrödor och vårbearbetning är bättre när det gäller
att minska växtnäringsförlusterna än ersättningen till ekologisk
odling. För att minska växtnäringsförlusterna har halvtidsutvärderingen därför rekommenderat att mer resurser läggs på
riktade åtgärder och mindre på ersättningar till hela odlingssystem.
Också när det gäller den biologiska mångfalden bör selektiva
åtgärder övervägas.
Att utforma effektiva styrmedel när det gäller den biologiska
mångfalden är dock svårt. Svårigheterna beror på att kostnaderna
för att genomföra olika bevarandeaktiviteter varierar mellan

119

Hur kan landsbygdsprogrammet förbättras?

2013:6

producenter, vilket även är fallet med marginalnyttan av samma
aktivitet. Vidare är informationen asymmetrisk, då producenten har
bättre kännedom om både åtgärdens nyttor och sina alternativkostnader.
Vid utformning av styrmedel måste man ta ställning till fyra
olika frågor som har avgörande betydelse för effektiviteten (jämför
Hanley m.fl., 2012): vem ska få kontraktet, vad ska levereras
(aktivitet eller resultat) och till vilket pris. Vidare uppkommer
frågan om samordningen mellan olika producenters aktiviteter.
Vem ska få kontraktet?
I det nuvarande systemet ligger initiativet till att en bevarandeaktivitet äger rum enbart hos lantbrukaren. Tillsammans med att
både miljönyttan och ersättningen baseras på standardiserade
bedömningar bidrar detta till att miljöersättningarna får karaktären
av de facto stödrättigheter i stället för att vara en betalning för en
utförd prestation. I förslagen till utformning av det nya landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, 2012) har
förenkling varit en ledstjärna, och där blir denna tendens än
tydligare. Halvtidsutvärderingen föreslog att miljönyttan bör vara
styrande för hur miljöåtgärderna utformas. Detta skulle innebära
att högre ersättning erbjuds om det kan anses nödvändigt för att få,
ur miljösynpunkt, strategiskt placerade arealer anslutna, men även
att ersättningar inte betalas ut om miljönyttan i det aktuella fallet är
tveksam. Exempelvis är effektiviteten i en våtmark som anläggs
eller restaureras starkt beroende av dess utformning och
lokalisering. Även effektiviteten i ersättningen för skyddszoner
skulle kunna öka om ersättningen enbart begränsades till de platser
där ytavrinning faktiskt är ett problem. Även Revisionsrätten i EU
(ECA, 2011) påpekar i sin analys av miljöåtgärdernas effektivitet
att dessa ofta placeras i områden där nyttan är tveksam, och
efterlyser vidare en evidensbaserad identifiering av lämpliga
tillämpningsområden.
Om miljöaktiviteter i stället upphandlas eller auktioneras (via
s.k. omvända auktioner, dvs. när den som bjuder minst får
kontraktet) ligger initiativet i stället hos statsmakten. Användbarheten av omvända auktioner för svenska förhållanden analyserades
av Holstein (2013). I korthet är det tveksamt om systemet har
fördelar om det används i stor skala för relativt sett standardiserade
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kontrakt. Däremot kan omvända auktioner utgöra ett värdefullt
komplement, i synnerhet när det gäller att ”komplettera” ett
landskap med element som saknas, (jämför diskussionen nedan om
åtgärder på landskapsnivå). Generellt sett borde statsmakten spela
en mer uppsökande roll när det gäller att se till att miljöaktiviteter
kommer till stånd.
Betala för vad?
I det nuvarande systemet villkoras betalningen på genomförda
aktiviteter (marken betas). Ett alternativt sätt att skriva kontrakt på
vore att betala på basis av uppnått resultat (värdefulla växter
påträffas). Eftersom ersättningen som betalas i detta fall relateras
till utfallet i stället för till metoden för att nå det önskade målet,
kan kostnaden för genomförda aktiviteter minska, alternativt
utfallet förbättras, när lantbrukarna själva kan välja hur målet ska
nås och anpassa arbetet till individuella förutsättningar. Också den
dynamiska effektiviteten skulle kunna förbättras eftersom systemet
skapar incitament till att utveckla nya sätt och metoder att värna
miljön. Gibbons m.fl. (2011) hävdar att resultatbaserade
betalningar är fördelaktiga om det är svårt för statsmakten att veta
vilka aktiviteter som krävs för att t.ex. restaurera ett landskap. Man
kan också notera att risken att tveksamma miljöaktiviteter
genomförs, dvs. att lågkostnadsproducenter självselekterar sig till
programmet även om miljönyttan är låg (jämför ovan), minskar
med betalning för ett uppnått resultat snarare än genomförd åtgärd.
Att införa resultatbaserad ersättning innebär dock en rad
utmaningar, och systemet borde därför initialt testas i mindre skala.
Hur ersättningssystemet ska utformas, hur hög ersättningen ska
vara och hur utfallet ska mätas är några exempel på områden som
behöver studeras närmare. Eftersom nivån på ersättningen är mer
osäker innebär ett resultatbaserat system en högre risk för den
enskilde lantbrukaren, vilket kan behöva kompenseras på något
sätt. Resultatbaserade ersättningar har bl.a. använts i Tyskland, i
kombination med aktivitetsbaserade åtgärder. Matzdorf och
Lorentz (2010), som har utvärderat tillämpningen, drar slutsatsen
att resultatorienterade åtgärder är kostnadseffektiva men att
designen av åtgärderna är avgörande för framgången.
Att skifta från åtgärdsbaserad till resultatbaserad ersättning
lämpar sig olika väl för olika typer av åtgärder. I en studie av 16

121

Hur kan landsbygdsprogrammet förbättras?

