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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Studiens målsättning var att undersöka förutsättningarna för att utsläppshandel skulle 

kunna vara ett samhällsekonomiskt effektivt alternativ för att internalisera ex-

ternaliteterna vid bruk av handelsgödsel. I studien fokuseras förutsättningarna för 

utsläppshandel med kväve i de svenska jordbruken. Utgångspunkten ligger i 

kväveutlakningens geografiska variabel, något som leder till att utsläppen orsakar 

differentierade externa kostnader. Tillvägagångssättet bygger på en redogörelse för de 

faktorer som bidrar till att kväveutsläppen orsakar differentierade externa kostnader och 

konsekvenserna för inrättande av styrmedel utifrån miljöekonomisk teori. Dataunderlaget 

utgörs av en kartläggning av jordartstyper, redogörelse för skillnader i vattendragens 

retention i Sverige och effekterna av reningsinsatser i Östersjön. Resultatet tyder på att 

det borde vara möjligt att effektivt internalisera de differentierade externa kostnaderna 

vid bruk av handelsgödsel genom implementering av kväveutsläppshandel i Sverige. 

Denna skulle i sådana fall utformas regionalt och ta hänsyn till skillnader i 

kväveutlakningen mellan de olika regionerna och därmed minska risken för 

samhällsekonomiska välfärdsförluster.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The objective of the study was to investigate the feasibility of emissions trading as an 

economically efficient instrument to internalize the external costs of nitrogen fertilizer 

usage in the Swedish agricultural sector. Because of the geographical variability of 

nitrogen leakage, the approach is based on a description of the factors that contribute to 

nitrogen emissions causing differentiated external costs, and the consequences for the 

design of instruments based on environmental economic theory. The data used are based 

on a mapping of soil types, differences in watercourses retention in Sweden, and the 

effects of purification measures in the Baltic Sea. The results suggest that it should be 

possible to internalize the differentiated external costs of nitrogen fertilizer usage in an 

efficient manner through the implementation of nitrogen emissions trading in Sweden. 

This would then be designed regionally, taking into account differences in nitrogen 

leaching between the different regions, and thus reducing the presence of economic 

welfare losses. 
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1. INLEDNING 

 

 

 

 
1.1 Problemintroduktion  

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten.”  

(Havs- och vattenmyndigheten. 2014, s.393).  

 

Användning av så kallat handelsgödsel inom jordbruken är en betydande mänsklig källa 

till kväveutsläpp i naturen. För höga kvävehalter har allvarliga konsekvenser för miljön i 

form av övergödning och syrebrist i vattendrag, biologisk mångfaldsreducering, klimat-

förändringar samt hälsorelaterade komplikationer för människa och djur (Suddick m fl. 

2012). Det uppstår alltså en rad utsläppskostnader vid bruk av handelsgödsel som belastar 

samhället vilket kan motivera ett politiskt styrmedel som skapar ett incitament till att til-

lämpad handelsgödselkvantitet motsvarar en samhällsekonomisk optimal nivå med 

hänsyn till dessa miljökostnader.  I och med att jordbrukaren inte bär alla kostnader för 

sin produktion hämmar de privatekonomiska vinstincitamenten ett samhällsoptimalt bruk 

av handelsgödsel om inte ett styrmedel introduceras.  

 

År 2014 presenterade Konjunkturinstitutet rapporten ”Miljö, ekonomi och politik” som 

sammanfattar och analyserar såväl samhällsekonomiska fördelar som nackdelar med det 

svenska jordbruket. Ett av de områden som de ansåg bristfälliga var ”avsaknaden av 

ekonomiska styrmedel som minskar tillförseln av mineralgödsel, trots att gödslingen är 

grunden till många av jordbrukets miljöeffekter.” (Konjunkturinstitutet, 2014, s.7). Jord-

brukens alterering av kvävekretsloppet sker främst genom så kallad ”utlakning” där ett 

ineffektivt resursanvändande av gödselmedel bildar ett överskott av kväve i jorden som 

förs vidare med regnvatten och andra flöden till vattendrag (UNEP, 2014). Ett stort 

problem är dock att de kostnader som denna utlakning orsakar är beroende av utsläpps-

plats (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2009), vilket innebär förekomsten av så 

kallade differentierade utsläppskostnader. Det existerar därmed en biologisk och 
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geografisk variabel som bör beaktas för att utforma ett samhällsoptimalt styrmedel mot 

kväve (Gren, 1993). Skulle dessa bortses ifrån skulle implementeringen av miljöekono-

miska styrmedel resultera i samhällsekonomiska välfärdsförluster då styrmedlet inte för-

håller sig till de faktiska förhållandena mellan utsläppskälla och miljöskada.    

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om utsläppshandel kan utgöra ett samhällsekonomiskt 

effektivt styrmedel för att internalisera de externa miljökostnaderna vid bruk av handels-

gödsel i svenskt jordbruk givet att dessa kostnader skiljer sig åt mellan olika platser. 

 

1.3 Frågeställning och angreppsätt  

Frågeställningarna kommer att baseras på studiens syfte gällande heterogena samhälls-

kostnader för kväveutsläpp från jordbruksmark. De centrala frågeställningarna kan 

formuleras som:  

 Kan utsläppshandel vara ett effektivt styrmedel för att minska utlakningen av 

kväve från jordbruken? 

 Hur skulle ett sådant system i så fall kunna utformas för Sverige? 

 

Dessa frågeställningar kommer i denna studie att besvaras utifrån ett analytiskt angrepps-

sätt där tidigare kvantitativ data ligger till grund för jämförelser och diskussioner där 

Sverige blir en empirisk fallstudie. För att besvara den centrala frågeställningen kommer 

följande delfrågor att behöva besvaras:  

 Vilka faktorer måste tas i beaktande för att undvika samhällsekonomiska välfärds-

förluster och kostnadsineffektiva åtgärder vid utformande av styrmedel mot 

kväveutsläpp från jordbruken?  

 Hur kan systemet utformas i detalj för att parera dessa faktorer gällande den 

svenska jordbruksmarknaden?  

 Vilka policy-implikationer kan härledas från studiens analyser?  
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Den första delfrågan banar väg för analyser över homogenitet kontra heterogenitet 

gällande marginalskada för kväveutsläpp, samt vilka faktorer som orsakar utsläppens 

skadefunktion. Därför kommer den att besvaras utifrån det så kallade ”hot spot”-

problemet, vars innebörd kommer redogöras i kapitel 3. Konsekvenser av heterogena 

miljö- och reningskostnader kommer att diskuteras i förhållande till miljöekonomisk 

teori.  

 

Vid utformandet av utsläppshandel finns det en rad faktorer som spelar stor roll för 

utfallet. Själva allokeringen av utsläppsrätter har stor påverkan för de statliga intäkterna, 

jordbrukarens kostnader och allmänt för reningsincitamenten. Denna studie kommer 

analysera det teoretiska utfallet, givet miljökostnadsförhållanden inom den svenska jord-

brukssektorn, för olika utformande av utsläppsrättsfördelningar. Vidare kommer ut-

släppshandel att diskuteras i förhållande till geografiska skillnader i externa kostnader 

huruvida en mer decentraliserad utsläppsmarknad är att föredra framför en centraliserad, 

samt allmänt hur själva handeln utformas givet eventuella geografiska restriktioner.  

 

Policy-förslagen kommer utformas givet de faktorer som har en betydande påverkan på 

de externa effekterna av handelsgödselbruk. Dessa kommer även att bygga på en 

jämförande och kontrasterande analys mellan ett återinförande av den tidigare handels-

gödselskatten och ett eventuellt utsläppshandelssystem. Detta för att sätta problematiken 

med differentierade externa kostnader i förhållande till hur tidigare styrmedel hanterar 

eller inte hanterat problemen.  

 

Studiens analyser avslutas med att lämna förslag på utredningar, konsekvensanalyser och 

kvantitativa studier som behövs som underlag innan man fattar vidare beslut om 

styrmedel mot handelsgödselbruk.  

 

Tillvägagångsättet blir en studie av kvantitativ data samt biologiska och geografiska kart-

läggningar utifrån teoretiska analyser där diskussion, jämförelse och tolkningar av såväl 

dataunderlaget som den miljöekonomiska teorin kommer ligga till grund för studiens 

resultat. Empirin bygger på dataunderlaget och kartläggningarna som riktar in sig på 

svenska förhållanden, och själva tolkningen och resultatanalysen sker i förhållande till 
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det teoretiska ramverket. I stället för att riskera att analyserna blir för ofokuserade 

kommer studier inom området som behandlar hur till exempel val av styrmedel påverkar 

jordbrukens ekonomi att tas upp i studiens diskussionsdel. Syftet med detta, utöver att 

hålla analyserna till studiens frågeställning(ar), är att kritiskt utvärdera studien och sätta 

analysernas slutsatser i förhållande till andra studiers syften och frågeställningar och re-

dogöra för såväl marknads- som miljöekonomiska perspektiv.  

 

1.4 Begreppsförklaring och ordlista 

För miljöekonomer är begreppen och ordvalen i denna studie inte något utöver 

fackspråket, men för att underlätta förklaras här en rad begrepp och ord som återkommer 

i studien.  

 

Antropogen Effekter, processer och kausalitet som kan här-

ledas från mänsklig aktivitet och handling.   

 

Differentierade utsläppskostnader När samma kvantitet av en viss mängd utsläpp 

(exempelvis ett ton) orsakar olika externa kost-

nader beroende på geografisk plats.  

 

Externa effekter/kostnader Den kostnad eller nytta om uppstår för en tredje 

part vid en transaktion utan att någon kompen-

sation för denna förlust sker. Benämns även som 

”externalitet”.  

 

Hot spot Ett geografiskt område där utsläpp av olika slag 

orsakar en högre skada i form av exempelvis 

övergödning och hälsorisker än i andra områden 

som utsätts för samma mängd utsläpp. Ett om-
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råde kan även beskrivas som en hot spot om re-

ningsåtgärder motsvarande samma ut-

släppskvantitet är dyrare än i andra områden.  

 

Internalisering Att täcka den externa kostnaden genom att 

kvantifiera och prissätta externaliteterna. Detta 

skapar incitament till att minska på exempelvis 

utsläpp från en privatekonomiskt optimal nivå 

till en samhällsekonomiskt optimal nivå.  

