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1997:74SOU

Förord

parlamentariska kommittén för reformeringDen EU:sav gemensamma
jordbrukspolitik KomiCAP beslutade den 24 januari 1996 direk-om

till särskild med uppgifttiven belysa miljö, regionalexpertgrupp atten
fördelning kvalitet och etik inom jordbrukssektorn. Expertgruppensamt

haft till uppgifthar analysera den nuvarande jordbrukspolitikensatt
miljökonsekvenser och dess påverkan den regionala balansen inom
landet och inom EU. Direktiven till redovisas i bilagaexpertgruppen
Frågan etiska aspekter i förhållande till jordbruksproduktion ochom
jordbrukspolitik har behandlats i författad fil. dr.rapportseparaten av
Christian Munthe, under utgivning Rapport 1997: SJV.14,som,

Enligt direktiven skulle sträva efter identi-expertgruppen att
fiera integrerad strategi för landsbygdsutveckling där hänsyn tilltasen
regional balans, miljökonsekvenser kvalitet- och etikaspekterna".samt
Expertgruppen har emellertid valt inte föra fram dylik strategi.att en
Istället har arbetet inriktats dels analysera hur den nuvarandemot att
jordbrukspolitiken verkar dels hur olika reformalternativ skulle kunna
påverka det svenska jordbruket, speciellt med avseende miljön och
den regionala fördelningen. Arbetet skulle varit avslutat under 1996 men
fick olika anledningar förlängas till maj 1997. Under arbetet medav

har haft följande sammansättning:rapporten expertgruppen



1997:74SOUFörord

ordförandeLantbruksuniversitet,SverigesRabinowiczEwa
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juli 1996Miljödepartementet,BodegârdJohan t.o.m.
KommerskollegiumForsbergNils-Gunnar

JordbruksverketLidénJohanCarl
NUTEKLindbladSverker
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Ordlista

AVS-länder Länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområ-
det via avtal den s.k. Lomékonventionensom
bl.a. får handelsförmåner vid till EUexport

CAP EU:s jordbrukspolitikgemensamma
CEÖ-länder ÖsteuropeiskaCentral- och länder
Cohesion En samhörighet inom EU, kom-term som avser

missionen eftersträvar Ökad samhörighets-en
känsla bland unionens medborgare, termen
Cohesion används för uttrycka denna strävanatt

Cork-konferensen En EU-kommissionen anordnad konferensav
landsbygdsutveckling, hösten 1996om

CSE Consumer Subsidie Equivalent, CSE detmäter
totala stödet till konsumenterna, inom
jordbuksomrâdet, olika politiska ingrepp
omräknas och adderas till stödekvivalenen som

hur mycket livsmedelskonsumenternasanger av
utgifter stöd oftastär negative, jfr. PSEsom

FEOGA EU:s jordbruksfond, fonden består två delar,av
garantisektion i huvudsak omfattaren som

medel till marknadsregleringarna och utveck-en
lingssektion i huvudsak omfattar medel tillsom
jordbrukets strukturstöd

Förädlingsvärde Det återstår sedan kostnader förnetto som
löpande förbrukning, såsom råvaror, halv-
fabrikat och underhåll, dragits ersätt-av, m.a.o.
ning till arbetskraft, avskrivning och drifts-
överskott

GATT General Agreement of Tariffs and Trade, ett
intrenationellt handelsavtal där de medverkande
länderna förbinder sig följa avtalatt som
reglerar och underlättar internationell handel.

Grånsskydd Olika regleringar syftar till upprätthållaattsom
prisskillnader mellan land eller union ochett en
världen i övrigt, tullar, införselavgifter,t.ex.
exportbidrag, exportskatter o.s.v.

Kollektiva Sådana och tjänster där individs kon-varor varor en
sumtion inte inskränker individsen annan
möjligheter konsumera och/elleratt samma vara
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frånindividerinte gårdet utestängadär attatt
eller tjänstenkonsumera varan

reformeringutredningParlamentariskKomiCAP avom
jordbrukspolitikEU:s gemensamma

områdemindreFavoured Area,Less gynnatLFA
förbetingelsernaturligaha sämresom anses

särskilterhållerochjordbruksproduktion som
stöd

mark-ingår imedeljordbrukspolitiskaDeMarknadsreglering som
olikaprodukt, dvs.respektiveförnadsordningen

regleringar ochinternagränsskydd,former av
direktstöd

CAP,inomstödutbetalningarnabegränsaAttModulera
utgårendastarealstödbeslutaexempelvis attatt

brukarearealbegränsad högstatill peren
teknikutvecklingsverketNäringslivs ochNUTEK

principPrinciple,Polluter Pays angersomPPP en
för debetalaskallocksåförorenardenatt som

föroreningenföljerkostnader avsom
detPSEEquivalent, mäterSubsidieProducerPSE
in-politiskaolikajordbruket,tillstödettotala

stöd-tilladderasochomräknas engrepp
jord-myckethurekvivalen avangersom

jfr. CSEstödbruttoinkomst ärbrukarnas som
konsekven-regionaladeutredningStatligREKOSTAT om

verk-statligai denförändringarserna av
1997:13.SOUsamheten,

andSanitaryofApplicationtheAgreementSPS-avtalet on
underavtalPhytosanitary Measures; sorterar

fytosanitäraochSanitärareglerarochWTO
handelapekter

Trade;BarriersTechnical toAgreementTBT-avtalet on
handelhinder ärtekniskaregleraravtalet som

WTOunderinternationellt och sorterar
ochGATTOrganisation,TradeWorld ersatteWTO

hadeGATTuppgiftidaghar somsamma
tidigare.
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Sammanfattning

EU:s nuvarande jordbrukspolitik the Common Agricultural Policy,
CAP ifrågasattär från många håll. Konsumentorganisationer ifråga-

politikensätter eftersom den missgynnar konsumenterna. flertalEtt
miljöorganisationer den behöver reformeras för minskaattanser att
jordbrukets negativa miljöpåverkan. Politikens fördelningsmässiga kon-
sekvenser ocksåär ifrågasatt. Följande behandlar dessa frågor.rapport
Som bakgrund till utvärderingar beskrivs i andra kapitelen rapportens
EU:s nuvarande politiken inom relevanta områden.

kapitell analyserastre och utvärderas den nuvarande jordbrukspolitiken
med avseende dess samhällsekonomiska konsekvenser, regional
fördelning, miljön, konsumenternas välfärd till viss del ävensamt
djurens situation. Analyser förgörs EU föroch Sverige. Generellt kan

det vanskligtär utvärderanotera CAP:satt effekterman svensktatt
jordbruk. Jordbruksproduktion långsiktigär och deten mestaprocess av
dagens struktur förklaras investeringsbeslut gjordes för många årav som
sedan. Med andra ord det oftaär svårt i hur högavgöra utsträckningatt
den nuvarande politiken påverkar dagens situation. Det dessutomär ofta
svårt urskilja vad bestämsatt politiken och vadsom ärav som snarare

följd den allmänna samhällsutvecklingen, teknisken utvecklingav eller
konsumenternas förändrade preferenser.

Analysen i kapitel följer sedvanlig praxistre jämföraattgenom
dagens situation med CAP med hypotetiskt tillstånd CAP.ett Inled-utan
ningsvis jordbrukspolitikens mål,noteras naturligtatt präglasnog, av
1950-talets preferenser i efterkrigstidens Europa. Målen följaktligenär
inte lika relevanta idag. Framförallt saknas explicit miljömål.ett

Politiken har vidare med tiden blivit så komplicerad den idagatt
är närmast oöverskådlig. På rad punkter kan konsistensen mellanen
politikens olika delar ifrågasättas. Marknadsförordningarna och den

marknaden kommer delvis i konflikt med strukturstödgemensamma och
miljöstöd. De kan åtgärder syftar till justerasenare ses som attsom en
del oönskade Övereffekter de grundläggande reglerna. tiden harav
kompromisser och hänsyn till olika intressen skapat dagens stora
komplexitet. Vill i grunden ändra detta förhållande får antin-man man

ändra beslutsreglerna så majoritetsbeslut används inomgen att EU eller
begränsa de beslutsområdena så färre åtgärder hanterasgemensamma att

och då inom områden där skillnadernagemensamt mellan medlems-
länderna små.är
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tilldenlederkonsekvenserjordbrukspolitikenstillSer man
Påflera sätt.kanOmfördelningarna mätasomfördelningar.påtagliga

SubsidyProducermåtten PSEframtagnaOECDdeår har avsenare
flitigt.EquivalentSubsidy använtsConsumeroch CSEEquivalent
konsu-ochproducentermissgynnadeellergynnadehurMåtten mäter

överförin-deuppskattarMed PSEjordbrukspolitiken.är manmeriter av
beräkningarOECD:sEnligtdel.tillproducenternakommersomgar

ellerhektarungefär 500motsvarandeöverföringarmedför CAP perecu
jord-uppskattasmotsvarande sättPâEU.årsverk inom7900 perecu

135merkostnadtillledaCSE, perbrukspolitiken, mätt ecuensom
EU.inomoch ärperson

alltså inteochomfördelningar mäteruppskattaroch CSEPSE
tilllederJordbrukspolitikenkostnaderna.samhällsekonomiska sam-de
påverkardärför denvälfärdsförlusterkostnaderhällsekonomiska att

iberäknatsharKostnadernaofördelaktigt sätt.resursallokeringen ett
omfatt-ochtidpunktmetodologi,Eftersomstudier.ekonomiskaantalett

jämförbara. Denheltdeberäkningarna ärmellansig inteskiljerning
kostnaderna ärsamhällsekonomiskadedockbildensamstämmiga är att

över-sättenbartskalljordbrukspolitiken attettOmbetydande. somses
omfördel-ineffektivtmycketdentill jordbrukarna ärinkomsterföra ett

Ökningen endastöverskott utgörproducenternasi enningsinstrument.
vidkännas. lfårskattebetalareochkonsumenterförlusterdedel somav

effekterallmänhet inteingår isamhällskostnadernaberäkningarna av
miljön.

främjarStödetsysselsättningen.påverkarJordbruksstödet även
högre änproduktionen ärfrämstnäringenisysselsättningen attgenom

Å dentveksamtdetsidanandra ärstöd. ytterstvarit omskulleden utan
ochflexiblalöneroch ärpriserOmökar.sysselsättningen omtotala

sektorerna,rörliga mellankapital,och ärmänniskorfrämstresurserna,
skerdettajordbruket,isysselsättningenjordbrukspolitiken menfrämjar
Ominte.sysselsättningen ökartotalabekostnad. Densektorersövriga

studiervetenskapligatyderorörligadäremot ärochlönerpriser, resurser
ökar.arbetslöshetenellersjunkersysselsättningen atttotaladenatt
regionaladeneffekterjordbrukspolitikensgällerdetNär

förädlings-i inkomstervariationernatyder studierfördelningen att
politiken och deDenutjämnats. gemensammaintevärde gemensamma

EU:sinominkomsutjämningiinte resulteratsåledesharpriserna en
ochEUmellansig dockskiljerstödprofilenregionalajordbruk. Den

naturligadenomväntistödetvarierar motSverigeI settSverige. stort
tillSverigeinomutjämningendock observerasbörDetbördigheten. att

stöd. Sammamedfinansieradeellernationellaresultatdel är ett avstor
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tendens, mindre tydlig,än kan observeras inom deäven gamla EU-om
länderna. Således kan det konstatera CAP främst de bördigaatt gynnar
och rika regionerna. Detta kan ifrågasättas flera utgångspunkter. Delsur
borde dessa regioner klara sig stöd, i synnerhet i framtids-utan ett
perspektiv liberaliserad världshandel, dels strider dylik omför-av en en
delning samhörighetsprincipen implicerar solidaritet medmot som
fattigare länder/regioner. denl mån utjämning har skett har detta tillen

del åstadkommits nationell finansiering.stor genom
Trots omfattande litteratur CAP och miljön bilden inteären om

helt klar. En viss begreppsförvirring råder inom området. Mycket av
kritiken politikens miljöeffekter riktar sig i första handmot generel-mot

tendenser i samhället, sådantän starkt kopplatär tillmotsnarare som
just CAP. Det moderna jordbrukets produktionsmetoder medför raden

eller mindre önskvärda effekter miljön. Kritiken jordbruks-mer mot
politiken riktar sig härvidlag främst den inte innefattat justerin-mot att

dylika effekter. l vilken utsträckning politiken orsak tillärgar av att
problemen uppstått mindre klart.år Av de studier gjort framgårsom
dels det saknas utvärderingar där verkligenatt försökt renodlaman
politikens effekter, dels det saknas referensmaterial jämföraatt medatt

det ofta saknas data beskriver förändringarsamt att i miljön översom
tiden. Vissa väl kända generella slutsatser kan dock dras. Ett högt pris
leder till produktionen blir högre denän skulleatt varit ochannars
användningen insatsmedel Risken för växtnäringsläckage ochav gynnas.

icke önskad spridning bekämpningsmedel ökar därmed. Enen av annan
effekt är produktionen hålls marginellaatt marker. Med andrauppe
ord leder högt produktpris till vissa marginellaett marker med högaatt
naturvärden hålls i drift också marker där odling kanske inteattmen
borde förekomma erosionskänsliga områden, våtmarker o.dyl. brukas.

l och med CAP införde Sverige miljöstödsprogram för jord-ett
bruket, inom för förordning 2078/92. Programmets olika delarramen
har tillämpats i eller två år varför det väl tidigtärett göraatt en genom-
gripande utvärdering. Vissa iakttagelser kan dock Programmetgöras.
har generellt rönt uppmärksamhet och många lantbrukare harstor ansökt

ersättningar. I och med ersättningarna har betydligt medel kun-om mer
användas till miljöförstärkande åtgärder, vadnat ån fallet innansom var

Sverige blev medlem EU. En del komplikationer har emellertid kun-av
Programmen upplevs initialtnoterats. tämligennat komplicerade.som

Lantbrukarna har haft problem till sig regler för ersättningar. Föratt ta
Ännuvissa stöd hög andel felaktigheter i ansökningarna.noteras ären

det dock för tidigt generellt uttala sig måluppfyllelsen iatt om program-
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innanändrasfemårigt. Mycket kandeteftersom är program-met
slut.perioden är

aspekteretiskaochjordbrukspolitiken noteras attgällerNär det
inte harallmänhetiSverigeikänslorstarkaväckerdetmycket somav

utveckling iallmänhärsigdet ävenSnarare rörorsakats CAP. om enav
synvin-ekonomiskmotiveradvaritlivsmedel,produktionen ursomav

vissainförandeochfrån konsumenternakel. Ett ökat ett avengagemang
produk-ochproduktervissaelimineraskulle kunnaförbud och påbud

dockvarieraracceptabeltetisktvad ärSynentionsmetoder. som
regio-stödfall CAPzs ärI demedlemsländerna.EU:spåtagligt mellan

ibland blirdettillpolitikenemellertiddifferentierade leder attnalt
erhålla stöd.därmedförregioner,olikamellandjurflytta attlönsamt att

införövervägandeprincipielladeldiskuterasfyrakapitelI en
egenskaper,specifikajordbruketsrörandeFrågorjordbrukspolitik.en ny

Principer förlyfts fram.subsidiaritetlandsbygdsutveckling ochmiljö, en
s.k. LAG-med denlikhetlavsnitt 4.5.isammanfattaspolitikny

inkomstmål för lant-specifiktunderkänns1989:63utredningen Ds ett
före-för andraLiksomspecificitet nedtonas.jordbruketsochbrukare

vilkenbestämmaslantbrukarnas inkomster ytterstkommer avtagare
Även speci-kvarfortfarande harEUkräver.själva ettdeersättning om

strukturstöden,inomtydligt,detlantbrukarnainkomstmål för är t.exfikt
näringsgrenar.likställdabland mångaalltmerjordbruket som enatt ses
kunnamarknadenidaglivsmedelgäller styradetNär pro-anses

skallefterfrågani derasuttrycktaönskemål,Konsumenternasduktionen.
effektergäller s.k.detproduktionen. Närförvägledande externavara

deninte leda tillemellertidmarknadennyttigheterkollektivaoch anses
Å mångaidagfinns detsidanandraproduktionen.mest gynnsamma

producenterochdär konsumenterföreteelserochprodukterexempel
kollektivamedförknippastraditionelltområdeninommöts även som

ingripandenstatligasäkertinte0rdandramed attnyttigheter. Det är
iklarhetbättreområde. Fördettamotiverade inomalltid att varär en

kunskap.lämpliga behövsingripanden ärformerolikaoch mernär av
någon ändrabbarmiljöpåverkan,negativ annanFör t.ex.som

förorenarenprincipenEUskall inomden,till attupphovden som ger
Med andrajordbruket.inomgälleranvändas. Detta ävenbetalar PPP

skatterförbud ellerinföra styrmotiveratiblandord kan det somattvara
undviks.miljökonsekvensernegativavissasåproduktionen att

önskade reglerställaangelägetdetsammanhang ärdetta attI
konkurrens-åstadkommaEU. Förtill helarelationination attinom en
regelverket,harmoniseringvissmedönskvärtdetneutralitet är aven

kanåtgärdernationellavissahindraför EUmöjlighet somattsamt en
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Åsnedvrida konkurrensen. andra sidanantas varierar förutsättningarna
för jordbruk varför det miljösynpunkt ofta motiveratär med olikaur
åtgärder i olika regioner. En strävan lägga fastatt en gemensam
grundnivå med harmoniserad lagstiftning definierar minimikraven som

produktionen, skulle kunna kombineras med möjlighet införaatten
strängare nationella regler. En tredje nivå skulle kunna utgöras av
möjligheten jordbruketersätta för ytterligare miljöanpassningatt
och/eller s.k. kollektiva nyttigheter, detnär motiverat.är

l den mån jordbruket skall aktivarestaten roll iattanser en
framtida uthålligt samhälleett det därmed logiskt jord-mer vore att

bruket för de tjänster och åtgärder därvid åläggsersattes det.som
För landsbygdsutveckling efterlyses ofta integrerad politik.en

Gruppens arbete har härvidlag i första hand koncentrerats kring ekono-
miska aspekter. Man kan tänka sig flera utvecklingsvägar inom området.
Idag finns rik flora och nationella meden gemensamma program mer
eller mindre stark koppling till regionalpolitik och landsbygdsutveckling.

förstaI hand finns behov ochett över grundligt utvärderaattav se
existerande stöd. Några grunddrag för politik detta område kanen ny
emellertid identifieras. För åstadkomma bestående effekter krävsatt att
stöden i första hand riktas framåtsyftande satsningar medan långva-mot
rigt stöd till icke konkurrenskraftiga aktiviteter undviks. Lokalt engage-

och deltagande viktigaär element i dylik strategi.mang Genomen att
främja tillkomsten institutionella förhållanden skapar flexibilitetav som
och förnyelseförmåga kan stöden bidra till stärka den unika kom-att
bination sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorerav utgörsom
basen för glesbygdens konkurrenskraft. Eftersom glesbygdens ekonomi
ofta bygger på småskalighet det viktigtär allmänna regler och villkoratt
inte ensidigt storskalighet. Om politiken skall tillgynnar störstavara

för glesbygden det vidareär motiverat fokuseragagn regionatt en
specifikän sektor.snarare en

Eftersom acceptabla lantbruksinkomster fortfarande viktigär en
förutsättning för levande landsbygd och hållbar utveckling deten ären
motiverat samordna betalning för miljötjänsteratt med framtidaen
integrerad landsbygdspolitik.

I dagsläget det motiverat ochpröva okonven-synes att nya
tionella lösningar inbegriper aktörer och kontraktsformer.som nya nya
Med tanke hur belopp hanteras inom destora relateradesom om-
rådena tycks det dessutom motiverat med tydliga och uppföljningsbara
mål och kontinuerliga utvärderingar.

Subsidiaritetsprincipen innebär decentraliserat besluts-att ett
fattande är föredra inte goda skäl föratt föreligger. Deom motsatsen
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effektivare,politik blirkunnaskulleskälengoda att gemensamenvara
deninkomsternaomfördelning samt attönskvärdmöjliggörden avatt en

Tillämpaskontroll.demokratiskaochinsynmedborgarnasunderlättar
kankomponenterviktigastejordbrukspolitikenskriterierdessa

förstödfinnasvårt gemensamdetdras: är enslutsats attföljande
för-socialaochreglereftersomunionenhelaförsocialpolitik normer,

utvecklings-olikasigbefinnerländermellansigskiljermåner som
siktjordbrukspolitikeninominkomststödetföljerdettanivåer. Av att
stöddyliktmåni denplanet,nationella ettdetöverförs tilllämpligen

förutsättningarnaturligaiVariationenmål.oberoendebehövs ettsom
inslagbetydandemotiv förockså avproblem utgör ettregionalaoch

Pålandsbygdspolitiken.ochmiljöområdetinombeslutsfattandenationellt
möjlighetharEUplatssin attdetområden kan attsamtliga vara

konkurrensen.snedvriderstödolikaingripa om
förslagnågraanalyserasochdiskuterasfemkapitell

ansvarsområde. Ana-tillhänsynmedCAP, expertgruppensreformer av
huvudscenarierTrejordbruk.svensktmodell överbaseraslyserna en

MacSharry-fördjupadCAP,dagensförlängninganalyseras; enaven
sedanhartvåalternativ. Degenomgripande senareochreform ett mer

MacSharry-reformenfördjupadedenvarianter;olikanågramedutökats
scenariergenomgripandedetkompensation,ochmedanalyseras utan

areal-generellmedalternativalternativ,stödlöst ett enmedvarieras ett
endastersättningmedscenarieochjordbruksmarkall etttillersättning

formulerats,känslighetsanalysertvåharodling. Dessutomekologisktill
varierar.mjölkproduktionenikostnaderochtransportkostnaderdär

Iställetlösningen.bästadenidentifierafrånavståtthar attGruppen
miljö,balans,regionalsysselsättning,produktion,effekterbelyses

scenarie.varjeförskattebetalareochkonsumenterproducenter,
kapitelitabellerisammanfattaskörningarde nioResultaten av

utvidgningEnföljande.i det avkommentarernågra5 gesmen
denmed iinteprodukter ursprung-deMacSharry-reformen, varsomav

budgetkostnad med iökadeleda tillsiktlångtberäknasreformen,liga
tolvSverige näraijordbruketgällervad%50storleksordningen

intevälfärdsvinst omviss tarFörslaget mankronor.miljarder enger
fåkanskatterökadeeffekternegativaeventuellatill somhänsyn

produk-eftersommarginellaeffekternaAnnars ärsarnhällsekonomin.
gällerdetproblematiskt närFörslaget ärpåverkas nämnvärt.intetionen
areal-mjölkkortillBidragej. samtsjunkerstödettotalaDetWTO.
nioti-stödsvårligen accepteraskommer attsockertill somersättningar

miljösynpunkt.verade ur
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fördjupadEn MacSharry-reform, inte kompenseras, beräk-som
förvånansvärt liten effekt mjölk- och sockerproduktionen.nas en

Lönsamheten sjunker dock påtagligt varför kvoterna blir så gott som
värdelösa. Mjölkproduktionen vidare beroendeär strukturomvand-av en
ling eftersom endast mjölkgårdar siktstörre beräknas klara de lägre
priserna. Förslaget förmodligen svårtär genomföra eftersom länderatt

Irland och Holland mjölkproducenterär däremot saknarstorasom men
betydande spannmålsproduktion. De kan därför svårten antas att

spannmålen inte mjölken kompenserades.acceptera att men
Mer genomgripande reformer beräknas leda till vegetabilie-att

produktionen sikt minskar påtagligt i Sverige. Om andra stöd inte
införs åkermark läggas De kostnads- och effektivitets-antas storaner.
besparingar omfattande förändring leder till, skapar emellertidsom en

för betydande satsningar landsbygdsutveckling ochutrymme miljö.
Sänkta priser förväntas leda till del positiva miljöeffekter,en som

Åminskad användning gödningsämnen och bekämpningsmedel. andraav
sidan följer troligen rad negativa konsekvenser främst i formen av en
kraftig minskning i nötköttsproduktionen. Om så blir fallet kan man
förvänta sig påtaglig minskning i hävden de skyddsvärdaen mestav
betesmarkerna och påtagligt hot den biologiska mångfalden ochett mot
kulturmiljön. Vid genomgripande reform behövs därför komplet-en
terade stöd för dessa marker och för fortsatt jordbruksproduktion i norra
Sverige. En genomgripande reform underlättar framtida WTO-förhand-
lingar och innebär dessutom det budgetsynpunkt blir lättareatt attur
utvidga EU österut.

Två beräkningar har gjorts där stöd förutsätter kopplade krav. I
det fallet omräknades samtliga direktstöd till generell arealersätt-ena en
ning för all jordbruksmark. För erhålla ersättningenatt antogs att
marken måste brukas miljömässigt uthålligt dvs. markensätt,ett
tillåts inte igen eller liggaväxa helt obrukad. Enligt beräkningarna skulle

sådant stöd leda till all jordbruksmark i Sverigeett brukas ochatt att
produktionen hålls nivå inte väsentligt skiljer sig från denen som

gälla dagens CAP behålls.antassom om
Slutligen analyseras alternativ där stöd utgå endast tillett antas

ekologisk produktion. Modellresultaten indikerar delatt storen av pro-
duktionen skulle läggas till ekologisk odling, detta skulle krävasom om
för jordbruksstöd. Ersättningensatt storlek bestämdes deut av
budgetmedel idag används för olika direktstöd inomsom typer av
Sverige. Vall, bete, köttkor och får skulle helt läggas till ekologiskom
odling. För potatis, oljeväxter och fjäderfä skulle däremot omläggning
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vissskerprodukterövrigaFörmerpris. enaktuellinte ettutanvara
omläggning.

harlagreformerna överkonstaterasSammanfattningsvis kan att
Be-produktionen.förmögenheter änochinkomstereffektstörre

denunderkvarstå mestävenberäknasproduktiontydande
emellertidför detta ärförutsättning attEnförändringen.genomgripande

betydligttillfårdärmed ettövertavid,brukare resursertar somnya
dagensförkapitalförlusterpåtagligauppstår0rdmed andrapris,lägre

slätt-iökardenkraftig;produktionenomfördelasVidarebrukare.
betydligtalternativetgenomgripandei detochbygderna mestavtar

brukadedenberäknasutgårstödinteOmkommer.längre ut mannorr
miljösynpunktoch dehektarmiljonmedminska uråkermarken runt en

generellMedbrukas.inteberäknasmarkernaskyddsvärda enmest
beräknasstöd,dagensbudgeten änbelastarintearealersättning, mersom

Ombehållas.användsidagjordbruksmarkall denemellertid som
areal-generelladenanvänds kan, utöverbudgetmedeldagenssamtliga

tillanvändaskronormiljardhalvcirkaytterligareersättningen, en
allaEftersomlandsbygdsomrádet.ochmiljö-inomåtgärderriktade

prissänk-innebärCAPdagensförlängning sammaalternativ avutom en
påverkassysselsättningenlikartade.konsumenternaeffekterningar är
sänkningtillledadåberäknasochstödnågra enscenarieti utanmest
siffror ibetydligt störremedhelhetlandetför%33med drygt mensom

områden.gynnademindre
diskussion överomfattanderedovisaskapitell merensex

innehåll.rapportens
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1 Inledning

l Direktiven

Direktiven till redovisas i sin helhet i bilaga korthetexpertgruppen I
har ålagts belysa områden:expertgruppen miljöåtgärder,att regionaltre
fördelning kvalitet och etik inom jordbrukssektorn.samt Expertgruppen
skulle bl.a. belysa miljökonsekvenserna nuvarande jordbrukspolitik,av
studera hur denna påverkar den regionala balansen inom landet och inom
EU analysera hur kvalitets- och etikaspektersamt tillgodoses i jord-
brukspolitiken. Gruppen skulle vidare eftersträva identifieraatt en
integrerad strategi för landsbygdsutveckling och undersöka huruvida
subsidiaritetsprincipen tillämplig delar politikenvore av som nu
tillämpas Resultatet arbetet redovisas i föreliggandegemensamt. av

Dessutom föreliggerrapporten. "Etiska aspekter jord-rapport:en
bruksproduktionen", Rapport 1997:14, SJV, i anslutning tillsom grup-

arbete har författats fil. dr. Christian Munthe.pens av

1.2 Rapportens uppläggning, avgränsningar

Kapitel 2 kortfattad beskrivning basfakta det gällerger när EU:sen av
jordbrukspolitik CAP. kapitell 3 utvärderasgemensamma CAP främst

med hänsyn till de områden direktiven: miljöeffekterna,som anges av
de regionala effekterna, effekterna för konsumenterna, djuretiken samt
de samhällsekonomiska konsekvenserna. I kapitel 4 diskuteras de
teoretiska utgångspunkterna för integrerad jordbruks- och lands-en ny
bygdsutvecklingspolitik. I kapitel 5 beskrivs olika reformförslag av
CAP, varefter antal förslag analyserasett närmare. I drag ansluterstora
sig de analyserade alternativen till den diskussion förekommer isom
kommissionens s.k. strategipapper, CSE 95 607. Analyserna förgörs
Sverige och baseras matematisk programmeringsmodell.en

Ambitionen har varit belysa konsekvenserna denatt av nuvaran-
de politiken, vissa effekter alternativa utformningarsamt CAP,av av
inte bara för Sverige för hela EU. Det har emellertidutan inte visat sig
möjligt till fullo uppfylla ambitionen.att I synnerhet det gällernär de
tänkbara effekter alternativa reformförslag kan det europeiskasom
jordbruket saknas material de beräkningar förmotsvarar görssom som
Sverige. I kapitel 5 det dockgörs försök i viss mån generaliseraett att
resultaten för Sverige till hela EU.

Den jordbrukspolitiken kan definieras olika.gemensamma I
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dååsyftasallmänhetiochCAPtillhänvisasoftadetkommerrapporten
utgörgrundreglerkärnadeneller somdefinition avganska snäven

defini-Enligt snävhar.idagCAPtäckningbreda endenförbasen mer
marknadsregleringar-inomförordningarochdirektivCAPbestårtion av

definitionbredmycketEnjordbruket. avförstrukturpolitikenochna
primärtnationell,ochlagstiftning, somallomfattar gemensamCAP

konsumen-effekternagällerdetFramförallt närjordbruket.påverkar
betydelsefulltdet attär varadjurhälsaeffekterna m.m.samtterna

harAmbitionenCAP.medåsyftasegentligen termenvadtydlig som
definitionenhållnasnävtdenäno.dyl. närlagar annat mervarit att ange

åsyftas.
resultatetföravgöranderegelireferensalternativ avärValet av

oftastgörsigenomförs rapportenutvärderingardeutvärdering. I somen
Enfinns.jordbrukspolitik storingendärsituationmedjämförelserna en

jämförelsertill byggerrefereraslitteraturekonomiskadendel somav
tillståndberäknatochpolitikvissmed etttillståndbefintligtmellan enett

iinvändasdockdet attkantillvägagångssättdettaMotpolitik.utan
jord-inhemskhaftmedlemsländerflestadehade enCAPavsaknad av

politiknationellfannsbildadesCAPInnanslag.något enbrukspolitik av
och hurländerolikaisågpolitiktidigare utHurmedlemsländerna.i alla

studieintressantibelysesCAP avutformningen enpåverkatdetta av
ispekuleraogörligtdet attdock i närmaste1984. Det ärNeville-Rolfe,

kanDetCAP.avsaknadihaskullepolitiken avsett utnationelladenhur
tilläm-politikingendärsituationmedjämföralämpligdärför enattvara

dessutomföljerjordbrukavreglerat enheltmedjämföraAtt ettpas. Exempelvisutredningsarbete.ochforsknings-ipraxisinternationell
Equivalent,SubsidyProducer sePSEberäkningarOECD:sbygger av

synsätt.detta3.3avsnittvidare
sifferuppgifter. Dessamängd angesförekommerI enrapporten

omständigheterna.beroendekronorsvenskaielleriantingen ecu
svenskainulägetiSverigeberördirekt angesberäkningarAlla som

sig tillhänförsådanasynnerhetiEU,helaför somBeräkningarkronor.
svenskadenbl.a.Skälet är attiförhållandenhistoriska ecu.anges

därförkanDetbetydligt.varieratharväxelkurs gentemotkronans ecu
Denomräkningarna.förväxelkursdagensanvändatveksamt attvara

Jord-kr/ecu.8.801997majliggerväxelkurs ca.kronanssvenska
8.88/ecu.liggerbruksomräkningskursen ca.
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2 Nuvarande jordbruks-, miljö- och

regionalpolitik i EU

I detta kapitel kort beskrivning den nuvarandepresenteras en av
politiken inom EU och Sverige, främst det gällernär miljö- och
struktur/regionalpolitik. Eftersom de olika reformalternativ disku-som

i behandlar relationerna mellan politikensteras pris-rapporten,senare
stöd och stöd till miljö- och strukturátgärder inleds kapitlet med korten
presentation prispolitiken. Denna del CAP utförligt diskuteradärav av
inom 2 i KomiCAP, SOU 1996:136, varför följande ärgrupp text
synnerligen kortfattad.