2013:6

åtgärder som i olika utsträckning inkluderar resultatbaserade
ersättningssystem (Payment-by-Result, PBS) av brittiska Land Use
Policy Group (LUPG, 2008) ges en rad förslag på i vilka
situationer resultatbaserade ersättningssystem kan vara mest
lämpliga att införa på försök. Bland annat föreslås att resultatbaserade ersättningar bör vara inriktade på bevarande snarare än
skapande av nya miljövärden, eftersom det önskade utfallet lättare
kan specificeras och mätas. Implementering av resultatbaserade
ersättningssystem bör vidare inriktas mot åtgärder som syftar till
att uppnå ett specifikt mål snarare än ett brett spektrum av önskade
utfall. På så sätt kan svårigheter relaterade till mätbarhet av resultat
åtminstone delvis undvikas. Avslutningsvis bör påpekas att oavsett
om betalningen avser resultat eller aktivitet bör ambitionsnivån
vara hög. Detta är knappast fallet när det gäller det nuvarande
vallstödet. Miljöstöd med förhållandevis låga krav är dock inte
unika för Sverige; snarare finns en omfattande kritik mot
miljöstöden i EU som menar att ambitionsnivån är för låg (se
exempelvis ECA, 2011).
Det nuvarande ersättningssystemet bygger på en fast betalning
per hektar, differentierad efter region och två ambitionsnivåer. Alla
marker kvalificerar sig dock inte för tilläggsbetalningar. Att ersätta
detta system med omvända auktioner är knappast realistiskt
(jämför ovan). Valet står i stället mellan enkla system och
differentierade system. Enkla enhetliga system resulterar i låga
administrativa kostnader men leder till högre totalkostnader om
kontrakten anpassas till högkostnadsproducenternas anspråk, vilket
blir fallet om stora arealer ska anslutas (jämför diskussionen om
transaktionskostnader nedan).
Vad ska levereras: miljö på landskapsnivå
Att bevara den biologiska mångfalden på en liten yta är knappast
görligt. I synnerhet anses habitatfragmentering utgöra ett allvarligt
hot då många miljöeffekter uppkommer på landskapsnivå. Enligt
Batáry m.fl. (2011) kan bevarandet av den biologiska mångfalden
inte bygga på att vissa områden skyddas; snarare krävs strategiska
satsningar på hela landskap (se också Kleijn m.fl., 2011). Batáry
m.fl. (2011) visar även i en metastudie att utfallet av miljöskyddsåtgärder beror på det omgivande landskapet, vilket överensstämmer
med resultatet av en litteraturgenomgång i Jordbruksverkets regi
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(Jordbruksverket, 2012b). Detta innebär att den biologiska mångfalden inte kan bevaras med åtgärder som endast riktar sig mot
enskilda jordbrukare utan att det även behövs åtgärder som kan
åstadkomma en rumslig koordinering. Behovet av att beakta
landskapsperspektivet har betonats i tidigare utvärderingar av
landsbygdsprogrammet men har ännu inte förverkligats.
Det finns en omfattande litteratur om styrmedel för stimulera
producenter att koordinera sina aktiviteter och även exempel på
miljöstöd som har utformats utifrån ett landskapsperspektiv.
Parkhurst och Shogren (2007) föreslog en ”agglomerationsbetalning” för att stimulera markägarna till ett samarbete i syfte att
bilda sammanhängande habitat. Drechsler m.fl. (2010) har
analyserat kostnadseffektiviteten av sådana betalningar jämfört
med geografiskt homogena betalningar. Såväl ur ett teoretiskt
perspektiv som genom en empirisk analys av stödet för bevarande
av en utrotningshotad fjäril i Tyskland, drar de slutsatsen att
effektiviteten ökar om agglomerationsbetalningar införs.
Exempel på åtgärder som utgår från ett landskapsperspektiv
finns i Storbritannien och Holland. Den främsta skillnaden i det
holländska programmet jämfört med det svenska programmets
nuvarande utformning är att åtgärderna tillämpas på landskapsnivå,
dvs. att de omfattar betydligt större arealer än på företagsnivå, samt
att man utgår från en noggrant planerad geografisk fördelning av
åtgärderna (Oosterveld m.fl., 2010). Holländska studier (på
gräshäckande fåglar) visar på positiva effekter av landskapsåtgärderna. Ett annat exempel finns i Schweiz, som har ett system där
lantbrukare kan få ett extra stöd om deras mark ingår i ett nätverk
av sammanhängande habitat, vilket påminner om en agglomerationsbonus.
Mot bakgrund av argumentationen ovan bör en ny miljöåtgärd
införas i det svenska programmet i syfte att underlätta skapande av
sammanhängande stödområden/ytor som är funktionella ur bevarandesynpunkt. I korthet bör en ersättning utgå för den aktör
(privat, offentlig eller frivillig organisation) som påtar sig rollen att
genomföra samordningen för de kostnader detta arbete innebär.
Ersättning till samarbeten mellan lantbrukare som föreslås i det nya
programmet bör kunna utnyttas men måste inkludera ersättning
för samordningsaktiviteter. Stöd till samarbetande lantbrukare kan
lösa konnektivitetsproblemet, dvs. att få med tillräckligt många
deltagare när det finns en kritisk gräns för hur stort ett habitat ska
vara för att vara biologiskt meningsfullt, men det kan knappast
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garantera att en önskvärd sammansättning uppnås. Skog, jordbruksmark, våtmarker, sjöar och vattendrag finns ofta i en mosaik
där de påverkar varandra, och fysisk planering av hela landskap är
därför en nyckelfaktor(SCB m.fl., 2012). Därför bör resurser
överföras till myndigheter, organisationer m.m. som utgår från ett
landskapsperspektiv och påtar sig samordningsarbetet att upphandla viktiga delkomponenter. Landskapsperspektivet innebär
nämligen att stödens rumsliga placering noggrant måste koordineras och att olika slags objekt kan få stöd. Det kan även innebära att
vissa landskapselement som har fyllt en viktig funktion men som
har gått förlorade återskapas. I odlingslandskapet behöver områden
som är viktiga återskapas och större och större områden skötas
med skiftande hävd (SCB m.fl., 2012). Revisionsrätten (ECA,
2011) argumenterar också för behovet av ”kollektiva lösningar” för
att försäkra sig om att tillräckligt många bönder ansluter sig för att
bevara ett lokalt landskap, ett avrinningsområde, vissa arter eller
speciella habitat.
Ytterligare en faktor i sammanhanget är strukturomvandlingen
inom jordbruket som kräver nya kreativa lösningar. Nya organisationsformer/nya leverantörer av miljötjänster kan behövas när
strukturomvandlingen ständigt minskar antalet lantbrukare, och
nya brukningsmetoder, som efterliknar gamla tiders tekniker eller
nya tekniker med samma effekt, kan behöva utvecklas.50
Analysen ovan kan sammanfattas i följande rekommendationer:
 Programmet bör revideras så att mer miljönytta genereras i
förhållande till insatsen. Detta bör främst ske genom
omfördelning av medel från breda stöd, som vallstöd som
bör slopas och stöd till hela odlingssystem som ekologisk
odling, till selektiva åtgärder.
 Mer resurser bör satsas på minskning av övergödningen.
 Stöd bör inte betalas ut av ”rättviseskäl” om miljönyttan är
låg.
 Nya styrmedel bör införas i programmet, främst när det
gäller att utforma åtgärder på landskapsnivå. Statsmakten bör
vidare inta en mer proaktiv roll genom att, vid behov, upphandla miljötjänster. Att betala utifrån uppnått miljöresultat
bör också prövas.