 

Kväveutlakning   Det kväveöverskott som följer med regnvattnet 

ner i de undre jordlagren och sedan vidare till 

vattendrag.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer huvudsakligen att centreras kring de externa effekterna i form av över-

gödning, som är den miljöskada som varit den avgörande faktorn för inrättande av tidigare 

styrmedel. Det finns även en stor upplaga av tidigare forskning som fastställt att kväve-

utsläpp i vattendrag har olika effekter beroende på utsläppsplats (Vattenmyndigheten 

Södra Östersjön, 2009; SLU, uå), till skillnad från till exempel hälsoeffekter vars källa 

ofta är svår att spåra och särskilja samt att det förmodligen skulle krävas en till rapport 

för att ge det ämnet rättvisa. Detta kommer dock inte hindra att såväl hälso- som klima-

teffekter av handelsgödsel analyseras och förhålls till det teoretiska ramverket i 

analyserna, men de kommer inte vara en avgörande faktor i studiens slutsatser.  

 

Inga nya kvantitativa uppskattningar av förhållande mellan faktisk användning, private-

konomisk användning och samhällsoptimal användning av handelsgödsel kommer att ge-

nomföras. Detta beror på att det saknas aktuell data över svenska ”crop-yields” som visar 

hur mängden handelsgödsel påverkar skördad kvantitet av olika grödor (se vidare kapitel 

3). Konsekvensen av detta blir att en samhällsoptimal nivå av kväveutsläpp inte kommer 

skattas vare sig nationellt eller regionalt och därmed omöjliggöra en renodlad kvantitativ 
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analys över externa kostnader och internaliseringen. Studien kommer även att avgränsas 

till policy-förslag för Sverige även om alla Östersjöländerna är intressanta ur främst ett 

övergödningsperspektiv. Detta är på grund av skillnader i politiska institutioner och 

politiska målsättningar för till exempel hälsoeffekter och klimatförändringar som blir 

omöjliga att genomföra utifrån tidsbegränsningen om två månader.  

 

Även om studiens huvudsyfte bygger på att analysera utsläppshandel givet differentierade 

externa kostnader, kommer diskussionen även att beakta andra faktorer som spelar roll 

för styrmedlets utfall. Exempel på diskussionsunderlag är hur utsläppshandel förhåller sig 

till andra styrmedel ur en analys för jordbrukens komparativa status och hur statens in-

täkter och möjligheter till vidare miljöekonomiska åtaganden och investeringar påverkas. 

Det kommer inte heller ges några utförliga förklaringar till de kemiska faktorerna bakom 

kvävets skadeverkan. Fördjupning hänvisas till studier inom det naturvetenskapliga fältet. 

Då detta är en nationalekonomisk rapport kommer mycket inom det naturvetenskapliga 

fältet att antas vara självklara så fokus hamnar på det faktiska ämnesområdet i stället för 

att sväva i limbo mellan natur- och samhällsvetenskap vid redogörande av teori för 

studien.  

 

1.6 Tidigare studier 

I tabell 1 presenteras ett urval av tidigare studier som är av stor betydelse för denna 

rapport. Studierna har inte nödvändigtvis direkt anknytning till studiens syfte men bidrar 

till viktiga underlag som motiverar teori- och metodval för studiens analyser. 

 

Duhon m fl. (2011) utvärderar ett lokalt kväveutsläppshandelsprogram vid avrinnings-

områdena till Lake Taupo i form av såväl kvantitativa som mer teoritunga analyser som i 

slutändan ligger till grund för förslag till förbättringar. Det saknas tidigare studier och 

praktisk tillämpning av utsläppshandel för kväve i Sverige, vilket gör att tidigare studier 

som dessa blir viktiga att studera och utvärdera för ökad förståelse.  
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Tabell 1: Tidigare forskning om kvävets skadeverkan och utsläppshandel 

Studie och 

författare (år)  

Syfte Metod Resultat 

Nitrogen Trading in 

Lake Taupo: An 

Analysis and 

Evaluation of an 

Innovative Water 

Management Strategy 

– M. Duhon, J. 

Young, & S. Kerr 

(2011) 

 

Utvärdera effekterna 

av ett lokalt Cap and 

trade-program för 

Lake Taupo i Nya 

Zeeland  

Kvantitativa och kvalitativa 

resultatutvärderingar och 

diskussion  

Tycks ge ett snabbt 

positivt resultat 

samtidigt som vissa 

gärna ser att färre 

tillstånd erbjuds. Lite 

för tidigt för att 

fastställa dess effekt på 

jordbrukarnas intäkter 

i förhållande till 

internaliserad 

miljöskada. 

Miljö, ekonomi och 

politik – 

Konjunkturinstitutet 

(KI) (2014) 

Redogöra för miljömål 

inom jordbruk samt 

föreslå 

miljöekonomiska 

styrmedel 

En årlig miljöekonomisk 

rapport på uppdrag av 

regeringen. Jordbrukens 

miljöpåverkan diskuteras, 

samt teoretiska utfall av 

olika styrmedel för att 

internalisera de externa 

kostnaderna 

Ingen kvantitativ 

ekonomisk analys görs 

över just 

utsläppshandel, utan 

KI framhäver i stället 

återinförande av 

handelsgödselskatt 

som styrmedel för 

internalisering utifrån 

kriteriebedömning. 

Modelling Economic 

Impacts of 

Nutrient Allocation 

Policies in 

Canterbury: Hinds 

Catchment - Adam 

Daigneault, Oshadhi 

Samarasinghe, Linda 

Lilburne (2013)   

 

Redogöra för utfallen 

av fyra olika 

styrmedel med mål att 

reducera 

näringsämnen från 

diffusa källor i The 

Hinds 

upptagningsområde 

Använder en modell, 

NZFARM, som behandlar 

landanvändning för att 

undersöka den relativa 

skillnaden för ekonomiska 

och miljöeffekter mellan 

olika styrmedel mot 

näringsämnesförluster vid en 

reduktionsnivå på 45 %.  

Alla Cap and trade-

metoder nådde det 

utsatta reduktionsmålet 

om 45 % på bekostnad 

av 9-10 % av 

jordbrukarens intäkter.  

Finn de områden som 

göder havet mest 

i Södra Östersjöns 

vattendistrikt – 

Vattenmyndigheten 

Södra Östersjön 

(2009)  

Regeringsuppdrag – 

Bland annat identifiera 

olika kustområdens 

känslighet för 

övergödning som 

underlag för 

kostnadseffektiva 

åtgärder  

Naturvetenskaplig metod, 

kartläggning av antropogena 

kvävebelastningsområden i 

Södra Östersjön.  

Den största 

ytrelaterade 

antropogena 

Kvävebelastning till 

havet sker från Skånes 

jordbruksområden, 

Östergötland, Gotland 

och 

Kalmarsundskusten 

inklusive Öland. 

Emission Permit 

Trading for Air 

Pollution Hot Spots – 

W. Antweiler (2012)  

Att ta fram ett 

allokeringssystem för 

utsläppstillstånd 

utifrån hot spot-

problemets 

komplikationer.  

Kvantitativ. Tar fram 

allokeringskvantiteter utifrån 

en kvadratisk 

”hasardfunktion” (Där 

hasard fungerar som en 

proxy utifrån hot spot-

problemet) och 

proportionalitet gentemot 

utsläppskvantiteten.  

Effektiv allokering 

bygger på 

firmaspecifika 

hasardfunktioner och 

proportionellt mot 

deras utsläpp.  
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Konjunkturinstitutet (2014) är en myndighetsrapport som redogör för aktuella miljömål 

inom jordbruken, samt förslag till miljöekonomiska åtgärder. Ett antal åtgärder redogörs 

för och såväl miljöskatter som utsläppshandel redogörs för i studien. Deras analyser riktar 

dock främst in sig på ett återinförande av handelsgödselskatten och redogör bristfälligt 

för varför de just föredrar en skatt framför utsläppshandel. Trots detta kommer studien ge 

en överblick över vilka mål som åtgärderna kretsar kring.  

 

Daigneault m fl. (2013) är en intressant studie där effekterna av olika policyscenarion för 

utsläppsreduktion undersöks givet ett reduceringsmål om 45 %. Studiens resultat visar att 

alla cap and trade-program nådde det utsatta reduktionsmålet på en bekostnad av 9-10 % 

intäktsreduktion för jordbrukaren. Resonemangen och det lyckade utfallet motiverar att 

utsläppshandel för kväve fortsätter att analyseras och diskuteras, vilket blir av intresse för 

denna studie som vilar på en relativt omfattande teoretisk grund.  

 

Vattenmyndigheten södra Östersjön (2009) presenterar en kartläggning över vilka områ-

den som göder södra Östersjön mest. Värdet av studien ligger inte i den exakta kartlägg-

ningen, utan redogörelsen för att skillnader existerar och är av stor betydelse för åtgärds-

program. För vidare kvantitativ forskning med koppling till denna studies syfte skulle det 

krävas vidare information om reningskostnadsskillnader och kvantifiering av ut-

släppskostnaderna, något som idag saknas eller är av bristfällig kvalitet.  

 

Antweiler är ett bekant namn för de som intresserar sig för hot spot-problemet (vars in-

nebörd kommer redogöras för mer utförligt i kapitel 3). I sin studie från 2012 analyserar 

han hur utsläppskvantiteter kan allokeras effektivt med en algebraisk metodik. I och med 

att hot spot-problemet är ett centralt dilemma för denna analys är Antweilers studie och 

liknande av stor vikt för att förstå problemets innebörd och hur det kopplar till utform-

ningen av utsläppshandel.  

 

Det som skiljer den föreliggande studien från tidigare forskning är kombinationen av en 

kartläggning över de faktorer som påverkar kväveutlakningen och möjligheterna för ett 

utsläppshandelsprogram att hantera dessa utifrån miljöekonomisk teori. Tidigare forsk-

ningssyften inom området berör ofta väldigt specifika fall som lokala tillämpningar av 
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utsläppshandel mot kväve, alternativt saknar en miljö- och marknadsekonomisk analys 

vilket ofta leder till att enskilda studier ofta kontrasterar varandra på grund av avsaknad 

av andra perspektiv, vilket skapar en viss skepsis mot tidigare empiri. Denna studie 

kommer i stället att diskutera såväl miljö- som marknadsekonomiska dilemman och för-

hoppningsvis inspirera och motivera till mer specifika och detaljerade kvantitativa studier 

vilket kan användas som grund för framtida policybeslut. Man bör ha i åtanke att mycket 

av tidigare forskning är framtagen av statliga myndigheter vilka ofta följer institutionella 

traditioner beroende på vilket land studien kommer ifrån. Som i konjunkturinstitutets 

rapport (2014) saknas tydlig motivering till varför man vid policyförslag bortser från möj-

ligheterna till utsläppshandel, vilket kan leda till att diskussionen fokuserar på ett återin-

förande av handelsgödselskatten snarare än att diskutera hur ett effektivt styrmedel kan 

utformas och implementeras.  