2.1 Prispolitiken och marknadsreglerande åtgärder

Prispolitiken omfattar flertal olika marknadsregleringar. Regleringar-ett
skiljer sig påtagligt mellan olika produkter. tabellI l över-na ges en

siktsbild de åtgärder gäller för olika produkter. De jordbruks-av som
politiska medlen indelas i två kategorier: åtgärder påverkar relatio-som

med tredje land och åtgärder riktar sig den interna mark-ner motsom
naden. Till den sammanställning i CAP-Monitor tabellen byggersom
har lagts ytterligare kolumn, redovisar PSE-tal för EU år 1995.en som

De tullar och exportbidrag i tabellen skallnämns under desom
kommande åren minskas i enlighet med gällande GATT-avtal. Grupp 1
i KomiCAP behandlar relaterade frågor i SOU 1996:171. PSE-
beräkningarna preliminära förär 1995 och de slutgiltiga siffrorna kan
förväntas sjunka något, bl.a. stigande världsmarknadspriserp.g.a.
spannmål. Av orsak torde siffrorna för 1996 bli lägre.änsamma
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Översikt CAlmarknadsregleringarinomTabell l av
åtgärderInternaOmvärldsrelationer Stödnivän"KvantitativaDirektaMarknads-ExportstödGränsskyddProdukt PSEföriregleringarbidragregleringar

1995
%47Trädeskrav,Kompen-ObligatoriskinterExportbidragochFasttullSpannmål förbegränsad veteserandehavre.ventiontcj-avgift,alttullkvoter

stödarealareal-Produktionsbidrag
ersättningarochtill majs- vete

stärkelse
%52BegränsadAreal-tullvaloremAdOljeväxter

stödarcalersättningarvärdetull
olja från
oljeväxtcr

3165Kvoteradn InterventionExportbidragtull.och FastaMjölk produktionobligatorisk:tullkvotermjölk-
pulver.smör.produkter

frivillig: ost.
industriellStödför

användningav
Vissmjölkprod.

subvcntion.kons.
65Kvant.beg.avtillBidraginterventionExportbidragtull.valoremAdNötkött interventiondikor.förvissatull ochfast

beg.Handjurs- ant.avproduktertullkvoter
bidragsberät-bidrag

djurtigade
60BegränsningDjurbidragtill lagringStödtullAdvaloremFärkött antaletavfrivilligatull.fast

bidrags-frånexportbeg.
berättigadeexportörernas
tackorsida

20tillStödExportbidragtull.FastFläsk
privatlagring,förtullkvoter

iinterventionCÖE AVS.och
undantagsfall

%16ExportbidragFasttull.Agg
förtullkvoter

ländervissa
36Exportbidragtull.FastFjäderfä

förtullkvoter
ländervissa

60Produktions-förint.Oblig.Exportbidragtull.FastSocker kvoterkvotasockerinomtullnedsättningar
tillbruk. stödej iAVSför

kemisktförsocker
bruk

PSEstödFrukt- intervention.Exportbidragimp.Minimioch beräknastill producent-advalorempris.grönt förinteorganisationer.tullar.komp. fruktochvissstödtillkvoter.tullar. gröntförädlingsindustri.förtullkvoter
kvalitetskontrollvissa

länder/produkter
3.3.kap.undervidarediskuterasPSE-talenl996.OECD.fränPSEl996.CAP-Monitor.påKälla:Baserat
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2.2 Struktur- och regionalpolitiken

UssE struktur- och regionalpolitik
Strukturpolitiken började form i början 60-talet. Enligt förordningta
25/62 förutskickades strukturpolitiken tredjedel FEOGA:sta en av
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket medel i
anspråk. förverkligadesDetta dock aldrig. Förordning 17/64 behandlade
garanti- och struktursektionen FEOGA. Kommissionens ingripandenav
skulle inriktas finansiera individuella projekt identifieradesatt som av
medlemsländerna. Dylika projekt blev dock aldrig godkända av
Ministerrådet.

Sicco Mansholt, CAP:s fäder, presenterade år 1968en av en
berömda 1 förordades intensifieradnumera rapport. rapporten en

strukturpolitik och påskyndad strukturomvandling snabb avgång av
arbetskraften inom jordbruket. Rapportens rekommendationer blev dock
aldrig i praktisk politik Neville-Rolfe intressant analysomsatta ger en

mottagande i olika medlemsländer och orsaker till detrapportensav
bristande intresset. 1972 direktiv 72/ 159, 72/160, 72/161antogs tre
gällande modernisering jordbruksföretag, pensionering utbild-av samt
ning jordbrukare. Dessa direktiv fick endast begränsat inflytandeav ett
Bufaria, 1996 och sedermera direktiv 85/797 gällandeersattes av
strukturförhållanden i jordbruket. Regionalpolitiska hänsyn territoriell

inom jordbrukspolitiskansats reglering för första gången, eftertogsen
Storbritanniens begäran, 1975 direktiv 75/268 gällande bergs-genom
jordbruken och mindre gynnade områden. 1977 direktiv 77/355antogs

åtgärder för marknadsföring och livsmedelsförädling.om gemensamma
Enligt Bufaria 1996 blev därmed förordning 17/64 definitivt över-
spelad. 1978 två direktiv gällande stöd till producentföreningarantogs
och bevattning 78/ 1360, 78/1361.gemensam

En i strukturpolitiken började 1988 med koordineringny era av
de strukturfonderna och införande nuvarande ordningentre och mål-av
sättningar för strukturfonderna. De mål intressetre ettsom var av ur
jordbruks- och landsbygdsperspektiv mål 5a och 5b. Målenvar spe-
cificeras nedan. De principer förnärmare strukturpolitiken då in-som
fördes gäller fortfarande. Dessa principer koncentration fondernaär av
till de behövande regionerna, koncentration fondernamest deav
prioriterade målen, partnerskap och additionalitet. 1988 års beslutet om
strukturfonderna innebar också övergång till detnäransatsen en ny
gällde implementeringen politiken. årFöre 1988 förutsattesav att
medlemsländerna anpassade sin lagstiftning till EU regler. Därefter
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medprocedur,omvändpå startframtagandetbyggde enprogrammenav
medlemsländer.ochregioneri

1992 s.k.infördesMacSharry-reformenmedsambandI
EEGförordningmiljöprogrammetåtgärder;kompletterande nr.

och2079/92EEGförordningförtidspensionering2078/92, nr.
finansieras2080/92. DessaEEGförordning urskogsprogrammet nr.

kapitel 3.idiskussionenJämförFEOGA.garantisektionen av
EU:sdelFEOGAinomutvecklingssektionenIdag avutgör en

FEOGA:ssåledesStrukturfonderna utgörsstrukturfonder. avs.k.
socialadenutvecklingsfondenregionaladen samtutvecklingssektionen,

Jordbruksfondensfiske.förfond ut-fjärdefinnsfonden. Därutöver en
Denstrukturmedlen.%ungefär 20förfogarvecklingssektion över re-av

omfattarfondensociala% och den50cirkaomfattarfondengionala
struktur-omfattar19991994perioden%. Förungefär 30återstoden, -

år.miljarderomkring 30ellermiljarder145 percirka ecufonderna ecu
växelkursVid denmiljarder1,42fonderna ärandelSveriges ecu.av

EU:smiljarder kronor.tolvdrygtdettamaj 1997igällde motsvararsom
fonder.dessahuvudsakikanaliserasregionalpolitikoch genomstruktur-

ekonomiskautjämningtillbidrafondernamed ärSyftet att av
därmedförregioner,ochländer attEU:smellanskillnadersocialaoch

planetövergripandePâ detfolk.unionensblandsamhörighetenöka
skapaförbalansinstrument att enStrukturfonderna ettfungerar som
stödet tillhögaDetintressen.olikamedlemsländernasmellanjämvikt
frukt ochtillstödetlågarelativtochspannmåloch settnötköttmjölk,
länderna.nordligarikaredeallmäntCAPinomgrönsaker gynnaanses

relativtocksåförväntas settländerindustrialiserade gynnasDessa mer
sydliga,fattigare,fullbordan. Demarknadensden internamer av

gällerdetförmånstagareutsträckning näridäremot störreländerna är
berömdaStorbritannienserinrasocksåkanDet attstrukturfonderna.

dettasågBritternaStrukturfonderna. somfinansieradesbudgetrabatt ur
budgeten.avgift till densinåterbäring, juste gemensammaretour,en

vidlivsmedelnettoimportörbetydandelandet avEftersom var en
Storbritannien.ofördelaktigt förmycketCAPutfalletblevinträdet av

1988:årfr.o.m.målföljandefinnsfondernaFör

utvecklingenekonomiskai deneftersläparregionerMål somavser
mindre äncapita ärBNPhaftharregionerdvs. somperensom

föranvändsfondernaAlla attför EU.genomsnittet%75 av
mål921989Undermål.detta togstöd inomfinansiera -

förväntasAndelenanspråk.ifonderna%62 avprogrammen
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öka till 70 % under innevarande period. Cirka 26 procent av
EU:s befolkning bor i mål regioner.l

Mål industriregioner tillbakagång. Kriterierna för place-avser att
i detta mål bl.a. hög arbetslöshet,är andel sysselsatta istorras

Åtgär-industrin och kraftig nedgång i industrisysselsättningen.
derna finansieras sociala fonden och regionala fonden ochav
får omfatta högt %15 befolkning.EU:s Mål 2 regionerav
finns i de flesta länderna. Under perioden 1989 92 fonder-tog-

%12 medlen i anspråk.na av
Mål bekämpa långtidsarbetslösheten bland ungdomar ochattavser

finansieras sociala fonden.ur
Mål kompetensutveckling främst anställda under-attavser genom av

lätta omställningen vid strukturförändringar. Finansiering sker
från sociala fonden. 1989 92 %har 13 medlen föranväntsav-
mål 3 och 4.

Mål 5a; stöd till omstrukturering jordbruk, skogsbruk ochavser av
fiske. Finansieringen kommer från jordbruksfonden fiske-samt

Åtgärderfonden. i Sverige kan finansieras inom detta målsom
omfattar investeringsstöd till jordbruksföretag och livsmedels-
industrier, stöd till lantbrukare kompensationbidragsamtunga

regionaltär stöd.ettsom
Mål 5b; utveckling landsbygden. Satsningarna riktas tillävenavser av

andra näringar jordbruket.än För placeras i detta mål skaatt
regionen bl.a. ha låg BNP/capita, hög andel sysselsatta ien
jordbruk, låg befolkningstäthet låga inkomster från jord-samt
bruk. Finansiering sker från jordbruksfonden, regionalfonden
och socialfonden. Ungefär 8 % EU:s befolkning finns i 5bav
regioner. Omfattning för Sverige framgår karta bilagaav

Mål glest bebyggda regioner med 8 invånareextremtavser max per
kvadratkilometer. Hela Norrlands inland och delar Dalarnaav
och Värmland har placerats i detta mål. Mål tillkom6 när
Sverige och Finland blev medlemmar EU och skapades förav

inom geografiskt begränsat område kunnaatt använda delett en
de strukturmedel dessa länder ansågs berättigadeav som vara

till.

Inom för mål 5a betalas stöd s.k. kompensationsbidrag tillramen ett
områden med förutsättningarsämre för jordbruk: s.k. mindre gynnade
områden och bergsområden. I Sverige omfattas stödområdena 2a ,2b,

4 och karta i bilaga Villkoren skiljer sig mellan bergsjord-se
bruken och mindre gynnade områden. Sverige saknar jordbruk i egent-
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Regio-havet.600 överbelägnajordbrukdvs.bergsområden, meterliga
jämställdesområden,angränsandeochbreddgraden,62:aomnen norr

bergsområden.meddock
nationellt stödanvändaSverige rättmed EUAvtalet attger

natio-införaerhållitockså rättFinland har attstödområde linom -
motiverasFinlandochSverigeistödennationellastöd.nellt De avnorra

desådanaområdeni dessa ärförutsättningarna attnaturgivnadeatt
inteLFA-stödenområdengynnademindretillvanliga stöden anses

jordbruksproduktion.förförutsättningarekonomiskaför skaparäcka att
EU,tidigare iförekommitinteharkaraktärendenstödNationella av

nationella stöd,omfattandemindremängdlängesedanfinnsdäremot en
investeringar.tillexempelvis

svenskadenfinansieratheltstödnationella ärSveriges av
jordbruksproduktion ochtraditionellbehållatillsyftarStödet attstaten.

klimatförhållanden iförlämpadsärskilt norrabearbetning ärsom
inom stöd-produktionentillledaintedäremotfårStödet attSverige.
slaktsvins-,mjölk-,förstöd kan lämnasNationelltexpanderar.området

grönsaker.ochpotatis, bärsmågrisproduktionoch getter,ägg- samt

EU:stillkomplement1988gemenskapsinitiativ infördes ettEU:s som
anknytningmedbehandla frågorskalnitiativenstrukturpolitik.övriga

hjälpaellerregionerflerellerisituationensocioekonomiskatill den en
europeiskaantalförproblem är ettlösatill gemensammaatt som

gemenskapsinitiativEU:s1999 ska1994periodenUnderregioner. -
för-iblanddeinomområdensjuföljande parentesinriktas anges

initiativen:benämningarnakortade
på bådaregioneritvärnationellt plannätverkochsamarbete ett

medlemslandiregionermellanoch ettnationsgränssidor enav
INTERREG

IlLEADERlandsbygdenutveckling2. av
PeriferaperiferiEU:sområden itillstödb yttre

mänskligautvecklingochsysselsättningfrämjande resurser4. avav
Employment

föränd-industriellamedförknippadeproblem ärlösning somav
Adaptringar

Urbanstadsområdenkrisdrabbadeförhållanden iförbättring av
fiske Pescaomstrukturering7. av

aktuellaåttainitiativ ärolikai 13resulteratområden harsju varavDessa
INTERREG ochåtgärder inomvissaendastdetdessa årSverige. Avi

LEADERdem,Ettjordbruksfonden.finansierasLEADER avavsom
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Il-programmet, är främja landsbygdsutveckling.avsett att I Sverige
sträcker sig initiativen från 1996 1999. Totalt beräknas programmet-
omfatta 410 miljoner kronor EU står för 135 miljoner. Cirka 10varav
miljoner har för europeiskt nätverk, utbildning,avsatts informationett
och övergripande administration. LEADER omfattar åtgärder inom
mål 5b och mål Det svenska omfattar fyra under-programmet tre av

nämligen:program.
kompetensutveckling omfattning: 2 miljoner kr,-
LAG-grupp Local Action Group och LEADER II-plan bestående- av

underprogram: administrativt stöd, kompetenshöjande insatser,sex
landsbygdsturism, småföretag, hantverk och lokal service, förädling av

miljö, kulturnaturresurser, och livskvalitet omfattning:samt 369
miljoner kronor

samarbete med andra EU-länder omfattning: 29 miljoner kr.-

Regeringen har godkänt 12 LAG-grupper, utvalda bland 30 sökande.nu
Tre finns inom mål 6 området, de övriga inomav områdetgrupperna
för mål 5b. Grupperna disponerar cirka 10 miljoner kronor i snitt.
Grupperna skall genomföra programmen.

Den svenska regionalpolitiken
Den svenska regionalpolitiken har ofta delats i stor del ochen en
"liten del. I avsnitt 4.4 förs omfattande diskussion. Här kom-en mer

inledningsvis endast den lillamenteras regionalpolitiken omfattarsom
antal åtgärder: lokaliseringsbidraglett och lokaliseringslån, 2 utveck-

lingsbidrag för investeringar i immateriella tillgångar såsom produkt-
utveckling och marknadsföring utvecklingsbidrag lämnas bidragsom
eller villkorslån, 3 sysselsättningsbidrag företagtill varaktigt ökarsom
sysselsättningen, 4 transportstöd för fraktmerkostnader orsakade av
långa 5 nedsatta socialavgiftertransporter med tiosamt, procentenheter
för företag i de regionerna. De fyra förstnämndamest utsatta stödfor-

omfattar 60 % landetsnära endast 8 %merna befolk-ytaav men av
ningen NUTEK, 1996. Lokaliseringsbidrag, lokaliseringslån och ut-
vecklingsbidrag kan lämnas iäven tillfälligt stödområde, vårensom
1996 omfattade ytterligare 6 % befolkningen. Under budgetåretav
94/95 har det betalats 604 Mkr i lokaliseringsstöd, 202 Mkr iut utveck-
lingsbidrag, 511 Mkr i landsbygdsstöd, 531 Mkr i ersättning för nedsätt-
ning sociala avgifter, 341 Mkr i transportstöd och 204 Mkr iav syssel-
sättningsstöd. Dessutom kan länsstyrelsernanämna beviljademan av
projektmedel för regionala utvecklingsprojekt med 503 Mkr, 23varav
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frånoch skogsbruk uppgifterMkr gick till sakområdet "Jord-
NUTEK.

glesbygdsstödet.Landsbygdsstödet det tidigare Stödetersatte
service i glesbygd och landsbygd.främja sysselsättning ochattavser

för anskaffning maskinertill företag i glesbygderStödet betalas ut av
avskrivningslån för bl.a. inves-och utrustning och i form avannan

för stadig-anläggningar avseddateringar i byggnader eller andra ärsom
till regler för för-varande Landsbygdsstödet har EU:sbruk. anpassats

till jordbruks-kan därför inte ellersumbart stöd "de minimis och ges
lämnas till kommersiell servicefiskenäringen. Landsbygdsstöd kan även

till geografiskaför upprätthålla med hänsyn ochi glesbygder att en
försörjningtillfredsställande medbefolkningsmässiga förhållanden

till kommuner i formdagligvaror drivmedel. Stöd kanoch ges av
form avskrivningslån,hemsändningsbidrag och till näringsidkare i av

kreditgaranti driftsstöd.investeringslån, eller
regionalpolitiska mål inom förSverige ladesI ramen

livsmedelspolitik år 1990.jordbrukspolitiken fast i beslutet om en ny
livsmedels-målsättningen för denregionalpolitiska"Den nya

utjämningregional sysselsättningpolitiken denna skall bidra tillär att av
produktionen skall i huvudsak nåsoch välfärd. regional fördelningEn av

regional- och säkerhetspolitiska bety-med riktade åtgärder. Jordbrukets
fortsättningsvis särskilt stöd tilldelse i Sverige motiverar även ettnorra

livskraftigt jordbruk.för Dettanäringen för förutsättningar ettatt gesge
glesbygdsstöd" 1989/90: 146.prisstöd och Prop.i huvudsak i form av

betänkande 1990 års livsmedels-jordbruksutskottetsI om
jordbruket i Sverige harspecielltpolitiska reform att norra enangavs

baserad mångfaldbetydelse den värdensärskild regionalpolitisk av
förknippas 1989/90:JoUverksamhet med. 25näringen och desssom

förutsättningarna för riksdagsbesluteti ändratMedlemskapet EU har
jordbruket skall bidra tilll den regionalafortfarande gället attmen

balansen i Sverige.

Miljöpolitiken jordbruksområdetinom2.3

EU
direkta miljömål. finns det generellainnehåller inga DäremotCAP

fåttår har miljöfrågorna alltmiljömål för Under störreEU. senare
från 1992det femte miljöhandlingsprogrammetbetydelse inom EU. I

till sekelskiftet.miljöpolitik framEU:sanges
avsnitt i Romfördraget förtillämpas flera olikaLegalt sett

36 medlems-varuhandeln artikelmiljöåtgärder. När det gäller ger
skyddtillgripa importrestriktioner tillvissa villkor,rättstaterna att,
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för bl.a. människors, djurs och livväxters och hälsa. Enligt artikel lOOa
skall Rådet med majoritet besluta harmonisering sådana bestäm-om av
melser i medlemsstaterna. Kommissionens förslag till sådana rådsbeslut
skall lägga vikt vid hög skyddsnivå.en

När rådet beslutat harmonisering enligt artikel lOOa fårom en
enskild medlemsstat inte ha kravsträngare det hindrar de friaom varu-
rörelserna. En undantagsmöjlighet finns dock i paragraf fyra artikelav
lOOa. säger medlemsstat,att rådsbeslutsom har-trotsom en ett om
monisering, det nödvändigt tillämpa striktare nationellaanser bestäm-att
melser till skydd miljön, skall anmäla detta till kommissionenav man

frågan.prövar Sådana ärenden i sistasom avgörs hand i EU-domstolen.
En del den varuhandelsrelateradestor miljölagstiftningen harav

harmoniserats i EU varför tillämpligheten hos artikel 36 i praktiken
minskat. Någon praxis för tillämpningen paragraf fyra artikel lOOaav
finns inte.ännu

l ärenden berör jordbruket väljer i stället ofta fattasom attman
majoritetsbeslut enligt artikel 43 i Romfördraget om den gemensamma
jordbrukspolitiken. Direktiv 9l/4l4/EEC marknadsföring växt-om av
skyddsmedel har antagits med stöd artikel 43. finnsDet vissaav
möjligheter ha strängare krav det nationellaatt jordbruket vadän som
krävs beslut enligt artikel 43 så länge integenom hindrar de friaman
varurörelserna eller det jordbruket konkurrensfördel.ger egna en

Genom enhetsakten, trädde i kraft julil 1987, ficksom man
ytterligare legal förgrund miljöåtgärder artiklarnaen l30r-l30t.genom
Åtgärder enligt dessa artiklar berör inte villkoren för handel med varor.
Genom Maastrichtfördraget möjliggörs majoritetsbeslut föräven åt-
gärder enligt artikel 130r-t. Harmoniseringsåtgärder enligt dessa artiklar
har karaktären minimidirektiv; medlemsstaterna får ha striktare,av men
inte mindre strikta, krav de harmoniseradeän inte kraven står i stridom
med någon bestämmelse i fördraget.annan

Miljöpolitiken därförär till del nationell angelägenhet,stor en
detnär gäller kravutom i handel. För hela unionen gällervaror

enligt artiklarna lOOa l30r-t: främja hållbarsamt och icke-att en
inflatorisk tillväxt hänsyn till miljön och kommissionentar isom sinaatt
förslag skall utgå från hög skyddsnivå bl.a. för miljöskyddet. Vidareen
skall EU:s miljöpolitik bidra till uppnå följande mål; bevara, skyddaatt
och förbättra miljön, skydda människors hälsa, utnyttja naturresurserna

och rationellt främja åtgärdervarsamt internationellsamt att nivå för
lösa regionala och globalaatt miljöproblem.

Varje sektor i samhället skall dessutom för sinta ansvar
miljöpåverkan. Vidare skall försiktighetsprincipen liksom principen om
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användas.pulloter-pay-principle, PPPförorenaren betalaratt
alltså förgällerRiktlinjernavid källan.Miljöförstöring skall hindras

för andra sektorer.jordbruket så väl som
Även jordbruket i Rom-miljömål förformaliseratEU inteom

jordbruketsbehandlarkommissionenrad därfördraget finns texteren
åtgär-angivit förslagblandKommissionen harmiljöproblem. annat om

utveckling,hållbarMotmiljöhandlingsprogrammetder i det 5:e en
reformprocessenmedenlighetiDärKOM 95 647. att mananges

jord-styrmedel förmellansambandenvidareutvecklainom CAP skall
övergångskall skemiljökraven. Dettabruksmarknaden och engenom

integrerad marknads-med bättrefrån direktstöd,prisstöd till samt
647, sid 7.KOM 95miljöpolitiklandsbygdsutveckling ochpolitik,

Övervaknings- föreligger.rapporteringsskyldigheteroch
mål:rad konkretaVidare anges en

grundvatten.nitratnivâ iminskadOförändrad eller-
nitratinnehåll 50 mg/lmed överförekomstMinskad ytvattenav-

hav.i sjöar ocheutrofieringeller som ger
jorden.material iorganisktökade halterellerStabilisering av-

bekämpningsmedelsanvändningenminskningsignifikant pro-perav-
till metoder för integreradjordbrukareövergångduktiv landareal och av

i områdenåtminstone ärsjukdomsbekämpning,skadedjurs- och som
naturskyddssynpunkt.viktiga ur

skötselvillkor.under% arealen15 av-
miljökänsliga områden.för allaSkötselplaner-

belastningvilkeninformationregelbundet lämnaskallVidare omman
extensivfrämjajordbruksmetoder har miljön,olikaeffekteroch vilka

användningenreglerai detaljodling,ekologiskproduktion och samt mer
informationochskallLokala initiativbekämpningsmedel. uppmuntrasav

utvecklaskallAvslutningsvisspridas.skallverksamhetsådan manom
utveckling, inbe-för landsbygdenstillvägagångssättvittomspännandeett

berörda politiskaolikasamordningövervakning ochgripet styr-av
sid 7.95 647,medel KOM

förord-underCAPmiljöanpassningenviktig del iEn rymsav
miljöstöd Förord-förreglerövergripandedärning 2078/92, anges.

speciellt budget,och fick inteMacSharry-reformeningick iningen stor
jordbruksbudgeten.totala% dencirka 2motsvarande av

2078/92för förordning ärMålen att:
genomföras inom denskalländringaråtfölja de gemensammasom

marknaderna,organisationen av
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bidra till gemenskapens mål för miljö- och jordbrukspolitikenatt-
förverkligas

bidra till lantbrukarna rimlig inkomst förordning EEGatt ge en-
2078/92, artikel l.

Inom denna mälbeskrivning sedan rad syften, attanges en som upp-
mindre intensiva produktionsmetoder, främja miljövänligmuntra en

extensifiering, omställning åkermark till extensiv vall, främja ett ut-av
nyttjande jordbruksmark hänsyn till skydd och förbättringtarav som av
miljön, landskapet, jorden och den genetiskanaturen, naturresurserna,
mångfalden, jordbruksmark långsiktigt produktionattuppmuntra tas ur

iniljöskäl, marken sköts för allmänheten tillgånguppmuntra att attav ge
och för fritidsändamål, motivera och utbilda jordbrukare tillatt att
använda miljöanpassade produktionsmetoder. Stöd för sådana åtgärder
kan införas förutsättningunder det positiva effekter miljönatt ger
och landskapet förordning EEG 2078/92, artikel 2.

Stödnivåerna för olika åtgärder får sig inom vissaröratyper av
fastlagda Principen förgränser. stödbeloppen lantbrukarnaär skallatt

för de kostnader de förersättas har olika åtgärder, för intäkts-detsamt
bortfall kan uppstå produktionennär ändras. Om det särskiltsom anses
motiverat kan stödbeloppen därutöver innefatta så kallad incitament-en
del normalt inte får överstiga 20 de ökade kostnaderna ochsom av
intäktsbortfallet.

Miljöstöden medfinansieradeär ochEU respektive medlems-av
land utformar, efter EU:s godkännande, sina Det kanegna program.

devärt medlemsstaterna, Finland, Sverige ochatt notera att trevara nya
Österrike, fick relativt betydligt till sina miljöstöds-sett mer pengar

de tidigare medlemsländerna.än För alla deprogram tre senaste
medlemsländerna användes miljöstöden, kommissionens initiativ, som

aktiv del i medlemsskapsförhandlingarna. Stöden tilläts därmed utfor-en
så anpassningen till CAP skulle underlättas, blandattmas annat genom

miljöstöden för dessa länder blev del regionalpolitiken. Iatt en av
Sverige ingår stödet till odlingslandskap, riktasöppet direktt.ex. som
till skogsbygderna och till Sverige, i miljöstöden. Man kan ocksånorra

miljöstöden tillkommit för komplettera dennotera att att gemensamt
finansierade CAP och för miljöanpassa denna. Miljöstöden dockäratt
medfinansierade och betalas i allmänhet till hälften EU och tillav
hälften respektive medlemsland.av
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Sverige
finns för svenska miljömålDet närvarande mängdstor etten som

ieller berör jordbruket. En täckande genomgångsättannat ges en
från Naturvårdsverket, 4646, 1996. Naturvårdsverketnr.rapport

miljömålen. Nedanarbetar för tillfället med de svenskaöversyn överen
existerande miljömålen. Avsnittetkommenteras endast urval deett av

sig de mål betydelsefulla för jordbruket.begränsar till är mestsom
år livsmedels-Sverige beslutade riksdagen 1990l om en ny

Ävenpolitik. mycket ändrats, till följd EU-medlemsskapet,sedanom av
står de uppställda miljömålen fast:

syftena med reformen bättre miljö,Ett är att ett merav en
genetisk mångfald bevarandevarierat odlingslandskap, ökad och etten

i livsmedelspolitikenlandskapets kulturvärden. Miljömålet den ärnyaav
minimeraslå rikt varierat odlingslandskap ochvakt ochatt ett attom

grund växtnäringsläckage och använd-jordbrukets miljöbelastning av
1989/902146, 102.ning bekämpningsmedel. Prop.av s.

områden:konkretiserats följandeDetta övergripande mål har

och miljöriskerna vidBekämpningsmedel: Målet eliminera hälso-är att
förmål inom arbetetanvändning bekämpningsmedel. Ett attramenav

inombekämpningsmedel jordbruketminska användningen är attav
% nivåden genomsnittligaanvändningen skall sjunka med 75 av som

efter mitten nittiotalet. Prop.gällde 1981 1985, till strax-
1989/90: 146

mångfald biologiska mångfalden och denBiologisk Denm.m.:
säkerställas. Växt- och djursamhällen skallgenetiska variationen skall

förekommande förutsättningarbevaras så i landet arter attatt ges
bestånd.betingelser och i livskraftiga Defortleva under naturliga

förutsättningviktig för djurs ochlandskapselement växtersär ensom
måste bevaras. Prop. 1993/94230fortlevnad i odlingslandskapet

närsalter från jordbruket liggerMålet för läckagetNärsaltsläckage. av
åren Fosfor-mellan 1985 och 1995.fast och skall därmed halveras

minskas väsentligt. Prop. 1993/94:30skallförlusterna

minska med 25%från jordbruket skallAmmoniak: Ammoniakavgången
Götaland. l990/9lz90, 421, JoUi och Prop.till år 1995 södra västra s.

33830, rskr
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fårochtill marktungmetallerTillförselnKadmium vattenavm.m.:
procenttal.vissamiljön medhalten i äninte överstiga den naturliga mer

geografiskaför olikametaller ocholikaprocenttal varierar förDessa
421,1990/91290,känslighet. Prop.områden beroende miljöns s.