50

Se vidare Naturvårdsverket (2013) där likartade tankar diskuteras under rubriken ”Grön
infrastruktur”.
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Transaktionskostnader
Både landskapsperspektivet och differentierade eller resultatbaserade ersättningar kan innebära högre transaktionskostnader
jämfört med nuvarande utformning av landsbygdsprogrammet. I
förslaget till ett nytt landsbygdsprogram har Jordbruksverket
(Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, 2012) starkt betonat behovet
av förenklingar och minskade transaktionskostnader. Att minska
just transaktionskostnaderna har dock inget egenvärde – det är den
totala kostnaden i förhållande till den nytta som genereras som är
relevant. Högre transaktionskostnader är en nackdel med all politik
som bygger på selektiva åtgärder, men fördelarna är uppenbara;
träffsäkerheten förväntas bli högre och den sammanlagda
kostnaden lägre (jämför nedan).
Transaktionskostnader uppkommer både hos administratörer
och hos lantbrukarna och omfattar sök- och informationskostnader, kontaktkostnader samt kontrollkostnader. Sökkostnader beror
på graden av komplexitet hos de objekt som ska vara föremål för
transaktioner (Weber och Nuppenau, 2010) och uppkommer
främst hos administratörer. När det gäller sökkostnader, dvs. att
samla information om var värdefulla objekt är lokaliserade och hur
dessa är beskaffade, rör det sig till stor del om fasta kostnader. När
informationen är insamlad är den tillgänglig även i andra
sammanhang. Kontraktskostnaderna beror framför allt på hur
standardiserade kontrakten är.
Olika studier har kommit fram till högst olika uppskattningar av
transaktionskostnader (för miljöåtgärder i jordbruket) i relation till
totalkostnaden. I vissa fall rör det sig om mycket höga andelar (se
sammanställning i Nilsson, 2007). För svensk del uppgår
transaktionskostnaderna till mellan 8 och 15 procent beroende på
vilken åtgärd som avses.
Transaktionskostnaderna för miljöstöd på landskapsnivå beror i
stor utsträckning på hur stöden utformas. Med tanke på den
miljöinformation som redan finns tillgänglig borde sökkostnaderna
inte vara oöverkomliga. Befintliga databaser som blockdatabasen,
Tuva etc. innehåller mycket värdefull information, och mycket
kunskap har också ackumulerats hos länsstyrelserna. Att ändra
stödsystemets utformning från att betala en schablonsumma till att
prioritera och bedöma var åtgärder ska genomföras beroende på
den sammantagna landskapsbilden kan innebära ökade administrativa kostnader, men landsskapsperspektivet skulle kunna införlivas
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i programmet genom att befintliga ersättningar kompletteras med
riktade satsningar, som upphandlas separat för att exempelvis
förstora habitaten genom sammanlänkning.
Transaktionskostnaderna för landskapsåtgärder skulle kunna
sänkas om kollektiva kontrakt med lantbrukare kan skrivas. Då
färre kontrakt behöver skrivas, övervakas och följas upp minskar
det offentligas administrativa kostnader. Samtidigt ökar möjligheten att inrikta åtgärderna mot de områden där de gör störst
nytta. Branschorganisationer eller sammanslutningar av lantbrukare
med god kännedom om förutsättningar och lämpligheten för
specifika åtgärder kan fungera som mellanhand (Slangen et al.,
2008).
Ett antal studier har jämfört effektiviteten i olika miljöersättningar under beaktande av transaktionskostnader. Resultat
från Niedersachsen visar att den åtgärd som är rumsligt
differentierad visserligen resulterade i betydligt högre implementeringskostnader, men att kostnaderna för åtgärderna i förhållande
till deras utfall var lägre för den differentierade åtgärden (1 230
euro respektive 2 670 euro per hektar) (Fährmann och Grajewski,
2013). I en annan studie av miljöåtgärder i England undersöktes
effekterna av förenklingar av åtgärder med utgångspunkt i en
identifierad optimal policy, där åtgärderna koncentrerades till de
regioner där de innebar störst nytta och där stödets storlek
varierade både inom och mellan olika regioner. Med hjälp av
ekonomiska modeller visar författarna att förenklingar av åtgärdernas utformning från differentierade till generella ersättningar
minskar mängden producerad biodiversitet med mellan 49 och 100
procent. Studien visar vidare att de högre driftskostnader som är
förknippade med mer komplicerade policyåtgärder kan motiveras
med den större effekt de ger i form av ökad biodiversitet. Beroende
på vilken fågelart som undersöks kan 70 procent eller mer av
resurser som annars skulle ha utbetalats till lantbrukare användas
till implementeringskostnader utan att mängden producerad
biodiversitet blir lägre än under den enklare utformningen av
miljöåtgärderna (Armsworth et al., 2012).
Nya men tveksamma åtgärder - Försäkringar
I den nya landsbygdsförordningen för programperioden 2014-2020
föreslår Kommissionen att Sverige bör införa försäkringslösningar
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för att hantera olika former av inkomstbortfall, till följd av
exempelvis klimatrelaterade skördeskador och katastrofer, för
jordbrukarna. Att hantera risker genom försäkringar kan dock
medföra problem i form av negativt urval och moralisk risk eftersom kostnaden för ett riskfyllt beteende minskar, vilket resulterar i
höga premier.
Statliga försäkringssubventioner förstärker troligen risken för
moralisk risk, eftersom kostnaden för ett riskfyllt beteende
minskar ytterligare. För att minska risken för negativt urval skulle
premiesättningen behöva individualiseras, vilket dock innebär stora
administrativa kostnader. Detta sker inte nödvändigtvis mer
effektivt genom statlig inblandning (Brady et al., 2007).
Dessutom har många jordbrukare redan idag inkomster från
andra verksamheter än jordbruket. Således är de redan delvis
”försäkrade” mot stora inkomstvariationer genom att jordbrukarhushållets inkomster är diversifierade.