 

1.7 Disposition 

Kapitel 2: Kväveutsläppens skadeverkan och tidigare styrmedel 

I detta kapitel ges en bakgrund till de externa kostnaderna som kväveutsläpp orsakar, samt 

en redogörelse för handelsgödselskatten som tidigare agerade styrmedel mot bruk av 

handelsgödsel.  

 

Kapitel 3: Teoretiska utgångspunkter och metodval 

I och med att studiens analyser till stor del bygger på hur den miljöekonomiska teoriramen 

kan lösa praktiska problem, kommer teorivalet att spela en central roll för metoden. I detta 

kapitel presenteras de miljöekonomiska teorierna gällande internalisering av 

externaliteter, utsläppshandel, hot spot-problemet samt en teoretisk redogörelse för appli-

cerad mängd handelsgödsel och hur denna kvantitet skiljer sig från såväl samhälls- som 

privatekonomiskt optimal kvantitet.  

 

Kapitel 4: En empirisk illustration på svenskt jordbruk  

Kapitel 4 består av studiens analyser. Inledningsvis redogörs för de faktorer som påverkar 

kväveutlakningen i jordbruken, samt hur förutsättningarna för kväveutlakning skiljer sig 
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åt i Sverige. Även hur reningsåtgärderna av kväve i Östersjösystemet har en differentie-

rade påverkan analyseras. Nästa del bygger på hot spot-problemet och hur utsläppshandel 

teoretiskt kan utformas för att hantera de komplikationer som hot spot-problemet innebär 

för inrättande av styrmedel. Kapitlet avslutas med policy-implikationer.  

 

Kapitel 5: Diskussion  

I detta kapitel diskuteras problematiken med ämnet och jämförelsen med andra analyser 

inom ämnesområdet som komplement till resultaten i kapitel 4.  

 

Kapitel 6: Slutsatser 

Kapitel 6 sammanfattar de viktigaste lärdomarna som går att dra av analyserna. Avslut-

ningsvis diskuteras viktiga frågeställningar som bör uppmärksammas i framtida studier.  
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2. KVÄVEUTSLÄPPENS SKADEVERKAN OCH TIDIGARE 

STYRMEDEL 

 

 

 

 

Det första avsnittet kommer att redogöra för vad den antropogena kvävebelastningen från 

jordbruken bidrar till, och konsekvenserna av dessa ur ett miljöekonomiskt perspektiv. 

Avslutningsvis ges en beskrivning av den tidigare handelsgödselskatten och debatten 

samt empiriska motsättningar kring att eventuellt återinföra en liknande skatt på nationell 

nivå.  

 

2.1 Kväveutsläppens miljöeffekter 

2.1.1 Övergödning 

Altereringen av kvävekretsloppet på grund av bland annat jordbrukens samhällsekono-

miskt ineffektiva resurshantering av handelsgödsel är en bidragande faktor till övergöd-

ning av vattendrag och kustvatten. I och med syrets avgörande roll för liv innebär kväve-

överskottet i kretsloppet ökad sannolikhet för mer livskraftiga och utbredda algblom-

ningar och döda kustområden (UNEP, 2014). Av Sveriges totala antropogena kvävetill-

försel till Östersjöns alla vattenbassänger kan jordbruken tillskrivas ungefär 50 % av 

dessa (Jordbruksverket, 2013). Sedan en tid tillbaka har Havs och Vattenmyndigheten 

satt upp en rad målsättningar med koppling till miljöstatusen i sjöar och hav. Dessa mål-

sättningar inkluderar till exempel ”ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vatten-

drag” och ”Hav i balans” samt ”levande kust och skärgård.” (Havs- och vattenmyndig-

heten, 2014) och visar på vikten av åtgärder inom jordbruk och andra källor till 

kväveöverskott i kretsloppet. Ett flertal åtgärder för att minska kväveutlakning existerar 

redan i form av juridiska (lagstiftningar) och ekonomiska (miljöersättningar, 

miljöinvesteringsstöd) åtgärder. Dessa kompletteras med bland annat rådgivning och in-

formation som bidrar till ökad förståelse för konsekvenserna av kväveutlakningen och 

hur det till viss del kan åtgärdas av jordbrukaren själv (Jordbruksverket, 2013).  

 

Enligt jordbruksverket tyder också utredningar och uppföljningar på att åtgärderna gett 

resultat och en viss positiv trend med minskade växtnäringsförluster existerar, men de 
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menar samtidigt på att det krävs vidare åtgärder för att fortsätta den positiva trenden. 

Övergödningen är dock inte ett lika stort miljöproblem i alla delar av Östersjöns vatten-

system och jordbrukens avrinningsområde kan ha stor påverkan på hur stor miljöskadan 

blir. Studier visar på att Bottenviken håller en god miljöstatus gällande övergödning, sam-

tidigt som Bottenhavets syrehalt på grund av sitt vattenutbyte med egentliga Östersjön 

minskat, snarare än som resultat av kvävetillförsel från andra källor. (Havsmiljöinstitutet, 

2014). Kväveutsläpp blir därför inte nödvändigtvis bundna till den bassäng som avrin-

ningssystemet har utlopp i vilket innebär differentierade externa kostnader. En av de 

främsta orsakerna till heterogena utsläppskostnader vid bruk av handelsgödsel i Sverige 

är att olika marktyper läcker olika mycket kväve. Sandjordar läcker till exempel mer än 

lerjordar på grund av sämre kvävebindning samtidigt som mildare vinterklimat ger mer 

mineralisering och frigörelse av det organiska kvävet i marken (SLU, uå). 

 

2.1.2 Klimatförändringar 

Tillverkning och bruk av handelsgödsel har varit en betydande bidragande faktor till 

kväveöverskottet i natur och atmosfär (Van Grinsven m fl. 2011) och reaktivt kväve har 

en väldigt komplex relation till tre av de viktigaste antropogena växthusgaserna: metan, 

koldioxid och dikväveoxid. Just dikväveoxid beräknas vara cirka 300 gånger mer potent 

växthusgas än koldioxid och beräknas ha långvariga effekter på klimatet på grund av att 

ämnet överlever i atmosfären i över 100 år. (Suddick m fl. 2012). Kvävets reaktiva cykler 

har ett flertal konsekvenser där vissa potentiellt ger ett kontrasterande utfall gentemot 

andra växthusgaser i form av nedkylning under en begränsad tidsperiod om cirka 20 år. 

Det mesta tyder dock på att en utfasning av reaktivt kväve i atmosfären i stället skulle 

sakta ner klimatförändringarna under kommande århundrade (Suddick m fl. 2012). Inom 

jordbruken kan exempelvis en högre väder-variabilitet som resultat av klimatförändringar 

innebära att jordbrukaren får det svårare att förutspå väderleksförhållanden och därmed 

blir osäkerheten kring tillämpning av handelsgödsel högre. Längre torrperioder kan leda 

till att större kväveöverskott lagras i jorden och/eller flodmynningar för att sedan via 

översvämningar frisättas i vattendrag eller atmosfären (Davidson m fl. 2012). Beroende 

på hur mycket medeltemperaturen ökar i framtiden kommer möjligheterna att alterera 

kvävekretsloppets påverkan på andra växthusgaser och föroreningar att försvåras. För att 

till exempel minska samma mängd ozon-föroreningar i framtiden som idag kommer en 

större kvantitet av kväveoxider att behöva reduceras på grund av varmare klimat (Wu m 
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fl. 2008), vilket innebär att åtgärder för att nå samma resultat idag blir kostsammare om 

man utgår ifrån att reningstekniken inte förbättras. Utöver direkta effekter på klimat leder 

även kvävealtereringen till biologisk mångfaldsreducering genom till exempel syrebrist i 

vattenmiljöer, längre och mer förekommande frostperioder samt snabba förändringar i 

andra livsmiljöer som arter är direkt beroende av för att överleva (Suddick m fl. 2012). 

 

Studier uppskattar att växthusgasrelaterade kostnader för kväveläckage från handelsgöd-

sel uppnår cirka 0.25 €/kg N och kan spåras till såväl produktion och tillämpande av han-

delsgödsel (Von Blottnitz, 2005; Van Grinsven m fl. 2011).  

 

2.1.3 Hälsoeffekter 

Överskott av reaktivt kväve i naturen från källor som till exempel jordbruk, biomassaför-

bränning och fossila bränslen har ett flertal effekter på den mänskliga hälsan. Den främsta 

skadeverkan tycks föreligga i urbana miljöer och kända effekter inkluderar ökad sanno-

likhet för astma (främst för barn), förlängda och förvärrade virusinfektioner, reducerad 

lungfunktion, andningsbesvär och även allmän dödlighet (livstidsförkortande) 

(Townsend et al, 2003). Klimatförändringarnas negativa påverkan på möjligheterna att 

reducera ozonföroreningar genom kväveoxidsreducering innebär en bidragande effekt till 

förkortad livslängd i utsatta områden. Historiskt sätt har ozonföroreningar drabbat såväl 

urbana som rurala regioner (West m fl. 2006), något som tyder på att kvävet komplicerade 

kretslopp och kemiska föreningar orsakar såväl globala som lokala hälsokomplikationer. 

 

2.2 Tidigare skatt på handelsgödsel och aktuell status  

Mellan åren 1995-2010 belastades jordbruken med skatter på handelsgödsel som uppgick 

till 1,80 kr/kg kväve och 30 kr/g kadmium så länge som halten översteg 5 g kadmium/ton 

fosfor. Innan dess hade i stället en miljöavgift existerat sedan 1984 som främst infördes 

med hänsyn till den ökade övergödningen och den bristande kvalitén i grundvattnet. 

Kväveskattens syfte var att minska kväveutsläppen från jordbruken genom att den 

privatekonomiskt optimala mängden tillämpat kväve blev lägre än innan skatten. Genom 

skatteintäkterna kunde sedan pengarna återinvesteras i jordbruken i form av olika insatser 

för att ”främja hållbara produktionsmetoder”, genom till exempel utbildning och rådgiv-
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ning för att öka jordbrukares medvetenhet och möjlighet att vidta åtgärder mot kväveut-

lakning. Från och med årsskiftet 2009/2010 existerar ingen skatt på inköp av handelsgöd-

sel (SOU 2011:31). 