JoU 30, rskr 338

skalli Sverigearealenekologiskt odladeEkologisk produktion: Den
221993/94: JoU2000. Bet.uppgå till % åkerarealen år10 av

för eko-inomskall utnyttjasEnergi Förnybara ramenm.n1.: resurser
ickeförnybaraAnvändningenproduktionsförmåga. natur-systemets av

hushållning.ansvarsfullpräglasskall i högre gradännu av enresurser
1990/91:90, 338Prop. 35, rskrs.

jordbruket,förmiljöprogrammetsvenskaDärutöver konkretiseras i det
Sverige valtför de tio stödenligt rad målförordning 2078/92, somen

utforma:att
ungefär 3 000motsvarandeslåtterängarna,De i Sverige kvarvarande-

mångfalden ochbiologiskadenskall skötas sådantha sätt attett
förfauna förekomstenoch ocharttätheten, med den typiska flora av

bevaras och stärks.slåtterängarna typiska sällsynta arterna
omfattande cirkai Sverige,betesmarkernaDe kvarvarande naturliga-

oçh mång-täthetsådant370 000 ha, skall skötas sätt att arternasett
de föroch förekomstenfald, den typiska floran faunanoch natur-av

stärks.ochbetesmarkerna typiska sällsynta bevarasarterna
biologiskt rika livs-kulturlämningar ochOmråden med värdefulla-
mångfald och täthetmiljöer skall skötas sådant sätt att arternasett

förblir synliga.kulturhistoriska lämningarnaoch stärks och debevaras
delar landetregionala särdrag i allaOdlingslandskapets lokala och av

från kultur-000 ha ochskall bevaras. Målet bevara 167är natur-att
miljösynpunkt värdefull åkermark.

fören-produktionsmetoder i jordbruketMarkanvändning och ärsom-
landsbygden ijordbrukslandskapet ochliga med bevarandet norraav

skall främjas.Sveriges skogsbygderSverige och i södra och mellersta
åkermarkåterställas 4 000 haVåtmarker skall anläggas eller-

femårsperiod.under en
ha, inklusive 3 000gräsmarker skall anläggas 13 000Permanenta-

vattendrag, under femårsperiod.skyddszoner utmedha en
åkermark.Fånggrödor skall årligen anläggas 40 000 ha-

långsiktigtAlla utrotningshotade lokala svenska husdjursraser skall-
bevaras.
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skallbruna bönormiljövänlig lokalaTraditionell, odling sorter avav-
Öland.habibehållas 2001

olika komponenter2.4 relativa betydelsen CAP:sDen av

betraktautvecklingen CAPblixtbelysning ärEtt i illustrera attsätt att av
tidigareanvändningsområden. Avfördelning mellan olikabudgetens

kom-deomfattarjordbrukspolitiken idaggenomgång framgår det treatt
Direkt-miljöstöd.strukturstöd ochmarknadsregleringar,ponenterna

relativa bety-element. Denytterligarebidragen kan separatettses som
stapel-hjälpmedkan åskådliggörasdelse de olika komponenterna avav

fyra komponenternabudgeten dediagram. Figur visar fördelningl av
miljö-förutgifternaframgårår diagrammet1990 1995. Av attsamt

inträffatharviss ökningobetydliga 1990. Enåtgärderna sats-menvar
Strukturåtgärdernaförhållandevis små.fortfarandeningar miljön är

harändringdramatiskomfattning. Enstabil och begränsadhar tämligen
Jordbrukspolitikenbidragen.direktainträffat det gäller dedäremot när

gällande. Deiblandoföränderlig görsvarit såhar således inte som
omför-någraskapatinträffat dock inteharförändringar har storasom

Figur l visarindivider.medlemsländer ellermellandelningar, sigvare
alltsåochstödformer sägerolikafördelningen mellanrelativaendast den

storlek.inget budgetensom
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Figur l Relativ fördelning mellan olika stödformer i CAP

1990 1996

lllllllll UDirektbetalningar Direktbetalningar

Marknadstöd Marknadstöd

Miljö Miljö
Struktur

Struktur

Källa: Buckwell m.fl. 1997.
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CAPUtvärdering3 av

gäller EU,vadbygger,kapiteldettaiAnalyserna presenterassom
utredningensmöjligt inomvarithar intesekundärkällor. Det att ram

tid ochmycketskulle krävasdettaberäkningar. Förutföra meregna
EUanalyserDedatabaser.tillgång tillframför allt presen-somavstora

medlemsländerna, ävendeeller någonSverigeomfattar inte nyaavteras
under depubliceradedvs.ganska "färska" senaste tre,analyserna ärom

konsekvensharDettaSverigeför görsAnalyserfyra åren. separat. som
siffrormellanjämförelsertydligasvårtdet kan göra somattatt vara

EU.deSverige och som avseravser

målenjordbrukspolitiskadeAnalys3.1 av

39i artikelspecificerasjordbrukspolitikenMålen för den gemensamma
målhaskallpolitiken attRomfördraget. Den somgemensammaav

fram-främja teknisktjordbruketproduktiviteten inomhöja attgenom0
jordbruksproduktionen,utvecklingrationellåtskridande, trygga aven

arbetskraften,särskiltproduktionsfaktorernautnyttjaoptimaltsamt
skälig levnads-jordbruksbefolkningentillförsäkraså sätt eno

för demcapitainkomstenhöjningsärskiltstandard, peravgenom en
ijordbruket,arbetarsom

försörjningentrygga0
marknaden,stabilisera0

skäliga priser."tilltilltillgångtillförsäkra konsumenterna varor0

liteaktivitet kanpolitik ellervissmålen förutvärderaAtt varaen
verksamhetvissvälhurutvärderingarOfta handlarmissvisande. enom

granskninggivna. Enförmålenuppställdauppfyller de tas avsom
dessa formulerassåsomjordbrukspolitiken,målen för den gemensamma

jord-dedelsSkälenplats. ärdockRomfördraget, kani attvara
generellaoperationaliseringarmålen kanbrukspolitiska av merases som

aktiviteter isocialaochekonomiskamålsättningar medövergripandeoch
förmålhandlar detdelssamhället i snartsomstort, gemensammaom

unionen. Detbildade ärdåde länderfastställdesfyrtio år sedan somav
idag,relevantamålen kanhuruvidafråga sigsåledes naturligt att anses

iför EU:ssynvinkelsåväl svensk stort.somur
hartydligt dennadetframgårmållistanAnalyserar attman

relevantaprioriteringarproblembild och depräglats den varsomav
fallet.så inteförvånandeför övrigtfemtiotalet. Det ytterst varomvore

snabbt höjaoch behovetjordbruketstrukturen iförbättraBehovet attatt
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jordbruksproduktionen rimligaproduktiviteten och expandera ochvar
råddemeningsfulla bakgrund de ekonomiska förhållanden imot somav

situa-lnkomstmålets roll återspeglarefterkrigseuropa. framträdande en
fjärdedeltion jordbruket huvudsysselsättning fördär uppemot envar en

otillfreds-dessutombefolkningen. Lantbrukarnas inkomstsituation varav
strukturen i jordbruket, små enheter. Beto-ställande med mångap.g.a.

ningen stabilitet följden marknadsinstitutioneratt som varu-av var av
inkluderasbörser eller kontrakt inte utvecklade. naturliga skälAvvar

till miljön i den mållistan. Medvetenheteninte hänsyn ursprungliga om
omgivandeden påverkan jordbrukets produktionsteknologi har den

kom först vid slutet 60-talet.naturen
fanns således rimliga förklaringar till valet de jordbruks-Det av

förvånandepolitiska bildades. framstår detmålen EEC Däremotnär som
för sig kunna hävdainga revideringar har skett. Man skulle i och attatt

factoindirekt infört miljömål i jordbrukspolitikett, både de genomman
jord-miljömål för generellt därförordning 2078/92 EUsamt genom

revidering harprioriterat område. formellbruket Enettsomangavs
för jordbruks-förklaring målsättningardock uteblivit. En möjlig är att

dessaformellt förändrapolitiken inskrivna i Romfördraget. Attär
omständlig ochfördraget omförhandlas. Procedurenkräver äratt

för områden där fördrags-försvårar förändringar och anpassningar alla
1995.ändringar behöver CEPR,göras

Även Romfördraget framståromförhandling som enom en av
mållistanhar hävdats ihar frågan diskuterats. Detbesvärlig attprocess

omständighetereller deprioriteringarartikel 39 varken demotsvarar
Lantbruket har genomgåttför samhälle.relevanta dagensär en om-som

ekonomiska roll i samhället harstrukturrationalisering dessfattande och
Även glesbygdsregionerna mindreminskat. i de utpräglade är änmest

Lantbrukarhushållens in-direkt sysselsatta i jordbruket.fjärdedelen
från andra aktivitetermånga fall till delarkommer i änkomster stora

aktuella.knappast lförsörjningsstörningarjordbruk och risken för är
alla jordbruks-överskottstryck praktisktkännetecknarstället taget

inte i Sverigeskattebetalare, baraochmarknader. Konsumenter utan
grad bevarandei stigandeövriga medlemsländerna, värdesätteri deäven

Kvalitetsprodukterbiodiversiteten.kulturlandskapet ochochnatur-av
nödvändigmångakonkurrenskraftefterfrågas och ökad varaav enanses

skall överlevajordbruket siktför det västeuropeiskaförutsättning att
värderingar ochnaturligt dessavärldsmarknaden. Det att nyavore

förändrade officiellatill uttryck iförutsättningar också komekonomiska
föran-målsättningar saknarpolitikför politiken eftersommål en vars

riskerarverklighetsuppfattningochallmänhetens preferenserkring i
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mista sin legitimitet. sker bidrar detta i sin till allmänhetens, iOm så tur
synnerhet i Sverige, skepticism det "europeiska projektet" och tillmot

oftadet åberopade "demokratiska underskottet" i EU.

3.2 Relationen CAP:s olikamellan komponenter

jordbrukspolitiken komplicerat och mycketDen utgör ettgemensamma
omfattande pris-regler och förordningar påverkarsystem av som
bildningen strukturförhållandena jordbruketjordbruksprodukter, inom

miljön. fråga ställas utvärderar jordbruks-En kan närsamt som man
politiken marknadsregleringar,huruvida de olika komponenterna,är
struktur/regionalpolitiken respektive miljöátgärderna, sinsemellanär
konsistenta. politik innehåller oförenliga komponenter kan knap-En som

betecknas effektiv. lider idag tydliga brister internCAPpast som av
logik. Dessa belyses kortfattat nedan. Analysen bygger Buckwell m.

1997. Flertalet de motstridigheter diskuteras nedan sig igörav som
första hand gällande för i för Sverige. Med hänsynEU änstort, snarare

dentill ineffektivitet ofta följer bristande internt konsistens, ellersom av
direkt motstridig politik, det dock samhällsekonomiskärt.0.m. ur

synvinkel angeläget de ingående komponenterna harmoniseras. Efter-att
finansieringen CAP gäller detta vilket landär oavsettsom av gemensam

eller område påverkas Samtidigt bör medvetenmest.som man vara om
viljande motstridigheter förekommer till del resultatäratt ettsom aven

mål.uppnå oförenligaatt

Komplexitet på överblickbarhetoch brist
Jordbrukspolitiken åren utvecklats till komplicerathar med ett ytterst

föredrag hållet kommissionens konferensen iEnligt Legrassystem.
Cork landsbygdsutveckling, november 1996, general-Legras ärom
direktör för har jordbrukspolitiken blivit så komplex denDG VI attnu
nått för hanterbart.vadgränsen ärsom

från Sverige för âterknyta tillExempel skulle kunna tas attmen
Cork-konferensen ersättningsnivåernämndes där de gälleratt t.ex. som
under olika extensifiering, missgynnade områden, miljöstödprogram
för handjursbidragen helt olika och komplexa.är ärsystemen ytterst
Enligt Commins 1996 erhåller irländska husdjursproducenter inom

%missgynnade områden flertal olika direkta bidrag. Ungefär 60ett av
producenterna erhåller fler olika det förfyra eller direktbidrag medan en
mindre andel producenter 2,3 % kan sig till sju ellerröraav om upp

olika Mångfalden olika upphov till ironiskafler systemprogram. av ger
irländska allmänheten bland produ-kommentarer bland den ävenmen

jordbruket har bidragsbruket.centema, att ersatts avom
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invecklatvisar också hurUtvecklingen inom FEOGA systemet
garantisek-jordbruksfond består två sektioner:har blivit. FEOGA:s av

drygtförsta sektionen disponerartionen utvecklingssektionen. Denoch
omfattar ungefär niostrukturátgärdernamedan90 medlenprocent av

finan-användas förskulle garantisektionenNågot förenklat attprocent.
strukturstödsdelenmedanmarknadsregleringarnasiera prisstödet och

ursprungligaenligt denstrukturpolitikenskulle bekosta ansvars-
tillhörande garanti-tumregel åtgärderfördelningen. En attvarannan

strukturpolitikenmedantill hundra EUdelen finansierades procent av
de två sek-Uppdelningen imedfinansiering.alltid krävde nationell

relativteftersom flerauppblandadtiden blivit alltmertionerna har med
Finansieringen har"fel fond".införda finansierasnyligen åtgärder av

finnasför tillfället förefallerdär detprincipen ettatt tastyrts resurserav
inomåtgärdernade kompletterandeExempelvis finansierasöverskott.

2079/92 ochEEC 2078/92,års reform, förordningför 1992ramen
nationellkräver dessutomåtgärder2080/92 garantisektionen. Dessaav

medfinansiering.
regelmässigtefterlysespolitikenFörenklingar numeraav

dockbörstrategidokument. Manexempelvis i kommissionens vara
tillfällighet.intenuvarande utformningpolitikens ärmedveten att enom

Åratal olikabalanseranödvändighetenkompromisser och attavav
struktur.kompliceradedagensvarandra har skapatintressen mot

underliggandedemed mindrekan således inte lösas änProblemet att
sinsemellanländer ärförändras. antalmekanismerna När ett som

med blirnöjdabeslut allafattaolika ska ärmycket ettgemensam som
finnspaketlösning. Detkompliceradsannolikhetbeslutet med största en

ändrarAntingenlösningar problemet.egentligen endast två man
användning ellerkommer tillmajoritetsbeslutbeslutsreglerna så att

ochfärre åtgärder beslutasbegränsas såbeslutsområdet gemensamtatt
små.medlemsländerna ärskillnader mellanområden därdå inom

hardockförsta förslaget begränsasAnvändningen det att manavav
nödvändigt.formellt intedettafatta eniga beslut ärtenderat även näratt

kan kallastill i vadKomplexiteten kommer även somsynes
medförthar tidenoch ändringarkonsekvens. Tillägg överbristande att
följer olikamotstridiga ochdelvisinnehåller element ärCAP som
heltäckandeproblembildenredovisaambitionprinciper. Utan ettatt

politikenområden. Eftersomnämndanågra oftanedandiskuterassätt
motsättningarna.diskuteradevikten deförändrasständigt ändras även av

förändradmindre åtgärdade,idag ellerdemVissa är genommerav
reglerna.utformning av
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marknadsordningarnaBristande konsekvens inom
byggtsammanhålletinteMarknadsförordningarna bildar systemett

denframgår tydligtfalletenhetliga principer. så inteAtt är samman-av
mjölk ochprodukter,vissaställning i kapitel 2. För t.ex.som ges

stödformen. Fördominerandedensocker, prisstödet fortfarandeär
produktionen.kvoteringkombinerats medmjölk och socker har det av
gränsskyddeteftersomdirektSockerregleringen drabbar konsumenterna

används.budgetmedelpriseroch kvoteringen leder till högre attutan
medkombinerasmarknadsförordningarnaFlera de övriga numeraav

världsmarknads-användsoljeväxterolika former direktstöd. För enav
betalasArealersättningararealersättningar.prislinje kombinerad med

prisstöd.resterande lågtdock behållitför spannmål där haräven ettman
direktstöd där ärockså prisstöd meddet gäller nötkött blandasNär men

inter-vissa produkter t.ex. vete ärprisstödet förhållandevis högt. För
mottagningsplikt givetobligatorisk liknas vidvention och kan atten

ochprodukteruppfyllda. För andra t.ex. äggvissa förutsättningar är
sig påtag-PSE-talet skiljerStödnivånsaknas intervention helt.havre
till %% för mjölk l5varierar från 65ligt mellan produkter. PSE-talen

olikavarierar mellanför 1995 ochför siffrorna de preliminäraägg är
OftaCAP.skillnaderna inom ärår illustreraar hur ärstoramen pass

producentgruppervarför olikasvårt finna rationella motiveringardet att
behandlas olika.

Bristande konsekvens inom strnkturprogramnten
målsättningen ikan kommaInvesteringsstödet inom för 5aramen

Åtgärder oftaför mål innebärkonflikt 5amed 5b. inom ramenprogram
arbetskraft kapital eftersom detmedunderlättar ersättningenatt man av

påskyndasDärmedsubventioner.förbilligas med hjälpsenare av
ofta del denavgången jordbrukssektornarbetskraft från är avsom enav

stödverksamheten inomglesbygd Samtidigt inriktasvill stimulera.man
främja och subven-lI-initiativetför 5b LEADER attsamtramen

stöd inomnäringar i glesbygden. Omtionera sysselsättning inom andra
för etablera sig iendast betalas "starthjälp"dessa att enprogram som en

Konfliktenkonflikten inte uppkomma.verksamhet behöverannan
avgång sektoruppkommer stöd till arbetskraftvid ett permanent vars ur
åtgärdernaOm målet medpåskyndades med hjälp 5a-stöden. är attav

stimulera den i andrarationalisera bort arbetskraft från jordbruket och
kan däremotsidan ingen konflikt. Manglesbygdsnäringar finns å andra

sådanförhållandenunder sådana förhållanden fråga sig under vilka en
linje konsekvent.är
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strukturpolitikenMarknadsreglerin ochgarna
främja struktur-strukturpolitikenTvå målsättningarna med är attav

EUSå längejordbruket.omvandling och produktivitetsökning inom var
strukturstöd inte iochjordbruksprodukter pris-nettoimportör varen av

tilllettöverskott harkonflikt med varandra. Uppkomstendirekt enav
medprodukter över-strukturstöden från,konflikter och justeringar inom

problemantalstrukturprojekt. Ettandraskott till övriga produkter samt
med beho-konfliktarealersättningar står ifortfarande.finns dock Höga

harExempelvismedlemsstater.i vissa sydligastrukturomvandlingvet av
arrenderaintresserade förutvisat sig mindrespanska markägare än utatt

Generelltbärkraftiga enheter.försöker bildamarken till brukare som
ersättnings-högaresultatmarkpriser,innebär höga är ettsett avsom

struktur-eftersomenheterbilda rationellanivåer, det blir svårareatt att
ersättningsnivåer.vid lägremotiveradrationalisering likainte är som

produktions-andraochsäljbara mjölkkvoterAnvändning ickeav
rationella enheter.försvårar också bildandeåtgärderbegränsande av

olikabidragför direkta ärreglervidare observeraMan kan att
marknadspris-föroch inomför strukturpolitikeninom ramenramen

varitmotivenochhärKomplexitetenregleringarna. ävenär trots attstor
Arealersättningarskillnad.tydligpåpekaolika kan det värt att envara
förmögenhet ochinkomst,oberoendedjurbidragoch är mottagarensav

inominvesteringsstöderhållainom jordbruket. Föraktivitetsgrad att
inom jord-verksamsökandeden ärför krävs däremot5a attramen

jord-frånkommer% inkomsten%, minst 50bruket till minst 50 att av
Villkorenreferensinkomsten. ärlägreinkomsten änbruket ärsamt att

företagare.och förinom LFAgenerösa ungamer
resultatskillnaddennainvända ärskulle kunnaMan ettatt av

därförpriser ochför sänktakompensationarealstöden betalas utatt som
sådan.inte till inkomstenochinkomstbortfallettillrelateradeär som

kanstödenkort sikt,emellertid endast närgällerDetta resonemang
rättvistomställningsstöd. ansågsDetochkompensation attses som

längreprissänkningen. ldrabbadesbrukaredekompensera ettavsom
tillkommitursprungligenprisstödetdet påpekasperspektiv bör att av

Prisnivånstrukturstöden.anledninginkomstskäl dvs. somsammaav
ursprungligenstorlekutbetalningensförvarit styrandesom sattes

ojämnaDenmarknadsmässiga hänsyn.intesociala ochfrämst avav
användesproducenteroch småmellanstödetfördelningen storaav

förkommissionenuttryckligen argument attdessutom ettsomav
innebärstödetmodulerastödet. Attmoduleraochförändra attsystemet

ellerkanproducentmycket stödför hurinför gränserövre enman
storlek.företagenstillmed hänsynutbetalningarnajusterarsättannat
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Blir arealersättningarna långvarigt inslag i den poli-ett gemensamma
utbetalning dessa ska följa andra prin-tiken kan invända mot attman av

för Eftersom deciper de tillämpas flera strukturprogrammen.än avsom
gång infördes för kompensera sänkning spannmålspriserna,atten en av

inkomstmâl för lantbrukarna, kani sin alltid varit relaterade tilltursom
fråga sig det motiverat behålla ersättningarna,är att taatt utanman om

hänsyn till inkomst- och förmögenhetssituationen.

Marknadsprisre glerin och nziUösIöde/zgar
Prisstöd produktion avsnitt och bidrarintensiv vidare 3.7segynnar en

miljöstöden försökertill många de problem med hjälp av-av som man
hjälpa. högt pris leder också till det blir dyrare subventioneraEtt att att
fram miljövänlig produktion eftersom betalningar följer prin-en mer

för förlorad Miljöstöden i allmänhetcipen kompensation inkomst. ärom
effektutformade för åtgärda någon oönskad CAP leda till.att som anses

Tydligast kanske detta kommer till uttryck i den direkt motstridighet
finns mellan CAP:s grundmål; höja produktiviteten inomett attsom av

syftejordbruket, och de delar förordning 2078/92 har till attsomav
stödja extensivare produktionsformer.

Strukturprogranzirzen och Iniljöstöd
Direkta exempel konflikter mellan dessa strukturprogrammen och
miljöstöden jordbruksmarkfinns i Spanien där bevattning harav
främjats stöd förordning 2328/91. Sedan förordningmed i EEG har
2078/92 används för bönderna mindre. Stöd tillbetala att vattnaatt

missgynnade områden bidrog i vissa fall till överbetningdjurenheter i
jorderosion. Samtidigt kunde utgå inom för förordningoch stöd ramen

2078/92 för rehabilitera dylika överbetade marker.skydda elleratt
Även förordningarna skrivits inom detta område, för undvikaattom om
den här konflikter, finns grundläggande motsättning kvar;typen av en
strukturstödet inom mål syftar till modernisering och effektivisering5a

jordbruksdriften vilket ofta kan ha negativa miljöeffekter eftersomav
högt miljövärde.många traditionella jordbruksmetoder har Iett
tillämpningen dethuvudsak problemen uppstå i den nationella avsynes

regelverket.gemensamma
effektivitetsbefräm-med bra avvägning mellanProblemet en

jande, arbetskraftsbesparande, åtgärder och miljömålsättningar inne-ofta
brukningsmetoder dock svârlöst. Oftafattande extensiva traditionella är

fleraeffektivisering och strukturanpassning, leder tillkan attsomen
mindre brukningsenheter förutsättning för detläggs överattner, vara en

driften enhet. fåhuvud skall ha kvar Förstörre, atttaget att en,
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enhetermindreord krävasandrameddet attalls kanproduktionnågon
i detmiljömålenmotverkadärmedStrukturstöden kan synaslägger ner.

leda tillÅ stödåtgärdernakansidanandraläggsenhetermindre ner.att
tilldärmedbidrarde attochkvarblirbrukarenågonåtminstoneatt

och detkomplexitetenillustrerarmiljömålen. Resonemangetuppfylla
målen.vissasvårförenliga i av

länderolikafördelningdessochordbruksstödetJ3.3

mellanomfördelningarbetydandetillupphovJordbrukspolitiken ger
vanligaste sättetDetskattebetalare. attochkonsumenterproducenter,

SubsidyProducerPSEbegreppenbyggeröverföringardessamäta
SubsidyConsumerCSEochproducentstödsekvivalentEquivalent,
principiPSE mäterMedkonsumentstödsekvivalent. manEquivalent,
och in-direktaBådeinkomster.producenternaspåverkarstödalla som

prisstödetstillhänsynävenochinkluderasöverföringar tardirekta man
priserinhemskajämföraberäknaseffekt som attinkomsthöjande genom
visarochiutryckasockså procentkanPSEvärldsmarknadspriser.med

bruttoinkomst.producenternasandelsubventionernassamlade avde
1995förberäkningarpreliminäraEnligtOECD.beräknasPSE-talen av
Detmiljarder74drygteller49%till ecu.EU iförPSEuppgick stort

1994.medjämförtförändratsnämnvärtintePSE-talet harprocentuella
PSE iEftersomutvidgats.EUeftersomökatharbeloppetabsolutaDet
totaladendatabrist ärbl.a.överföringarvissautesluter g.a.praktiken

År totaladenberäknades1992högre.producenternatilltransfereringen
De1994.Larsen, trans-semiljarder120tilltransfereringen ecu,

åkerhektar500cirkamotsvaradePSEingår i perecufereringar som
årsverk.7900samt perecu

finnsoch80-taletbörjaniPSE-talenberäknabörjadeOECD
Numera1979.medfrån ochOECD-medlemsländerallaförtillgängliga

östeuropeiskavissaomfattatillutsträcksPSE-beräkningar attävenhar
däribland deOECD,medlemmarblihunnitnågra avländer varav

praktiskadessifrämstliggerförtjänsterPSE-måttetsbaltiska staterna.
kritikomfattande sedetfinnssynpunktteoretiskUr enanvändbarhet.

medmåttetutarbeta attmedSyftet1994. varattexempelvis Peters,
stödetgälldedetländer närolikamellanjämförbarhetuppnåhjälpdess
fannsanvändesstödformerskiftandemycketEftersomjordbruket.till
stöd-nämnare""gemensamtilldessa enöversättabehov endet att -ett

beräkningar görseftersomberäknarelativt lättMåttet attärekvivalent.
konsumtionsvolymerna.ochproduktions-observeradefaktisktutifrån de

GATT-förhandlingarna.ianvändbartsigockså visatharMåttet vara
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Den nämnare används för olikagöraattgemensamma som
stödformer jämförbara effekten jordbrukarnasär bruttoinkomster.

bör dockMan medveten PSE överskattar dennaattvara om
Överskattningeninkomsteffekt. uppkommer flera skäl. Man bortserav

från faktumdet ökad produktion kräver högre kostnaderatt en samt att
produktionen skulle varit lägre vid lägre stödnivå. En mycket delstoren

det totala stödet marknadsprisstöd.utgörs För beräkning dennaav av av
komponent nivån referensprisernaär världsmarknadspriserna avgö-
rande. Eftersom den jordbrukspolitiken självt medverkargemensamma
till hålla världsmarknadspriserna låg nivå, såsom visats iatt en
analyser gjorda i KomiCAPl SOU 1997:26, blir kon-expertgruppav
sekvenserna stödnivân överskattas. Det bör vidare påpekas detatt att
råder osäkerhet den relevanta nivån referenspriserna, istoren om
synnerhet det gäller färskvarornär mjölk.som

Ett viktigt påpekande också varkenär PSE eller CSE somatt
diskuteras i avsnitt 3.5 stödets samhällsekonomiskamäter kostnader.
Eftersom beräkningar sker utifrån givna produktions- och konsumtions-
volymer kan effektivitetsförlusterna inte beräknas. De förluster som
redovisas i avsnittnästa uppkommer därför jordbrukspolitiken påver-att
kar resursallokeringen. Genom stödet används inom jord-mer resurser
bruket. Produktionen blir högre och konsumtionen lägre vadän som
eljest skulle varit fallet.

OECD beräknar inte PSE-mått för EU:s enskilda medlems-
länderna. Frågan har aktualiserats OECD har hittills visat sigav men
för kontroversiell. Utifrån bl.a. produktionsstrukturen i olika länder kan
dock fördelning transfereringar mellan EU:sgöras medlems-en grov av

intressantaDet i sammanhanget huruvidaär skillnaderstater. stora
mellan länderna föreligger hur eventuella skillnader i jordbruksstödsamt
förhåller sig till ländernas allmänna välstândsnivå. Gynnas relativt sett
rikare eller fattigare länder Relationen mellan stödnivân och BNP-nivån
visas i figur 2 där länderna har rangordnats efter respektive variabel.
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från 1995CAPvinsterFördelning2Figur av
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3.4 CAP:s effekter sysselsättning och välfärd

Samhällsekonomiska analyser den jordbrukspolitikenav gemensamma
vanligtvisgörs två olika Antingensätt. beräkningargörs enbartsom

hänsyn till effekterna jordbrukssektorntar produktion, konsumtion
och skatteeffekter eller också tillämpas metod utsträcks tillen som att
täcka hela samhällsekonomin. Väljs analyser omfattar helasom
ekonomin sker detta dock i regel bekostnad analysav en noggrann av
själva jordbruket. Den framföralltär motiveradansatsensenare när
jordbruket utgör del samhällsekonomin,stor eftersom påverkanen av
de övriga sektorerna kan bli och detta i sin har återverkningarstor tur
jordbruket.

Den första den partiella modellen beskrevsansatsen analytiskt
KomiCAPzs SOU 1996:136,av expertgrupp och därförupprepas

inte här i detalj. Vanligtvis går kalkylerna beräkna så kalladeut att
producent- och konsumentöverskott konsekvenser för skatte-samt
betalare. Producentöverskott den fördelmäter producenten erhåller av

fortsätta producera med detatt stöd CAPatt Denna omfattar delsger.
vinsten i produktionen, dels de fasta kostnaderna skulle behövasom
ersättas även produktionen upphörde. Bortfallet konsument-om av
överskottet uppkommer högre kostnader för befintlig konsumtionga.

lägre konsumtion högresamt priser. Modeller detta slag harp.g.a. av
tillämpats åtskilliga gånger för analysera CAP. Undersökningarnaatt har
genomförts vid olika tidpunkter och haft olika omfattning och de är
därför inte helt jämförbara. Flera studier från åttiotalet beräknar
emellertid de så kallade välfärdsförlusterna för CAP till 10runt
miljarder I tabell 2 visas relativ färsk beräkningecu. gjord danskaen av
forskare. Fördelen med denna analys är också effekterna på de olikaatt
medlemsländerna visas. De sammanlagda välfärdskostnaden för CAP,
dvs. den samhällsekonomiska förlust länderna i EU drabbassom av,
beräknas till 13 miljarder netto.ecu
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Överföringar, CAPvinsteroch2Tabell av

UK EURPNLIRL IFEGRDDKBE
-12LU

Over-
föringar

|_.___..._____.__..____.____.__.____.:_..__._:.______..__...___ 1400 2123090284233901040899901140330421003500Overf

0-328-81258-199740300182.73-598527-15Effekter

av
handels-

överf

v1nster
sockerimportavgifterförjusteratEU-budgetfrånOverföringl

isoglukos.och
imedlemsländernamellanfördeladetill EU ärBudgetöverföringar2

skatteinbetalningar.till derasförhållande
till EU-handel,EU-internviauppkommerNettoöverföringar3 som

världsmarknadspriser.tillänpriser, snarare
harmiljarder21drygtbudgettransfereringarna ecutotalaEU:s4

uppskattadedeförjusteratbudgetöverföringarnamedreducerats
producentöverskotten.