10.5

Utvärderingar och mätning av resultat

Som tidigare har påpekats kan vi egentligen inte med säkerhet säga
vad samhället får för de belopp som satsas på landsbygdsprogrammet. Detta är inte unikt för Sverige utan gäller för hela EU
(Viaggi, 2012). Till stor del beror okunskapen på att programmen,
som också tidigare har påpekats, är mycket svåra att utvärdera och
vi kommer kanske aldrig att få full klarhet i programmets effekter.
Icke desto mindre borde det vara möjligt att kunna dra betydligt
klarare slutsatser om vilka effekter programmet har.
Till att börja med läggs det – i förhållande till de belopp som
satsas på programmet – ytterst små resurser på att analysera och
utvärdera dess effekter. Ser man på frågornas karaktär, antal och
graden av komplexitet i relation till den tid som arbetet ska ta och
den resursram som anslås kan man undra om det verkligen är
meningen att uppgiften att besvara dessa ska tas på allvar. Stora
resurser satsas däremot på uppföljning och rapportering. Uppföljningen avser främst omfattningsindikatorer, som jämförs med
målen för respektive åtgärd. Däremot fokuserar man inte på
effektindikatorer som ska visa åtgärdernas konsekvenser i en
kontrafaktisk analys, dvs. deras egentliga effekter. Detta ger den
paradoxala konsekvensen att vi trots en stor indikatorflora vet
mycket litet om vad de egentliga effekterna av stödprogrammet är.
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Med detta som utgångspunkt förefaller det anmärkningsvärt att
fortsätta att spendera stora belopp på offentliga åtgärder utan att
satsa adekvata resurser på att analysera om utbytet motsvarar
kostnaderna.
Den påtagliga obalansen mellan det stora antalet omfattningsindikatorer och det lilla antalet effektindikatorer är särskilt tydlig
när det gäller den biologiska mångfalden. Den indikator som
används i EU, Farm Bird Index (FBI), anses inte vara anpassad till
svenska förhållanden (Ottvall m.fl. 2010), och nya, kompletterande, indikatorer behöver därför utvecklas på nationell nivå för att
bättre återspegla utvecklingen av den biologiska mångfalden i
Sverige. Halvtidsutvärderingen föreslog pollinerande insekter
(exempelvis fjärilar) som ett tänkbart tillägg. Utöver detta bör
indikatorer skapas för att kunna följa utvecklingen av sällsynta
arter som riskerar att utrotas.
Landsbygdsprogrammen är föremål för obligatoriska utvärderingar, ex ante, i halvtid och ex post. Dessa utvärderingar följer
samma påbjudna mall i alla medlemsländer och skulle kunna vara en
källa till mycket värdefull information för att potentiellt kunna förbättra programmets utformning. De obligatoriska utvärderingarna
behöver dock förbättras avsevärt innan detta är möjligt. I synnerhet
krävs bättre frågor och väldefinierade begrepp. Båda kraven borde
vara en självklarhet, men så är inte fallet. Som visas av Höjgård och
Rabinowicz (2012) lider de obligatoriska utvärderingarna av flera
brister: många frågor är oprecisa, begrepp är oklara och kräver
tolkning, frågor överlappar osv., vilket försvårar jämförelser mellan
EU-länder. Det största problemet är dock de stora metodologiska
skillnaderna mellan olika utvärderingar. Användning av kontrafaktisk analys uppmuntras av Kommissionen men är på intet sätt
obligatorisk. Inga strikta metodkrav ställs och skrivbordsforskning
förekommer.
Bra utvärderingar förutsätter bra kvalitet på både data och
metoder. Dessutom krävs en koordinering mellan dessa. Datainsamlingen måste planeras i god tid och data behöver samlas på ett
mer genomtänkt sätt utifrån de hypoteser som ska prövas, vilket
inte alltid är fallet idag. Exempelvis betalas stöd till nystartande
lantbrukare men det saknas ett register över samtliga nystartande
jordbruksföretag. Mer fältdata behöver samlas in, eftersom ett antal
lantbrukares anslutning till en ersättningsform i sig inte garanterar
att den biologiska mångfalden förbättras. För att en sådan slutsats
ska kunna dras måste effekterna kunna observeras i fält.
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Som tidigare har påpekats är det av flera olika anledningar svårt
att använda sig av den kontrafaktiska analysen vid utvärdering av
miljöåtgärder. Ekonomiska, biologiska eller ekonomisk-ekologiska
modeller av olika slag är ett värdefullt hjälpmedel, och de tidigare
utvärderingarna har använt olika modellverktyg. Det tar dock tid
att utveckla lämpliga modeller och detta kan inte göras under själva
utvärderingsarbetet, då de befintliga modellverktygen i regel
behöver vidareutvecklas och anpassas för att bättre kunna användas
för utvärderingsändamålet. Utvecklingen av lämpliga utvärderingsmetoder måste därför beaktas vid planeringen av utvärderingsprocessen.
En experimentell utformning av politiken skulle också kunna
hjälpa utvärderingen. Genom att variera utformningen av
åtgärderna i olika regioner, i synnerhet när det gäller miljöåtgärder,
skulle förhoppningsvis bättre förståelse för dess effekter kunna
nås.
Slutligen bör också påpekas att utvärderingen av landsbygdsprogrammet, samt av politiken i övrigt, bör göras av en oberoende
instans där utvärderingsbehovet, de metodologiska grunderna för
arbetet och själva utförandet genomförs av en organisation som är
helt fri och inte står i beroendeställning till den myndighet/er som
ansvarar för utformningen av politiken. Den nuvarande ordningen
innebär att en och samma myndighet har ett avgörande inflytande
på hur jordbrukspolitiken utformas, hur den implementeras och
hur effekterna bedöms. Att administrativt skilja på att forma en
politik och att utvärdera densamma har blivit en norm i svensk
förvaltning. Normen borde även gälla jordbruket och i synnerhet
utvärderingar av landsbygdsprogrammet.
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Tabell A.1