 

Det råder delade meningar i den politiska sfären om huruvida en liknande skatt skall åter-

införas. Det politiska motståndet mot ett eventuellt återinförande kan främst spåras till 

den borgerliga oppositionen som i regeringsställning avskaffade skatten vid årsskiftet 

2009/2010. Den främsta kritiken mot ett återinförande är dess potentiella skada på jord-

brukens komparativa status (Motion 2014/15:1059), en kritik som också låg till grund för 

avskaffandet. Främjare för ett återinförande menar på att skatten både bidrog till att täcka 

de externa kostnaderna som handelsgödselbruk orsakar samt att skatteintäkterna återigen 

skall bidra till att finansiera vidare miljöåtgärder inom jordbruken. Naturskyddsför-

eningen motsatte sig avskaffandet och förespråkade i stället ett ökat skatteuttag med 

grund i kväveutsläppens bidrag till växthuseffekten och nedbrytning av stratosfäriskt 

ozon och menar på att såväl argument att skatten varit ineffektiv och försämrat de svenska 

jordbrukens konkurrenssituation ”inte håller” (Naturskyddsföreningen, 2009). 

Regeringens egen utredning pekade däremot på att just användningen av handelsgödsel 

inte minskat avsevärt som resultat av handelsgödselskatten. Utredningen visade däremot 

att skatten bidragit till en större medvetenhet bland jordbrukare om konsekvenserna med 

kväveutlakning (SOU 2003:9) Utredningen användes som underlag till att skatten avskaf-

fades vid årsskiftet 2009/10.  

 

Annan kritik mot skatten är att den inte riktar sig mot kväveöverskottet efter skörd utan 

mot inköpet av handelsgödsel. Von Blottnitz m fl. (2005) menar i stället på att det är 

kväveöverskottet efter skörd som ska ligga till underlag för styrmedlet och vars studier 

pekar på stora intäktsförluster för jordbrukare om samhällsekonomiskt optimal handels-

gödselkvantitet nås genom skattepålägg. Det finns därför anledning att utvärdera 

alternativa styrmedel till just en skatt på inköp av handelsgödsel för att sträva efter en mer 

effektiv resurshantering i form av tillämpande av handelsgödsel i förhållande till de mil-

jöskador de orsakar samt kostnaderna för dessa för samhället. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METODVAL 

 

 

 

 

Studien utgår från miljöekonomiska, samt en redogörelse för hur ineffektiv resurshante-

ring inom jordbruken har en naturlig förklaring. Utöver dessa kommer även vissa 

biologiska- empiriska teoriramar att ligga till grund för vidare analyser över kvävets krets-

lopp i naturen, dessa är dock inte centrala för de nationalekonomiska resonemangen i 

studien och kommer vara mycket begränsade i sin förklarande roll. 

 

Metoden kommer bygga på ett antal analyser av såväl det teoretiska ramverket och 

tidigare empiriska studier för att kunna utvärdera huruvida utsläppshandel kan vara ett 

alternativ för den svenska jordbrukssektorn. Den huvudsakliga analysen fokuserar på hur 

de geografiska och biologiska faktorerna påverkar utfallet för tillämpande av utsläpps-

handel. Denna analys kommer till största del bygga på övergödningsförhållanden i Öster-

sjön och svenska vattendrag då det historiskt sätt varit en avgörande faktor till inrättande 

av tidigare styrmedel och åtgärder. Upplägget bygger därför först och främst på en kart-

läggning över skillnaderna i kväveutsläppens miljöeffekter i Sverige, vad detta innebär 

för inrättande av styrmedel samt om och hur utsläppshandel skulle kunna utformas för att 

hantera problemet. 

 

3.1 Internalisering av externa effekter  

En extern effekt är en ”restprodukt” som uppstår då en transaktion påverkar en tredje 

parts nytta antingen positivt eller negativt, och där denna tredje part inte kompenseras på 

något sätt. Denna externa effekt belastar inte direkt transaktionsparterna och är ofta svåra 

att kvantifiera och prissätta då de kan belasta en stor mängd individer över en lång tids-

horisont (Lundmark, 2010). Att grannen spelar hiskligt hög musik som stör din lediga 

eftermiddag är exempel på en negativ extern effekt av dennes musikkonsumtion, men 

varken grannen, skivaffären eller musikproducenterna täcker den förlorade nytta som du 

upplever. I större skala är till exempel utsläpp av växthusgaser tydliga exempel på 

produktion och handel där en tredje part (samhället) får täcka den miljöskada som klimat-
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förändringar och luftföroreningarna orsakar. Det blir därför nödvändigt att inte bara un-

dersöka de privatekonomiska utan även de samhällsekonomiska kostnaderna som kan 

härledas från transaktionen som orsakar den externa effekten. Figur 1 visar hur den 

privatekonomiska och den samhällsekonomiska marginalkostnaden skiljer sig. Om man 

adderar marginalkostnaden för producenten (MCP) till den externa marginalkostnaden 

(MCE) får man den samhälleliga marginalkostnaden (MCS). Givet en producerad kvan-

titet (k) är den samhälleliga kostnaden högre än den privatekonomiska kostnaden, vilket 

leder till samhällsekonomiska välfärdsförluster. 

 

   

Figur 1: Marginalkostnadsförhållanden mellan producent och samhälle vid 

förekomst av externa effekter.  

Källa: Lundmark (2010)  

 

För en negativ extern effekt är dilemmat att det saknas incitament för marknadens aktörer 

att reglera kostnaden i enighet med den samhällsoptimala kostnadsutvecklingen. Utsläp-

paren bär ju inte den totala marginalkostnaden själv utan den belastar i sin tur samhället, 

vilket resulterar i en högre producerad kvantitet än vad som är optimalt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. (Lundmark, 2010)  

 

 

Att internalisera en externalitet innebär att den externa effekten kvantifieras och prissätts 
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så att denna effekt synliggörs i de beslut som ekonomins aktörer tar. Det mest kostnads-

effektiva skulle vara att varje enskild producent själva väljer att täcka kostnaden, men då 

de inte direkt bär konsekvenserna av effekten saknas incitamenten. Det finns därför en 

rad olika styrmedel som utvecklats för att styra marknaden i en samhällsekonomiskt önsk-

värd riktning, om än med olika utfall. Von Blottnitz (2005) nämner vikten av att ett styr-

medel bör vara marknadsbaserade, vilket innebär att producenternas heterogena renings-

kostnader ligger till grund för deras reningsbeslut. 

 

Exempel på marknadsbaserade styrmedel som idag tillämpas i någon omfattning är ut-

släppsskatter och utsläppshandel. Fördelen med just marknadsbaserade styrmedel blir att 

producenterna inte tvingas förhålla sig till en given utsläppskvantitet utan att alla aktörers 

heterogena reningskostnader tas i beaktande. Om det i stället skulle införas en ut-

släppskvantitetsreglering skulle alla producenter tvingas anpassa sig till en given ut-

släppsnivå som skulle vara lika för alla, och en sådan typ av reglering skulle inte ta hänsyn 

till producenternas reningskostnader. Fördelen med en given utsläppskvantitet kan vara 

om skadan av effekten är väldigt stor på kort sikt, till exempel arsenikutsläpp i dricksvat-

ten. Då kvävemängdens skadefunktion inte är heterogen blir det dock ineffektivt att til-

lämpa en utsläppskvantitetsreglering om dessa inte är anpassade efter varje producents 

geografiska läge. (Von Blottnitz, 2005)  

 

3.2 Differentierade externa kostnader & ”Hot spot”-problemet 

För att utforma kostnadseffektiva miljöåtgärder är kostnadsförhållanden viktiga att ana-

lysera. Om samhällskostnaden för en extern effekt inte är homogen kan regleringskvoter, 

nationella skattebaser och centraliserade beslut leda till att miljöinsatserna inte når maxi-

mal effekt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gren, 1993). Detta visas och förklaras i 

figur 2 nedan, där samhällskostnaden för samma produktionsnivå är heterogena givet två 

regioner. I region 1 har inte produktionen lika stora externa kostnader som i region 2, 

vilket skapar två regionala jämviktskvantiteter. Om ett styrmedel inte decentraliseras utan 

antar att till exempel samhällskostnaden för båda regionerna motsvarar samhällskostna-

den i region 1, då fortsätter produktionen på en totalt sett för hög nivå för nationen och 

konsekvenserna blir att den totala externa effekten av produktionen inte internaliseras på 
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ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Om styrmedlet i stället utgår från att samhällskost-

naden för hela nationen är lika med samhällskostnaden i region 2, då blir produktionen 

totalt sätt för låg och konsekvenserna blir en välfärdsförlust motsvarande den lägre 

bruttonationalprodukten.  

 

 

Figur 2: Differentierade marginalkostnadsförhållanden för producent och samhälle 

Källa: Vidare resonemang av Lundmark (2010)  

 

Då det råder regionala skillnader i de marginella externa kostnaderna kan det visas 

grafiskt med hjälp av olika marginalkostnadskurvor: En marginalkostnadskurva för pro-

ducenten (MCP) = producentens utbudskurva, en för ena regionens samhälleliga margi-

nalkostnad (MCS1), samt för den andra regionens samhälleliga marginalkostnad (MCS2). 

Givet en efterfrågefunktion får vi två olika samhällsekonomiskt optimala 

produktionsnivåer (K2 för region 1, K3 för region2) samt det privatekonomiskt optimala 

(K1). För att undvika välfärdsförluster måste internaliseringen ta hänsyn till de regionala 

skillnaderna för externa kostnader.  

 

Det så kallade ”Hot spot-problemet” är ett miljöekonomiskt dilemma som uppstår när 

utsläppens miljöekonomiska konsekvenser är beroende av en geografisk variabel. ”Hot 

spots” är områden där utsläppen orsakar mest skada, ”hasard”, vilket skulle innebära att 

utsläpp av ett visst kemiskt ämne enbart innebär en betydande kostnad för vissa regioner. 
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Beroende på hur decentraliserade och avgränsade dessa hot spots är kan en rad kompli-

kationer vid inrättande av styrmedel uppstå vilket innebär transaktionskostnader och in-

effektivitet (Antweiler, 2012). Hot spot-problemet medför en rad komplikationer för 

beslutsfattare och styrmedelsutformare då den differentierade kostnaden behöver beaktas 

för att undvika att rening sker ineffektivt. Ett alternativ är att upprätta utsläppszoner som 

matchar olika samhällskostnader, där agenter bär samma marginella utsläppskostnad och 

belastas olika av det ekonomiska styrmedlet. Figur 3 visar en illustration över hot spot-

problemet. Utsläpp som sker utanför den känsliga zonen orsakar en mildare skadeverkan 

på miljön (rutiga moln) medan utsläpp inom den känsliga zonen orsakar högre skadever-

kan på miljön (randiga moln). Om den känsliga zonen står för majoriteten av samhällets 

totala miljökostnad blir det därför kostnadsineffektivt att fördela den totala reningen över 

hela samhället i stället för att rena merparten av utsläppen innanför zonen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Illustration av hot spot-problemet 

Källa: Illustration av Antweiler (2012)  

 

På grund av att hot spot-problemet kan innebära att vissa områden är i behov av snabba 

och väldigt omfattade reduceringar av kväve skulle rimligtvis en vanlig kvantitativ regle-

ring vara på sin plats. Men oavsett transaktionskostnaderna som kan tänkas uppstå på 

grund av hot spot-problemet väntas utsläppshandel ändå vara att föredra framför till kvan-

titativa regleringar på grund av sannolikheten för heterogena reningskostnader mellan 

marknadsaktörerna (Stavins, 1995). För att kunna utforma ett utsläppshandelssystem med 

hot spot-problemet att ta hänsyn till behöver det dock vara såväl enkelt som transparent 

(Antweiler, 2012), vilket kan orsaka betydande handlingsbegränsningar för policyma-

kare.  
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Hot spot-problemet kommer utifrån tidigare kvantitativa studier analyseras och målet blir 

sedan att kartlägga hur de externa kostnaderna för kväveutsläpp i Sverige kan delas upp i 

regioner som motsvarar olika utsläppskostnader eller andra avgörande faktorer för effek-

tiv geografisk indelning. Den empiriska grunden ligger i hur frågeställningen om hur ut-

släppshandel kan utformas och anpassas för svenska jordbrukare, vilket kommer bygga 

på att kartlägga geografiska regioner med homogena externa kostnader och olika förut-

sättningar för reningsåtgärder. Utifrån denna kartläggning kommer kvantitativ data över 

hur rening i de olika regionerna internaliserar de tänkta kostnaderna, till exempel hur re-

ning i de olika östersjö-bassängerna påverkar varandra och om det går att fokusera re-

ningsåtgärder och därmed även de externa kostnaderna.   