1994.Källa: Larsen,
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omfördelningar producenter,omfattande mellanMed politiken följer
medlemsländer.mellan olika Föroch skattebetalarekonsumenter samt

betydande negativ effekt, vilket analyse-politikenkonsumenterna ger en
förlorar CAP.alla länder Dettai avsnitt 3.5. Nästan ärnärmareras

negativ effektpolitiken betydandekonsekvensnaturlig att ger enaven
Danmark, Irlanddock till vinnarna:i Några länder hörför EU stort.

vinsterna obetydliga.Greklands del dock AttGrekland. Föroch är
betydandevinnaren förklarasIrland den störstaär nettoexport avav en
domineras mjölk ochproduktionen heltjordbruksprodukter samt att av

jordbruksprodukterna.hör till skyddadenötkött, de mestsom
beaktas stödet till sektorallmän-jämviktsmodellerI att en
produktion inom ekonomisktföralltid har konsekvenser ettannan

olika sektorer konkurrerarEffekterna uppkommer attsystem. omp..g.a.
och kapital, konsumtionenproduktionsresurser arbete attsamma

högre utgifter för vissainkomsten såden tillgängligabegränsas attav
viaför konsumtion andraprodukter minskar samtutrymmet varor,av

utryckt kan importskydd tilleffekter växelkurser. Enkelt säga attman
belastning exportskatt för konkurrensutsattanäring förvandlas till enen

högre kostnader. den industrinäringar, därför dessa drabbas Näratt av
skall konkurrerasäljer utomlands, och saknar stöd, omsom

importskydd, minskar dessmed sektorer harproduktionsresurser som
Priserna industriprodukterkonkurrenskraft världsmarknaden.

världsmarknaden. konkurrens-inte landet på Denbestäms inom utan
sig förmöjlighet kompensera högreindustrin saknar således attutsatta

samhällsekonomin uppstår då kostnad medinhemska kostnader. För en
importskydd.

sin plats påpeka allmän-kanDet att attvara
fullotillstånd aldrig tilljämviktsmodeller bygger analyser somav

innebär beräkningar basisuppstår i verkligheten. Metoden görsatt av
grundförutsättningar inte fullt uppfyllda i verkligheten.antal ärett som

inte exakt vad kommer hända,Modellerna beskriver därför attsom
riktningar i förändringarde kunna återge grundläggandedäremot anses

i dylika förändringar.spegla storleksordningaroch
bygger allmän-jämviktsmodellerFlertalet olika analyser som

studie från Centre for International Eco-sammanfattats översiktligt i en
pekar dessa studier betydandenomics, 1988. Sammanfattningsvis

för grund jordbruksprotektionismen ellerkostnader andra sektorer av
form bl.a. ökad sysselsättning/ökadbetydande avregleringsvinster i av

budget-industriexport, ökad BNP sjunkandelönenivå, ökad samt
studierna bekräftar importskydd omvandlasunderskott. empiriskaDe att

andra sektorer. dvs. importskydd förimplicit exportskatttill atten
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ochförsektorn kan betalaleder till densektor attatt resursernameren
ekonominför den exporterande delendärmed fördyrasdessa somav

redovisade iEnligt resultatfår konkurrensläge.därigenom sämreett
jordbrukspolitiken tillleder den1990. tabell 1.2Phillips gemensamma

studie% BNP. Enmotsvarande knappt 1välfärdsförlust avaven
effektnegativ1985 betydligtWaelbroeck störreBumaiux och ger en

m.fl. 1987 hävdasstudie Dicke% BNP. l2,75 att enen avav
BNP-ökningskulle leda tilljordbruket i Västtysklandavreglering enav

storleksordning dvs.effekter%. studiermed 3.3 Andra sammager av
OECD-området cirka %. För EU:s delför hela lvälfårdsförlusten

%.cirka 0.7kan det sigröra om
lederofta stödet till jordbruketstudier pekardessal attman

negativa konsekvenser"avindustrialisering" eftersom stödetstill vissen
ekonomin dvs. främst in-delenkonkurrensutsattauppkommer i den av

delockså uppkommaeffekt för övrigtdustrin. kan närSamma aven
Exempel sådanaoljeutvinning, kraftigt expanderar.ekonomin, t.ex.

ländernaHolland. allaEngland och lfinna i Norge,effekter går treatt
ekonomin problem pådelen drabbatsden konkurrensutsattahar avav

Clements ochenergibranschen,överhettning inomgrund t.ex.seav
och motsvarandesammanlagda effekten CAP,Sjaastad, 1984 Den av

Settmåttlig i absolutaOECD-länder, kanandrapolitik i termer.synas
påverkan betydande.omfattning emellertidnuvarande ärtill jordbrukets

uppgår tillenligt diagrammetOECD-området,Effekten inom som
förädlingsindustrin vidjordbruket ochtill0,6%, relateraskan att

för 6 % inomsvarade BNPundersökningen endastförtidpunkten av
konsekvenser förnegativaJordbrukspolitikensOECD-länderna.

jord-enligt större störreSamhällsekonomi blir, resonemanget ovan,
för utvidg-implikationer EU:sfaktum har direktabrukssektorn Dettaär.

jordbruket betydande.inom ärandelenningen därösterut, resurserav
tillämpning CAP i1996 skullefl.studie FrandsenEnligt avmaven

kraftig expansionländer leda tillösteuropeiskaform i sjudess nuvarande
överföringindustrin. massivEntillbakagångjordbruket och avavav

Östeuropa till måttligadetta endast ledagrundskulletill avresurser
Öst välfärds-jämförelsevisbetalas medochvälfärdsökningar för stora

iförluster Väst.
samhällsekonomiskajordbrukspolitikensEtt sätt attannat se

jordbrukssektornsubventionerjämföra värdetkostnader är att somav
jordbrukettill BNPförädlingsvärde bidrageterhåller med det ger.som
subventionernasamladesig dedet visajämförelse kansådanal att

detbruttonationalprodukten. ltillbidragjordbruketsöverstiger värdet av
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perspektivet hävdar vissa forskare jordbrukets samlade bidrag tillatt
BNP negativt.är

Skulle jordbrukspolitiken enbart överförasättett attman se som
inkomster till producenterna den ineffektivtmycket omfördelning-är ett

Ökningensinstrument. producenternas överskott uppgår enbart tillav en
del förlusterde konsumenter och skattebetalare får vidkännas.av som
För den danska studien redovisas i avsnitt 3.2 överförings-ärsom
förlusten Den s.k. transfereringskvoten beräknas till 68 %, dvs. detstor.
stöd när producenterna endast %68 uppoffringarnautgör hossom av
konsumenter och skattebetalare.

viktig frågaEn i sammanhangetär effekterna sysselsätt-
ningen. Ett vanligt för jordbrukspolitiska ingrepp ärargument att
sysselsättningen därigenom ökar. Ser bara till sysselsättningen inomman
jordbruket blir denna naturligtvis högre vilket visas bl.a. de modell-av
beräkningar i kapitel 5. enlighetl medpresenterassom resonemanget

stödet till jordbruket, direkt eller indirekt, bekostnadovan ges av
andra näringar. Vill någotsäga stödets sysselsättningseffekterman om

det därför lämpligtär till den sammanlagda effekten sysselsätt-att se
ningen och inte enbart den uppkommer inom jordbruket. Allmän-som
jämviktsmodellerna olika resultat beroende vilka antagandenger som
gjorts. Om arbetskraften helt rörlig mellan olika sektorer ochvore
lönerna flexibla neråt skulle arbetslöshetäven inte kunna uppkomma.
Effekten stödet blir där enbart omfördelning sysselsättningenav en av
mellan olika delar ekonomin. Om arbetslönen helt rörligantasav vara
resulterar jordbrukspolitiken, enligt studie Stoeckel 1985, ien av en
omfördelning sysselsättningen från industri till jordbruk ochav en
sänkning reallönen eftersom BNP sjunker. Antas däremot lönernaav
inte helt flexibla beräknas stödet till jordbruket leda till sänkningvara en

den totala sysselsättningen med % inoml EU. I uppföljningav en av
Stoeckels studie beräknar Breckling m.fl. arbetslösheten i EU skulleatt
sjunka 16 % jordbruket liberaliserades i EU.om

Om modellernas antaganden rimliga räddarär jordbruks-
politiken således inga jobb totalt leder i stället till totaltsett, utan setten
lägre sysselsättning. Modellernas antaganden i allmänhet fulltanses
rimliga för långsiktiga analyser. Genom via stöden, dra mycketatt,

till sektorer där länderna saknar komparativa fördelar störsresurser
förutsättningar för andra konkurrensutsatta näringar med fallande
sysselsättning följd. Det bör dock påpekas i de allmän-attsom
jämviktsstudier saknas det vanligtvisgörs regional uppdelningsom en av
sysselsättningen. Man kan därför i allmänhet inte i vilkaavgöra regioner
jobb uppkommit eller blivit undanträngda.



SOU 1997:74Utvärdering CAP34 av

välfärdskonsekvenser för Sverige redovisasBeräkningar iav
reformalternativ jämförs med nuvarande politik.kapitel där olika

beräkningarnabör observerasDet ärpresenterasatt som ovan
effekterbetydande osäkerhet. bedömabehäftade med Att storaav

statistiska osäkerheten ökar längreförändringar alltid svårt och denär
från kända och observerade. De analyserfjärmar sig det somman

påverka prisernaför landendast som över-ärgörs stort attett nog
samhällsekonomiska kostnaderna för stödet eftersom världs-skattar de

modellermarknadspriserna i avsaknad politiken skulle varit högre. lav
naturligtvis denna effekt.täcker hela världen beaktas En annansom

till positivafaktor beräkningarna inte hänsyn ochviktig är att tar
effekter jordbruks-effekterna miljön och andranegativa externa av

politiken.

Konsumenteffekter CAP3.5 av

för konsumenterna eftersomnegativa konsekvenserCAP leder till
måttet CSE,fördyras. Fördyringenjordbruksråvaran mätts av

OECD. preliminäraberäknas Enligtkonsumentstödekvivalenten. CSE av
ungefärfördyringuppgick denna till 43uppskattningar för 1995

konsumtionens i råvaru-34% värdemiljarder eller till cirka mättavecu
år.merkostnad 135ledet. Detta motsvarar perper person ecuen

sina inkomsterspenderar andelEftersom låginkomsttagare störreen av
effektrelativt hardrabbats Dennalivsmedel har dessa sett mer.

ieftersom fattigdomen ökat,fått hartroligtvis ökad betydelse synner-en
synnerhet förm.fl. gäller iutslagna Dettahet bland långtidsarbetslösa,
åtagandeminskningar i välfärdsstatens harde länder där betydandeen

socio-utgifterna för livsmedel i olikaskett. tabell 3 nedan visasl
visarutgiftsbarometer. TabellenSCB:sekonomiska enligt attgrupper

livsmedel.% sina utgifter till Förpensionärshushållen 27,6allokerar av
undersökning visar konsu-siffran % Sammatjänstemän 21högre är att

livs-spenderade 13 900 kronor1995i den lägst decilenmenterna
Motsvarande siffra för den sistadrycker.medel exklusive alkoholhaltiga

emellertid olika storlek.Hushållendecilen 44 100 kronor. är avvar
respektiveutgifterna 430 kronorkonsumtionsenhet 11Beräknat varper

kronor.14 940
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socioekonomiskaLivsmedelskonsumtion i olikaTabell 3 grupper
1996.

Lbr./ftg. Pen-Mellan HögreArb Lägre
tjänst sionerertjänst tjänst

140374 103903153304 163720utgifterll48l3 133961Summa
27,621,0 27,222,7Andel livsmedel 24,4 21,7
4,03,2 3,1 3,53,3Andel bröd 4,2m.m.

5,8 6,05,0 4,2Andel kött 4,9 4,4m.m.
1,0 1.3 1,71,1Andel fisk 0,9 1,5

3,93,3 3,3 4,1Andel mjölk 3,7 3,1m.m.
0,60,3 0,2 0,4Andel 0,3 0,3ägg

0,5 1,20,6 0,7 1,1Andel matfett 0,8
1,9 2,3 2,42,0Andel frukt 2,3 2,2

2,01,5 1,51,3 1,3 1,4Andel grönsaker
0,1 0,2 0,20,1 0,1Andel rotfrukter 0,1
0,6 0,90,8 1,1Andel potatis 0,9 0,7

2,3 2,32,1 1,9Andel sötsaker 2,2 2,2
0.9 0,50,7 0,6Andel bakmedel 0,8 0,7

2,11,7 1,3 2,1Andel 1,8 1,7dryck
0,20,4 0,5 0,2Andel livs 0,2övriga 0,2

utgiftsbarometer 1996.SCB:sKälla: beräkningar byggdaEgna

förluster eftersomkonsumenternasCSE tenderar underskatta ettatt
konsumtionen blir Förlusten itill lägre.pris också lederhögre att

citerade danska studien i tabelltidigarekonsumentöverskottet enligt den
belopp. bör dockvilket lägre Detuppgår till 25 miljarder2 är ettecu

jämförbara, bl.a. endast 12inte heltuppgifternaobserveras äratt avses
för svenska konsumenterkonsumentöverskottEU-länder. Förlusten i

redovisas i kapitel 5.
PSE,Beräkningar CSE bygger, sättsamma som enav

priser världsmarknadeninhemska priser ochjämförelse mellan
Gränsskyddet förhindrar kon-båda kalkylerna.priser används isamma

troligt i avsak-billigt. dockköpa Det ävenär attmatensumenterna att
föredra inhemska produk-konsumetergränsskydd skulle vissanad ettav

inhemska produkter vissto.dyl. referenser för"närodlad" ettter, ger
merprisskulle resultera iskydd konkurrens och kunna ävenett utanmot

härvidlag troligtvisInnebörden detta CSEgränsskydd. över-är attav
importerade inte beta-förluster, eftersomkonsumenternasskattar varor

enkätundersökning Konsument-Enligtlika bra inhemska.las avensom
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beredningen, 45% konsumenternaKoB/35/ 1997 drygt detattavangav
viktigaste svensk. Detvid inköp livsmedel tål dockatt varan varav var

handlarpåpekas, vilket också KoB undersökningen attitydergör, att om
i allmänhet. säkert attitydernatill livsmedel Det således inteär att

i handling i köpögonblicket.omsätts
utvärderingar effekterEkonomiska och analyser skiljer ofta

och för skattebetalare. beräk-för konsumenter Samma sak gällde vid
i föregåendevälfärdskonsekvenser det avsnittet. viss månningar I ärav

uppdelning eftersom idetta mycket utsträck-konstlad storgruppernaen
människor. Uppdelningen kan dock motiverasning utgörs urav samma

andelfördelningssynpunkt. låginkomsttagarna lägger högreOm en av
betalar lägre andel i skatt fungerar föränd-inkomsten ochmat en

ringen inkomstutjämnande.
hälsoeffektertill kan det påpekas CAP lett till högreSer attman
grönsaker vilka dock inte med i CSE.priser frukt och räknas

hälsoeffekter.har klart negativa Frukt och grönsakerFördyringen utgör
visar högtviktig del i hälsosam diet. Forskningsresultat att etten en

effekterintag dessa produkter har positiva det gäller minskanär attav
riskerna för flertal olika sjukdomar. Enligt Whitehead och Nordgrenett

priser frukt och grönsaker till negativa konsek-ed. 1996 leder höga
Författarna bygger sina slutsatserför främst låginkomsttagare.venser

Sverige skillnaderna i konsumtionsstrukturenengelskt material. I är
inte lika påtaglig. Whitehead och Nordgrenmellan inkomstklasserolika

frukt-hälften utgifterna inom och grönsaks-påpekar också att av
förstöra kvalitet,produkter god främst iregleringen spenderas att av

genomsnitt destrueras sjättedelsyfte hålla priserna latt enuppe. av
grönsaksproduktionen inom under höstenfrukt- EU. Denoch genom-

grönsaksregleringen, går minska inter-förda reformen ut attsomav
förädlings-till producentstyrdavention och destruktion stödgenom

förändringar härvidlag.företag, kan dock leda till
fetter fördyras inte CAP. Med andraVegetabiliska oljor och av

Åtill livsmedel. andrapolitiken fetter billigare i relation andraord gör
vegetabiliska fetter. Därmedfördyras i förhållande tillsidan smöret

vilket fördelaktigtövergång till vegetabiliska fetter,främjas anses uren
i Sverige. Smörkonsum-Effekter härvidlag tydligahälsosynpunkt. är

konsumtionenEU-inträdet samtidigttionen har sjunkit efter avsom
Även linjedetta ligger ioljor och margariner ökat.vegetabiliska om

trendenEU-medlemsskapet tycks hamed utvecklingen innanäven
blivit i förhållande tillvegetabiliska fetter billigareförstärkts smörattav

i och med EU-inträdet.
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medför har generelltfördyring livsmedel CAPDen settsomav
för vegetabiliska -23,varit för animaliska produkter -38 änstörre

positivt hälsosynpunkt, eftersomvilket kan hävdas störreettvara ur
mindre intag animalier rekommenderas.intag vegetabilier och avav

grad hänsynUtformning CAP har i mycket högre styrts avav
viktigaste i sammanhangettill producentern till konsumenterna. Detän

givetvis fördyring matpriserna politiken leder till ochdenär somav som
eller förluster konsument-till uttryck i beräkningar CSEkommer avav

omständigheter.peka flertal andraöverskott. kan dockMan ett
fetthalten i mjölken, blev viktigKommissionens inställning till som en

visar viktfråga medlemskapsförhandlingarna,i de svenska störreatt
mjölkfettet vid hälsoaspekter. Enligtfästes vid avsättning änav

utformningen mjölksubventionerna i Sverige lett1996 harHaartman av
i Vidare hartill övergång från lättmjölk till mellanmjölk skolor m.m.en

kvalitetsregler, storleken äpplen, flera orsakerstyrtst.ex. somav
framkollektiv. Strävan få tillfrämst EU:s producenter attsomgynnar

frånprodukter förmår konkurrera med importkvalitetsmässigt t.ex.som
Sydamerika destruktionen produkter inte alls dåligaoch är ärav som

syftar till producenterna och direktexempel båda att gynna somsom
missgynnar konsumenterna.

påstående CAP, erbjudaEtt vanligt är attatt engenom
avsättning för lågkvalitetsproduktionen inom interventions-garanterad

förtroligtvis verkat hämmande ambitioner och intressesystemet, att
massproducerad s.k. låg-utveckla kvalitetsprodukter. Standardiserad,

i sådanakvalitetsmat finns emellertid i andra länder, dvs ävenäven
Således inte dessaländer där priserna mindre reglerade. kanär

jordbrukspolitiken.företeelser "skyllas" den gemensamma
Även påverkar negativt fleraCAP alltså konsumenternaom

innefattarfinns rad positiva inslag. CAPsätt även gemensamenen
marknad därmed konkurrensutsatt.och livsmedelsindustrin Förär

till den kommandesvensk vidkommande skedde tydlig anpassningen
inträdet. Förädlingsindustrinkonkurrensen åren före EUnärmast

irationaliserade kraftigt. Eftersom livsmedelsindustrin Sverigedå
dettill den svenska jordbrukspolitikentidigare tydligt anpassad ärvar

jordbrukspolitik. Vivi inte haft någonsvårt hur detsägaatt sett ut om
effektiviserin-inom leder tilldäremot konkurrensen EUkan notera att

breddats. ochUtbudet livsmedel har också Importengar. av
valmöjligheterna har ökat.
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Livsmedelslagstijining
nödvändigtjordbrukspolitik detFör bedriva är attatt gemensamen

sig mellanlivsmedel fritt kanjordbruksprodukter ochsäkerställa röraatt
livsmedels-mellanfinns det sambandSå tillvidamedlemsstaterna. ett

Även livsmedelslagstiftningenjordbrukspolitiken.lagstiftningen och om
ibland spåra hän-kanförsta hand vänder sig konsumenternai mot man

till jordbruksintressen.syn
vadhälsaLagstiftningen till skydd konsumenternas avserav

gemenskapsrätten. endaväsentligt Detlivsmedel täcks i EU i allt somav
På omrâ-berikningsämnen.återstår regleraegentligen äratt gemensamt

36 i Romfördraget med-artikelinte reglerasden gemensamt gersom
haåtgärder kanvillkor tillgripavissalemsstaterna rätt att som

hälsa.skydda människors liv ochhandelshindrande effekt för att
livsmedelsområdetEG-lagstiftningenFormellt sett antas

används förArtikel l00aartiklar i Romfördraget.enligt två olika
förpackningar, märkningtillsatser,lagstiftning bl.a. m.m.om

kommissioneninomför lagstiftning,Utgångspunkten denna som
för industri, DG Ill,generaldirektoratet äradministreras attav

så långt detskall reglerassammansättning och egenskaperlivsmedlens
tillgodosesintressen skallför och andrabetydelse liv och hälsa,är attav

märkning.kravgenom
ocksålagstiftning finns dethälsorelateradeVid sidan dennaav

livsmedelföreskriver vadreceptlagstiftningofta äldre, s.k. ettsomen,
exempelviss benämning.för säljas under Ettfår innehålla att som

chokladdirektivet. dennyligen det s.k. Förutomdiskuterades är recept-
lagstadgadegemenskapsnivå finns detfinnslagstiftning ävensom
för handelni Sverige. Principenenskilda medlemsstater,i ävenrecept

endastfall artikel 36 i fördrageti dessamellan medlemsstaterna är att
principenskallliv och hälsa. andra falltillgripas för skydda Ikan att

intemedlemsstattillverkas och säljs ilagligengälla att enen vara som
intedenmedlemsstat bara den grundenkan attstoppas av en amian

Dijon-Cassis deförordningar den s.k.lagar ochuppfyller den statens
principen.

l00a,Romfördraget, förutom artikelartikeln iandraDen som
jord-artikel 43, denlivsmedelsområdetanvänds är gemensammaom

enligt dennaantagitsVeterinärlagstiftningen,bmkspolitiken. som
djursjukdomar kravenförutom lagstiftningeninnehåller ävenartikel, om

livsmedel. Dennavad gäller animaliskamänniskors hälsatill skydd av
för jordbruk, DG VI.administreras generaldirektoratetlagstiftning av

något reglerandelagstiftning beskrivaskan dennaAllmänt sett som mer
handelshindrandetill nationella, ickeoch möjligheternaDG Illzsän
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variationer, mindre. Denär veterinära lagstiftningen beskylls ibland för
förutom konsumenternas intressen jordbruketsatt även intressen.ta

Exempel på detta fetthalternanämns iär mjölk, regleras iattsom som
den veterinära lagstiftningen, har lagts hög nivå för säkerställaatten
avsättningen fettet i mjölken. Ett exempel nyligenärannat en
publicerad studie Europeiska Parlamentet, i vilken det hävdasav att
Kommissionens hantering galna kosjukan i tidigt skede prägladesettav

hänsyn till marknadsbalansen för nötköttsmarknaden änmer av av
konsumenternas hälsa.omsorgen om

Sammanfattningsvis kan EU har antagitnoteras att gemensam
lagstiftning i alla områden människors livrör och hälsastort sett som
i relation till livsmedel. Man har vidare fastställt antalett recept som
skall följas vissa beteckningar skall användas. Dessa produkterom avser

föremål förär handel mellan medlemsstaterna. Någonsom stor
ambition, eller möjlighet, harmonisera alla de lagstadgadeatt recept som
finns i medlemsstaterna har inte.man

EU i sinär livsmedelspolitik bundet åtagandena i WTO.av
GATT-avtalets Artikel XX vissarätt villkor, vidtagaatt,ger
nödvändiga åtgärder till skydd bl.a. människors, djurs och livväxtersav
eller hälsa för förhindra bedrägliga förfaranden.samt WTO:satt avtal

tekniska handelshinder TBT-avtalet och sanitära och fyto-om om
sanitära åtgärder SPS-avtalet vissa närmare preciseringarger av
GATT:s Artikel XX. Expertgrupp il KomiCAP SOU 1996:171 har

beskrivitnärmare dessa avtal. I korthet innebär WTO-avtalen livs-att
medelslagstiftningen inte får godtyckligutgöra diskriminering eller
förtäckt inskränkning i internationell handel och omfattningen inte fåratt

Åtgärdstörre vadän krävs för uppnå det legitima syftet. tillvara attsom
skydd för liv och hälsa skall vidare baserad vetenskapligtettvara
underlag och föregås riskbedömning. Sådana åtgärder skall vidare,av en
så långt möjligt grundas internationella standarder från FAO:ssom
och WHO:s Codex Alimentarius kommission. En föreskrift som
grundas sådan standard förenlig med Artikel XX i GATT,anses vara
dvs. den kan svårligen ifrågasättas i WTO. För lagar föreskrifteroch

inte baseras internationell standard måste bereddsom attman vara
visa vetenskapligt underlag. Ett generellt krav i WTO de intressenär att

vill skydda ska befinna sig det territoriet.man egna
Ett krav gäller den s.k. proportionaliteten. WTOannat

kräver det finns proportionalitet mellan åtgärdenatt och den risken
vill skydda sig mellan åtgärdensäven avseddaman mot samt

skyddsverkan och dess handelshindrande effekt. Med andra ord:
riskenstörre är vill skydda sig desto kraftigaresom man mot
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ställervidta. konsekvens härmedskyddsåtgärder får l manman
generelltallvar vidtarkrav riskensstörre ettom man

varningsmärkninginförimportförbud kravän Lex. ettmanom
frivillig positiv märkning.eller, lindrigare,ännu

andraförsta och iriktar sig i handWTO:s krav mot staterna
uppförandekodmyndigheter; förutomhand regionala och lokala en

inte privata Konsumenter,för standardiseringsorgan berörs organ.
de villfår således ställa vilka kravdetaljhandel, miljögrupper etc.

finansiering,alltför statlig medverkan,En stor t.ex. genomvarorna.
sådant märkningssystem, kankan däremot leda till krav, ellerettatt

WTO:s regler.komma prövas motatt
WTO:s regler kan hos konsumen-problem medEtt attvara oro

iför enligt Artikel XX GATT.inte legitimt skäl undantagärterna ett
modifieradegenetisktillustreras diskussionernaProblemet orga-omav

Ämnen farliga ibestrålade livsmedel. smånismer GMO eller ärsom
risk vid högmedföraförbjuda. Substanser kanhalter kan ensomman

effekt begränsarsamtidigt har positivexponering man genommen en
vissa livsmedel. För substansertillåtna eller tillåter endast ihögsta halter

allergiker, införs märknings-förfarliga vissa konsumenter,är t.ex.som
ifrågasättasmisstänkas kan detrimligen kankrav. Om ingen risk alls om

rimligt hälsosynpunkt.märkningskrav ärett urens
Å åtgärder för förhindrandetolkas undantagetandra sidan om

så harförfaranden i Artikel XXbedrägliga rättstat attatt en avav
märkning vikt eller volymskäl kräva ochkonsumentpolitiska av

betydelse hälsosynpunkt.detta saknaringående ingredienser även urom
märkning vissa insatsvarorkrav ellerskulle kunna hävdasDet att av

ocksåviss produktionsprocessmärkning använts, är ettenav om
undantaget förhindrandeunderkonsumentpolitiskt skäl ryms om avsom

bedrägliga förfaranden.

iRegionalekonomiska konsekvenser EU3.6

omfattande undersökning genomfördBeskrivningen nedan bygger en
forskargrupp CEC,internationellför Kommissionens räkning av en

i EG-l2situationen vid slutet 1980-taletUndersökningen1993. avavser
Senarestudie avsåg EG-lO.uppföljning tidigareoch är somav enen

inte tillgängliga. det gällerslag Näranalyser motsvarande är tyvärrav
uppgifterna grundar sig dessa FADN Farmjordbruksekonomiskade

urvalsundersökning och byggerAccounting NetworkData ärsom en
för syfte.gången FADN används dettaförstabokföringsdata. Det är

från denna undersökningsammanfattning resultatenEn gesav
kort beskrivning EU:sföregås medsammanfattningennedan. aven
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olika regioner. Beskrivningen syftar till översiktlig bild eko-att ge en av
nomiska och jordbruksekonomiska förhållanden i EG-12. Avsikten är att
skapa referensram för diskussion giltigheten för iEUen en senare av

resultaten från modellberäkningar för Sverige.stort av
Ur jordbruksekonomisk synpunkt kan EU-l2 indelas i tre

huvudregioner sönderfaller i sju underregioner benäm-sestorasom
ningar i tabell 4 nedan, i sin uppdelas i 87 områden. Analysenstursom
byggstenar dessautgörs 87 områden.av

I tabell 4 uppgifter spridningenöver brutto-presenteras av
nationalprodukten capita kansom mått nivån i denper ettses som
regionala utvecklingen förädlingsvärdet årsverk kansomsamt per ses

mått inkomster i jordbruket, ellerett jordbrukets för-som snarare
måga inkomster, dvs. jordbrukets bidragatt till BNP i olikagenerera
regioner. Båda variablerna uttrycks index med respektive medeltalsom
för EU-l2 bas. Förädlingsvärdet i jordbruket både för helasom ges re-
gioner uppdelade missgynnade LFA respektivesamt normala områ-
den inom varje region. tabellenAv framgår tydligt spridningenatt av
förädlingsvärdet l Hollandär beräknas förädlingsvärdet års-enorm per
verk till nivå år nära gånger så hög snittet för EU.en tre Ensom som
helårsarbetande portugisisk jordbrukare uppnår knappt fjärdedelen av

Ändet genomsnittliga förädlingsvärdet. blir spridningenstörre om man
tittar på de ursprungliga 87 områdena, uppgår indexet då tillmestsom
351. Spridningen i de generella ekonomiska villkoren klart mindre.är
CAP har således inte resulterat i utjämning förmåganen attav generera
jordbruksinkomster. Givetvis det önskvärt med sammanställ-vore en
ning visade utvecklingen tiden.över Man kunde då jämförasom deom

skillnaderna minskat eller ökat. Ur nedanståendestora tabell kan vi inte
förändringarutläsa tiden.över
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12ârsverkijordbruketi EU:s regioner.förädlingsvärdetTabell4 BNP capitasamt perper
100.1988årsnivå,EL 12

lanlbruksarealförädlingsvärde/ársvcrkBNPRegion percap,
I.FAi 7 av_ totalnormal LFA101211

NORDVÄSTRA 38213 13999 204

KÄROMR. 12166102 238 2401Nv.K0NV
248 248144DANMARK .296 296105HOLLAND . 20243 244 236104BELGIEN

17192 195 142UK-ENGLAND 97

70152 106NV-PO 78 127N RANDOMR.
SKOTTLAND.N0RD1R1.ANDUK-WALES.