Sammanfattning över landsbygdsprogrammets åtgärder,
utvärderingsmetoder och viktigaste slutsatser.

Åtgärd

Utvärderingsmetod

Viktigaste slutsatser

Stöd till landsbygdens näringsliv
Investeringsstöd:
Kapitalsubvention:
upp till 30% av
kostnaden.
Hela landet.

Longitudinella data (SCB +
Jordbruksverkets stöddatabas).
Matchade kontrollgrupper (Propensity
score).
Paneldataanalys (Fixed effects + Fixed
effects first differences).

• Delvis tveksam teoretisk grund för

Förädlingsstöd:
Kapitalsubvention:
upp till 30% av
kostnaden.
Hela landet.

Longitudinella data (SCB +
Jordbruksverkets stöddatabas).
Matchade kontrollgrupper (Propensity
score).
Paneldataanalys (Fixed effects + Fixed
effects first differences).

• Delvis tveksam teoretisk grund för

Diversifieringsstöd:
Investeringar, inköp
av externa tjänster,
upp till 30% av
kostnaden.
Landsbygd/mindre
tätorter.

Tvärsnittsdata (Enkäter +
Jordbruksverkets stöddatabas).
Företag (med stöd + slumpmässigt
utvalda utan stöd).
Projekt (samtliga stödmottagande,
ingen kontrollgrupp).
Attitydundersökning + Tvärsnittsanalys
(Tobit + Logistisk regression + OLS).

• Delvis tveksam teoretisk grund för

Turismstöd:
Investeringar, inköp
av externa tjänster,
upp till 30% av
kostnaden.
Landsbygd/mindre
tätorter.

Tvärsnittsdata (Enkäter + Jordbruksverkets stöddatabas).
Företag (med stöd + slumpmässigt
utvalda utan stöd).
Projekt (samtliga stödmottagare, ingen
kontrollgrupp).
Attitydundersökning + Tvärsnittsanalys
(Logistisk regression + OLS).

• Delvis tveksam teoretisk grund för

Mikroföretagsstöd:
Företag under 10
årsarbetskrafter.
Investeringar, inköp

Tvärsnittsdata (Enkäter +
Jordbruksverkets stöddatabas).
Företag (med stöd + slumpmässigt
utvalda utan stöd).

• Delvis tveksam teoretisk grund för

offentligt stöd; stöd ges främst
till privata varor.
• Stark utträngning av privata
investeringar.
offentligt stöd; stöd ges främst
till privata varor.
• Stark utträngning av privata
investeringar.
offentligt stöd; stöd ges främst
till privata varor.
• Effekt på graden av diversifiering,
ingen sysselsättningseffekt

offentligt stöd; stöd ges främst
till privata varor.
• Ökad benägenhet att utveckla
turistverksamhet, ökad sysselsättning

offentligt stöd; stöd ges främst
till privata varor.
• Positiv effekt på sysselsättning,
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av externa tjänster,
upp till 30%.
Landsbygd/mindre
tätorter.

Projekt (samtliga stödmottagare, ingen
kontrollgrupp).
Attitydundersökning + Tvärsnittsanalys
(Multinominal logit + OLS).

Startstöd:
Maxbelopp 250 000
kr.
Hela landet.

Tvärsnittsdata (Enkäter + SCB +
Jordbruksverkets stöddatabas).
Företag (övertagits med startstöd +
slumpmässigt utvalda ej övertagna).
Attitydundersökning + Tvärsnittsanalys
(OLS).

entreprenörskap, diversifiering
och livskvalitet.