 

3.3 Handel med utsläppsrätter  

Ett marknadsbaserat styrmedel som kan utformas på såväl regional, nationell och inter-

nationell nivå är utsläppshandel. Det finns i regel två olika typer av utsläppshandelspro-

gram: CRE (Credit trading) och CAP (cap-and-trade). CRE tillåter utsläpparen att minska 

sina utsläpp lägre än existerande reglering och sälja vidare detta överskott till en gemen-

sam utsläppspool som ligger till grund för minskade framtida kvantiteter, alternativt till 

en köpare som till exempel vill expandera sin verksamhet. CAP bygger i stället på ett 

gemensamt utsläppstak som beslutas av ett centraliserat maktorgan, till exempel staten 

eller EU. Därefter sker en fördelning av utsläppsrätterna till utsläppskällorna. Denna för-

delning kan ske med hjälp av ett flertal metoder: de kan auktioneras ut, allokeras gratis, 

tilldelas procentuellt efter utsläppskällans tidigare utsläppskvantitet (grandparenting) och 

så vidare. Utsläppsrätter är dock inte bundna till en aktör utan kan köpas och säljas av och 

till andra aktörer vars produktion innebär utsläpp av samma ämne. I och med att den totala 

utsläppkvantiteten blir reglerad av ett utsläppstak simuleras en marknad med en ändlig 

resurs. Utsläppsrätter kan via marknadstransaktioner bli köpta och sålda för ett pris som 

bestäms av marknadsparterna vid transaktion (Field, 2009). Resultatet blir att företag med 

högre reningskostnader har möjlighet att köpa utsläppsrätter av företag med lägre renings-

kostnader så länge kostnaden för utsläppsrätterna understiger reningskostnaderna. Detta 

system skulle därmed leda till ett välfärdsekonomiskt effektivt utfall då allokeringen byg-

ger på industriernas kännedom om deras egna marginalkostnader och reningskostnader i 
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stället för centraliserade estimeringar och standardiserade regleringskvoter. Utsläppsför-

delningen vilar i stället på samma marknadsprinciper som utbud och efterfrågan givet en 

ändlig resurs som i fallet med utsläppshandel simuleras med hjälp av ett tak för utsläppen 

(Naturvårdsverket, uå). För att sedan minska utsläppen kan till exempel staten gå in och 

köpa upp utsläppsrätter och därmed minska på marknadsutbudet. Även andra organisat-

ioner och individer kan självklart också köpa upp och skrota tillstånd, vilket i sin tur ökar 

incitamenten att investera i ny reningsteknik då utbudet blir mindre och mindre i förhål-

lande till en någorlunda fryst efterfrågan. Utsläppsrätter är ofta också tidsbestämda, vilket 

möjliggör för instiftaren till styrmedlet att tilldela en avtagande kvantitet utsläppsrätter 

efter varje tidshorisont vilket ger aktörer på marknaden en viss tid att anpassa sig till de 

framtida marknadsförhållandena. Figur 4 redogör för ett exempel där två olika aktörer på 

en utsläppsmarknad har olika kostnadsförhållanden för rening: 

 

 

Figur 4: Utsläppshandel mellan två marknadsaktörer 

Källa: Field (2009) 

 

Figuren visar två marknadsaktörers (A & B) marginella reningskostnadskurvor (MAC). 

Vid rening av utsläpp ökar kostnaderna för B snabbare än för A. Om vi utgår från att 

ingen reglering existerar totalt 210 ton utsläpp/år. Utsläppshandel inrättas på marknaden 

och totalt 105 utsläppsrätter fördelas genom att båda aktörerna tilldelas hälften av deras 

nuvarande årliga utsläppskvantitet. För företag B blir det nu eftersträvansvärt att köpa 
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utsläppsrätter av A så länge som A bjuder ut dessa till en lägre kostnad än B’s renings-

kostnad. A kommer fortsätta att bjuda ut utsläppsrätter så länge som B är villig att betala 

mer för varje utsläppsrätt än vad A tvingas betala för att minska sina utsläpp motsvarande 

en utsläppsrätt. Till slut nås en marknadsjämvikt mellan parterna och utsläppsrätterna har 

allokerats effektivt i enlighet med marknadsparternas kostnadsförhållanden, något som i 

fallet ovan inträffar vid en kostnad motsvarande 1500.  

 

Vidare behöver riktlinjer bestämmas för en eventuell utsläppshandel för kväve ska gå till. 

Om man utgår från att utsläppshandeln utformas regionalt efter kväveläckage och re-

ningskostnader behöver beslut tas om handeln regleras till regiongränserna eller om öp-

pen handel råder. De två alternativen som formuleras av Field är:  

 

1) Marknadsparterna får enbart handla med andra agenter inom samma region.  

2) Marknadsparterna får handla med andra regioner. Om då de marginella utsläppskost-

naderna i genomsnitt är dubbelt så höga i region 2 som i region 1, blir då agenter från 

region 2 tvingade att köpa 2 stycken tillstånd från region 1 för att få släppa ut motsvarande 

1 tillstånd (Field, 2009). Att tillåta just alternativ två är direkt fördelaktigt ur ett mark-

nadsekonomiskt perspektiv då det möjliggör för fler marknadsaktörer och därmed mindre 

risk för marknadsmakt. Dilemmat som kan uppstå är dock att kritiska områden, hot spots, 

som verkligen är i behov av stora minskade kvantiteter inte blir renade på grund av när-

liggande utsläppskällors möjlighet att köpa stora kvantiteter utsläppsrätter. (Field, 2009)  

 

3.4 Applikation på fallet med handelsgödsel 

För att förstå de bakomliggande målen med att inrätta ett styrmedel mot kväveläckage 

från jordbruksmark blir det fördelaktigt att förstå hur produktionsfunktionen för tillämp-

ning av handelsgödsel ser ut. I och med att jordbrukens användning av gödsel styrs av 

bland annat väderförhållanden uppstår en rad svårigheter med att förutspå utfallet för ett 

icke-kvantitetsreglerande styrmedel (Davidson m fl. 2012). Främsta observerbara orsaken 

blir att jordbrukaren använder mer kvävegödsel än vad som enligt produktionsfunktioner 

kan anses som privatekonomiskt optimalt. Kostanden för den extra mängden gödsel och 

de förlorade intäkterna vid minskad skörd blir därför en riskpremie mot oönskade väder-

leksförhållanden så länge som värdet av grödorna överstiger kostnaden för 
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gödselmängden. (Von Blottnitz m fl. 2005; Smil, 1999) Figur 5 visar förhållandet mellan 

handelsgödsel och produktionen av spannmål, rotfrukter och växter, så kallade ”crop 

yields”. 

 

 

Figur 5: Crop Yield – produktionskurva 

Källa: Förenklad illustration av Von Blottnitz (2005) dataunderlag. 

 

Produktionsfunktion visar hur jordbruksproduktionen förändras i förhållande till tilläm-

pad mängd handelsgödsel. Den privatekonomiskt optimala mängden handelsgödsel (H*) 

motsvarar produktionskurvans max-punkt, något som i vanliga fall inte motsvarar den 

faktiska kvantiteten (Hf) tillämpat handelsgödsel. (RP) betecknar riskpremien i form av 

minskade intäkter vid övergödsling, något som kombinerat med de ökade utgifterna för 

handelsgödsel beräknads täcka för oönskade vädereffekter. Crop yields är i regel svåra 

att uppskatta då de är unika för varje jordbrukare samtidigt som såväl dataunderlag som 

formler är utdaterade eller undermåliga. I Von Blottnitz studie från 2005 användes till 

exempel formelunderlag för brittiska crop yields från 80-talet. (Von Blottnitz, 2005). 
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3.5 Sammanfattning 

För att effektivt kunna internalisera differentierade externa effekter behöver styrmedlet ta 

hänsyn till den faktiska skadeverkan som en punktkälla orsakar. Att därför tillämpa en 

homogen skattebas eller en gemensam utsläppskvantitetsreglering skulle därmed inte 

kunna klassas som samhällsekonomiskt effektiva styrmedel för att minska kväveutsläpp 

från jordbruken. Detta beror på att skadeverkan är heterogen och beroende av utsläpps-

plats. Det är även fördelaktigt att ta hänsyn till enskilda marknadsaktörers reningskost-

nadsförhållanden, något som kan uppnås om man tillämpar ett marknadsbaserat styrme-

del som till exempel utsläppsskatter eller utsläppshandel. För de empiriska analyserna 

och tolkningarna blir vetskapen om heterogenitet kontra homogenitet gällande styrmedel 

en viktig referens när alternativa styrmedel diskuteras i förhållande till varandra.  