8314217082 155
48141 8665 111IRLAND

123 55158124 147CENTRALACE

203 173 41197NORRACE-NO 130CENTRAL
178 41175127 176TYSK-N0127
178 100223124 181LUXEMBURG

230 158 17218N84CEN 134FRANKRIKE

SÖDRACE-SÖ 108 65137123CENTRAL 12
56105136 109 116TYSKLANDs
33115170FRANKRIKE-o 108 157

121 7145 14798FRANKRIKEw
71148 101119FRANKRIKEs 105

s0DRA

KÄRNOMRISÖ-Ko 497089 104106s
lTALlEN-LOMBARDlEN/EMlLlAROMANA

95 27150 166131
ITALIEN-Nv/No 5485 6275115

5880 6067ITALIEN-CEN 110
6881 96 7873SPANIENVNO
3569 68 71SPANIENVMADRID 75 VIRANDO.SÖ-l-RA 7278 7175 g61s INRE

15774 6667 71ITALIEN-SVD
6087 5561 71SPANIEN-OST
798283 82SPANlEN-CE/S 50

RANDOXSÖVY-RA 8436 40 3537s YTT
8337 3652 36SPANIEN-NV
932223 2531PORTUGAL
6848 51 4635GREKLAND

50127 67100100EUR-12
66779934 1262312566i ecu

CEC.1993.Källa:



Utvärdering CAP 43SOU 1997:74 av

i normalabetydligt lägre inom LFAFörädlingsvärdet årsverk änärper
hälften värdenaunderområden. snitt ligger värdena inom LFAI av

Även i Belgien harbetydande. LFAdock spridningenutanför. här är
dubbelt så högaårsverkberäknade förädlingsvärden änärsom merper

områdeninkomster i normalaEU-snittet och mycket högre änävensom
tämligenmedvetenflertalet regioner. bör äveni Man att omvara om

påverkats inte baraavgränsningen LFAstrikta kriterier gäller har avav
förutsätt-Sämre naturligaekonomiska politiska överväganden.ävenutan

antingen direkt eller in-för avgränsningen,ligger grundningar som
välfråga bedömning. Närgårdirekt, gränsen är manommen var en

emellertid ofta kompliceratgår detsig förbestämt ärgränsen attvar
medfinansieringkrävs det nationelländra densamma. Vidareförsöka en

avgränsningen beroende nationellainom Därmedför stöd LFA. är
förmåga hävda dessa ipreferenser olika medlemsländerna ochi de att en

ii också uttrycktaförhandling. Inkomstkriterierna LFA är procent av
nationella genomsnittet.det

tenderar högre i regionerFörädlingsvärdet i jordbruket att vara
R2inte särskilt starktcapita BNP. Sambandet dockmed högre ärper

med den generella välstånds-och spridningen ökar0,50, CEC, 1993se
underutveckling i jord-möjlig tolkning resultatennivån. En är attav

i tidiga utveck-samhällsekonomin i går hand i handbruket och i stort
naturliga förutsättningar fårspridningen ochlingsskeden. Därefter ökar

ligger till grundTabell redovisar siffrornabetydelse. 5större som
fördelning medelovanstående och visar alltså av avresonemang

marknadsregleringar olikaFEOGAzs garantisektionen prisstöd och
regioner och missgynnade områden.normalasamt
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året 1988på regionergarantiutgifter fördeladeEU:sTabell 5

garantiutgifterFörädlings- FEOGAzs
värde

hai % peravper
ecuförädlings-företag

värdeecu
Nordvästra

2601942393 8130Normal
7219323616986LFA

kärnområdetNordvästra
29319908747579normal
1316993 2231790LFA

Mellerstacentral
2736718 2427609normal
16521369117995LFA

Mellerstanorra
30210408 3133270normal
1594655 1727609LFA

södraMellersta
2444698 202381 lnormal
1682215868 3449LFA

Södra
26915162610961normal
1261411348114LFA

kärnområdetSödra
34015249916922normal
14312124410737LFA

randomrâdetSödrainre
1951513298603normal
1071412909245LFA

randområdetSödrayttre
303139477185normal
167158685888LFA

EUR
26818366919955normal
12716165210372LFA
19817263815557Totalt

och hektarföretagantaletFADN;FNVAKällor: Tabell 6.1; avav
FASS 1987.

prisstödet.klartregionerna"normala"deEU iFör stort avgynnas
varje hektar normalgår tillgarantifondspengarnamycketDubbelt så av

LFAmellanskillnadenStörstinom LFA. ärmed markjämförtmark
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Beräkningarna bekräf-och normala områden i den nordvästra regionen.
prisstödet främst de bördigaden sedvanliga uppfattningen gynnatatttar

regionerna. det sig dessutom endast den del stödetHär rör om av som
överföringar från skattebetalare. Eftersom prisstödetfinansieras via är

proportionellt produktionsvolymen högavkastande marker.mot gynnas
stödet ungefärkan dockMan utgörnotera att samma pro-

centuella förädlingsvärdet företag i normala och i miss-andel av per
förgynnade områden. gäller dock EU i SpridningenDetta ärstort.

olika delområden, från tredjedelpåtaglig mellan inästanannars en
i icentralregionen-normal till drygt tiondel LFA södra kärnområdet.en

FEOGA:s garantisektion bekant enbartStöd via utgör som en
jordbruket. Subventioner från garantisektionendel budgetstödet tillav

medfinansie-delfinansieras i regel med nationella medel. Exempelvis är
från inom för LFA-stöden i snitt drygt 30%. Direktaringen EU ramen

subventioner generellt högre i Eftersomdetta slag LFA.är settav
flertalet utgår i dessa områdensubventionerna endast detta fögaärav
förvånande. fråga illustrerasEn intressant i tabell 6 i vilkenärsom

subventionerna har bidragitutsträckning de direkta till utjämnaatt
normala områden.skillnader mellan och missgynnade Av tabellen

iframgår påtaglig utjämning har de och centralaägtatt rum norraen
regionerna knappast i söder.men
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inkomsterutjämningRelativ6Tabell av

JordbruksinkomstSubventionJordbruksinkomst
årsverkårsverksubv.exklusive perper

LFAnormalnormal LFALFAnormal
104001800036901530650016500Nord Väst
1570019500531015701040018000CentralNV
93001250036601380560011100Perif.NV

9000124002820122061001200lCentral
1350015300300011901050014100C Norr
8000106002780123053009300C Syd

50007300470 53045006800Syd
6400960034028061009300MittS
710075006007006800 6500S Inre Per.
340040005904803600 2800Per.S Yttre

600010300150830 l49009400EU 12
1993CEC,Källa:

svårtidagdetoch ärsynbarligen mycketinom EUSpridningen är stor
Denskillnaderna.minskabidragit tillhuruvida CAP ovanfastställa att

1989.CEC,studietidigaretilldelvisstudien relaterardiskuterade en
byggerdetaljerad ochmindre1989 ettCEC,studien äräldreDen

iResultatenstudien.från densigskiljerdelvisdataunderlag senaresom
jordbruks-ispridningbetydandeocksåstudien visaräldreden en

skill-studiernatvå sägautifrån demöjligt attinteDetinkomster. år att
CAP.minskatellerökatnaderna p.g.a.

fördelningsamband medikonsekvenserregionalaNegativa av
1981. DärCEC,gångenförstauppmärksammades förjordbruksstödet

sammanfallitregionala obalanserökninggenerellfastställdes att aven
which CAPagricultural incomesimbalance"aggravatedmed en

1995.Croci-Angelini,removeunablebeenhavemechanisms to
-l986.1976perioden,analyseradeStudien

Sverigejordbrukspolitiken ikonsekvenserRegionala3.7 av

underSverige tillämpatsiharjordbrukspolitiken enEU:s gemensamma
regionernafördelning mellannuvarandeProduktionenstid.kortrelativ

politikensvenskatidigaredenresultatgraddärför i hög snarareär ett av
fullständigfåttCAPinnanviss tidEftersom det ettCAP.än tar enav
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genomslag bygger analysen på modellstudie Lars Jonasson LES,en av
1996 och modellberäkningar från jordbruksverket Rapport 1997:3.

Det saknas siffror för Sverige helt jämförbaraär med desom
redovisades i föregående avsnitt. Ser fördelningensom netto-man av

produktionsvårdet hektar visar sigdet enligt de modellstudierper som
arbete bygger på, produktionens värde hektar varierarattgruppens per

mellan 57 % och 113 % jämfört med medelvärde för Sverige. Vidett
beräkningar nettoproduktionsvärdet har internförbrukning jord-av av
bruksprodukter räknats bort. Produktionen arbetstimme varierarper
motsvarande mellan och72 143 detsätt nationella medelvärdet.av

l tabell visas7 modellberäkningar fördelningenöver det stödav
finansieras via budgeten för de tio produktionsregioner ingår isom som

modellen vidare kapitel bilagase 5 och 2. I beräkningen ingår dels de
direkta bidragen, där fördelningen har modellen,genererats samtav
kostnader för exportstöd, intervention har fördelats regio-m.m. som

i förhållande till produktionen respektive varuslag. Siffrornaner av
redovisas både hektar och arbetstimme. Uppdelningen förstgörsper per

"åtgärderför inom garantisektionen" arealersättningar till spannmål och
oljeväxter, ersättningar till tjurar och dikor exportstöd, interventionsamt

Avsikten uppnå viss jämförbarhetm.m.. är med de siffroratt en som
redovisas i tabell 6. Tabell visar7 "garantisektionsâtgärderna" främstatt

de bördiga bygderna. Beaktar emellertid regionala-, miljö-,gynnat man
nationella stöd blir bilden helt Subventionerna betyd-samt ären annan.

högreligt i stödområdena. Ser fördelningen stödet uppgår deman av
beräknade Subventionerna i stödområdet tilll 5400 kr hektar ellerper

krllO timme. områdetl 6s Södra Sverige motsvarande siffrorärper
2300 och 80 kr. Siffrorna bygger modellberäkningarär och därförär
inte exakt återgivning faktiskadet utfallet i Sverige. Eftersomen av
modellen har med de ekonomiskt betydelsefulla stöden beräk--mer ger
ningarna dock nivå jämförbar med tidigareär siffror förgrovten som

StödetEU. varierar således i den naturligaomväntsettstort mot
bördigheten. Undantaget subventionerutgörs arbetad timmeav per som

mycket höga i regionär 6m som domineras spannmålsbygder iav
Mellansverige; förklaringen till den höga nivån arbetstimme ligger iper
låga arbetsinsatser och höga bidrag till spannmålsproduktion, jämfört
med animalieproduktion.
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i Sverigejordbruksstöd budgetenBeräknat överTabell 7 per
på sektorsmodell, vidareproduktionsregion byggt seen

beräkningarnavilka omständigheter5 för underkapitel
gäller

Totala subventionerFEOGA-garanti"
Skr haha SkrSkrOmråde Skr perper perper

timmetimme
5400590 11012l
47001000 115242a
4500960 l 102b 24
41001260 1053 32

90 2300580234
2400640 705a 18
23006512105b 34

80 24001730565c
110 220019106m 97

80 230019806s 67
2750901610Sverige 51
Arealersättning1996. förberäkning i modell Jonasson,Källa: Egen av

inkl. utgifter förinterventioner till nötkreatur,spannmål, oljeväxter,
i proportion till produk-intervention fördeladeexportsubventioner och

förut-kapitel gällande modellensi 5Se vidaretionsvolym i regionerna.
nationella stöd och den delsättningar. Samma ävensamtsom ovan
via svensk budget.går direktstödende medñnansierade somav

beräkningar från Jordbruksverketframtonar iutjämningtydligareEn ännu
framgår stödens andelidiagram 7.4.51997:3.Rapport Av rapporten att

landet kommeri närstiger längretotalintäkterna ut manmannorrav
någravia budget endastoch stödprisstödtill bådehänsyn avtar
andelhur stödensBeräkningarberäkningarna. övermijöstöden ingår i av

jämn-uppvisar enaståendeföretagsstorlekmedvarierartotalintäkterna en
standardtimmar. sammanlagdaDetin efter s.k.företagen delashet när

samtliga storleksklasser dia-i% produktionsvärdetstödet till cirka 50 av
kvarstår1997:3. Utjämningen närjordbruksverkets7.5.3 i rapportgram

produktionsinriktningar.olikajämför mellanman
konsta-kani Sverige och i EU-12stödprofilenJämför manman

falleni bådahaft liknade verkan"garantisektionsåtgärderna" hartera att
produktionenregionerna där störst.bördiga ärdedvs. främst gynnat

begränsad ochmaterialetjämförbarheten äråterDet kan attnoteras av
föga för-Resultatetdrivas för långt. ärdärför intejämförelsen bör

produceradlika mycketskulle stödjasprodukterallavånande. Om per
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direktanalyserades i tabellenenhet kommer de stöd att varasom ovan
arbetskraftensavkastningsfömåga respektiveproportionella markensmot

Är utformade produkterproduktivitet. stöden så de är mestatt som
genomsnittet miss-bördigaste markerna stödslämpade för de änmer

Sverige det emellertid skettde regionerna I harännugynnas mer.svaga
regionerkraftig omfördelning via stöd till miljö, missgynnade samten

Även jämföra direkt kanstöd. det svårt resultatennationella är attom
utjämning inte tycks ha skett i de tolvdet liknandenoteras att en

såväl Finlandkan förmoda"gamla" EU-länder, Däremot att somman
Österrike prioriterat åtgärder regioner medockså har sämresom gynnar

flera länderproduktionsförutsättningar. bör vidare observeraMan att
Österrike, missgynnadeFrankrike. italien har efterlyst stöd tillmer

regioner. inte till förändringar jordbruksstöden.Detta har lettännu av
marknadsregleringarnaPolitikens del,mest gemensamma som

identiskt och finansieras till hundrautformas procentett sett av
de produktivare regionerna imedel, har gynnat somgemensamma

finns i rikare länderna. Eftersom CAP från början inriktadehuvudsak de
stimulera produktionen förbättra jordbrukarnas inkomstersig och
prisstöd del logiskt de områden har bäst naturligaattgenom var som

för jordbruk också fick stödet. Idag framstårförutsättningar det högsta
sådant tillvägagångssätt mindre motiverat från fleraemellertid ett

utgångspunkter. Dels borde regioner sig stöd, idessa klara utan synner-
i framtidsperspektiv med liberaliserad världshandel, dels stri-het ett en

omfördelning samhörighetsprincipen implicerardylikder mot somen
Ävenfattigare samhörighets-solidaritet med länder/regioner. om
strukturfondernaprincipen främst kommer till uttryck dessaärgenom

jordbrukspolitiken.tillkomna bland för justera vissa effekterattannat av
för arbetet iSamhörigheten och solidariteten skall för övrigt gälla EU

stort.
Sverige med såvälstöd betalas budgeten i EU-Det översom

tillmedel nationella uppgår, enligt modellberäkningarna,pengarsom
för landet.kr timme och 2750 kr hektar i snitt hela Omräknat90 per per

årsverk årlig subvention i1600 timmar innebär detta stor-enper
från Jord-leksordningen 140 000 kr. I den tidigare nämnda rapporten

såväl prisstöd stöd viabruksverket Rapport 199723 beräknas som
Även resultaten lik-beräkningsmetoderna skiljer sigbudget. är avom

siffranande storleksordning, dvs. räknar fram motsvarandeom man
från får något högre subven-basis Jordbruksverketrapporten man enav

siffranBeaktar prisstödets effekter inte ingår i kantion. attman ovan
nivån framstå iögonfallande. de Mellansvenska slättbygderna, därIsom

och arbetsinsatsen följaktligen lågspannmålsodlingen dominerar är per
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bakgrundårsverk till 180 000 kr. Motstödethektar, beräknas attavper
spannmåls-deltid och eftersomofta bedrivsspannmâlsodlingen att

begränsade framstår beloppethögstmiljövärdenodlingens är an-som
övervägande delstödet tillhögt. Vidare kanmärkningsvärt noteras att

försvarstöd" dvs. uppehållande"konserverandekan ettett avses som
produkt-framåtsyftande stödjämföra medverksamhet, ettatten

teknologi.marknadsföring, investeringar iutveckling, ny

miljönCAP och3.8

i miljön.nödvändighet starka ingreppmedJordbruksproduktion innebär
miljön. ochpåverkasyftet med produktionenSjälva är att styraatt

Historiskt harjordbruksprodukter.så den avkastarkontrollera den att
uppodling och hårtGenomtill miljöpåverkan.också jordbruket lett stor

framförallteuropeiska jordbruketdetmarkresurser harutnyttjande av
resulterat idettai vissa områden harskogen fått vika ochinneburit att

och skogenljunglandskap bildatshed- ochmarken eroderat, attattatt
upphört.jordbruksproduktionenåteretablerasinte lyckats även om
böndersresultatvärdesättermiljö vi idagMycket den är ettav

deltidigare generationer. Enöverlevnad understrävanden för stor av
skapats ochförsöker bevara harfaunaflora ochden numerasom

förförutsättningarekonomiskatidigare epokersutvecklats till följd av
historisktharframväxt och beståendeöverlevnad. Beteslandskapets

hotasartrikedomlivsmedel. Den värnarknapphet storastyrts nuav
höjtsåkermarkenavkastningsförmâgan avsevärtbland attannat av

hålla djurekonomiskt motiveratdärfördet inte längreoch är att mag-
Naturmiljön i siffror, SCB, 1996.beten. Se t.ex.rare

lantbrukarnasidag handlar intefrågor bekymrarDe omosssom
påver-påverkar, ochhur jordbruketfysiska överlevnad utan snarare om

betydelsefullamiljöproblemövrigt.miljön i Dekas mestsom ansesav,
växtnäringläckageberör framföralltjordbruksproduktiondagensmed av

ijord-genetiska basenutarmning denbekämpningsmedelsrester,och av
kultur-förlustenberoendeoch däravbrukslandskapet samtarter av

centralasammanfatta dekulturlandskapet kanmiljöer. Förutom man
långsiktigtjordbruksproduktion kandagensi huruvidafrågorna anses

jordbruket inteutredarna det svenska1994:82SOUuthålligt. I attmenar
förgälla EUfårför Sverige väl detdetta gällerOmdet.är ansessamma
svenskthärvidlag berörflesta problemeftersom dehelhet, somsom

roll CAPVilkenEU-länder.omfattande i andrajordbruk troligen är mer
delvis belyst.emellertid endastsammanhangi detta ärspelar

utanför jord-faktorerjordbruketdel påverkasTill stor enav
därför inte barajordbrukeuropeiskabrukspolitiken. Dagens är ett
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resultat tidigare främst samhällsutvecklingen iCAP stort.utanav av
Jordbrukets primärproduktion i dag liten sektor inom EU. Iär enen
nyligen makroekonomiska effekterpublicerad dansk studie enom av
förändrad miljöpolitik Schou och 1996 konstaterasVetter, strängareatt

imiljöregler för jordbruket troligen kan till för samhälletvara gagn
Danmarkjordbrukssektorn kan förlora dem. Eftersomävenstort. om

indikationen gällahar relativt betydelsefull jordbrukssektor tordeen
jordbruket mindre betydelsegenerellt inom EU. För länder där är av

till förförefaller det rimligt miljöregler kansträngare nyttaatt vara
samhället jordbrukssektorn missgynnas.i övrigt, även om

fått mindre ekonomisk rolljordbruket alltså alltTrots äratt en
fortfarande betydelse för miljön i delar EU. Inomdet central stora avav

ungefär 50 % arealen. Andelen jord-hela EU jordbruksmarkenutgör av
i delarbruksmark således i svenskt perspektiv mycket högär storaett av

miljötillståndetBrukandet blir därmed viktig del iEU. markenav en av
stort.

samlade effekterNågra genomgripande analyser CAP:sav
ländernas jordbruket,miljö har inte gjorts. Man kan dock konstatera att
under kraftigt påverkat medlems-den period CAP funnits, harsom
ländernas miljö.

framåtskridandeFör nå Romfördragets mål tekniskt ochatt om
skäliga stimulerat kraftiglantbruksinkomster har politiken delvis en
strukturrationalisering tidigare påpekats politikinom jordbruket harsom
kombinerats olika så småbrukare i mindre gynnadebl.a.sätt att t.ex.
områden delar. har antalet lantbrukarevissa Inom EUgynnats av
minskat % Produktionsenheter harmed 50 sedan 1970. slagit samman

blivit omfattande mekanisering och ökadoch En användningstörre. av
handelgödsel kemiska bekämpningsmedelsinsatsvaror och harsom

Intensiteten avkastningen ytenhet har ökat markant inomskett. och per
jordbruket. Till vissa utvecklingendelar har den här understötts av
politikinslag inom marknadsregleringarna, strukturprogrammen och pris-
stöden. Bilden kompliceraddock tämligen eftersom andra delarär av
politiken pekat i riktning kvoteringar. Vidare dett.ex. ärmotsatt
mycket svårt utveckling skulle mindredenna varit ellersägaatt om mer

Ävenomfattande politik. intensitetenmed lägre iär t.ex.en annan om
gårdar,USA har där generellt regionalt påtagliga problemstörreman

med växtnäringsläckage och bekämpningsmedel användningsamt av
produktionsmetoder, framföralltkanske inom animalieproduktionen,

i Europa tveksamma bruket tillväxthormoner;t.ex. ävensom anses av
genmodifieradede grödorna kan Med andra ord detnämnas. är närmast

omöjligt situationen varit bättre eller sämre CAP.sägaatt utanom
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frågan omfattande långFör belysa den krävs studier och radatt en
skulle gällt istället förantaganden vad CAP.om som

Man kan dock konstatera strukturrationaliseringen och inten-att
sifieringen jordbruket lett till kraftig påverkan miljön inom EU-av en
länderna årtiondena. Någraunder de de viktigaste negativasenaste av
miljöeffekterna utvecklingen därefterden allmänna beskrivs nedan,av
följer genomgång studier försöker direktarelatera CAP:sen av som mer
effekter miljön.

mångfalden i jordbrukslandskapetDen biologiska och de omgi-
vande biotoperna har drabbats utdikning, fältsamman-Lex.genom
slagning, restbiotoper,eliminering mekanisering, övergödning ochav

harökad användning kemiska bekämpningsmedel. Förändringarnaav
mångabidragit till kraftig nedgång i populationsstorlek bland arteren av

ryggradsdjur. Storbritannien studier visatinsekter och l harväxter, att
28 fågelarter starkt knutna till jordbrukslandskapet har 24ärav som

minskat 1970 1990. sju har populationenunder perioden För dessaav-
kraftig nedgång inteminskat med hälften. Lika kan konstateras hos arter

jordbrukslandskapet. iinte knutna till Förändringarna deärär störstsom
jordbruksbygderna. Institute forintensiva European Environmentalmest

identifiera jordbrukssystemPolicy har med i Europa medarbetat att en
mångfaldbetydande biologisk och höga naturvärden.grad Trots deav

finns inom framgårvariationerna Europa det tydligt destora attsom ur
värdefulla områdenabiologisk mångfaldsynpunkt extensi-utgörsmest av

extensiva betesmarker, småskaligt brukan-jordbrukssystem t.ex.va som
odling och djurhållning,baserat blandning och hagsys-de ängs-aven

korkeksplanteringar Mångatraditionellt skötta oliv- och deetc.tem, av
kraftigt årtiondena.förändrat under de Struk-här har senastesystemen

dessa,ökade lönsarnhetskrav har lett tillturrationalisering och att ur pro-
i övergivits lagtslågavkastande hög grad ellerduktionssynpunkt system,

biologisk mångfald följd.produktion med minskadtill somom annan
effektivitetSpecialiseringen inom jordbruket och krav hög

domesticerade har lett till lantsorternaoch avkastning hos de arterna att
tillbaka och ofta konkurrerats sortmaterialoch lantraserna trängts ut av

avkasningsnivåer. betydande genetisk utarmning harmed En medhögre
inom det europeiska jordbruket.andra ord skett

handelsgöd-Försörjningen växtnäring baseras till delstorav
växtnäring, naturgödsel och organiskaRecirkulationensel. restpro-av

betydelsefull. Djurhållningen hartiden blivit allt mindredukter har över
regioner hög djurtäthet vidare nedan.koncentrerats till vissa med se

befintliga jord-i områden inte absorberas denStallgödseln kan dessa av
frånföljd härav har stallgödseln förvandlatsbruksarealen. Som en re-en
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till problem, växtnäringmed läckage och påföljande omfat-ettsurs av
tande eutrofiering vattendrag, sjöar och havsområden, inte minstav
Östersjön. Till de direkta konsekvenserna kan räknas igenväxning, syre-
fattiga bottnar och påverkan den biologiska mångfalden, inklusive
fiskebestånden. effekterCAP:s härvidlag diskuteras nedan.

Ensidiga växtföljder har lett till ökat beroende kemiskaett av
bekämpningsmedel för kontroll sjukdomar och skadedjur.ogräs,av

har i sin lett till negativ påverkan den biologiska mång-Detta tur en
Ävenfalden och lagring kemiska i mark och härämnen vatten.en av

diskuteras inflytandeCAP:s nedan.
Mekaniseringen och intensifieringen jordbruket har lett tillav

allt och jordbruksmaskiner Det högastörre använts.att tyngre
marktrycket kan påverka strukturen jordbruksmarkens alvlager så att
jordarnas fysikaliska egenskaper ändras med minskad
infiltrationskapacitet och gasutbyte följd. Markensvattenav som
mikroorganismer kan också påverkas negativt.

Markerosion till följd överbetning allvarligt i fleraär ettav av
EU:s länder. Stor djurtäthet har lokalt lett till jorderosion.

CAP:s direkta ejekter på miljön inom EU
Även om jordbrukssektorn idag mindre ekonomiskt betydelsefull i deär
flesta EU-länderna näringen, påpekats, viktig del miljö-utgör som en
området. Dels vi alla beroende möjligheten producera hälso-är attav

livsmedel. Den miljö jordbruk bedrivs inom får därförsamma som
naturligtvis förgiftasinte eller på andra förstöras. Samtidigtsätt utgör
markresursen och växtodling central idel långsiktigt uthålligtetten mer

kretsloppsbaseratoch samhälle. blandAv dessa orsaker kommerannat
CAP med all säkerhet i framtiden inriktas olika miljöhänsyn.motmer

Försöken grundligt utvärdera miljöeffekterna CAP haratt av
många.inte varit I studie beställd kommissionen Brouwer ochen av

Berlcum, 1996 omfattande genomgång området.görs Detvan en av
konstateras dylika utvärderingar i saknas, behovetatt stort sett att av
forskning och utvärderingar inom området och därfördetär stort att

svårtidag dra några detaljerade slutsatser.är Iatt rapportenmer
framgår tydligt den tidens fokusering miljörelateradeatt senaste
åtgärder till delar inte har baserats grundläggande förstudier,stora

kunskapsnivån många de komplexa samband berörssamt att om av som
oklar uppföljningaroch inte gjorts i någon betydandeär ännuatt

omfattning. Orsakerna till den sista noteringen dels deattanges vara
samband försöker påverka mycket komplexa, dels mångaär attman av
åtgärderna nyligen detinförts så fortfarande för tidigt någradraäratt att
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egentliga stödens betydelse. konstaterasslutsatser Dessutom attav
förhållandena skiftar kraftigt därmed svårt drainom EU. Det är att

Många studierslutsatser gäller för hela området. koncentrerassom
följaktligen i första hand de teoretiskt generella slutsatser trotsman
allt kan dra.

gränsskydd och medföljandeDet kan då bl.a. konstateras att
priser skulleprisstöd intensivare produktion vad lägre haängynnar en

effekt. Eftersom prisstödgjort. Subventioner insatsmedel har sammaav
in-huvudsakliga medel har jordbrukspolitiken drivitvarit CAP:s upp

användningen gödningsämnentensiteten i produktionen. Därmed har av
fallet.kemikalier betalat sig vad eljest skulleoch bättre än varasom

bekämpningsmedelsrester har också blivit alltUrlakning och störreett
Äveninom denproblem i de intensivt odlade områdena EU. om

uppståtttekniska utvecklingen medfört del dessa problemsäkert att en av
negativafall, utformningen härvidlag förstärkt dei alla har CAPav

Å påpekas högt prisstöd, medtrenderna. andra sidan tål det att ett
leder till det lönar sig bättreefterföljande kapitalisering i marken, att att

alltså för hänsyn tillsin mark. Höga priser talarsköta störreatt tarman
gjortmarkkvaliteten skullerisken för erosion och försämring än manav

för högre priser skall leda till bättrevid lägre priser. förutsättningEn ett
brukaren också får del de lång-hushållande med markresursen är att av

Med andra ord höga priser ledasiktiga effekterna miljöhänsyn. kanav
med oklara äganderätter kan tjänatill arrendatorer eller brukareatt
kort tid höga priser, för sedanutnyttja marken hårt under attatt aven

effekterna.negativainte kännas vid de långsiktigt
sambandet mellan prisnivån och produktionsin-det gällerNär

Berkummiljöpåverkan refererar ochtensitetens negativa Brouwer van
genomfört jord-radikala förändringartill de två OECD-länder avsom

Zeelandefterföljande prissänkningar, nämligen Nyabrukspolitiken, med
Zeeland har det kunnatSverige. sig här eller Nyaoch Vare noteras

effekt. Sveriges del fick aldrigentydig och påtaglig Förnågon avreg-
genomgripande följder grund den korta tidleringsbeslutet några av

På sjönk användningenpolitiken tillämpades. Nya Zeelandden avnya
bekämpningsmedel tämligen omgående för vissaochgödningsämnen

produktionsgrenarna, innefattar betesdjur,i deprodukter, stora sommen
Överbetningextensifieringseffekter.några tydliga mednoterades inte

för framförallt bortspolning jord förekommerefterföljande risk ävenav
påpekas del de problemavregleringen. kanske börefter Det att en av

idagdiskuterar har mindre relevans deoch Berkum änBrouwer vansom
studiersin genomgång tidigareför några år sedan. baserarhade De

utvärderingar.forskningofta några år genomföra ochoch det tar att
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Eftersom EU:s regelverk kontinuerligt ändras kan vissa åtgärder vara
gjorda innan de problem regelverket tidigare tillupphov välärgav
dokumenterade.

MacSharry-reformens sänkta spannmâlspriser och införandet av
direktbidrag motiverades delvis med förväntade positiva miljöeffekter.
Begränsningen den arealbidragsberättigade marken braav anses vara
eftersom detta hindrar mark frångräsbevuxen ställas tillatt om spann-
målsodling. marken skall ersättningsberättigad för brukarenFör att vara
skall den odlats med ersättningsberättigad gröda och ingått i växtföljden

Åden 31 december 1991. andra har arealbidraget tillsidan spannmåls-
odling inneburit det blivit intressant använda helsäd grovfoderatt att som
inom animalieproduktionen, vilket missgynnar vallar och beten. Dessu-

leder arealbidragen spannmålsdomineradetill de regionerna fort-tom att
med spannmålsodling eftersom de endast härigenom kommersätter i

åtnjutande arealbidraget. Direktstöden inom sparmmålsodlingen bordeav
Åmed andra ord leda till intensitet jämförtsänkt med tidigare prisstöd.

andra sidan bibehålls relativtstruktur spannmålensetten som gynnar
bekostnad, fodermedel djurproduktionen.i Som följdgräsets som en av

det blir de åtgärder inom miljöstödsprogrammen syftar tillsenare som
öka odlingen vall dyrare, eftersom stöden till vallodlingen måsteatt av

i relation till hur lönsam spannmålsodlingensättas är.
Även den tekniska utvecklingen kanske drivenfrämstom av

relationerna mellan kostnaden för arbete, kapital, energi och insatsvaror
troligen förklarar de förändringarna i markanvändning, påverkasstora
denna givetvis priser och direktstöd. En hög ersättningsnivåäven av

ökad specialisering så till vida såväl specialiserad kunskapattgynnar en
produktionsteknologi betalar sig bättre då vid lägre ersättnings-änsom

nivåer. Om specialiseringen leder till ökade inslag monolculturerav
följer ökad utarmning den biologiska mångfalden och landskaps-en av
variationen.