• Tveksam teoretisk grund för
offentligt stöd.

• Viss betydelse för tidigareläggning av investeringar.

• Totalt sett begränsad effekt.

Förutsättningsskapande stöd
Kompetensutvecklingsstöd:
Yrkesutbildning,
jord- och skogsbruk.
Upp till 80% av kurskostnaden.

Tvärsnittsdata (Jordbruksverkets stöddatabas).
Korrelationsanalys av deltagande i
kompetensutveckling och utvecklingen
för målvariablerna för andra sökta stöd.

• Offentligt stöd motiverat ur

Utbildnings- och
informationsstöd:
Subventioner till
kurser, studieresor,
företagspraktik m.m.

Tvärsnittsdata (Enkäter).
Endast personer (projekt) som fått stöd
– ingen kontrollgrupp.

• Offentligt stöd motiverat ur

Attitydundersökning.

Infrastrukturstöd:
Upp till 50% av kostnader för planering,
projektering, utbildning.

Tvärsnittsdata (Enkäter).
Endast personer (projekt) som fått stöd
– ingen kontrollgrupp.

lönsamhet, men inte på sysselsättning.
• För kortare utbildningar.
• Offentligt stöd motiverat ur
teoretisk synvinkel.
• Viss effekt på utveckling av
infrastruktur.
• Tveksam effekt på företagens
ekonomi.
• Stödet bör breddas i omfattning.
• Offentligt stöd motiverat ur
teoretisk synvinkel, men
implementering kan ifrågasättas.
• Gynnsam utveckling av
målvariabler.
• Låg utnyttjandegrad har medfört
stängning av stödet.

Attitydundersökning.

Samarbets-/innovat- Tvärsnittsdata (Personliga intervjuer).
Endast personer (projekt) som fått stöd
ionsstöd:
Upp till 60% av
– ingen kontrollgrupp.
samarbetskostnaden.
Attitydundersökning.
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teoretisk synvinkel.

• Korrelationsanalys ger blandade
resultat.
• För korta utbildningar.
teoretisk synvinkel.

• Viss effekt på omsättning och
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Sociala stöd
Grundläggande
tjänster:
Projektstöd och företagsstöd (investeringar, externa
tjänster).

Statistik över projekt, enkäter till
projektägare och länsstyrelser samt
fallstudier i tre regioner. Det empiriska
materialet utgörs av enkätsvar utan
kontrollgrupp.

Byautveckling:
Projektstöd

Statistik över projekt, enkäter till
projektägare och länsstyrelser samt
fallstudier i tre regioner. Det empiriska
materialet utgörs av enkätsvar utan
kontrollgrupp.

Bevarande och uppgradering av naturoch kulturarvet:
Projektstöd och företagsstöd (investeringar, externa
tjänster).

Statistik över projekt, enkäter till
projektägare och länsstyrelser samt
fallstudier i tre regioner. Det empiriska
materialet utgörs av enkätsvar utan
kontrollgrupp.

Samarbetsstöd och
driftskostnader för
LAG-grupperna samt
informations- och
animationsinsatser

Leader
Processbetonad utvärdering genom
enkäter och fallstudier.

• Svag teoretisk grund för offentligt
stöd.

• Bidrar till förbättrad servicenivå
och sysselsättning.
• Långsiktiga effekter okända.
• Tveksamt att utforma stödet i
projektform.
• Svag teoretisk grund för offentligt
stöd.
• Positiva effekter på lokal
utveckling, lokal samverkan,
stärkt framtidstro.
• Långsiktiga effekter okända.
• Tveksamt att utforma stödet i
projektform.
• Svag teoretisk grund för offentligt
stöd.
• Bidrar till bevarande och
uppgradering av naturarvet.
• Långsiktiga effekter okända.
• Tveksamt att utforma stödet i
projektform.

• Svag teoretisk grund för offentligt
stöd.

• Viss möjlighet att genom underifrånperspektivet skapa förutsättningar för att stärka landsbygdens inneboende potential.
• Administrativa krav och ickeanpassade verktyg utgör negativa
aspekter.
• Leader kan ha potentiell framtida
roll som samordningsfunktion för
åtgärder som involverar flera
aktörer.
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Miljöstöd51
Stöd till missgynnade Modellsimuleringar (CAPRI).
områden (LFA-stöd)
Norrland, Svealands
och Götalands skogsbygder:
Hektarstöd, differentierat efter region.
Stöd till vallodling i Modellsimuleringar (CAPRI).
norra Sveriges skogsdominerade områden:
Hektarstöd, grundoch tilläggsersättning.

Betesmarksstöd:
Hektarstöd differentierat efter marktyp
och skötselnivå.

Modellsimuleringar (CAPRI).

Stöd till ekologisk
odling:
Hektarstöd.

Modellsimuleringar (CAPRI).

Riktade
biodiversitetsstöd:
Stöd per
objekt/meter.

Litteraturstudier.

51

• Offentligt stöd motiverat ur
teoretisk synvinkel.

• Stödet kräver relativt sett en liten
motprestation av lantbrukaren.
Miljönyttan förefaller relativt sett
låg.

• Offentligt stöd motiverat ur teoretisk synvinkel, i praktiken fungerar stödet dock huvudsakligen
som en inkomsttransferering.
• Stödet kräver relativt sett en liten
motprestation av lantbrukaren.
• Miljönyttan förefaller relativt sett
låg.
• Offentligt stöd motiverat ur
teoretisk synvinkel.
• Antalet hektar betesmark skulle
sjunka kraftigt om stödet togs
bort.
• Stödet har bidragit till hävd av
marker av betydelse för den
biologiska mångfalden.
• Offentligt stöd motiverat ur
teoretisk synvinkel.
• Generellt sett positiv effekt på
den biologiska mångfalden.
• Högre växtnäringsläckage per
producerad enhet.
• Offentligt stöd motiverat ur
teoretisk synvinkel.
• Generellt sett positiv effekt på
den biologiska mångfalden.
• Resultaten är inte enhetliga:
forskningen visar också att vissa
typer av biotoper mår bättre av
att inte skötas.