 

Hot spot-problemet medför en rad komplikationer för beslutsfattare och styrmedelsutfor-

mare då den differentierade kostnaden behöver beaktas för att undvika att rening sker 

ineffektivt. Ett alternativ är att upprätta utsläppszoner som matchar olika samhällskostna-

der, där agenter bär samma marginella utsläppskostnad och belastas olika av det ekono-

miska styrmedlet. Utifrån hot spot-problemet kan det vara lämpligt att utforma en 

regional utsläppshandelsmarknad där marknadsparterna enbart får handla inom regionens 

gränser. Däremot kan det vara direkt ineffektivt då få marknadsaktörer kan leda till mark-

nadsmakt och därmed marknadsmisslyckanden. Teorin om hot spot-problemet kommer 

bidra till hur dataunderlag över till exempel jordarter och utsläppskänsliga geografiska 

platser kan tolkas och förstås ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Förstår man vad hot 

spot-problemet innebär och vad differentierade utsläppskostnader har för konsekvenser 

på inrättande av styrmedel blir det plötsligt möjligt att deduktivt härleda slutsatser över 

hur ett styrmedel kan utformas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, vilket är ett 

centralt dilemma i den föreliggande studien.  

 

På grund av att väderlek spelar en närmast stokastisk roll i bedömningen för jordbrukaren 

överstiger ofta den applicerade mängden handelsgödsel den privatekonomiskt optimala 

kvantiteten. Jordbrukarens agerande motsvarar alltså en riskpremie där man accepterar 

högre utgifter i form av förbrukning av handelsgödsel och lägre produktion som ett skydd 

mot oönskade väderleksförhållanden. Den applicerade mängden handelsgödsel blir alltså 

högre än såväl den privatekonomiskt optimala mängden som en samhällsoptimala. Teorin 
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om intäktsmaximering och optimal applicering av handelsgödsel är inte central för ana-

lyserna över hur differentierade kostnader påverkar utformning av styrmedel. Däremot 

kommer den spela en betydande roll i diskussionsdelen av studien där andra analyser 

kontrasteras gentemot denna studies slutsatser. Det blir också lättare att förstå hur vissa 

citationskällor resonerar, framförallt Von Blottnitz, om man känner till stokastiska 

variablers påverkan på jordbrukarens beslut om tillämpad handelsgödselkvantitet när ut-

formande av styrmedel diskuteras i analysdelen. 
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4. EN EMPIRISK ILLUSTRATION & ANALYS AV SVENSKT 

JORDBRUK 

 

 

 

 

4.1 Kvävets heterogena skadeverkan i Sverige 

För att förstå varför det uppkommer så kallade differentierade externa kostnader vid bruk 

av handelsgödsel behöver man förstå de faktorer som påverkar kväveutlakningen. Nedan 

i figur 6 visas en karta över Sverige som belyser olika jordarter, en av de faktorer som 

bland andra Vattenmyndigheten södra Östersjön belyser som avgörande för vilka jord-

bruk som läcker mer kväve än andra. (Vattenmyndigheten södra Östersjön, 2009). Syftet 

med figur 6 är att visa på att det är större regionala skillnader i jordartstyper i södra 

Sverige, medan jordbruken i Norrland praktiskt taget opererar på 2-3 olika jordartstyper. 

Tolkningen av detta blir därför att det bör råda större regionala skillnader i kväveutlak-

ning i södra Sverige jämfört med exempelvis Norrlands landskapsavgränsningar.  

 

I och med tydlig kartläggning över jordarter kan regionala avgränsningar för åtgärder 

lättare tas fram och därmed ökar även sannolikheten för att åtgärderna blir kostnadseffek-

tiva, i enlighet med teorin om differentierade utsläppskostnader och hot spot-ramverket. 

Områden som läcker specifikt mycket kväve kan spåras till Gotland och Skåne, på grund 

av sina sandiga jordarter, grödoval och för Skåne spelar retentionen hos närliggande 

vattendrag också en betydande roll. (Vattenmyndigheten södra Östersjön, 2009). Till 

exempel är produktionen av lustgas mycket variabel beroende på vattenhalten i jordarten 

(Hall m fl. 2015). Den logiska slutsatsen vore därför att ett styrmedel baserat på inköpet 

av handelsgödsel inte skulle motsvara den faktiska skada som tillämpandet av gödsel-

mängden orsakar. Detta givet skillnader i jordarter, grödoval och vattendragens retention. 

Styrmedlet bör i stället anpassas utifrån kartläggningen av dessa faktorer.  
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Figur 6: Kartläggning av Jordartstyper i Sverige 

Källa: SLU (2015) 

 

Själva odlingsmetoden och klimat tas också med som dataunderlag av till exempel SMED 

(Svenska MiljöEmissionsData) vid miljömålsuppföljningen för miljömålet ”ingen över-

gödning” (SMED, 2007). Kväveretention är en variabel som i Sverige har relativt hög 

variabilitet enligt kartläggningar. I Östergötland genomförde länsstyrelsen en utredning 
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där retentionen för jordbruksmarker och enskilda avlopp, där retentionen kunde variera 

mellan cirka 20-85% beroende på område (Länsstyrelsen Östergötland, 2004). Arheimer 

& Pers (2007) pekar på att kväveretentionen i vattendragen är betydligt högre i södra 

delarna av landet, vilket skulle innebära att våtmarker har en bättre kvävereducerande 

effekt i södra Sverige än i norra. Deras uppskattning är att retentionen kan skilja sig 

mellan 30-70 %, vilket är ett något smalare intervall än Länsstyrelsens resultat. 

Tolkningen blir att Retention hur som helst är en väldigt decentraliserad faktor med 

tydliga geografiska skillnader, något som rimligtvis skapar förutsättningar för stora skill-

nader i externa kostnader för kväveutlakning i Sverige – något som i sin tur leder till stora 

skillnader i utsläppstillståndspris givet utsläppshandel som styrmedel.  

 

Underlaget för att identifiera och lokalisera diffusa utsläppskällor samt hur kväveutlak-

ningen skiljer sig mellan dessa bygger alltså på faktorer som jordbrukaren själv kan 

påverka (val av gröda, odlingsmetod) och geografiska variabler (jordartstyp, klimat, 

vattendragens retention). I och med att val av gröda bygger på marknadskrafter bör det 

främst bli metodvalet som jordbrukaren kan förändra utifrån incitament till mindre 

kväveläckage från jordbruken givet ett styrmedel. Att begränsa faktorerna till just 

jordarter, grödoval och retention vore därför ett misstag då man i sådana fall skulle lägga 

kraft på faktorer som skiljer svenska jordbruk från varandra – men det kvarstår fortfarande 

möjligheter att minska den totala nettobelastningen genom förändringar i odlingsmetoder, 

något som styrmedlet bör skapa incitament till att göra. Det blir alltså viktigt att belysa 

att faktorerna som orsakar de heterogena externa kostnaderna inte är de man enbart 

behöver täcka eller parera, utan använda dessa för att fastställa kostnadsskillnader och 

sedan rikta styrmedlet mot att helt enkelt minska kväveläckaget, oavsett vilken faktor som 

åtgärdas, täcks eller pareras.  

 

Det är dock inte enbart de externa kostnaderna i sig som är heterogena utifrån en given 

mängd applicerat handelsgödsel, utan även reningsinsatser skapar ett miljöekonomiskt 

dilemma då den geografiska spridningen av en reningsinsats på en specifik plats också 

varierar. Tabellen nedan visar hur en förändring av en enhet utsläpp i bassängerna i 

kolumnerna procentuellt påverkar de olika bassängerna i raderna. 
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Tabell 2: Reningspåverkan i Östersjöns bassänger (%)  

 Bot. 

viken 

 Bot. 

havet      

Eg. 

Östersjön 

Fin. 

viken 

Rig. 

bukten 

Dan. 

sundet 

Kattegatt 

Bottenviken 0,3 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Bottenhavet 0,31 0,42 0,11 0,07 0,07 0,04 0,02 

Egentliga 

Östersjön 

0,25 0,35 0,57 0,36 0,33 0,22 0,08 

Finska 

viken 

0,02 0,03 0,05 0,39 0,03 0,02 0,01 

Rigabukten 0,01 0,01 0,01 0,01 0,42 0,01 0,00 

Danska 

Sundet 

0,07 0,10 0,16 0,10 0,09 0,46 0,17 

Kattegatt 0,04 0,05 0,09 0,06 0,05 0,25 0,73 

Källa: Naturvårdsverket (2008) 

Som Tabell 2 visar kan det vara direkt svårt att avgöra hur rening av ett område påverkar 

andra inom samma vattenutbytessystem. Att rena till exempel ett ton kväve i Bottenviken 

har enligt dataunderlaget störst påverkan i Bottenhavet, vilket medför konsekvenser för 

inrättande av styrmedel då reningskostnaden inte nödvändigtvis motsvarar det som 

faktiskt renas i det tänkta området.  

 

Vi kan även utläsa ur tabell 2 att kväveförändringar i alla bassänger påverkar den egent-

liga Östersjön, vilket innebär att reningskostnaderna för den egentliga Östersjön är mer 

utspridda än reningskostnaderna för till exempel Rigabukten som inte tycks påverkas 

märkbart av rening i någon annan bassäng. Riskerna finns därför att styrmedel, även om 

det är regionsbaserat, bygger på kostnadsförhållanden som inte nödvändigtvis motsvarar 

de regionala miljökostnaderna. Tolkningen blir att närliggande avrinnings-bassäng som 

kostnadsunderlag för styrmedlet inte vore samhällsekonomiskt optimalt då det med stor 

sannolikhet innebär över- eller underskattade kostnader. Prabodanie m fl. (2011) belyser 

vikten av att utsläppshandel med kväve bygger på övervakningsbar adekvans mellan ut-

släppskälla och någon slags avgränsning där utsläppet har sin primära skadeverkan (ett 

vattenområde som lätt kan övervakas av en myndighet eller annan tredje part). 
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Om vi i stället utgår från en geografisk avgränsning där kväveutsläppen saknar en primär 

receptor för skadeverkan blir övervakningen betydligt svårare och kostsam, vilket skaver 

mot målet om kostnadseffektivitet i enlighet med Gren (1993) då styrmedlet inte bygger 

på de differentierade kostnaderna. Det stora dilemmat blir alltså övervakningen av hän-

delseförloppet mellan jordbruk och kvävets kemiska reaktioner i naturen och konsekven-

serna av dessa. Utgår man från tabellen innebär rimligtvis reningsinsatsernas differentie-

rade påverkan att det blir komplicerat att övervaka det adekvata kretsloppet från jordbruk 

till miljöskada. Detta då kvävet inte nödvändigtvis koncentrerar sig till närliggande om-

råden, vilket i sin tur gör det svårare att spåra och fastställa utsläppskällan. 