För kött- och fårproduktionen Brouwer och Berkumnoterar van
djurbidragen inte ha haft någon effekt. Merbetal-ännu störreatt synes

ningen till extensiva besättningar har heller inte inneburit någon större
förändring. Endast i vissa delar Storbritannien har restriktionerav
djurtâthet haft viss effekt för fåtal fårproducenter. En orsaker-etten av

till effekterna uteblivit mjölkproduktionennärmastatt attna anses vara
inte reformerats. fortfarandeHär stödet högtännu är och delstoren av

nötköttet inom EU kommer från mjölkkobesättningar.
det gäller den biologiskaNär mångfalden inom domesticerade
tydlig direkt påverkan CAP. Inom EU finns ordningarter syns en av en

för godkännande utsädessorter används inom jordburk ochav som
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finnasträdgârdsnäring. säljas måste i denFör att sort upptagenen
enligt direktiv 70/457/EEG och 70/458/EEG.sortlista upprättassom
sitt i tid då det fanns berättigatLagstiftningen hasynes ursprung en

frånintresse för speciallagstiftning skydda jordbrukarnaatt genom
undermåligt utsäde.

utsädeslagstiftning innebär förbud handelEU:s medett mot
inte finns sortlistor. innebär handelutsäde EU:s Detsorter attsomav

överlåtelse lokala eller äldre olika växtslag, liksomeller sorterav av
inte finns förbjuden. Proble-importerade någon lista, ärsorter som

främst grönsaker och rotfrukter. Förbudet överlåtelserör utgörmet mot
mångfalden efter-hot den domesticerade biologiska i jordbruket,ett mot

dessa kontinuerligt måste uppförökas för hållas vid liv ochsorter attsom
små spridas till odlare.dessutom finns i så mängder de behöveratt nya

fram förslag 598Kommissionen lade 1993 COM 93nyttett
förändringar utsädesdirektiven. Förslaget behandlastill mängden av

kommitfortfarande Europaparlamentet, harrapportör överensvarsav
i direktiven skalltill förslaget foga detmed kommissionen attattom

föras till handel med lokala eller äldrein möjligheter sorter, attgenom
skulle därmedbevarandelista. Odling sådanaupprätta sorteren av

under våren 1997.betydligt. Parlamentets yttrandeunderlättas väntas
dröja till året.Beslut i rådet kan dock slutet av

Jämförelser inom EU
blandjordbrukssektorer ispridningen inom EU:sDen annatstora syns

visar försäljningenbekämpningsmedel. tabell 8 nedanstatistik löver av
SverigeFörsäljningen i särklass lägst ibekämpningsmedel inom EU. är

och i Finland.
försäljningendärutöveroch BerkumBrouwer attnoterar avvan

de tio åren och pris-sjunkit underdylika attsenastepreparat menar
bidragit till detta. kan sinspannmål troligen Detsänkningar vara
sänkningen har åstadkommits tackdelplats att notera att stor vareen av

Siffrorna heller ingetkallade lågdospreparat.övergång till så sägeren
Uppgifter huruvida denanvänds.vilken preparattyp omsomom av

eller minskat saknas.bekämpade arealen ökat
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Tabell 8 Försäljning bekämpningsmedelav

Land Försäljning efter
produktgrupp kg/ha

Perm. herbi- fungi- in- andrane- tot
0dl.arel cider cider sekti- mati-
i 1000 b cider cider
ha, a

Belgien b 737 3,5 4,5 0,5 1,2 1,0 10,7
Danmark 2558 1,4 0,6 0,1 0,1 0,1 2,2
Tyskland 7492 2,3 1,5 0,2 0,5 4,4-Grekland 3912 0,9 2,7 0,8 0,1 1,6 6,0
Spanien 20089 0,1 1,6 0,1 0,5 0,2 2,6
Finland 2524 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5-Frankrike 19234 1,4 2,3 0,3 0,7 0,2 4,4
Irland 933 1,1 0,7 0,1 0,1 0,3 2,2
Italien 11975 0,9 4,8 0,9 0,8 0,2 7,6
Luxemburg 81 1,5 1,4 0,1 0,1 3,1-Nederländerna 911 3,3 4,6 0,6 7,4 1,6 17,5
Österrike 1524 1,2 1,0 0,1 0,3 2,5-Portugal 3173 0,4 1,2 0,2 0,1 1,9-Sverige 2790 0,5 0,1 0,1 0,1 0,7-England 6600 2,0 1,0 0,2 0,5 3,6-
EURIS 84533 1,1 2,1 0,3 0,3 0,3 4,2

Dena odlade arealen inkluderar träda; b Det förutsätts hälftenatt av
herbiciderna används utanför jordbruket.
Källa: Brouwer och Berkum hänvisar till Browervan 1995.som

1 studie Oskam och Vijftigschilden 1996av vidarenoteras att
mängden tillåtna bekämpningsmedel inom unionen varierar starkt där
Sverige har det lägsta antalet. En framtida harmonisering regleringarav

detta område kan, enligt Oskam och Vijftigschild, leda till klaren
reduktion antalet tillåtna medel för flertaletav medlemsländer, men
samtidigt detär möjligt det för Sveriges delatt skullet.ex. kunna betyda

antalet tillåtnaatt ökar. Sveriges positionpreparat detta område är
emellertid helt klar och den går så inte skall bli fallet.ut att

I studie Brouwer 1996 kopplasen utlakningenav kväveav
från jordbruksmark till intensiteten i djuruppfödningen. Den huvudsak-
liga orsaken till problemen med urlakning från stallgödsel är emellertid

förknippadinte enbart med djurtâtheten i sig, beror till delutan påstor
hur gödseln lagras och sprids allmänna klimatologiskasamt och
jordartsmässiga förhållanden. Det konstateras dock, liksom i Brouwer
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ledde tillför spannmålhögprislinjetidigareCAP:sBerkum,och attvan
foderblandningar.blivit dyr iproteinfoder,jämförelse meddenna iatt

detta. Enhar påverkatshönsframförallt svin ochUppfödningen avav
billigtillmöjligheteroch därmednärhet till hamnarkombination av

billigadärmedinfrastruktur ochgodfodermedel,andraimport av
effektiv ochtilldjur, närhetfoder ochbland annattransporter av

för djurenavsättningrationelloch därmedförädlingsindustristorskalig
förmarknaderdärmed närhet tillochbefolkningscentranärhet tilloch

utveckladkunnande ochmed utbrettkombinationiprodukterna ett en
intensivarelativt ochbildandethaaffärsmässighet storagynnat avanses

Huru-och Belgien.Nederländernaframföralltidjuruppfödningssystem
CAPskulle varit mindreväxtnäringsutlakningmedvida problemen utan

EUinomdock foderstaternaTroligen hadesvårtemellertidär veta.att
högprotein-deproteinhaltdärmed lägre änspannmål ochhaft mer

politiken.tidigaredenspannmål,relativtkoncentrat gynnats avsom,
amoniakavdunstningförsåväl basenfodret ökarkväve ihöga halterMed

animalierförPrisstödenkväveinnehåll.stallgödselns allmännasom
utfodring.intensivmedsig bättrelönadetill detdessutombidrog att

MacSharry-reformen.förebetydligt lägrepriserna änIdag är
iproblemen störstframgår är1996studie BrouwerI attaven

Ioch Bretagne.TysklanddelarBelgien ochframförallt Holland, stortav
djurhåll-intensivkaraktäriserasområdensammanfaller de avsomsett

hög.ocksåspannmålsodlingen äriintensitetenmed områden därning
också härpåtagliga.förvånande, Det ärickeKväveurlakning är, man

dettagrundvatten,föroreningar ävenmedproblemhar störst omav
i kust-grönsaksdistriktfrukt- ochintensivaaktuellt också iproblem är

och Italien.regioner i Spanien
koncentrationspridningen idenillustrerarTabell 9 stora av

innefattarmiljöpolitikEU:sstallgödsel. Det kan värt attatt noteravara
nitrat-nitrater. Iochrörande grundvattendirektiv, blandantal annatett

stallgödselkvävegivnatillåtnahögstafastslagits dendirektivet har peratt
medlems-varjeåliggerår 1999. Detfrån170 kgkommerhektar att vara

dylikaslårUppenbarligenuppnås.måldirektivetstillland attatt se
unionen.olika inommycketbestämmelsergemensamma

oftaden här ärmätningarpåpekasbör kanskeDet typenatt av
används. Attberäkningsmetoderolikaochöverslagskaraktär attav

vanskligt.därförkanområdetstudier inomolikajämföra vara
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Tabell 9 Totalt antal företag representerade i F ADN företagoch
med stallgödselproduktion överstiger 170 kg N/ha, isom
medlemsländerna 1990/91.

Land Totalt Genomsnittlig Företag med kväve från
antal prod stall- stallgödsel 170 kg/haöverav
företag i gödsel
1000-ta1 kgN/ha

Andel Genom-totav
ftg. % snittligant.

prod.
kgN/ha

Belgien 51 196 47 327
Danmark 81,0 109 26 258
Tyskland 373,9 98 12 207
Grekland 498,3 64 15 557
Spanien 690,6 40 19 723
Frankrike 556, 7 62 6 309
Irland 140,2 93 8 225
Italien 1369,8 55 6 361
Luxemburg 2,3 128 l 1 197
Holland 94,0 343 63 501
Portugal 448,5 40 18 357
England 141,6 68 17 258
EUR 12 4448,9 73 13 352
Källa: Brower 1996, hänvisar till FADN-CCE-DG VI/A-3;frånsom
LEI-DLO.

CAP:s miljöstöd
detNär gäller de tämligen nyligen införda miljöstöden enligt förordning

2078/92 häräven heterogenitet,noteras vilket framgårstor tabellen av
Det kan i Finland täcks drygt 80 %noteras att den totala arealenav

under miljöstödsberättigade områden. l Sverige mindreär 50 %än av
jordbruksmarken ansluten till något miljöstöd medan ungefär en
tredjedel alla jordbruksföretag erhåller någon forma miljöstöd.av av

ÖsterrikeSverige, Finland och fick alla i medlemskapsförhandlingarna
relativt omfattande miljöstödsprogram.sett Eftersom finansieringen för
dessa delas mellan EU och respektive land varierar viljanäven och
förmågan använda dem.att



1997:74SOUCAPUtvärdering60 av

rådetsunderbudgetar,Nivåer på miljöprogrammens10Tabell
medlemsländerna.2078/92, iEECförordning

DeltagandeDeltagandeBudgetLand
jbr ftg%1,000 haecu/ha x av
563,0123,0Belgien
10210.088,5Danmark
503000,0142,0Tyskland
154073,830,6Spanien
206343951,3Frankrike
201036,366,6Irland
10l484,974,4Italien
1516,4160,5Luxemburg

567,4144,7Holland
Österrike 903194,0105,0

20871,783,2Portugal
England

97,2European
Union

till Putter.hänvisar Deand Berkum,Hämtad BrowerKälla: somvanur

saknasdettid ännuunder så korti brukvarit attMiljöstöden har om-
kunskaps-finnsEftersom det dessutomutvärderingar. storafattande

ellermiljöstödenproblemkomplex attde gynnabrister avsersomom
formireferensmaterial t.ex.ofta saknasdet dessutomoch avskydda

medjämförelserellerinfördesstödentillstånd innandokumentationer av
fortsättningenitorde detmiljöstöd ävenomfattasinteområden avsom

Miljöstödsregleringarna harutvärderingar.braframbli svårt att
marknadsordningarnasigintegrerade medfulltblivitheller inte vare

avsnittföreligger semålkonflikterraddelar. Enövrigaeller CAP:s
intensiteten iminskaåtgärder förbl.a.bekostarMiljöstöden att3.2.

produktion.intensivareprisstödenochjordbruksproduktionen engynnar
förstoch konsumenterskattebetalareordandramed sägakanMan att

viaoch sedanproduktion,intensiv ettprisstödet,viabetalar gynnarsom
pris-den, givetfrånlantbrukarnaavhållaskallextensifieringsstöd som

formMiljöstöd iproduktionen.intensiva exten-stöden, avgynnsamma
vegetabilieproduktion.animalie-såvälutgå tillsifieringsbidrag kan som

områden konstaterargynnademindretillstödetgällerdetNär
effektpositivgenomgåendehaftdetBerkumochBrouwer att envan

jordbruksdrift. Delevandefortsattframföralltlandskapet, engenom
detmycketochberörsområdendemånga somavsomatt avmenar
extensivtämligenkaraktäriserasområdeni dessavärdefullt avanses
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brukning, ofta betning, jordbruksmarken. Genom stöden har dylikav en
mindre intensiv produktion, rimligen skulle slagits isom störreut

Åutsträckning LFA-stöden, kunna bibehållas.utan andra sidan noterar
Brouwer och Berkum avfolkningen och nedläggningenattvan jord-av
bruksmark inte LFA-stöden. I vissastoppats LFA-områden har denav
till och med varit högre utanförän LFA ånyo detår svårt värderaatt
detta konstaterande eftersom vi inte vad hade gälltvet stödetsom utan
och modeller dettaöver saknas. De vidare LFA-stöden inoterar att
vissa fall lett till högre utnyttjande tillett exempel betesmark vadänav

Ävenvarit lämpligt miljösynpunkt. dennasom notering deur tar ettsom
tecken bristande samordning olika jordbrukspolitiska instrument.av

När det gäller rådets förordning EEC 2092/91 ekologiskom
odling, har dennaäven varit i drift under så kort tid det för tidigtäratt

dra några egentliga slutsatser,att även tecken problemom noterats.

Sammanfattning
Trots den ökande medvetenheten jordbrukets centrala roll på miljö-om
området saknar CAP fortfarande explicita miljömål. I sin nuvarande
utformning har CAP inte förmått lösa de miljöproblem jordbruket bidrar
till. För nå de svenska målen långsiktigatt uthållighet i produktionenom

det krävas påtagliga förändringar inom jordbruketssynes område.
Jordbrukets produktionsprocesser leder på komplicerat sättett

till effekter på miljön. Eftersom brukandet rumsligtär utspritt på ett stort
antal brukningsenheter, och sambanden mellan bl.a. kemikalier och göd-
ningsämnen, mark, växter och svåröverskådligaärvatten, detår också
svårt etablera regleringar i miljövårdandeatt syfte blir effektiva.som

Det ökade intresset för jordbrukets miljöproblem och miljö-
påverkan har lett till anpassningar i såväl jordbrukspolitiskt fokus isom
olika regleringar. Tyvärr saknas fortfarande mycket kunskap inom
området och likaväl underlagen för redan beslut oftasom varittagna
bristfälliga saknas det utvärderingar följderna dessa beslut.av av

CAP har påverkat miljön jordbrukets brukningsmetodermen
bestäms i utsträckning förhållandenstor till delar liggerav storasom
utanför CAPzs domäner. Möjligheterna få arbete utanför jordbruket,att

teknologi, priser på insatsmedel, skattelagstijtningny och konsumenter-
och producenternas värderingar bara någraärnas de faktorerav som

också har påverkan på jordbruksproduktionen.stor Dessutom har olika
regleringar och styrningar sällan entydiga efekter, leder de tillsnarare
anpassningar resulterar i det svårtärsom att säga deänatt annat att
lett till såväl positiva negativa ejfekter. Behovet ökad kunskapsom påav
området mycketanses stort.vara
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SverigeimiljöCAPEffekter3.8.1 av

EU iförSverigeförförakan somdragI resonemangsammamanstora
imiljöeffekterCAP:sliteännukonstaterakanMan vet omattstort.

svårtdet dessutom äroch atttidså kortgått av-deteftersomSverige,
berorprimärtjordbruketiskettförändringardegradi vilkengöra som

ochavsalugrödorpriseriförändringarövrigaeller t.ex.CAP,
1990bildenkomplicerar är attfaktorYtterligareinsatsmedel. somen

årefterredan attavbrötspraktikeni ett genomjordbrukspolitik parårs
EU-inträde.svensktsigförberedabörjadelantbrukarna ett

kanjordbruketsvenskainom detskettförändringarNågra som
lvlarkanvändningenmiljöeffekter.formibetydelsedock komma avatt

återdelartillbetesvallenextensivaden storabl.a. harförändrats,har
följddirekttordevilketspannmålsodling, avförbruk entagits i vara

odlingsårettillframoch93/94Sedanspannmål.tillarealersättningEU:s
Spann-SCB.enligtökatträdesarealenochbrödspannmålenhar1996

Även andelenSverige.ivarit störstökning harmålsodlingens norra
försälj-gällerdetNärgenerellthar ökatarealodlad sett.ekologiskt

tolkningenbekämpningsmedel ärochhandelsgödselkväve avningen av
utvecklingenpositivadendocktyckskomplicerad. Detutvecklingen som

bekämpnings-förplanat1980-taletmitten utsedanminskningen av
försäljningtill ökadtendensotydlig avfinns ävenmedel. Det meren

handelsgödselkväve.
tillframEGden iliknadeSverigeijordbrukspolitikenEftersom

prisstöd,principiella slutsatserdelartill omgäller1990 sammastora
prisertill lägreleddereformårs1990intensitet.insatssubventioner och

ochgödningsämnenförbrukninglägretrendtidigare avavmen en
avskaffandetAnledningen avbekämpningsmedel bröts. varaanses

prisnivåpressadallmäntoch1993kväveprisregleringsavgiften en
Livsmedels-denUtvärderingLiMhandelsgödsel se nyaavt.ex. -

EU-vadtidigt sägaförfortfarandeDet attmiljöeffekter. ärpolitikens
LiM-inomAnalysersammanhang.i dettainnebärmedlemskapet

året.underskall skeredovisningfortfarande ochprojektet görs en
1996 kons-4561,Naturvårdsverket RapportfrånI rapporten

Götaland ochikväveutlakningengenomsnittligaden avatttateras
Sverige ärinomVariationenår.ochkg/ha30cirkaSvealand ligger

Utlakningen äroch år.kgN/ha100och enmellan 5betydande,dock
faktorer,olikaradpåverkasomfattningenochoundviklig av enprocess

deposition.ochjordbearbetninggödsling,gröda,jordart,klimat,bl.a.
fråndelartillkommeråkermarken storadeponeraskväveDet som

förbränning.ochtrafiksektorerandraochländerandra som
och 30Sverigeår iochkgN/hamellan 5varierar norraDepositionen



Utvärdering CAP 63SOU 1997:74 av

Kväveutlakningen högre i sydvästrakgN/ha och år i södra Sverige. är
Svealand bl.a. beroende högre andel lättaGötaland iän östra en

under del året, högrejordar, noll grader störreövertemperaturer en av
idjurtäthet, gödselmängder och högre intensitet. Utlakningen ärstörre

storleksordning depositionen.delar landetstora somav av samma
emel-närsaltsutlakning från jordbruksmarkProblemen med är

jämfört spannmålsdomineradelertid betydligt mindre i Sverige med
Belgien, Frankrike och Tyskland. Vårtområden i Nederländerna,Lex.

faktor.vintrar härvidlag positivklimat med kalla är en
lättlösligt, följer lätt medNitratkväve, är vattnet genomsom

för-marken växtligheten. Utlakningen kandet inte t.ex.tasom upp av
dubblas nederbördsrik höst. Nedbrytningenunder mild och orga-aven

överstiger noll grader ochniskt material sker så länge marktemperaluren
alltså fall efter det grödan skördats. Kväve-fortsätter i normala att

från lerjordar, bl.a. beroendeläckaget från sandjordar änär större
skillnader i jordens struktur.

åretha marken bevuxen under del kanGenom störreatt en av
växande grödan kvävet hösten nederbörden, och där-den närta upp

förmed kan minska risken utlakning.läckaget,även är störst,som man
mindre kväve plöjda jordar. Jordbearbetning,Liggande vallar läcker än

nedbrytningen det organiska materialet, vilketplöjning, ökart.ex. av
leda Spannmålsodling läcker generelltkan till ökat läckage. sätt änmer

växtnäringsförluster.vallbrott kan leda till omfattandevall även om
överstigerGödsling vid olämplig tidpunkt eller i omfattning vadsomen

visatgrödan förmår också öka läckaget. Stora givor har sigkanta upp
öka läckaget exponentiellt.kunna

Eftersom val gröda och brukningsmetod påverkas CAPav av
såpåverkas kväveläckaget. Utlakningen emellertid mångaäven styrs av

det omöjligt säkerställa CAP:s betydelse härvidlag.faktorer är äratt att
kan dock spannmålsodlingen i SverigeMan att gynnatsnoteras

relativt de förhållanden kunde förvänta sig Sverige inte gåttman om
med i förväntade extensifieringen inom direkt och indirektEU. Den EU,

inte föruppmuntrad MacSharry-reformen, har relevanssammaav
Sverige eftersom de svenska spannmålspriserna hade sjunkit betydligt

innan EU-medlemskapet. stället har arealbidragen lettredan l snarare
spannmålsodlingen Ökar. Arealen spannmålsmark stiger ochtill ävenatt

nettoeffektendel marken måste trädas det inte uteslutetär attenom av
grödförskjutningen innebär ökat tryck miljön från gödning ochettav

spannmålsarealen detta leda tillbekämpningsmedel. Så länge ökar kan
relativ försämring miljösynpunkt. Arealbidragen till spannmåls-en ur

odlingen innebär dessutom ensilering spannmål kan bli attrak-ettatt av
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Möjligen kanvallen.också missgynnarvilketfodermedel,tivt
spannmålsareal.tillvallomvandlingenmotverkavallstödkommande av

situationendessutompåverkadesCAPinförandetmedochI av
tämligen komp-härvidlag årBildenSverige.inötköttsuppfödningenför

ÅEU-inträdet.Å eftergenerelltnötköttsprisernaföllsidanlicerad. ena
rikta-bl.a.miljöstödochkompensationsbidraginfördessidan somandra

stödområde-inomproducenterdenötköttsuppfödningen. Försigde mot
förändrin-positivadeltillCAP lettinförandetföljaktligenhar enavna

erfarafåttstödområdenautanföruppfödaremedanstödi form avgar
kapitel 5.förs ifrågordylikadiskussionbredareEnpriser.lägre av

kemiskatillledakommaCAP kan attävenTillämpningen attav
eftertillåtnabliåterSverigeförbjudna iidagbekämpningsmedel ärsom

i denpekarlagstiftningarnationellaolikaHarmoniseringen1999. av
utvecklingsådaninställningenSverigesdock attHärriktningen. är en

förhindras.skall
deberör generösaCAPinförandeteffektpåtagligEn avav

sig till.förhandladeSverige2078/92förordningundermiljöstöden som
omfattande in-betydligtmöjliggörsmiljöstödsprogrammet merGenom

medSverige gick iinnanfalletvadmiljöområdet, än varsomsatser
jord-tillförsynnerhetimiljöstödenochallmänhetiCAPEftersomEU.
medinte gåttSverigeförväntaskundevadånbruket omsompengarmer

ilett till elleri EUinträdet vartrimligtdetförefaller atti EU, att anta
skulledenarealen större änbrukade ärdentillledafall kommer att

livsmedelspolitik.1990 årsfullföljtSverigevarit om
alltfördet ärdetkan värt attAvslutningsvis noteraattvara

denpåverkarCAPhurangåendeslutsatsertydliganågradratidigt att
kortfattat kommenterasMiljöstödsprogrammet,miljön.svenska som

direktriktastidigare motänbetydligtinnebärnedan, resurseratt mer
näringen.åtgärder inomradvidtasmiljöåtgärder. Dessutomolika en

kanfrämstmiljöanpassningen,ökatillsyftarolikaFlera attprogram
Påkampanjen vägomfattande motdensammanhangeti det noteraman

ellerökatansträngningardessaHuruvidajordbruk.världens renaste
svårtdock säga.CAP ärminskat attg.a.p.

SverigeistödregionalaochmiljöstödEU:s3.9

Inledning3.9. 1

stödformerdessaanalysgrundadempirisktför göraUnderlag avatt en
LEADER II-introducerade.nyligenMiljöstöden ärotillräckligt.är

implemen-börjatharstödenmål 5bochandra fas nyssprogrammets
miljöstöden hargällerdetinföras. Närskall envallstödEtt snartteras.
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utvärdering under våren. Diskussionenpresenterats här bygger i huvud-
sak erfarenheter liknade stödformer i Sverige, funnits i brukav som
under längre tid. Generellt kan dock sägas de existerandeen utvärde-att
ringarna otillräckliga.är Kostnads-nyttokalkyler saknas, sysselsättnings-
effekten har uppskattats med hjälp uppgifter från de närmast berörda,av
vilket enligt andra studier se nedan sannolikhet innebär överskatt-en
ning effekterna. Bedömningar vad skulle inträffaav stödetav som om
inte betalades har sällan gjorts. Företeelsenut med otillräckliga utvärde-
ringar gäller inte bara Sverige EU. Systematiskaäven utvärderingarutan

gjorda satsningar saknas och åtgärderna har analyseratsav i otillräcklig
utsträckning för diskussion tillståndet Cork-deklaration.en av se

Varje utvärdering innebär jämförelse med situation dären en
den utvärderade åtgärden eller politiken inte tillämpas. Valet av
jämförelsenorm heltär avgörande för utfallet analysen. De välfärds-av
ekonomiska konsekvenserna CAP analyserades utifrån situationav en
där ingen jordbrukspolitik skulle tillämpas, dvs. jämförelserna gjordes
med frihandelssituation. Ingen kan med säkerheten hur jordbruketsveta
produktion, konsumtion skulle under dylika förhållanden.settm.m. ut
En god ledning kan dock få matematiska jordbrukssektors-man av
modeller. När det gäller olika former företagsstöd det oftastärav
svårare skapa sig tillförlitlig bildatt vad skulle ha hänt ien av som
avsaknad riktat stödprogram. Förett kunna utvärderaav resultatenatt
krävs dock grundläggande förståelse den underliggandeen utveck-av
lingsdynamiken, eftersom det ofta denär densom genererar ogynnsam-

utveckling stödet åtgärda. Vidarema detär svåraresom attavser att
bedömningargöra effekterna individnivå, jämfört med studierav som

individer. I det falletavser det lättaregrupper ärav användasenare att
sig statistiska metoder och modeller.av

I utvärdering effekterna olika företagsstöden Dsav av
1995:14 påpekar Barkman och Fölster "internationella ochatt svenska
vetenskapliga studier finner ofta, med ganska sofistikerade metoder, rätt

effekter stöd. Myndigheters utvärderingar däremotsvaga finnerav ofta
positiva effekter med metoderstora i jämförelse med desom som-

används i den vetenskapliga litteraturen framstår tveksam-ytterstsom-
ma". Den överskattning myndigheters utvärderingar förefallersom re-
sultera i kan bero effekter och kostnader stödenatt endast ofulls-av
tändigt har beaktats. Stödens samhällsekonomiska kostnader består, en-
ligt Barkman och Fölster, flera delkomponenter från Ds 1995: 14:av

den kostnad för stöden uppkommer till följd effektivitets-som av
förluster orsakas de skatter betalar subventionen Självasom av som
stödbeloppet däremotutgör endast transferering;en
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tjänster;ochadministrationoffentligförkostnader
verksamheterochstödadministrationföretagetinomkostnader av

stödet;följdtillbedrivs avsom
företaget;inombieffekternegativa

följdtillexempelvis attföretaget,utanför merbieffekter avnegativa
slåskonkurrentereffektiva ut.

kategorier:tvåomfattarintäkterStödens
skulleintestödet,förmålettillmed hänsyneffekter somönskvärda

stöd;uppkommit utan
företaget.utanförbieffekterpositiva

stödformersvenskajämförbaraErfarenheter3.9.2 av

landskaps-tillstödreform1990-årsmedochiinfördesSverigel
infördesNOLANOLAochLandskapsvårdStöden,åtgärder.vårdande

inledningsvis täm-fick1986/87 enbudgetåretredanför sigochi men
till tioökadesvilkaår,kronormiljonerfembudgetblygsam perligen

odlings-och bevaraskyddainriktades1990,år efter attmiljoner per
och mediläggasbefaradesbetesmark,speciellt nerlandskap, som

reformen.
lantbrukarnakontrakt därcivilrättsligaenligtutformadesStöden

Landskapsvårds-angivet sätt.markenoch skötahävda ettsigåtog att
1991/92miljoner2001990/91,miljoner100budgethadestöden en

verkstatliga1994/95. Demedtill och1992/93frånmiljoner250och
länsstyrelser-påadministrationenbeslutadestödenansvarade för attsom

dessutomanvändesCentraltanspråk.% i3,5få änskulleinte ta merna
NOLAadministration.ochutbildninguppföljning,tillmedelvissa

administra-reformårs1990eftermiljoner kronor varav40omfattade
ochLandskapsvårdenomfattadeTotalt%.l0till högstuppgåficktionen

vilkahektar000areal 41lochavtal500 av18tillsammans avNOLA en
betesmark.utgjordeshälftenungefär av

eller1994,LiM-rapportenutvärderingtill dendirektivenI
med1990-1993arbetelänsstyrelsersåttautvärderingFördjupad av

bl.a.åtta län attgjordes inom enNOLA, angesLandskapsvård och som
kalladsåkostnadseffektiva,stödenhuruvida enbedömning varav

emellertid intesiglätDettagenomföras.skullekostnads-nyttoanalys,
utvärderin-föranvändesmetodengrundbland somgöras, annat av

dock:utvärderingen konstaterasIgen.
åtgärder,dylikaförformbravaritavtalcivilrättsliga enatt

skydda,avsågområdeni de attslutitsavtal manatt
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avtalens skötselföreskrifter med tiden blev tydliga ochatt mer upp-
följningsbara, från ofta ha varit otydliga,att

företagens långsiktiga överlevnad underlättatsatt stöden men attav
denna långsiktiga överlevnad förvisso i huvudsak bestäms utanför de
aktuella stöden och helt avgörandeär för uppnå den övergripandeatt
målsättningen markernas bevarande,om

de individuellaäven avtalens ersättningsnivåer i normalfalletatt om
varit alltför schablonartade har de erbjudit goda incitament för braen
skötsel,

kurser och råd behövs för administrativ personal,att
intensifierad information rådgivningoch till brukarnaatt dels varit

mycket betydelsefull samtidigt tilldelats för litemen samt,resurser
det fanns uppenbara brister i dokumentation och uppföljning.att

bilaganAv till utvärderingen framgår det uppföljning och kontrollatt
inte rymdes inom budgetramar. Skötselfel sanktioneradesprogrammens

Ävensällan. andra områden fanns brister i stöden, bl.a. avtalen ivar
vissa fall otydliga och den lokala variationen betydande.var

ochl med införandet CAP avskaffades/utfasas deav ovan
nämnda stöden å andra sidan förhandlade sig Sverige till täm-men ett
ligen omfattande miljöstödsprogram inom för förordningramen
2078/92. Maximalt har Sverige förbruka stöd tillrätt miljön ijord-att
bruket till nivå knappt miljarder kronor år under nuvarandetreen av per

budgetramen iär och varierar därför beroendeprogram satt ecu
växelkursen. Hälften medlen kommer från EU. För närvarande finnsav
stöd fullt utnyttjade förbrukning drygt 2 miljardersom motsvarar en av
kronor år vallstödet då medräknat.är Stöden riktar sig öppetper mot
odlingslandskap, biologisk mångfald, bevarande kulturmiljöer,av
anläggning våtmarker, gräsvallar och fånggrödor,permanentaav
bevarande utrotningshotade husdjursraser, ekologisk odling,av samt ett
vallstöd. Eftersom utvärdering det svenska miljöstödsprogrammeten av
presenterades i början april, Rapport 1997:10, Jordbruksverketav
kommenteras de inte här.närmare

Regionala stöd
förInom åtgärdsprogrammet för Sverige 1989 93ramen norra gavs-

investeringsstöd till jordbruksföretag och till kompletterande sysselsätt-
Åtgärdernaning. direkt jämförbaraär med strukturstöden inom ramen

för 5a och 5b. Av medlen användes 55 % till traditionellt jordbruk och
kompletterande verksamheter medan 18 % användes för finansieraatt
utvecklingsprojekt i syfte stimulera utveckling verksamheter,att av nya
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kvinnorturism,trädgårdsodling,skog,produktion,ekologiskbl.a.
landsbygdsproduktervidareförädlinglandsbygden, m.m.av

SverigeieffekterinvesteringsstödensutvärderingEn norraav
syssel-900tillstöden letttill slutsatsenkommit att1993 harLES, att

verksamhetkompletterandeioch 800jordbruketsättningstillfällen inom
jordbruketiarbetstillfälleräddatKostnadeneller skapats.tryggats per
komplette-iarbetstillfälleKostnaden000 kr.230uppskattades till per

billi-bedömdesstödSmå000.till 140uppgickverksamhetrande vara
stödmottagarnasundersöktesenkätGenomarbetstillfälle. engast per

medgenomfördesåtgärdernastödberättigadedebedömningar innan re-
stödmottagarna.fall besöktesvissa ävengenomförandet. Ieftersultatet
bedömningingengjordessjälvalantbrukarnatillfråga omUtöver att

Bedömnin-stöd.tillkommitskulle ha äveninvesteringarna utanhuruvida
gjordesuppskattningenbyggersysselsättningseffekten avsomgen av

stöden.administreradelänsstyrelserna som
stöd tillerhölldegjordesiakttagelseEn att somvarsom

investeringensöktagjort denofta bådejordbruksverksamhettraditionell
till möj-ochframtidentillinställningpessimistisksamtidigt hadeoch en

tydlig skillnadEnpositivt sätt.vidareföretagetdrivaligheterna ettatt
kompletterande verk-stöd tillerhållitdeninomnoterades somgrupp

genomförd,investeringensöktaalltid denintedensamhet. I vargruppen
Samtidigttill.räcktetidensågenomförasoftastdå varavsägsden snart

möjlig-sågochframtidentillpositivaklartflesta inom nyade gruppen
investeringarna.söktademedi ochheter

olikaflera sätt.kaneffekter görasstödensBeräkningar av
minskningtilllettdettaharjordbrukettillstödetgäller avdetNär en

ansågseffekter. Stödetdirektastödetstillsysselsättning sermanom
synpunktsikt. Densysselsättningentill sombidradock att tryggaatt

utform-stödetsriktakanfrämstteoriekonomiska motstöd imedman
stödjasyftetOm ärifrågasättas.kan attmålrelateringenning är att
dettaeftersomarbetskraftssubventioner övervägasbordesysselsättningen

framgårDetvill påverka.variabeldenjusteffektdirekt manenger
knappastgjorts. Det ärharberäkningenhurintevidare rapportenav

lagtsskullejordbruksstödet eljesterhållitföretagallasannolikt att som
frigjordadärmedsamtligaochverkanomedelbar resurserned med att

helafall kanEndast i dettaanvändningalternativskulle sakna etc.en
räddad.räknaserhållit stödharföretagi desysselsättningen somsom

nedläggning iförriskvisssigdetfall rörI enomsnarareannat
skillnadenberäknasdåkansysselsättningseffektStödetsframtiden. som

betalasstödingasysselsättningen,framtidaförväntadedenmellan om
svåradockkanslagdetta attFrågornuvarande.den varaoch avut,
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endastavgöra med hjälp enkät. Det såledesär svårt medav en att
säkerhet i vilkenavgöra utsträckning investeringsstöd betalades tillsom
lantbruksföretag har lett till sysselsättningen haratt När dettryggats.
gäller jämförelserna stödkostnader arbetstillfälle bör det vidareav per
beaktats konkursrisken varierar påtagligtatt mellan olika branscher,
varför detta bör beaktas kostnadennär arbetstillfälle jämförs. Dessu-per

olika Ävenstöd olika inkomst tilltom de sysselsatta.ger detta bör
beaktas olika stödformernär jämförs.

Kampanjen Hela Sverige skall leva åren 1987 89 och de-
stödformer följde under 1990-talet byggernya grundläg-som samma

gande filosofi LEADER-II-programmen. Den aktivitetensom harsenare
resulterat i det finns 2 500 lokalaatt utvecklingsgrupper. Enligtnumera

enkätundersökning, besvarades 1 458en bygde-ärsom av av grupperna
utvecklingen det vanligaste syftet. Verksamheten ansågs skapa 8001
jobb SIR, kommande rapport.