Här redovisas endast de största stöden, som i storlek dominerar i mångfalden av miljöstöd.
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Stöd för reduktion av Modellsimuleringar (SOILNDB för kväve)
jordbrukets negativa och ICECREAMDB (fosfor).
miljöeffekter:
Skyddszoner längs
vattendrag. Fånggrödor, våtmarker:
Per hektar eller per
anlagd yta.
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• Positiva effekter på läckage av
kväve och fosfor.

• Våtmarker mest effektiva för
fosfor.

• Skyddszoner mest effektiva för
fosfor.
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Förteckning över tidigare rapporter till
ESO

2013
- Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande
och kommunala markanvisningar.
- Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om
korruption på svenska.
- Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt
näringsliv 1990-2009.
- Transportinfrastrukturens
framtida
organisering
och
finansiering.
- Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av
infrastruktur.
2012
- Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och
tjänstemän byter sida.
- En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan.
- Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre
skolan.
- Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12
rules.
- Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på
tunnelbanan.
- Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i
arbetslöshetsförsäkringen
- Lärda för livet? – en ESO-rapport om effektivitet i svensk
högskoleutbildning
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- Forskning och innovation – statens styrning av högskolans
samverkan och nyttiggörande
2011
- UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en
globaliserad värld.
- Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter
från 20 år av försvarsreformer.
- Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt.
- Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar
och arbetsutbudet.
- Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration.
- Kollektivtrafik utan styrning
- Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i
Norden
- Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett
internationellt forskningsperspektiv.
- Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor.
2010
- En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida
kompetensförsörjning.
- Beskattning av privat pensionssparande.
- Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultatstyrning
och effektivitet.
- Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges.
- Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik.
- Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet.
- Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i
hälso- och sjukvården.
- Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i
välfärdssystemen.
- Kåren och köerna. En ESO-rapport om den medicinska
professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård.
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Förteckning över tidigare rapporter till ESO

2009
Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?
Regelverk och praxis i offentlig upphandling.
Invandringen och de offentliga finanserna.
Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av APfonderna.
- Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet
och resursfördelning.
- En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och
statliga reform ideologier.
-

2003
- Skolmisslyckande - hur gick det sen?
- Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi.
- Precooking in the European Union - the World of Expert
Groups.
- Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer.
- Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om utvecklingen 1995 – 2001.
- Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet.
2002
- "Huru skall statsverket granskas?" - Riksdagen som arena för
genomlysning och kontroll.
- What Price Enlargement? implications of an expanded EU.
- Den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder.
- Att bekämpa mul- och klövsjuka en ESO-rapport om ett
brännbart ämne.
- Lärobok för regelnissar - en ESO-rapport om regelhantering vid
avregleringar.
- Att hålla balansen - en ESO-rapport om kommuner och budgetdisciplin.
- The School´s Need for Resources - A Report on the
Importance of Small Classes.
- Klassfrågan - en ESO-rapport om lärartätheten i skolan.
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- Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-1993.
- Hoten mot kommunerna - en ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden.
2001
- Mycket väsen för lite ull - en ESO-rapport om partnerskapen i
de regionala tillväxtavtalen.
- I rikets tjänst - en ESO-rapport om statliga kårer.
- Rättvisa och effektivitet - en ESO-rapport om idéanalys.
- Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling.
- Betyg på skolan - en ESO-rapport om gymnasieskolorna.
- Konkurrens bildar skola - en ESO-rapport om friskolornas
betydelse för de kommunala skolorna.
- Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning.
2000
- Att granska sig själv - en ESO-rapport om den kommunala
miljötillsynen.
- Bra träffbild, fast utanför tavlan - en ESO-rapport om EU:s
strukturpolitik.
- Utbildningens omvägar - en ESO-rapport om kvalitet och
effektivitet i svensk utbildning.
- En svartvit arbetsmarknad? - en ESO-rapport om vägen från
skola till arbete.
- Privilegium eller rättighet? - en ESO-rapport om antagningen
till högskolan
- Med många mått mätt - en ESO-rapport om internationell
benchmarking av Sverige.
- Kroppen eller knoppen? - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna.
- Studiebidraget i det långa loppet.
- 40-talisternas uttåg - en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar.
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1999
- Dagis och drivkrafter - en ESO-rapport om 2000-talets
demografiska utmaningar.
- Återvinning utan vinning - en ESO-rapport om sopor.
- En akademisk fråga - en ESO-rapport om rankning av Cuppsatser.
- Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption.
- Samhällets stöd till de äldre i Europa - en ESO-rapport om
fördelningspolitik och offentliga tjänster.
- Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande.
- Att snubbla in i framtiden - en ESO-rapport om statlig omvandling och avveckling.
- Att reda sig själv - en ESO-rapport om rederier och
subventioner.
- Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet.
- Med backspegeln som kompass - om svensk musikexport 1974 –
1999.
- Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som
läroprocess.
1998
- Staten och bolagskapitalet - om aktiv styrning av statliga bolag.
- Kommittéerna och bofinken - kan en kommitté se ut hur som
helst?
- Regeringskansliet inför 2000-talet - rapport från ett ESOseminarium.
- Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet.
- Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter.
- Kommuner Kan! Kanske! - om kommunal välfärd i framtiden.
- Vad kostar en ren? - en ekonomisk och politisk analys.
1997
-