 

4.2 Hot spot-problemet 

Hot Spot-problemet utgör ett centralt dilemma vid upprättandet av ett kostnadseffektivt 

styrmedel för att minska jordbrukens antropogena påverkan på kvävekretsloppet då 

reningsåtgärder kan bli ineffektiva om de riktas fel. Det här avsnittet kommer utgå från 

den kartläggning som skedde i förra avsnittet över hur kvävets skadeverkan, främst på 

övergödningen, skiljer sig över landet. Dessa differentierade kostnader utgör grunden för 

att decentralisera styrmedlet och anpassa den renade kvantiteten till regioner snarare än 

ett gemensamt nationellt mål för att parera att inte kostsamma reningsinsatser implemen-

teras i områden där kvävet inte orsakar någon betydande skada. I och med att vattenutby-

tet tycks ha stor påverkan på var reningsinsatser har sin faktiska verkan kan rening av hot-

spots som den egentliga östersjön försvåras av att samhällskostnader för avrinningsom-

råden till egentliga östersjöns bassäng överskattas samtidigt som utsläppskällor till andra 

bassänger med högt vattenutbyte gentemot egentliga östersjön underskattas. 

 

Hall m fl. (2015) påpekar att reningsåtgärder behöver ta hänsyn till ett så kallat landskaps-

perspektiv, där geografiska och biologiska faktorer vägs in vid fastställande av åtgärd och 

eller styrmedel. Våtmarker är en beprövad åtgärd som medel för kväve- och 

fosforretention, men det krävs att dessa våtmarker utformas rätt givet vissa kriterier. Till 

exempel är stora, grunda och varierande våtmarker effektiva mot kväveläckage samtidigt 

som små och djupa våtmarker är effektiva mot fosforläckage. Det krävs också att dessa 

placeras rätt i förhållande till avrinningsområde då kvävehalten är differentierad (Strand 



31 
 

& Weisner, 2013). Detta innebär att styrmedel bör utformas för att skapa incitament till 

att åtgärder som våtmarker utformas och placeras med omsorg i förhållande till hot spots. 

Att jordbrukare väljer att kollektivt finansiera exempelvis våtmarker med hänsyn till 

deras utlakning vore inte orimligt om marknaderna och utsläppspriserna decentraliserades 

till hot spot-marknader. 

 

4.3 Utformande av styrmedel  

Kunkel m fl. (2003) pekar på att en handelsgödselskatt inte är förenligt med hot spot-

problemet då den inte tar hänsyn till regionala skillnader i skade- och reningskostnader. 

Detta utlåtande gäller då den gamla handelsgödselskatten, den skatt som eventuellt 

kommer att återinföras. Givetvis är det fullt möjligt att implementera en modifierad han-

delsgödselskatt som tar hänsyn till differentierade skade- och reningskostnader, men den 

föreliggande studien har som syfte att utvärdera förutsättningarna för utsläppshandel som 

alternativ till att återinföra den tidigare handelsgödselskatten. 

 

Fördelning av utsläppstillstånd är en central grundsten i utformandet av ett utsläppshan-

delssystem och traditionellt sätt har två metoder varit framstående som allokeringsverk-

tyg: Auktion och ”grandparenting” (Field, 2009). Utsläppstillstånden för kvävehandeln 

vid Lake Taupo i Nya Zealand allokerades till exempel utifrån den så kallade 

”grandparenting-principen” som går ut på att aktören tilldelades ett antal tillstånd procen-

tuellt av tidigare utsläppskvantitet (Duhon m fl. 2011). Anledningar till att basera antalet 

tillstånd på tidigare utsläppskvantitet är till exempel att anpassningsprocessen för 

aktörerna på marknaden blir bekvämligare ekonomiskt då antalet tillstånd indirekt 

motsvarar aktörens storlek och reningskostnader och inte på ett standardiserat antal till 

alla aktörer. (Field, 2009) Detta skulle rimligtvis vara fördelaktigt då 

handelsgödselskatten avskaffades dels på grund av motivet att man ville bevara jordbru-

kens komparativa status. Stavins (1997) argumenterar också för att grandparenting 

främjar politisk kontroll över fördelningseffekterna då fördelningen sker utifrån ett myn-

dighetsorgan, vilket kan vara lämpligt om man ser ur ett hot spot-perspektiv. Auktions-

metoden bygger i stället på att utsläppstillstånden tillfaller den högsta budgivaren och 

därmed sker inte allokeringen utifrån utbudskällan utan genom marknadskrafterna i fråga 

om efterfrågad utsläppskvantitet i förhållande till ett givet antal utsläppsrätter (utbjudna 

utsläppskvantiteten). Crampton & Kerr (1998) påpekar att om tillstånden fördelas med 
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hjälp av auktion kan det innebära minskad skattedistorsion, ökade incitament till förbätt-

rad reningsteknik och innovation samt en högre grad av flexibilitet i kostnadsfördelningen 

bland marknadsaktörerna. Den studien riktar dock in sig på kol och inte på kväve, och de 

framhåller att effekterna av tillståndstilldelning skiljer sig från vilket ämne som utsläpps-

handeln syftar på. Om utsläppshandeln skall bygga på regionala skillnader i de externa 

kostnaderna kommer därmed också antalet utsläppstillstånd att variera från region till 

region i enlighet med hot spot-problemet.  

 

I Sverige skiljer sig många naturliga förutsättningar mellan till exempel Skåne och 

Norrbotten, där Skånes sandigare jordart läcker betydligt mer kväve än i Norrbotten. Å 

andra sidan är åtgärder som våtmarker ett mer effektivt verktyg i söder då 

kväveretentionen i vattendrag är högre i varmare klimat (Arheimer & Pers, 2007). Dessa 

skillnader tyder på att kväveläckagets externa kostnader skiljer sig åt ganska markant 

mellan de två landskapen. En ekonomisk tolkning skulle kunna vara att Skåne, vars 

kväveutlakning är större, kan antas orsaka en högre extern kostnad för samhället än 

Norrbotten. Om vi antar att landskap ligger till grund för utsläppsmarknadens geografiska 

avgränsning skulle det innebära att färre tillstånd utbjuds i Skåne än i Norrbotten (i för-

hållande till marknadsaktörer). Jordbruken i Skåne skulle därmed buda på ett mindre antal 

utsläppsrätter och därmed skulle priset för varje utsläppsrätt bli högre givet samma efter-

frågeförhållande som i Norrbotten. Skulle i stället allokeringen ske baserat på tidigare 

utsläppskvantitet (grandparenting) skulle det innebära att en lägre andel av tidigare ut-

släpp skulle motsvara de utbjudna tillstånden för aktörerna i Skåne än i Norrbotten. Då 

till exempel södra Östersjön är väldigt känsligt för algblomningar och syrebrist i botten-

skikten (Södra Östersjöns vattenmyndighet, uå) skulle det vara önskvärt att den totala 

kväveutlakningen i Skåne skulle behöva reduceras kraftigt. Detta skulle i grandparenting-

termer innebära att marknadsparterna tilldelas en förhållandevis låg procentuell nivå av 

deras nuvarande utsläpp i utsläppstillstånd. Argumentet att grandparenting skulle vara 

skonsammare för marknadsaktörens ekonomi faller därmed om inte reduceringen sker 

över en längre tidsperiod.  

 

När det gäller att avgränsa marknaderna finns det en risk att konflikt kan uppstå mellan 

det marknadseffektiva kriteriet om ett stort antal marknadsaktörer och miljöekonomiska 
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målet för hot spots. En möjlig lösning vore att tillåta handel med närliggande utsläpps-

områden och därmed öka antalet marknadsaktörer men samtidigt göra vissa geografiska 

avgränsningar som möjliggör att utsläppsreningen via marknadskrafterna fokuseras på de 

områden som är mest känsliga för utsläppen (Field, 2009). För Sverige blir det därför 

direkt avgörande av vilka faktorer som spelar störst roll i kväveläckagets storlek, vilka 

redovisats som gödselappliceringsmängd, jordartstyp och retention i närliggande vatten-

drag. Om till exempel jordartstyper skulle vara en dominant faktor skulle regionerna bli 

betydligt mindre till ytan i söder än i norr, på grund av att jordartsvariationen är större. 

Kväveretentionen i jordbruksmarken i Sverige tycks skilja sig avsevärt mycket åt, vilket 

banar väg för noggranna avvägningar mellan marknadsoptimala förhållanden (många 

marknadsaktörer) och miljöekonomiskt optimala förhållanden (reningsåtgärder imple-

menteras i hot spot-zoner). Det saknas dock kvantitativt dataunderlag för att uppskatta 

hur den geografiska indelningen skulle ske för att matcha de differentierade externa kost-

nadsförhållandena i Sverige.  

 

I fallet ”Lake Taupo” visade utvärderingen till exempel att den mesta handel som skedde 

på den avgränsade marknaden kretsade kring att jordbrukare sålde tillstånd till en av de 

två största aktörerna på marknaden, en mejeribonde, alternativt till en offentlig fond som 

i enlighet med miljömålen för området försattes med uppgiften att reducera mängden till-

stånd med 20 % (Duhon m fl. 2011). En liknande fond skulle rimligtvis kunna inrättas 

och ansvara för att alla regionala mål om reducering uppfylls och möjligen neutralisera 

vissa hot från exempelvis expansioner av större aktörer eller snedfördelad konkurrens 

mellan små och stora aktörer på den regionala marknaden. Detta skulle också innebära 

att en minskning av utsläppstillstånden gradvis möjliggörs genom marknadskrafter 

snarare än att efter givna tidsintervall allokera om och pensionera utsläppstillstånd utan 

att ekonomisk ersättning framgår.  

 

Författaren tolkar underlaget som att det blir övervägande fördelaktigt att tillåta handel 

utanför de regionala avgränsningarna då det ur ett marknadsperspektiv innebär en högre 

grad av konkurrens. Risken är att om regionerna blir allt för decentraliserade till enbart 

ett fåtal aktörer att konkurrensen snedvrids och vissa aktörer med stordriftsfördelar kan 

utnyttja marknadsmakt, i enlighet med Field (2009).  
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4.4 Policyimplikationer 

Förutsättningarna för stora skillnader i externa effekter för tillämpande av handelsgödsel 

tycks vara tydliga om vi ser till Sverige. Jordarterna skiljer sig åt markant mellan olika 

regioner, och i södra Sverige är antalet jordarter större vilket skulle innebära att ett diffe-

rentierat styrmedel blir mer decentraliserat än i norr. Att istället återinföra en liknande 

handelsgödselskatt som den tidigare skulle snedvrida internaliseringen och belasta områ-

den där handelsgödsel gör liten skada för mycket och områden där större skada sker för 

lite. Resultatet av ett sådant styrmedel skulle därmed bli samhällsekonomiskt ineffektivt. 

Även kväveretentionen i vattendrag tycks ha en markant variabilitet och tydliga skillnader 

existerar även bland närbelägna vattendrag, något som ytterligare försvårar utformandet 

av ett effektivt styrmedel. Det spelar även stor roll huruvida styrmedlet riktar sig mot 

inköp av handelsgödsel eller den kvävemängden som finns kvar i marken efter skörd, där 

forskare som Von Blottnitz m fl. (2006) argumenterar för det senare. För att på god grund 

kunna argumentera för en återinförd handelsgödselskatt, bör adekvans mellan inköp och 

faktisk skadeverkan bevisas.  