Glesbygdsstödet 1987 1992 har analyserats Birgersdotterav-
Rapport från Glesbygdsmyndigheten, 1993. I analysen har bl.a. belysts
tekniska och administrativa aspekter handläggning. Enligt flertalsom ett
länsstyrelser har denna i fungerat bra. Av analysen framgårstort sett att

övervägande andel företag har fått stöd underen 1987/88som samt
1991/92 fortfarande verksamma. En sammanhängande bedömningvar

glesbygdsstödets sysselsättningseffekter har emellertidav inte gjorts i
Någon kostnads/nyttoanalys harrapporten. heller inte genomförts.

3.9.3 Erfarenheter svenska regionalpolitiska stöd generelltav sett

Effekterna regionalpolitiken har utvärderats bl.a. NUTEKav 1993 iav
Värdet regionalpolitiken.rapporten En övergripande analys denav av

tidigare politiken finns också bilaga till utredningen REKOSTATsom
vidarese kapitel.nästa Kortfattat kan slutsatserna NUTEK:sav ana-

lyser sammanfattas enligt följande: Den budgeterade regionalpolitiken
bedömdes politik marginalen. Det framförär alltvara andraen
krafter den regionala utvecklingen.styr Ett antal enskilda medelsom har
dock fungerat bättre andra.än Framförallt har de insatser gjorts försom

utlokalisera tjänsteföretag,att de gjorts inom församt som ut-ramen
vecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag, haft positiv effekt änen mer

Ävenövriga.de effekter åstadkommits med hjälp utvecklings-som av
bidraget bedömdes mycket positiva. Det påpekas dock det kansom att
finnas risk för dylika bidrag används föratt växaen sigatt ur en
ekonomiskt besvärlig situation där alternativet restruktu-annars vore en
rering företaget stöd. Det påpekas ocksåutan iav detrapporten att
endast under begränsade perioder har funnits överefterfråganen
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varitintesåledesmedel harKonkurrenseninsatser.regionalpolitiska om
särskilt hög.

välbefinnandedjurensCAPEffekter3.10 av

principiskulleCAPaspekternadjuretiskadeutvärderingEn avav
samhälls-deuppskattningsätt avbehöva göras ensomsamma

jämförelsedvs.politikenkonsekvenserna enekonomiska genomav
politikingendärsituationochsituationennuvarandedenmellan en

dockbörPåpekassvårt attutomordentligt göra.Detta är atttillämpas.
iallmänhetende fenomenmångaochCAPmellankopplingen somav

synnerligentycksstötandeuppfattar svag.Sverigeisynnerhet varasom
EG-lagstiftningharmoniseradlitefinnsdetdelsAnledningen är att

djurskyddslagstiftning inationellavsaknaddelsdjurskyddsområdet, av
medlemsstater.enskilda

delsomfattardjurskyddslagstiftningen ettharmoniseradeDen
för-direktivnågradelsunderdjur omskydd transport,direktiv avom

slakt-svinochkalvarburhöns, samtuppfödning omochvaring av
i Rom-artikel 43baseradedirektiv ärdessaSamtligametoder.

förmotiveringSomjordbrukspolitiken.denfördraget gemensamma
behovetingresseni attåberopasdjur avdirektivet transport avom

Direktivetsdjur.levandemedhandelnförhindertekniskaundanröja
uppfyllamåstelagstiftningsinimedlemsstaterallakonsekvenser är att

kandjurskyddsgrunderinte stoppa enkravdirektivets samt att man
däremotdirektivet. Det ärmedenligheti meraskerdjurtransport som

inhemskasinakravhafår strängaremedlemsstatosäkert enom
medgivits rättenSverige attharanslutningsfördragetItransporter.

ansågförhandlarnatyder attvilketkrav attsådana strängarebibehålla
föreligger.generellt intesådan rättnågon

dendeluttalatför slaktdjur ärlevande avenTransport av
begräns-hävdasdockkanDetjordbrukspolitiken. att engemensamma

förbådefördelaruppenbarahaskulledessaning transporterav
också iharoch tillsmittspridning. Avkontrollenförochdjurskyddet av

motstånd.häftigtdock möttvilketbegränsningar,sådanaföreslagitsEU
frånskeri EUgrisköttmedhandelnexempelvisskallHärvid attnoteras

iarbetsplatserochmedlemsstaterna attsydligatill denordligade
långvägairestriktionerbordeLogisktberörs.konsumtionsländerna sett

långvägaockså beröra transporterUnionenslaktdjur inomtransport av
lastbilstransporterlångvägaexempelvis avmedlemsstater,enskildainom

Gotland.tillslaktsvinsjötransporterellerslaktför avrenar
minimidirektivuttalatÖvriga djurskyddsområdet ärdirektiv

dessaförMotiveringenkrav.ha strängaremedlemsstaternafårhär-
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direktiv skillnaderär i kravnivåer kanatt störa konkurrensförutsätt-
ningarna den marknaden.gemensamma

Lagstiftningen skydd djursmitta och djuravel liggermotom om
helt och hållet gemenskapsnivå inom EU. Detta innebär inte att
lagstiftningen i alla avseenden densamma iär alla EU-länder; EG-rätten
medger vissa anpassningar till smittläget dessa anpassningar röstarmen
alla medlemsländer Lagstiftning djurfoder är inte heltännuom. om

i EU, bl.a. återstår komma fodertillsatser.överensgemensam att om
Vissa delar EG:s veterinär lagstiftning kan beröra aspekterav

kan etisk Exempel dettasom natur. är avels-anses vara av
lagstiftningen och foderlagstiftningen. Här gäller då den harmoniseatt
rade lagstiftningen finns kan inte enskilda medlemsstater i sin nationella
lagstiftning ha krav.strängare

Djurskyddslagstiftningen således, legalt i Rom-ryms sett,
fördraget och skulle kunna till delgöras CAP, i fall närvarten av
konkurrensförutsättningarna och den marknaden för jord-gemensamma
bruksprodukter berörs. Men har i valt avstå frånstort settman att att
harmonisera detta område, subsidiaritetsprincipen råder. Detta kan synas
förvånande då i allt går reglera jordbruksområdetstort sett attsom
har reglerats på EU-nivå. Orsaken torde det föreliggerattvara stora
skillnader i djurskyddet mellan medlemsländerna.synen

På de områden där det inte finns harmoniserad EG-lagstiftning
gäller generellt "vara" lagenligt produceratsatt eller släppts påen som
marknaden i medlemsstat inte kan hindras från import ien en annan
medlemsstat bara för den inte uppfyller, eller framställts,att enligt den
importerande medlemsstatens lagstiftning importen måsteav varan-
innebära fara för människors, djur eller liv och hälsa.växters Det gåren
heller inte införa exportrestriktioner inom EUatt djurskyddsskäl, detav
brittiska förbudet kalvar till Spanien,att ansågexportera deattman
behandlades illa där, har upphävts.

Även WTO:s regelverk tillåter vidtar åtgärder till skyddatt man
bl.a.för människors, djurs och livväxters och hälsa generellt gällermen
det skyddar måste befinna sigatt det territoriet.man EU kanegna

således inte förbjuda import levande djur eller djurprodukterav som
uppfötts eller slaktats sätt oacceptabelt.ett som man anser

I de fall EG-lagstiftningen hindrar Sverige införa de djur-att
skyddsregler i Sverige önskar, finns det anledning försökasom man att

ändring till stånd. Det förefaller däremot tveksamten medom man
framgång kan verka för EG-lagstiftningen heltäckandegörsatt det
djuretiska området; de kulturellt betingade skillnaderna mellan medlems-

Åländerna kan för andra sidan kan preferenserstora. och etiskavara
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inflytandestarkthabreda konsumentgrupperhosbetänkligheter ett
produktionen.

aktuellt svensktförgåslevern och,franskaDen ettatt ta
fel. När detCAP:sknappastsåledeshönsburarna,trånga ärexempel, de

levernförstoringsjukligresultatgäller gåslevern, är ga.ett avavsom
marknadsfenomenuppenbart dettahelt ärdettvângsmatning, är ettatt

produktenförkonsumenterbetalningsvilja hos vissahögorsakas avsom
producenter ochbådebetänkligheter hosetiskaavsaknadfråga ochi av

ochpåpekasdet äggbörgäller bursystemdetNär attkonsumenter.
exempelvismedjämföroreglerad,relativtfjäderfäproduktion är om man

priset stödetbaraskulleibland ärgörsmjölk. Ett attargument som
användas.metoderdjurvänligahögt skulletillräckligt mervara
skulle detprishögreMedtveksamt.mycketdockArgumentet är ett
bli högrealternativajämfört medburarekonomiska utbytet systemav

starkare.blimetoddenna änanvända sigoch motivet att av
följeremellertid de gränsereffekt CAPtydlig ärEn somav
gjort detmiljöstödenvi idag hurSverige kanIstödindelningar.olika se

och sedanstödområdenautanförkalvar attfödalönsamt att upp
till högreskall betadärför destödområdenatilldem atttransportera

stödindelningarolikamedkanmotsvarande sättPåbidrag. man
Givetfunnits. deintetidigarelönsamhetiskillnaderåstadkomma som

uppfödningdjur förbli lönsamtdetinför kanstöd transporteraattman
stödrelaterade gränserna.deeller slakt över



SOU 1997:74 73

4 Utgångspunkter för analysen av en ny
jordbruks- och landsbygdspolitik

4.1 Inledning översiktmed kapitletöver

Enligt traditionell ekonomisk teori leder oreglerad marknad till högstaen
möjliga välfärd vid given inkomstfördelning. Detta gäller dock endasten
under vissa förutsättningar och de inte uppfyllda behöverär så kallaten
oreglerad marknaden inte leda till den effektiva resursfördelning.mest
Politiska ingrepp i marknaden vanligtvis marknaden förmodasgörs när
inte kunna fungera tillfredsställande. Ett skäl till marknads-annat
ingripanden önskan påverka inkomstfördelningenär i syfteatt att
utjämna inkomstskillnader. dettal kapitel diskuteras förstai hand de s.k.
marknadsmisslyckanden relevanta förär expertgruppenssom ansvars-
området, dvs. miljö- och regionala frågor. Kapitlet inleds med en
diskussion frågan jordbrukets specificitet, eftersom detta utgörav om
den teoretiska grundvalen för all tidigare jordbrukspolitik inom EU, och
avslutas med avsnitt principer för framtida politikett om samt en
diskussion subsidiaritet.om

4.2 Jordbrukets specificitet

Frågan jordbrukets specificitet diskuterades utförligt i LAG-om
utredningen Ds 1989:63 och berörs därför endast kortfattat. Jordbruket
specificitet har behandlats Rabinowiczäven 1992, Molander 1992,av
Buckwell m.fl. 1997 och Hill 1996

Uppfattningen jordbruket väsentligen skiljer sig frånattom
andra sektorer har traditionellt spelat roll förstor ett argumenten som

speciell jordbrukspolitik. inkomstmålAtt finns formulerat för justetten
jordbrukssektorn bygger hypotes jordbruket har generelltatt etten
inkomstproblem. Med detta jordbrukets produktionsfaktorer,attmenas
kapital och arbetskraft, oreglerad marknad inte skulle erhållaen en
korrekt eller rättvis ersättning. Uppfattningen så falletatt var var
väletablerad bland jordbruksekonomer 1950- och l960-talet.

I Romfördraget 39 punkt 2 fastställs det "Vid utform-art att:
ningen den jordbrukspolitiken och de särskilda åtgärderav gemensamma

krävs för tillämpa den skall hänsyn till de speciella förhållan-attsom tas
inomden jordbruksnäringen till följd jordbrukets sociala struktur ochav
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jordbruks-mellan olikaolikheternaturbetingadeochstrukturellaav
områden.

speci-jordbruketsåberopas förtraditionelltDe argument som
tillDels hänvisarkategorier.olikahänföras tillficitet kan pro-tre man

jordbruks-hostill egenskaperdelsegenskaper,duktionsprocessens
sektornförändringsprocessdenslutligen tillochsektorns somresurser

inbegripenständigt är
brukaregenskaperproduktiansprocessezzsgällerdetNär man

följandedärmedoch denväderberoendejordbruksproduktionenspåtala
produktionen.ilång eftersläpningfinnsdetosäkerheten, attsamt en
verksamhetenplaneringförsvårarekonomiska utfalletOsäkerhet i det av

eftersombetydelsefullt för jordbruket,specielltharoch detta ansetts
Jordbruksprodukter ärinvesteringar.långsiktigaoftast byggerdriften

utspridd. Dessu-geografisktproduktionenoch ärstandardiseradevidare
liten företags-kapitalintensitet ochhögjordbruketkännetecknastom av

Flertaletunik för jordbruket.dockegenskaperdessa ärstorlek. Ingen av
får han-ochvädretockså beroendeturism,näringar, ärandra avt.ex.

Kapitalin-åstadkommer.vädervariationernainkomstinstabilitetdentera
medbranscherallagenomsnittet överlägrei jordbruket äntensiteten är

det kan1993;Molander,anställdaunder 20 se attföretag noteras
starktganskapåverkatsbranschernaberördaför degenomsnittet av

jord-alltså möjligtbranscher. deti fåtal ärkapitalintensiteten attett
medelvärdet.underdet liggermedianvärdetligger ävenbruket över om

påinkomsterjordbruketsocksåkan värtDet attatt noteravara
efterfråganefterfrågan. Om ärochtillgångmarknad bestäms aven

andramedtill ökade priser. Det ärutbudlägrerelativt stabil leder ett
kraftigtlikavarierarintetotala inkomsterlantbruketstroligt0rd somatt

Även väderberoende kan sämreproduktionen ärproduktionen. enom
förhållandeviskan bliinkomsternaochpriserleda till högreskörd

denimarknad,slutenfrämstgällerstabila. Resonemanget menen
förgäller detpriserna ävenvarierarproduktionen omväntmån enmot

hanteraförutsättningardet godafinnsekonomi. Dessutom attöppen en
enkeltSpannmål kanlagringsbaraproduktionvarierande t.ex.varor.av

Vidaredelvis dämpas.produktionsvariationernadärmed kanochlagras
framtidaiosäkerhetenavhjälpakanrad instrumentfinns det somen

"för-kanlantbrukaredärmarkets","futuresexempel s.k.tillpriser,
prisförändringar.framtidaeventuellasig"säkra mot

hosegenskapersig tillhänförkategorinandraDen argumentav
rörlighet,dessarbetskraften,synnerhetijordbrukssektorns resurser

jord-påståendenåterfanns -finnsHärbeteendemönster. attkvalitet och
bristandevisadeutbildade,dåligtfamiljeroch derasbrukare anpass-var
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ningsförmâga och rörlighet, överoptimistisk investerings-ettsamt
beteende. Det har hävdats jordbrukareäven vidomväntatt agerar
prissignaler. Det sistnämnda påståendet direkt utvecklingenmotsägs av
för exempelvis mjölkproduktionen, i Sverige sjönk under 1960-taletsom
och expanderande under 1970-talet. Utvecklingen sammanföll väl med
lönsamhetsförändringarna. Jordbrukarnas dåliga utbildning på-är ett
stående kan sin riktighetäga i historiskt perspektiv. Det kanettsom
fortfarande gälla i vissa delar Europa knappast representativtärav men
för sig Sverige eller huvuddelen EU.vare av

Det teoretiskt synpunkt viktigaste påstående gäller arbets-ur
kraftens och kapitalets rörlighet. Två omständigheter tyder jord-att
brukets arbetskraft har uppvisat hög rörlighet. Dels har sysselsätt-en
ningen inom jordbruket minskat kraftigt under efterkrigstiden, dels utgör

inkomsterna från jordbruket i genomsnitt endast 30 % lant-numera av
brukarfamiljernas inkomster sektorsnivån. Enligt Bolin 1985sett är
det faktum lantbrukarna sökt, och kunnat få, alternativa eller komple-att
meriterande inkomster den främsta anledningen till jordbrukarnas in-att

Ävenkomster åren har utvecklatsöver tillfredsställande kapi-sätt.ett
talet har uppvisat rörlighet och nyinvesteringar har skett. Under 1980-
talet uppgick bruttoinvesteringarna i sektorn till omkring miljarder4
kronor årligen.

När det gäller lantbrukshushållens inkomster kan det värtvara
sammanställningarna ofta bygger tämligen breda defini-att notera att

tioner vad lantbrukshushåll.är Ofta medräknas mindreävenettav som
deltidsjordbruk och vad kannärmast kallas hobbyjordbruk. I dessasom
fall det oftaär så jordbruket inte något påtagligt bidrar tillsättatt
familjens försörjning. Spridningen i den andel inkomstenav som

Åkommer från jordbruket därför mycketär andra sidan illustrerarstor.
detta endast tendensen lantbrukarna haft god förmågaatt atten anpassa
verksamheten så inkomsten för familjen når tillfreds-att sammantageten
ställande nivå.

Den tredje kategorin förändringsprocessenargumentav tar
fasta konsumtionen livsmedel relativt stabil.är Omatt produk-av
tiviteten ökar i jordbruket, dvs. det med befintliga möj-ärom resurser
ligt öka utbudet livsmedel, kan inte förvänta sigatt det enkeltav attman
går öka konsumtionen. Jordbrukssektorn blir under sådana förhållan-att
den sektor där tiden ökandeöver produktivitet leder till antaleten en att
producenter ständigt minskar, för tillfredsställa given konsumtion.att en
Följaktligen har jordbruket sedan årtionden fått vidkännas minskandeen
sysselsättning. En tolkning skulle kunna produktivitets-göras är attsom
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sektornhinner lämnaarbetskraften intesnabbsåutvecklingen är att
former.acceptablasocialtunder

CEPRdebatten,fortfarande ianvänds t.ex.Argumentet se
året%med 4ökat 3bruttoproduktivitet harArbetskraftens1995. om-

inte denbruttoproduktivitet mäterArbetskraftensefterkrigstiden.under
substitueratsarbetskraften hareftersomsådanutvecklingentekniska som

kapital. Analyserarfrämstproduktionsfaktorer,med andra man pro-
jord-medtill problemetförhållandeduktivitetsutveckling i att anpassa

mått. Enbruttoproduktivitet relevantdocktotala är ettbrukets resurser,
% årligenmed 5bruttoproduktivitetarbetskraftensökningen av

ii jordbruketsysselsättningomfattningennuvarandevidresulterar,
% år0,150,0015 dvs.0,050,03i%,cirka 3Sverige avperatt

där 10 %regionerförsvinner. Ii riketarbetskraftsbehovetdet totala
Föränd-högre.siffra någotmotsvarandeblirjordbruketinomarbetar

Vidare bör detabsorberas.kunnamed lätthettordedetta slagringar av
utvecklingentekniskadenipåpekas somresonemanget sesatt ovan

fram-biologiskatekniska ellerDeifrågasättas.kanvilketgiven,exogent
jordbrukssektorn, eftersomutanfördeltillvisserligensker storstegen

forskning ochbedrivasmå förförenkelthelt ärföretagen att egen
automatiskt,inteinförs docktekniken ettutanutveckling. Den somnya

för ökaproducenternainvesteringsbeslut hos attmålmedvetnaresultat av
konkurrenstrycket.klaraellerlönsamheten

dragväsentligaijordbrukettalarskälSamma attmotsom
förockså åberopaskansamhället,inäringarandrafrånskilja sigskulle

inkomstnivånpåverkamöjligtintesikt ärlångtdet attvisa attatt
mellan sek-fritt kan flyttaarbetskraftenSå längejordbrukssektorn.inom

får lantbrukarnafri vilja,lantbrukareblirså längedvs. avmantorerna,
Fria företagare sätterbegär.självaersättning dedenlånga loppeti det

rörligvarjeersättningen tilleftersomersättningskrav, resurssina egna
saknaralternativvärde. De ettbestäms somresurserresursensav

spannmålsprisetOmdäremotfungeraralternativvärde restpost.som en
såvälspannmål,för odlaanvändsmarkdenökar värdet attstiger somav

gällermarken. Detsammaarrenderardeförarrendeavgifterna somsom
konstgjordaheltsådana ärtillgångar, ävenbegränsandeandraäven som

förmögenhetenDärmed ökarmjölkkvoter.politikskapadeoch t.ex.av
kapitaliseras. Dettastödettillgångarnade knappadehos ägersom -

välbelagt medochvälkäntstödet,kapitalisering ärdvs.fenomen, av
Daviddetuppmärksammadeförstdeuppgifter. Enstatistiska varsomav

markpriser.iskillnaderdiskuterade1800-taletbörjaniRicardo avsom
Analyser1989:63.finns i DskapitaliseringdiskussionEn närmare av
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reformalternativen i kapitel visar5 sambandet mellan prisnivånav och
betalningsförmågan för fasta eller deras priser.resurser

När det gäller lantbrukarnas inkomster kan settman, som
genomsnitt, också påpeka allt lägre andel kommer från jordbruks-att en
produktion. I Sverige, såväl i övriga Europa, kommersom numera en
mycket del lantbrukshushållens inkomster frånstor aktivitet.av annan
Enligt OECD 1995 visar flertalet studier deltidslantbrukare ofta haratt
högre inkomster heltidslantbmkare.än Sett helaöver sektorn visar
studierna inkomsterna frånnär arbete utanföratt gården beaktas, före-
faller lantbrukarnas inkomster ligga i paritet med genomsnitt för alla
hushåll. I nyligen publicerat arbete Hill 1996ett har gedigenav en
genomgång lantbrukarnas inkomstsituation i antal länder gjorts.av ett
Analysen bygger begreppet total income of agricultural households"
TIAH. Hill konstaterar beräkningar TIAH tyder föratt attav
flertalet EU:s länder gäller detav att:

i de flesta hushåll bedriver jordbruk inte jordbruketär densom
viktigaste inkomstkällan för familjens överhuvud,

i de hushålläven där jordbruket denär huvudsakliga inkomstkällan
för familjens överhuvud finns det andra inkomstkällor i regelsom

för mellan tredjedel och hälften familjeinkomsten,svarar en av
jordbrukarhushållen har högre disponibla inkomster medelvärdetän
för alla hushåll i respektive land.

Resultaten Hills undersökningar perspektiv på inkomst-av ett nyttger
målet för jordbruket. faktumDet de flesta jordbruk bedrivs deltidatt
innebär inte inkomstnivân därmed ointressant,att är i synnerhet inte för
de heltidsbrukare.är Däremot har detta klara implikationer försom
jordbrukspolitiken fortfarande bygger antagande detsom ett attom
finns generellt inkomstproblem för helaett sektorn. De inkomstindika-

används kommissionentorer gäller sektorinkomsten årsverksom av per
o.dyl. och inte faktiska lantbrukarhushåll, för ingående diskus-avser en
sion, Hill, 1996. Samtidigt det inte inkomstnivân sådanse var som som

den ursprungliga anledningen till politiska ingripanden. Politikenvar
riktade sig istället den låga inkomstens sociala konsekvenser,mot dvs.
bristande försörjningsförmåga. Ur sådant perspektiv går det inteett att
bortse från den totala familjeinkomsten. Buckwell m.fl. 1997 argu-

för endast de direktamenterar stöden relaterasatt till den totalaom
inkomsten och förmögenheten kan dessa kallas för inkomststöd. Denett
viktigaste frågan huruvidaär eventuellt låga inkomster ska ettses som
jordbruksproblem eller socialt problem. Skäl kan framförasett talarsom
för jordbruksinkomsterna skallatt i det sociala perspektivet. Motses
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inkomstproblemettroligtdetdiskussion ärtidigare attbakgrund denav
kom-beroendeföretag,vissaförgällandesig enkan göra typer av

utbildning, företags-ålder,faktorersocioekonomiskabination somav
lantbrukarinkotnster-ocksåskulleDärmedarbetsmarknad.lokalstorlek,
småföretagare.andrahosinkomsterperspektivi somsammasesna

produktivitets-ochlantbrukarnaförinkomstmåletharSverigeI
fördatidigarei dengrundstenarvaritstrukturpolitikenmålet genom
1990avregleringeninternasvenskaInför denjordbrukspolitiken.

politiken.fördadenmedmåluppfyllelsenanalyserdelhelägnades en
speciellt inkomst-underkände1989:63,LAG-utredningen Ds ettI som

menadeIställetspecificitet.jordbruketsnedtonadeslantbrukare,mål för
andra.blandnäringbetraktasskullejordbruketutredningen som enatt

inkomstmál förmedÄven specifikadetSverige etti övergavmanom
förintedettagäller ännureformbeslutårsmed 1990ochilantbrukarna

stöddirektatillövergångenochinkomstmåletkvarharCAPEU.
fortfarandespecificitetenimplicit,åtminstone attinnebär, att anserman

blandalltmerjordbrukettydligtemellertid ensomgäller. Det är sesatt
strukturstöd ärEU:sUtvecklingen inomnäringsgrenar.likställdamånga

struktur-särbehandlas. Inomskallinteallmänhetjordbruket isådan att
tillsig enbartriktaristöddelfortfarandeemellertidfinnsstöden somen

investeringsstödjordbruksinriktadevissaförReglernalantbrukare. t.ex.
näringar.för andrafrån reglerhärvidlagsigskiljerstödoch LFA

harnyttigheterkollektivaochexternaliteters.k.det gällerNär
Även här kansärställning inom EU.fortfarandeemellertidjordbruket en

Jordbruketslikabehandling.förskjutningskönjadock motenman
ekonomiskaandramedjämställasskalllokalsamhälleninverkan

Även tyckssåledesutvecklingen mot attinverkan.aktiviteters om
jordbruketspåtalasnäringarbland andrajordbruketbehandla ensom

flertaletinyttigheterkollektivas.k.ochlandsbygdenförcentrala roll
Europaparlamentet.ochkommissionenfrån bl.a.dokument

långsiktigadenblirdiskussionenovanstående anpass-attSlutsatsen av
produktionsutrjymrrzestiganderesultatärningsprocessen, ett enavsom

jordbruketsvälklaratshaförefallerproduktivitet,ökande avoch av
sysselsättning.kompletterandeochsektornavgångarbetskraft urgenom

inkomsterjordbrukarnaslutsats ärdennastyrker attEtt argument som
siktpå långAttandramed styrajämförteftertycks släpainte grupper.

ogörligt, såvidare närmastärföretagarefriaförinkomsterna gruppen
medslutaellervill börjavälja närmöjligtdetlänge är att man

fastadevärdetpåverkarstället äripolitikenverksamheten. Det avsom
tycks deVidaresektorn.inomkvoträtter,värdetinklusive avresurserna,
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traditionella bakom jordbrukets specificitiet idagargumenten inte vara
särdeles relevanta.

4.3 Miljö och etik

Under år har innehållet i CAP breddats. l debatten har väcktssenare
krav ökad hänsyn till miljön och etiskt tilltalande djurhållning.en mer

det följandeI diskuteras teoretiska utgångspunkter för jordbrukspolitiken
i just dessa hänseenden. Liksom för andra politiska ingrepp kan iman
princip dela utgångspunkterna i två huvudkategorier: antingenupp

politiska ingrepp kan bidra till ökaatt den totala mängdenmenar man att
nyttigheter och i samhället eller också politiskaresurser attmenar man
åtgärder någon synvinkel, tilltalande fördelning.ger en, ur mer

4.3.1 Externaliteter och kollektiva nyttigheter

Man kan dela de miljörelaterade frågorna inomgrovt jordbruks-
området i två kategorier; dels den negativa miljöpåverkan vissasom av
dagens produktionsmetoder leder till, dels den positiva miljöpåverkan

framförallt tidigare epokers brukande marken medfört.som Enav av
anledningarna till politiska åtgärder på detta område oftaatt anses
motiverade bådeär de ovannämnda kategorierna tillatt del hängerstor

med vad i ekonomisk teori traditionellt kallassamman marknads-som
misslyckanden. Med andra ord finns inom båda områdena exempel
företeelser där det normalt enskilda individers privataattanses
handlanden inte leder till samhällets perspektiv önskvärt resultat.ett ur

Med livsmedelsproduktion följer vad idag ofta kallas exter-som
naliteter och kollektiva nyttigheter, s.k. marknadsmisslyckanden. Med
externaliteter vanligen speciell aktivitet leder tillattmenar man en en
rad bieffekter. Man brukar tala positiva och negativa externaliteter.om
Utmärkande för externaliteterna dessaär inte finns med i de bedöm-att
ningar vanligen vid handelgörs och värdering Detsom av varor. som
teoretiskt utmärker s.k. effekter följaktligenär enskildaexterna indi-att
vider inte full hänsyn till dem i sina gärningar.tar

Negativa externaliteter kan växtnäringsläckage frånt.ex vara
jordbruket, drabbar andra jordbrukare, fiskerinäringen eller badan-som
de människor i form förorening eller igenväxning vattendrag ochav av
sjöar. Positiva externaliteter kan lantbrukare sinattvara en genom pro-
duktion bidrar till attraktivt landskap andra kan njutaett som av.

Ett attraktivt jordbrukslandskap dessutomär exempel på s.k.en
kollektiv Kollektiva sådanaär kan njutas mångavara. varor som av
samtidigt, värdet för varje enskildutan individ minskar.att Man brukar
tala icke-rivalitet i konsumtionen dylika För vanligaom av varor. varor
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intekandemindivid konsumerar annanså enoftastdetär att enom
riva-kallakanvadexempelLivsmedel ärdet.samtidigt ett mangöra

uppleverindivid ettnjutningochglädje avDenlitetsvaror. som en
delandraförinte ävenminskar däremot tarbeteslandskap avattvarierat

människorexempel kanabstrakt attEttskönheten. ännu varamer
bevarad. Denfinnsartrikedomellervissfaktumdetuppskattar artatt en

tyckerandramindreblir inteupplever attdeellerglädje avnytta
likadant.

tillhänvisavidarebrukarkollektivagällerdetNär manvaror
konsumenterna.går inte stängadetexkluderbara, uteattde inte äratt

justdeandra änhindraofta lättdet somvanliga är attFör varor
gällerdetNärden.njutafrånaktuelladen attkonsumerar avvaran

försöka stängameningsfulltinteoftast attdetodlingslandskapet är
konsumenterna ute.

nyttigheterkollektivaochexternalitetertalaförställetI att om
ellerfysisktdet ärdärförföljaktligenkan att varornotera,man

ochkonsumtionfrånindivider varoromöjligt utestängaekonomiskt att
individer,andra ärförminskarintekonsumtion nyttanindividsdär en

sigförväntakanManutbud.tillfredsställande attsvårtdet ettatt
dylikaintresseradespeciellt varor.inte ärinitiativ avprivata

svårtdet ärdem, ävenuppskattasidanå andra omkanKonsumenterna
riskerarutbudetdärförhävdas attOfta attproducenter.villigahittaatt

karaktäriseraskonsumtionen avönskvärt när varamindre enbli än av
klassifi-kanDylikaicke-rivalitet.och/ellericke-exkluderbarhet varor

nedan.3i figursomceras
icke-uppmärksammatalltårunderharMan mersenare

Oftajordbruket.nyttigheter iicke-exkluderbara menarochrivaliserande
sammanhang,i dettadet,all denförinte ersätts nyttalantbruketattman

livsmedel attFörutomsamhället. numeratill manmed menarbidrar
odlingslandskap,ofta uppskattatochvarieratproducerarjordbruket ett

bemärkelse.vidareikulturartrikedom samt
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Figur 3 Klassning nyttigheterav

Exkluderbara Icke-exkluderbara

Vanliga Allmännavaror,
privata tillgångar Rivaliserandevaror

ellert.ex. betesmarkmat t.ex.
prylar definieradutan

äganderätt

S.k. klubbvaror. Rent kollektiva
dvs. där luftvaror t.ex.varor,

inom vissa Icke-rivaliserandeman
inte hargränser

rivalitet, bio,t.ex.
idrottsklubbarteater.