Fisk och Fusk - Mål, medel och makt i fiskeripolitiken.
Ramar, regler, resultat - vem bestämmer över statens budget?
Lönar sig arbete?
Egenföretagande och manna från himlen.
Jordbruksstödet - efter Sveriges EU-inträde.
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1996
- Kommunerna och decentraliseringen - Tre fallstudier.
- Novemberrevolutionen - om rationalitet och makt i beslutet att
avreglera kreditmarknaden 1985.
- Kan myndigheter utvärdera sig själva?
- Nästa steg i telepolitiken.
- Reglering som spel - Universiteten som förebild för offentliga
sektorn?
- Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? - En
principdiskussion.
1995
- Kapitalets rörlighet Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i
ett integrerat Europa.
- Generationsräkenskaper.
- Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter.
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplet sportfiske.
- Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges
Television AB.
- Vad blev det av de enskilda alternativen? En kartläggning av
verksamheten inom skolan, vården och omsorgen.
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i naturen.
- Företagsstödet Vad kostar det egentligen?
- Försvarets kostnader och produktivitet.
1994
- En effektiv försvarspolitik? Fredsvinst, beredskap och återtagning.
- Skatter och socialförsäkringar över livscykeln En simuleringsmodell.
- Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra
länder.
- Fördelningseffekter av offentliga tjänster.
- En Social Försäkring.
- Valfrihet inom skolan Konsekvenser för kostnader, resultat och
segregation.
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-

Förteckning över tidigare rapporter till ESO

Skolans kostnader, effektivitet och resultat En branschstudie.
Bensinskatteförändringens effekter.
Budgetunderskott och statsskuld Hur farliga är de?
Den svenska insolvensrätten Några förslag till förbättringar
inom konkurshanteringen m.m.
Det offentliga stödet till partierna Inriktning och omfattning.
Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980 – 1992.
Kvalitet och produktivitet - Teori och metod för kvalitetsjusterande produktivitetsmått.
Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i sjukvården 1960 –
1992.
Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet.
Att rädda liv Kostnader och effekter.

1993
- Idrott åt alla? Kartläggning och analys av idrottsstödet.
- Social Security in Sweden and Other European Countries Three
Essays.
- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken.
- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen?
- Presstödets effekter en utvärdering.
1992
- Statsskulden och budgetprocessen.
- Press och ekonomisk politik tre fallstudier.
- Kommunerna som företagsägare - aktiv koncernledning i
kommunal regi.
- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden
utan konflikter.
- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i
internationell belysning.
- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter?
- Vad vill vi med socialförsäkringarna?
- Fattigdomsfällor.
- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken.
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- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom?
- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten.
1991
- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag?
- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barnomsorgen.
- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar.
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir
effekterna?
- Skogspolitik för ett nytt sekel.
- Det framtida pensionssystemet två alternativ.
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster.
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med
tillämpningar på offentlig sektor.
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning.
1990
-

Läkemedelsförmånen.
Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?
Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall.
Skola? Förskola? Barnskola?
Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.

1989
- Arbetsmarknadsförsäkringar.
- Hur ska vi få råd att bli gamla?
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – citykommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
- Bostadsstödet - alternativ och konsekvenser.
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet.
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En
jämförelse mellan Norge och Sverige.
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet.
- Beställare-utförare - ett alternativ till entreprenad i kommuner.
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- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" - en empirisk studie
av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor.
- Hur man mäter sjukvård - exempel på kvalitet- och effektivitetsmätning.
1988
- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i
nordisk belysning.
- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion.
- Alternativ i jordbrukspolitiken.
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting.
- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparingsteknik.
- Subventioner i kritisk belysning.
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor.
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg.
- Från patriark till part - spelregler och lönepolitik för staten som
arbetsgivare.
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen.
1987
- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring.
- Produktkostnader för offentliga tjänster - med tillämpningar på
kulturområdet.
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen
1970-1980.
- Vägar ut ur jordbruksregleringen - några idéskisser.
- Att leva på avgifter - vad innebär en övergång till avgiftsfinansiering?
1986
- Offentliga utgifter och sysselsättning.
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom
den offentliga finansierade utbildningssektorn 1960-1980.
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Socialbidragen i bidragssystemet.
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- Regler och teknisk utveckling.
- Kostnader och resultat i grundskolan - en jämförelse av
kommuner.
- Offentliga tjänster - sökarljus mot produktivitet och användare.
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse.
- Byråkratiseringstendenser i Sverige.
- Effekter av statsbidrag till kommuner.
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning.
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag - en hjälp att fatta bättre
beslut.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
armén och flygvapnet 1972-1982.
1985
- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjligheter, problem och erfarenheter.
- Sociala avgifter - problem och möjligheter inom färdtjänst och
hemtjänst.
- Skatter och arbetsutbud.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
vägsektorn.
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor –
förstudie.
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre
generationen.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den
sociala sektorn 1970-1980.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960-1980.
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade
efterfrågan i samhället.
1984
- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser - en
metod att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.
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- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio
länder.
- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella
standard.
- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa
effekter.
- Är subventioner effektiva?
- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt - behov
och tänkbara utformningar.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, utlandsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budgetunderskott, efterfrågan och inflation.
- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.
1983
- Administrationskostnader för våra skatter.
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott,
portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av
offentliga besparingar m.m.
- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.
- Administrationskostnader för några transfereringar.
- Driver subventioner upp kostnader - prisbildningseffekter av
statligt stöd.
- Minskad produktivitet i offentlig sektor - en studie av patentoch registreringsverket.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av
budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt
stöd till barnfamiljer.
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.
1982
- Ökad produktivitet i offentlig sektor - en studie av de allmänna
domstolarna.
- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.
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- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens
teori och politik. Statens budgetfinansiering och penningpolitiken.
- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner.
- Perspektiv på besparingspolitiken.