 

Att i stället utreda andra potentiella styrmedel vore givande för att motivera till vidare 

utredningar över kvävets komplexa cykler i naturen. Påvisas stora regionala skillnader, 

vilket förutsättningarna tyder på, måste även styrmedlet differentieras för att effektivt in-

ternalisera jordbrukens externa effekter vid bruk av handelsgödsel. Utsläppshandel bör 

enligt teorin vara lämpligt för denna typ av decentraliserade miljöproblem då allokeringen 

av utsläppstillstånd kan utformas efter hot spot-problem och även ta hänsyn till jordbru-

karens privatekonomiska förutsättningar. Ett eventuellt utsläppshandelsprogram skulle 

också möjliggöra för att privata intresseorganisationer, alternativt offentliga organ, köper 

upp och ”pensionerar” utsläppsrätter för att minska utbudet och öka kostnaderna för ut-

släpp i regioner som lider av hot spot-problem. Detta skulle förena marknadsekonomiska 

mål med miljöekonomiska mål och riskerna för samhällsekonomiska välfärdsförluster 

skulle med stor sannolikhet minska.  

 

I Sverige har kväveutlakningen främst stora konsekvenser på övergödningen, något som 

är värre i till exempel Östersjön än i Bottenviken och Skagerack. Även reningsinsatser 

som fokuseras lokalt tycks ge ett differentierat resultat där rening i till exempel 

Bottenviken får större effekt i Bottenhavet. Eventuella reningskostnader blir därför svåra 
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att fördela och medför komplikationer för adekvansen mellan utsläppspunkt och faktisk 

miljöskada. Detta blir nog den största utmaningen för att lyckas utforma ett samhällseko-

nomiskt effektivt styrmedel mot kväveutsläpp från jordbruksproduktionen och en faktor 

som banar väg för ungefärliga uppskattningar och därmed osäkerhetsintervall. Renings-

åtgärdernas påverkan pekar styrker dock argumentet att en nationell icke-differentierad 

skattebas på inköp av kvävegödsel inte angriper kausaliteten mellan jordbruksbeslut och 

faktisk miljöskada. I dagsläget skulle bristen på vetskap och data över kvävets kretslopp 

i Östersjösystemet leda till att regionala avgränsningar vid utformande av ett utsläppshan-

delssystem innebära vissa ungefärliga uppskattningar och därmed en viss ineffektivitet. 

Detta är dock ett problem som skulle påverka alla marknadsbaserade styrmedel, och i 

jämförelse med att återinföra handelsgödselskatten under samma premisser som tidigare 

skulle det vara att föredra ett utsläppshandelssystem trots att vissa decentraliserade fak-

torer är svårare att uppskatta än andra.  
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5. DISKUSSION 

 

 

 

 

Andra studier som bygger på mer renodlade kvantitativa analyser blir självklart intres-

santa att komplettera med innan policy-beslut. Von Blottnitz m fl. (2005) studie om skill-

nader i intäktsförluster visade på att utsläppshandel där tillstånd allokerades gratis är 

betydligt lindrigare i form av intäktsförluster än om internalisering sker via skatt eller 

tillståndsauktioner. Liknande studier kan till exempel vara en utgångspunkt för en analys 

över de svenska jordbrukens komparativa kraft gentemot handelspartners där styrmedlet 

i fråga inte existerar eller är utformat på annat sätt eller utifrån andra tolkningar av kvävets 

skadekostnad. 

 

På grund av att väderlek är det omöjligt att förutspå precist över en längre tidsperiod blir 

det svårt för såväl jordbrukare som andra intressenter att uppskatta hur stor mängd han-

delsgödsel som kommer att tillämpas varje år för varje jordbruk. Denna osäkerhet skulle 

rimligtvis innebära att man värderar risken i form av att köpa mer utsläppsrätter än vad 

som vore privatekonomiskt optimalt givet fullständig information. Detta är ett marknads-

misslyckande som kan vara av intresse att undersöka i vidare studier genom att uppskatta 

denna riskfaktor och bedöma om det finns någon möjlighet att informationsflöden och 

kännedom om kväveläckage kan minska risken och överanvändningen av handelsgödsel.  

 

Ett av handelsgödselskattens huvudsyften var att skatteintäkterna sedan återinvesterades 

i diverse miljöåtgärder inom jordbruken, något som förändras beroende på hur en 

eventuell utsläppsmarknad utformas. I de fall som tillstånd auktioneras ut får staten en 

intäkt när utsläppshandeln inrättas, möjligen även om/när antalet utsläppsrätter förändras 

och tillstånden på nytt fördelas. Om nu kväveöverskottet efter skörd skulle ligga till grund 

för styrmedlet skulle däremot incitament för jordbrukaren att eventuellt värdera renings-

insatser högre, kanske även gemensamma med närliggande jordbruk om avrinningen är 

tydlig och åtgärderna billigare än tillståndskostnaden. Att förlorade skatteintäkter skulle 

minska vidare åtgärder är därför inte nödvändigtvis sant. Till exempel skulle det vara mer 

önskvärt att införa åtgärder där det är som mest kritiskt, något som bör bli lättare om 
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jordbrukens individuella externa kostnader blir en drivande faktor. Om dessa åtgärder i 

stället skulle fallit under statens ansvar skulle jakten på kostnadseffektiva åtgärder gå 

genom flertalet undersökningar, fältstudier och osäkerhet. 

 

Ett önskvärt utfall skulle vara ifall incitamenten blev nog starka för jordbrukare att vidta 

gemensamma reningsåtgärder och finansiera dessa tillsammans utifrån vilken region de 

tillhör. Detta vore rimligt då marknadskrafterna skulle sträva efter att de regionala externa 

kostnaderna blev så låga som möjligt relativt andra regioner och därmed minska kostna-

den för utsläppstillstånden. Resultatet skulle i sin tur innebära att vi drar största möjliga 

nytta av handelsgödseltillämpningen samtidigt som vi effektivt förhindrar att läckaget 

altererar kvävekretsloppet och dess medförda konsekvenser på miljö och hälsa. Att 

styrmedlet reglerar överskottet skulle därmed i teorin medföra en effektivare resurshan-

tering privatekonomiskt och internaliserade miljökostnader för samhället. Om kväveö-

verskottet låg till grund för utsläppshandeln skulle detta även kunna motivera jordbruka-

ren att värdera risken bättre utifrån biologiska och metereologiska variabler, något som i 

genomsnitt skulle innebära att användningen av handelsgödsel i första hand skulle närma 

sig ett privatekonomiskt optimum, givet att den faktiska användningen överstiger jämvik-

ten motsvarande riskpremien. Att rikta in sig på kväveöverskott och bygga incitament 

kring effektivare resurshantering vore att föredra i enlighet med att ca 50 % av applicerad 

handelsgödsel inte tas upp av grödorna (Smil, 1999), vilket tillsammans med Von 

Blottnitz (2005) motiverar för att just kväveöverskottet bör prioriteras framför inköp av 

handelsgödsel. Hur sedan utfallet blir för individuella jordbrukare beror på de privata 

kostnadsförhållandena mellan rening och utsläppstillstånd, något som kommer tas upp i 

studiens diskussionskapitel. Även adekvansen skulle bli tydligare då mängden konsume-

rad handelsgödsel inte nödvändigtvis återspeglar den procentuella mängden som altererar 

kretsloppet, och därmed behöver man inte spekulera över hur mycket handelsgödsel som 

faktiskt kommer att brukas givet mer stokastiska variabler som väder. Att utgå från kväve-

överskottet efter skörd innebär att övervakningen behöver bli betydligt mer 

decentraliserad vilket motiverar just regional anpassning av styrmedlet snarare än nation-

ellt utformat. 
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6. SLUTSATSER 

 

 

 

 

Det finns all anledning att utvärdera alternativa styrmedel för en internalisering av jord-

brukens externa effekter vid bruk av handelsgödsel. Kritiken mot en skatt på inköp av 

handelsgödsel får stöd i flera oberoende analyser över såväl differentierade kostnadsför-

hållanden, konkurrenskraft, adekvans och faktiskt resultat i form av minskad användning. 

Det existerar redan exempel på där utsläppshandel har tillämpats med positivt resultat, 

men den främsta skillnaden mellan en eventuell tillämpning i Sverige och de redan 

beprövade är att tidigare studier alltid haft tydliga utsläppskällor och en tydlig receptor 

för utsläppen. Tidigare studier visar att rening i en av Östersjöbassängerna inte nödvän-

digtvis betyder att resultatet får störst betydelse för den givna bassängen, som för till 

exempel rening i Bottenviken. Denna adekvans är kritiskt för att effektivt skapa regionala 

marknader där tillståndskostnaderna faktiskt motsvarar den regionala miljöskadan som 

den orsakar. Saknas adekvansen skulle det bli smolket i bägaren och då lyckas man inte 

hantera problemet med differentierade externa kostnader.  

 

Riktlinjer som beslutsfattare behöver ta hänsyn till innan inrättande av styrmedel 

inkluderar, givet denna studies analys:  

 Differentierade externa utsläppskostnader. 

 Differentierade reningskostnader. 

 Adekvans mellan styrmedlets inriktning (mot inköp av handelsgödsel, överskott 

av kväve efter skörd…) och den faktiska skadeverkan. 

Då dessa kriterier kan pareras med hjälp utav utsläppshandel, blir svaret på den primära 

frågeställningen att det, utifrån givna kriterier och det teoretiska ramverket, skulle vara 

effektivt att implementera ett utsläppshandelssystem som styrmedel mot jordbrukens 

externa kostnader vid bruk av handelsgödsel. Denna slutsats behöver dock styrkas av 

kvantitativa studier, och framtida studier som är av intresse skulle till exempel vara en 

kvantitativ analys över regionala utsläppskostnadsförhållanden och jordbrukarnas 

intäktsförluster vid internalisering av olika styrmedel. Även statens finansiella spelrum 

för vidare åtgärder för att minska kväveläckage bör analyseras och jämföras med 
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kostnadseffektiviteten för tidigare åtgärder som tillsattes i samband med handelsgödsel-

skattens existens i Sverige. Denna studie begränsar sig till just förhållandet mellan styr-

medel och differentierade kostnader och skall därför inte ses som en ensamstående källa 

för vidare beslut utan som komplement och grogrund för vidare analyser inom ett relativt 

outforskat forskningsfält, främst ur ett kvantitativt empiriskt perspektiv.  
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