Om lämnar produktionen dylikaman den fria marknadenav varor
skulle det alltså leda till produktionen blir lägre efterfrågan.att än
Offentliga ingripanden har därför motiverade. Hur omfattandeansetts de
offentliga ingripandena skall dockär oklart. Med hjälpvara mer av
relativt metoder har forskare år försöktnya beräkna hursenare stor
så kallad betalningsvilja människorna har för de kollektiva jord-varor
bruket producerar. Genom intervjuer försöker hitta metoder attman
människor hur mycket de värderaratt olika saker till iuppge pengar
S.k. contigent-valuation"-studier. Andra sätt beräknaär huratt
mycket människor lägger sig till platser förpengar njutaatt taner att

till exempel naturupplevelser S.k. "travel-cosW-studier.av Ytterligare
kategori studier försöker beräkna skillnaden i prisen liknande varor

skiljer sig i något speciellt hänseende. Genomsom till exempelatt
jämföra priset jämförbara fastigheter där utsikten eller närmiljön
skiljer sig försöker identifiera hur mycket utsikten eller miljönman är
värd så kallande "hedonic-price"-studier.

Det är emellertid inte givet offentliga ingripanden leder tillatt
den effektiva resursanvändningenmest inom relaterade områden. I och

sigför finns det många saker människor uppskattar med dagenssom
lantbruk det inte Åmöjligtär dem frånutestänga konsumera.som att att
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idagmetoderdeinvändningarrad mandet motfinnssidanandra en
dessavärderingarmänniskors varor.beräknaför avanvänder att

resultatdelfinnsforskningenframväxande somden enInom
dedenvärdesätter ärframförallt naturattindividerdettyder att

Nyquist,ochKriströmJohansson,närmiljön sedvs.vistas t.ex.
visarskärgårdStockholmsiFinlandsfärjornastudiei över1993, ensom

kring-deeffektensåsig vägerbryrmänniskor avmångaävenatt om
Jordbruks-bedömningen.sammanlagdadenioerhörtboende tungt
fastigheterpris änhögrevidarebetingarmiljöattraktiv ettifastigheter
AnderssonochKummDrakesetilltalandemindre t.ex.med natur

inännis-Attmarkpriserna.ialltsåbetalningsviljandelEn1991. synsav
utsiktfinskall haandraförbetalavilliga enockså attärdärmed attkor

hardeltagarnasigvisatdetharstudier attandraIsäkert.likainteär
Bergland,selandskapsvyerolika t.ex.rangordnainbördessvårt att

delssvårt,oerhört attdet ärdetord kanandra attMed noteras1995.
ofta ärdessutomochvärderavidinte är somattvärdera vanmanvaror

göranågonförsvårare att endet annanär ännudelskomplexa, att
skulle kunnavärdedetta varahursammanvägning storträttvisande av

nation.helellerhelför engruppen
möjlighetervåragällerdet att upp-problem närYtterligare ett

bes-demeddet ärtycker ovanmänniskorviktigt somvarorhurskatta
Mångavärderingar.grundläggandemedintimthängerkrivna samman

levandebevaramoraliskt att nudet är ansvarmänniskor ettattmenar
indivi-Dekulturmiljöer.vissaellerartrikedomenbefintligadenarter,

ombedsmänniskorOmmånga.kandettaförskälenduella vara
bevaraexempeltillförbetalningsvilja enär attderashuruppskatta stor
iuppskattagårintedetta pengar,hävda attdekaninsektsart attspeciell

Åter svårtdetblirskyldighet.grundläggandesigdet röratt enomutan
hareftersomöverväganden, enpolitiska manförgrundha dettaatt som

innebärnödvändighet attmedåtgärdtillochbegränsad budget enpengar
någottillanvändas annat.kanintede

ad-uppgifttilltänkas attkanmyndigheteroffentligaDe som
icke-och/ellericke-exkluderbaraföringripandeoffentligtministrera ett

mycket dethuravgöraproblemoftadessutom attharrivaliserande varor
närdettakanproblematisktSpeciellt varaproducerakostar att varorna.

följduppkommeruppskattar enavmänniskor ensomvanligadet som
inomfalletofta ärandraproduktionintäktsdrivande somvaror,av

urskiljasvårtförutsättningar är attsådanaunderdeteftersomlantbruket
allmän-produktionenellerprodukterna somdeldenförkostnaderna av

medhandelniuttryck t.ex.tillkommerinteochuppskattarheten som
såväl kostna-bedömaproblem0rd finns attandraMedlivsmedel. stora
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den för utbudet värderingen efterfrågan. Det blir följaktligensom av
problematiskt bedöma offentliga medel inomatt gör dettaom nyttamer
område de skulle gjortän de användes inom någon del den offent-om av
liga verksamheten.

Det verkar också del till icke-exkluderbarasom om en synes
och/eller icke-rivaliserande eller aspekter, handlas med tradi-varor
tionellt vis. Förutom vad kan avspeglas i fastighetspriser finnssom ett
flertal exempel. På år har rad livsmedel börjat säljas undersenare en
olika märken, anspråkgör bidra till bättre miljö ochattsom etten
bevarande det traditionella jordbrukslandskapet. Hit hör till exempelav

Änglamark-sortimentet,Hagmarkskött och i viss mån KRAV-produkter,
Sunda-serien och marknadsföring fâr- och nötkött påtalarav attsom
marken hålls sådanÖppna produktion. Om konsumenterna betalarav ett
merpris för dessa kan de till viss del betalar föranta attvaror man en
sin uppskattning de kollektivaav varorna.

Även lantbrukarna gör synbara ansträngningar sigatt anpassa
till efterfrågan dylika LRF hel del olikaav satsarvaror. en
kampanjer helt eller delvis går förändra produktionen isom ut att en
riktning fångar efterfrågan inom området. Tydliga exempel "Påärsom

projektetväg syftar till skapa medvetenhet, insikt och motiva-attsom
tion hos varje bonde arbeta konkret med miljö, djuromsorgatt och
kvalitet på gården. Genom rad aktiviteter arbetar lantbrukarna meden

sin produktion i syfte tillfredsställaatt konsumenternasanpassa att
önskemål inom miljöområdet.

Andra exempel hur det går konsumenterna betalaatt att
för de s.k. kollektiva nyttigheterna kan Bo På Lantgård, köpvara, av
lokalproducerade Svensk Lantmat och hel rad exempel därvaror som en
olika turistsatsningar är eller mindre starkt relaterar tillmer ett upp-
skattat jordbrukslandskap. På globalt plan kan hur blandett mer noteras

svenskar lägger många obetalda timmarannat i frivilligorganisationer,
eller syftar tillsättett landskap,värna artrikedom,annatsom att

kulturhistoria inte bara i Sverige. Många köper Barnens Regnskog,osv.
planterar träd i Vi-skogen, eller adopterar späckhuggare. I samtliga fall
kanaliseras via organisationer inte drivs i vinstsyfte,pengarna som men

sig vinstsyftetavsäga troligen vinner trovärdighetatt ochsom genom
därmed fungerar kanal för människors intressen vad gällersom en
nyttigheter karaktäriseras icke-rivaliserbarhet och/eller icke-som av
rivalitet Fahlbeckse 1995 för diskussion.en

Avslutningsvis kan de metoder forskarna användernoteras föratt som att
uppskatta människors betalningsvilja för det landskapetöppna och andra
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långtomstridda. Det ärtämligenfortfarande ärnyttigheterkollektiva
"den sanna"beräknakanundersökningarsådanasäkertifrån att

mångapåsäkraganska attdäremotkanManbetalningsviljan. vara
formibetalningsviljasindelkanaliserarpå olikamänniskor sätt aven

bidragellerarbetefrivilligtsemesterval,konsumtionsval,markpriser,av
offentligamedmotiveratiblanddet ärorganisationer,olikatill attsamt

helindivider görkonstatera enkan attäven trotsingripanden. Man att
omöjligatraditionellt ansettsgällerdethand, närdel på somvaroregen

kanaler förbrahittasvårtoftadetmarknaden, är attpåhanteraatt
mångaDessutomproducenter.möta anserkonsumenterenskilda att

produktionkalladsåbarainteområde berörsdettainommänniskor att
skyldighetervissahardessutommänsklighetenkonsumtion,och attutan

Ojfentligasjälv.i sigellergenerationerframtida naturentilli relation
framtiden. Det äribehövas äventroligendärföringripanden kommer

eller"bäst"formvilken är mestosäkerthögstså längedäremot somän
för prövabör öppna attalltså förtalarMycket"effektiv att varaman

påläggasbörframtiden noggranti attocholika lösningar att resurser
metoderna.olikadeutvärdera

PPPförorenaren-betalar-principenÄganderätter och4.3.2

intimtnyttigheter ärkollektivaochexternaliteters.k.berörFrågor som
ha göralantbrukare rättSkall attäganderättsfrågor.medförknippade en

miljöluktfritillrättmark Harsinochmed envillvad han grannar
Vattenkvalitetvisshållermarkägarekrävabadande enrättHar attatt en

ägerhanpå vatten
alltidinte ärviktigasteofta detpåpekas vemlitteraturen attI
Ännu viktiga-tydliga.deviktiga ärärDetäganderätter. atttilldelassom

delitakandvs. attsäkra, upp-äganderätterna är att manär attre
medger. Iomgivningenvadstarkarealdrig änäganderätt ärrätthålls. En

förmågaharstatsmakt attoftadet sebehövssammanhang somdetta en
respekteras.äganderätterindividuellatill att

delsdeÄr definieradeväl att geräganderätterna manmenar
ochåtgärderförbättrandekanhan göraså varatrygghetinnehavaren att

dekanDessutomförbättringenfrukterde somdelfåsäker ger.att av
deDärigenom attäganderätterna. manköp menarövervill tagenom

ocksåanvändaförmågabästharde att resursernasåomfördelas att som
detta.får göra

Haräganderätter.oklaraoftaförekommermiljösammanhangI
sådanafallsåupprätthålls ivatten Hurluft ochtill renträtt renman

till kompen-dåhar rättäganderätttilldelatsrättigheter Om manenman
omformulerasdensation om
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När det gäller CAP och de miljöhänsyn i framtidensom sanno-
likt kommer infogas i CAP, måste ställning till rad frågortaman en av

härden karaktären. Man har vidare kommit överens i allmänhetattom
förorenaren-betalar-principen,använda PPP. Med andra 0rd detanses

Ävenrimligt den förorenar också betalar för sig.att denna principsom
emellertidär väl inflätad med äganderättsfrågor. Om attman menar

människor har till luktfrirätt miljö så det rimligtär krävaen att att en
lantbrukare bekostar de åtgärder krävs för hans djurhållning inteattsom
skall sprida lukt till de kringboende. Om däremot attman menar en
lantbrukare redan etableradär platsen har bedrivarätt sinsom att
produktion tidigare, kan istället hävda denna lantbrukaresom attman
skall ha rätt slippa klagomål från nyinflyttare ochatt dessa själva fåratt
bekosta den luktfrihet de sig vilja ha.menar

I Sverige har tradition ofta inskränkt äganderättenstaten tillav
Ävenbl.a. mark. enskilda haft individuell äganderätt harom personer

allmänheten haft rad rättigheter markägaren inte kunnaten görasom
något åt. Inom jord- och skogsbruket har sådana inskränkningar varit
mycket vanliga under tid. Inom EU varierar äganderätternassenare
ställning. l vissa länder inskränkningarär de Sverige haft jord-som

skogsbruketsoch område inte alls lika utbredda. En spridning istor
detta hänseende kan komma bli problematisk vad gälleratt dent.ex.
framtida miljöinriktningen CAP.av

Om det konsumenternas rättighet ha tillgånganses vara en att
till producerats antibiotikamat detär naturligt förbjudasom utan att
antibiotikaanvändningen inom husdjursuppfödningen. Anser iställetman

lantbrukarna har hållarätt sina djuratt de själva finneratt motiveratsom
det konsumenternasär sak betala för livsmedel fördyrasatt ettmer som

inte får använda antibiotika. Som ytterligare illustrationom man kanen
diskussionen burhöns användas. Här berörs flerän dimensioner. Alltom
fler människor djuren måste tillmätas vissa rättigheter.att Ianser en

till utredningen diskuteras dessa frågorrapport utförligt, Munthe,se
SJV, Rapport 1997:7. Därutöver tillkommer aspekter handel. Om

idet Sverige införs lagstiftning och underliggande äganderätter, som
andra länder inte har kommer konkurrensvillkoren skilja sig åt. Resulta-

kan då bli, ofta diskuterats justtet det gällernär burhöns,som att
värnandet djurens bästa i leder till införande nationella reglerom ett av

medför uppfödningen fördyrar produktionen. Om konsu-som en som
i det land inför dementerna reglernasträngare inte bereddaärsom att

betala merkostnaden, kan situation uppstå där många konsumerar äggen
kycklingaroch fötts under förhållanden änsom upp som anses mot-mer
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avsågregelverket attinförandetrådde innan somdebjudande än avsom
hönsen.försituationenförbättra

kankanmiljöreglernatill attåtervända noteras manFör att
produktionsformervallantbrukarnasinskränkanationelltvälja avatt

DetEU-regler.eftersträvaellergottfmnande gemensammaefter eget
allakräverbasnivåfast attlägga somland frittvarjestår somatt en

konkurrens-Urefter denna.sigskalllantbrukmedsysslar anpassa
förlikagällergrundnivåsådannaturligtvis bradethänseende är om en

jordbruksproduktionenkravinnebärakan attEU-området. Dethela
vissanivåer,vissa attväxtnäringsläckage övermedföraskallinte
vissainomförbrukasfårendastandraanvändas,fårinte attpreparat
skalldjurlivsmedel,iförekommafår attinterestprodukternivåer, att
kanreferensnivågrundnivå ellerdylikEnvissa sättbehandlas etc.

ellerhar,livsmedelskonsumenterna somrättalltså somensomses
referens-till dennaUpplantbrukarna.hosäganderätteriinskränkningar

gälla.skallförorenaren-betalar-principenhävdanivå kan attman
någotiytterligarejordbruketvilldärutöversamhälletOm styra
ställsdetta. Kravförersättaskrävalantbrukarna somhänseende kan att

inte ärlantbrukarnaanpassningardågrundnivån somutöver somses
förersättningfårdeskäligtdärförkan attDetskyldiga göra. ansesatt

nå längre änenskildaellersamhället,Villåtgärder. personer,sådana
produktionsinlantbrukarnaförbetalafår degrundnivån att anpassar

skyldigheter.derasutöver
miljöstödetnuvarandedethelaåtgärder ärsådanaExempel

ochlagstiftningdetproblem iemellertid attfinnsharHär ettEU.inom
subsidiaritetdiskussionenvidareharmoniserade seinte omärprogram

detexempeldärförfinns anses varaatt4.6. Det somavsnittunder
bordesamhälletnågotkanlandiskyldighetböndernas varaett ansesen
påtag-idagEU-länderolika ärmellanSkillnadernaför ibetala annat.ett

införutgångspunkterskildavittföreliggasikt kankortvarför detlig
skåldetfinnsmindre attdestoIckeenhetlighet.skapaansträngningar att

harmoniseraGenomgöras. attansträngningar kommersådana attatttro
utjämnas.konkurrensvillkorenkommerbetalningarochregler

ålagdden ärgällerhelhet sammajordbrukssektorn attFör som
harsektorVarjeEU.inom ettsamhällssektorerövrigamiljöansvar som

EUharVidarestår för. anammatdenmiljöpåverkandenföreget ansvar
denhuvudregel,Även bra attkan somdetPPP. envaraansesom

invändningar.antaldetfinnsnedsmutsning,sin ettförbetalarförorenar
tillhar rättdefinierardetkrävs somredan vemattSom noterats man

hardenkontrolleramöjligheter att endet somkrävs attvad. Dessutom
reglerna.efterföljerskyldighet
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Även inom jordbruket finns exempel där det svårtär att
kontrollera huruvida lantbrukare gjort det eller det andra. Det ären ena

givetinte PPP alltid föredra. Omär bekämp-att att t.ex attman anser
ningsmedel inte bör användas i vissa miljöer under vissa förutsättningar

detkan mycket svårt kontrollera detta. Istället för försökaattvara att
lägga avgifter de brukare använder bekämpningsmedelsom ett
sådant negativt kan det därförsätt motiverat med riktadvara mer
information eller andra åtgärder. Ett exempel hanteringenärannat av
stallgödsel. Stallgödseln urlakas eller mindre beroende bl.a.mer
hantering, väderlek och växtlighet. Att avgiftsbelägga den hanterarsom
sin stallgödsel miljösynpunkt negativt svårkontrollerat.sätt ärett ur
Även här kan information och rådgivning emellertid motiverat.vara
Fortfarande det dock motiveratär finansierar sådana stödât-att man
gärder inom respektive produktionsgren med avgifter eller skatter.t.ex
Varje produktionsgren bör belastas med de kostnader produktionen
åsamkar samhället. Vem skall ha ersättning och skallsom vem som
betala frågaär val äganderätter deoch speciella förutsättningaren om av

gäller inom respektive område.som
PPP har motsvarighet i vad skulle kunna kallaen man

"förskönaren-skall-ha-betalt-principen. Om det rimligt föro-attanses
betalar kan det också rimligt den bidrar tillrenaren attanses attsom

förbättra miljötillståndet skall ha förbetalt detta. vissI mån ligger ett
sådant bakom delar EU:s nuvarande miljöstöd. Enresonemang av annan
parallell kan inomgöras växtnäringsomrâdet. Idag har Sverige avgifter

handelsgödsel eftersom den leda till miljöproblem den lakasnäranses
På motsvarande skulle kunna betalasätt de till ochur. tarman som vara

återvinner framförallt fosfor eller kväve; analogi till koldioxid-som en
avgiften skulle kunna betala för den koldioxidbindning sker iman som
humuslagren i lantbruket. Man kan också tänka sig samhället betalaratt
jordbruksnäringen för mycket aktiv roll i framtida samhälls-etten mer

där recirkulerar mycket samhällets avfallsystem olikaman av genom
former slam.av

Avslutningsvis kan det värt EU och dess medlems-att notera attvara
nationer med sannolikhet kommer behöva etablera äganderätterstor nya
och regleringar inom miljörelaterade områden. Allt fler människornya

miljöfrågor vikt. Om EU vill lägga destoranser vara av mer av
på olika miljöorienterade åtgärder innebär detgemensamma resurserna

på eller måste ställningsätt till haratt tillett annat ta rättman vem som
vad inom detta område. längeSå CAP innefattar marknaden gemensam
kommer regler, stöd och lagar behöva harmoniseras inom EU. För att
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miljö-framtidavillkor. Debehövskonkurrensneutralitet gemensamma
vadgrundnivå,såutformasdärförkan att gemensamenprogrammen

bekämpningsmedel ochgödningsåmnen,hanteringgäller t.ex.av
skyldigaskallproducenterAllaEU.helainom varaföreskrivshusdjur,

Troligengrundvillkor. ärgivnadessaefterproduktionsinatt anpassa
grundvillkor. Detdetaljiolämpligt gemensammadirektdet att ange

nitratdirektivet,medlikheti gemensammamotiverat angeatt,mersynes
varieratillåtsuppnåsskallmålenhurförreglernaexaktadeochnzål att

ytterligarehasedansamhälletVillfrån EU.överinseendeunder
åtgärder.för sådanakompenseraslantbrukarnaskallanpassning
samhälletVillgrundnivån.miljötjänster utöverförgällabörDetsamma
följervadlandskap änochmångfald öppet avbiologisk somha mer

allmänSomför detta.lantbrukarnasamhället ersättafårerensnivånre
princip varjeefterochsektor,varjevidaregäller sammaprincip att

till.upphovdemiljökostnaderdeskall bäraproduktionsgren, ger

handelinternationellproduktion ochmiljövänligtillStöd4.3.3

fram-jordbrukspolitik iländersmångakommertidigareSom noterats en
miljörelateradeochmiljöhänsyninslagbetydande reg-innehållatiden av

inomförhandlingarkommandesigförväntaocksåkanMan attleringar.
miljökopplin-stödsolikajustberörakommerdelobetydligickeWTO i

dylikavidviktladeförhandlingsrundanförra storredaneftersomgar,
sidanåmellankonflikterna1992 enaSorsa attmenarargument.

frihandel kommersidanå andraochmiljöargumentmedprotektionism
framtiden.öka i

positionerolikatydligtnågraurskiljakandragl mangrova
och deHandelsreglerarnaFrihandelsförespråkarna,område:dettainom

avtal.Multilateralasökersom

frihandelförArgument
frihandel sestarkt t.ex.ekonomer,mångamed trorEn grupp,

ArgumentationenPalmeter.eller1992,Subramanian1992,Anderson
riktigafåproducenternafrihandel kommertillåtaklar. Genomär att

områdentill deproduktionen somkommerochprissignaler anpassaman
politiskainte störsprisertillmed hänsyn avlämpliga, somtagenär mest

prissignalernadevidarefinns attdenna menarsignaler. Inom somgrupp
frigrundtanken är atteffekter,s.k.förjusteras menbehöver externa

finns s.k.detOmjordbruk.miljöanpassattilllederhandel ett mer
denellerproduktiondenläggasregleringarnaskallexternaliteter

handeln.inteskadlig,konsumtion ärsom
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Ett centralt inom dennaannat argument är attgrupp om man
miljöhänsyn handelshinderaccepterar befinner sig så sägasom attman

det sluttande planet. Det kan svårt skilja komparativa för-vara att
delar från miljöprotektionism. Subrimanian till och med de socialaser
preferenserna i land möjlig komparativ fördel;ett förutomsom en att
olika länder har olikaär lämplig/känslig förnatur olikaen som typer av
miljöpåverkande produktion har landets invånare dessutom olika värde-
ringar vad är acceptabel miljö. Att då förbjudaav importsom en t.ex.
från land, A, producerarett med landsom Ben vara en process som

fullständigt oacceptabel miljösynpunktanser vara dennaur anses ur syn-
vinkel helt fel.

Ytterligare aspekt kan nämnas. Ett för frihandelen ärargument
land, Batt ettom land,t.ex. A be-ovan, att ettmenar annat t.ex. ovan,

driver produktion strider olika grundläggandeen uppfattningarsom mot
inom land B, så kan medborgarna i land B alltid betala människorna i
land förA Återupphöra med den oönskadeatt verksamheten. alltsåär
handel något skall användas i syfte förbättra miljön.som att

Argument för regleringar
En nyanserad diskussion huvuddragen i hur regleringsförespråkarnaom

på handel i Ekin, Folke och Constanca,ser 1994. De långtges ifrånär
de enda omfattas liknande och desom synsättett används här endastav

exempel på inriktning. fleraI studiersom har det belagtsen eko-att
nomisk tillväxt, från låga inkomstnivåer, nästan alltid leder till miljönatt
initialt försämras se Grossman och Kruegert.ex. 1992, eller Shafik och
Bandyopadhyay 1992. När sedan ekonomin blivit betydligt starkare
förbättras miljön igen. Ekonomisk tillväxt hänger därför ofta samman
med förbättrad miljö, den utgår från relativt hög nivå.om en

Av bl.a. denna anledning och den sammanhängande risken att
delar jordensstora degraderas i vissa ekonomiskaav utveck-resurser

lingsfaser många ekologer, biologer och för den delenanser även delen
ekonomer, måste reglera handeln.att WTO borde tydligtman ställ-ta
ning länder tillåter s.k.mot negativa externaliteteratt inte beskat-som

Att tillåta sådana kan jämställastas. med vilken subsidie-typannan av
ring helst, enligt denna inriktning. Länder bordesom därför ha rätt att
skydda sig s.k. miljödumping, enligt dettamot Ekin,synsätt. Folke och
Constanca vidare marknadskrafterna kan ledaattmenar utvecklingen all-
deles fel. Deras tycks främst luta sig ofullständigargument infor-mot
mation, dvs. vissa i samhället saknaratt information eller för-grupper
måga klokagöra val. Om tillatt exempel jordbruksmark tilläts handlas
fritt skulle aktörer drivna kortsiktiga vinstintressen kunna köpaav mer
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familjerlantbruksfamiljer i tredje världen. Dessamark från mångaupp
lämpade lika bra förinte alls sigtill områdenskulle sedan flytta som

dylikamiljöförstöring och fattigdom itilloch därigenom bidrajordbruk
jordbrukarnaliggerunderliggandeområden. Som attett resonemang

långsiktigt brabedöma vadinformationkunskap och ärsaknar att som
för själva.dem

frihandel, iinvändninggrundläggande är ävenEn att omannan
nationella miljöproblem, denhantering ärkombination med nationell av

politiskanå dit grundomöjligtkan detlösningen,bästa att avvara
uppfyllda förskallförutsättningarbrister i dehänsyn eller attsom vara

handels-och/eller nationellaUnilaterala avtalfungera.handeln skall
länder ellerfördärför det endakan sättethinder etten gruppvara

uthålligt ekonomisktland sigenskilt röra system,mot ettatt menar
skydd börvidare dylikaConstance. DeEkin, Folke och attmenar

produktionsmetoder.omfatta såväl produkter som

Multilaterala avtal
Även sig multilateralatvå tidigare motsätteringen de gruppernaavom

starkareargumentationslinje poängte-urskiljaavtal kan somnog enman
tvåoch Sorsa 1992Mahé 1996 utgörsådana.vikten exponen-avrar

huvudsak grundar sig derasinriktning.sådan Iför argumentter en
Förespråkar-båda tidigareavviker från deuppfattningar grupperna.som

förut-finns brister i deofta detmultilaterala avtal storaattmenarna av
skall kunna uppståriktiga prissignalergäller försättningar attsom

skeptisk tillsigfrihandel. Mahé ställeroregleradinom t.ex.en mer
påstånd prissignalerfrihandel få tillmöjligheterna ettatt somgenom

hänvisningbl.a. medmiljöbelastning,speglar olika produktersbra sätt
i många länder.ii legala ochtill brister system statsapparaterna

försöka inlemmaoch däranvända WTOAtt gemensamma
finnsför sigochdå bättre Iinom miljöområdet väg.regler ses som en

fungerandeövervinna, innanhel rad svårigheterdet systernettatt aven
sättinternationella handelsavtal reglerar resursströmmarna ett tarsom

handelnsläppa heltmiljöeffekter. Attvederbörlig till långsiktigahänsyn
mångaregleråterfalla till nationella än värre.fri eller att somavses

miljöområ-handelsreglerna pådåvikt blir det göraAv attstor
vad acceptablade klartVidare måste ärmycket tydliga.det somange

gammaldagsbetraktaför miljön och vad ärskydd att somsnararesom
grund olika miljölagstift-hindrasHandel skall inteprotektionism. av
möjliggöra handelskall de multilaterala avtalenistället ävenning, om

alltså viktenskiljer problemsig. Trotsmiljölagarna poängterasstora av



Utgångspunkter förSOU 1997:74 analyser 91

olika former internationellafoga regler för och följderatt avsamman av
handelsavtal,konventioner med multilaterala se Sorsa 1992.etc. t.ex.

Nuvarande regler
riktning WTO:s regelverk kommeralltså olkart i vilken utvecklasDet är
emellertiddetta har redan lagt grunden för den fort-område. WTO

område. det gäller miljöpolitikutvecklingen inom När alltsåEUärsatta
långtåtagandena i WTO så det gällerdelvis bundet handelshindrandeav

vidtagaåtgärder. Artikel XX i GATT nödvändiga åtgärderrätt attger
för skydda människors, djurs och liv eller hälsa.bl.a. växtersatt

Åtgärderna förfår emellertid inte ha omfattning vad krävsstörre än som
avsedda syftet godtycklig diskri-uppnå det legitima eller innebäraatt

minering eller förtäckt inskränkning i internationell handel.
Två avtal i WTO precisering ArtikelGATT:snärmareger av

avtalet sanitära och fytosanitäraXX, åtgärder SPS-avtalet ochom av-
tekniskatalet handelshinder TBT-avtalet. SPS-avtalet behandlar åt-om

gärder syfte skydda risker förbundna intaget livs-medär motattvars av
medel fodermedel spridning djur-och och växtskadegörare.samt av
TBT-avtalet behandlar stället vissa tekniska föreskrifter föri typer av

föreskrifternas efterlevnad.standarder kontrollsamtvaror, av
regler fårGrundläggande för WTO:s endast vidtaär att man

skydd den den miljön risker för-befolkningen eller motav egnaegna
knippade med föreskriva högsta tillåtnaMan får således t.ex.varor. om
halt kadmium för skydda den miljön.i gödningsämnen Manattav egna

vidarefår ha krav produktionsprocessen kraven har bety-gällersom om
för den importerade krav renlighet livs-delse egenskaper, ivarans

medelsindustrin de berör förknippadesåledes tillåtna då risker medär
slutprodukten, livsmedlen. får inte haMan däremot krav rörsom pro-
duktionsprocessen har betydelse för miljönkraven endast ellerom
arbetsvillkoren i tillverkningslaitdet. Till skillnad från i finnsEU i WTO

minimiregler miljö förhållanden,inga avseende eller sociala det
globala planet andrasköts dessa frågor eller inom förorgan ramenav
internationella konventioner.

WTO-reglerna tillåter således för intenärvarande att man
tillgriper handelsrestriktioner för påverka socialamiljö elleratt
förhållanden i andra länder. Detta helt vilka krav ställeroavsett man
tillverkningen i det landet. Om viss produktion i det landetegna egna

striktaberörs regler detta således inte stöd krav attav ger
Änimporterade skall tillverkade enligt mindreregler.varor vara samma

skäl restriktioner åberopakan för konkurrens-attman som
snedvridsförutsättningarna olikheter i kravnivåerna.genom
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handels-i möjliggörapågår WTODiskussioner attom
pådrivande iden globala miljön. EU, ärrestriktioner om somomsorgav

undantagsklausulenförslag itillägg tillframlagthardenna fråga, ett om
undantaget innebäratilltänkta skulleDetArtikel XX.GATT att man

miljö-internationelli enlighet medhandelsrestriktionerfår vidta
med förslagetWTO ställda krav. Syftet åruppfyllerkonvention avsom

skydds-vidtamiljön, inte skall kunnaglobalaskydda den attatt man
tillverkningskostnader.utjämnaåtgärder för att

vissa sydliga EU-ochländer, främst USA, NorgeFrån vissa
handels-skall kunna vidtaförslagframförtsländer har också att man

produktionen i andraförhållanden isocialarestriktioner grund av
länder.

1996 i Singaporei decemberministermöteVid WTO:s
möjligheter tillbåde förslagetresultat,diskuterades, utan om

skäl. Särskiltsocialamiljöskäl ochhandelsrestriktioner avav
för sådanaräddatankarna dåsig årutvecklingsländerna attmotsatte man

införaindustrilånderna skullemedföraskullemöjligheter att
lågprisimport.sigskyddaimportrestriktioner för motatt

Stock-sanktionerats i bl.a.harFörorenaren-betalar-principen
skiljedomar.i några internationellaRiodeklarationenholms- och samt

synvinkel,handelspolitiskfördelaruppenbaraharprincipenTrots utatt
subventioner,kunkurrenssnedvridandeundvikadennakanman genom

i WTO för denna princip.sanktionentydigfinns det ingenså
villkor,vissabetraktas miljöstöd,jordbruksavtalWTO:sI

avlänkademedstödåtgärd, i likhettillåten,dvs.grön,som en
inkomststöd.

utjämningsåtgärder,ochsubventioneravtalWTO:sI somom
Detjordbruket.undantag förvissaUruguayrundan,också i görsslöts

avtaletmiljöstöd. lhur därintresseändåkan man seravvara
karak-harföröverföringoffentligdefinieras stöd mottagarensomsom

angrip-förbjudna,in i olikaStöden delasförmån.tären tre grupper:av
till inhemskaexportstöd stödstöd ochFörbjudnatillåtna. ärbara och

vissastöd,icke-specifikaTillåtna stödimporterade ärframför varor.
engångsstöd tillregionalstödutvecklingsstöd,ochforsknings- samt

anpassningskostnaden. De%till 20miljökrav medbindande avupp
förmedföra skadaotillåtna deangripbara stöden är annanansesom

fårotillåtet stöd konstaterasförbjudet ellerOmhandelsintressen.parts
motåtgärder.avvägdaoch vällämpligavidtaklagande part

kommande WTO-iosannoliktinteförefallerDet att man
miljöstöd ochbehandlakommerjordbruksområdetförhandlingar
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avlänkade Påstöd. industrivaruområdet gäller tämligen strikten
disciplin härvidlag.

En eventuell framtida, och Sverige och EU önskad, föränd-av
ring WTO:s regelsystem skulle möjliggöra handelsrestriktionerav som
till skydd för den globala miljön, basis internationella miljö-av
konventioner. skulle i hög grad beröra jordbruket. Fokus kommer då
riktas miljöstöden, eftersom de i sådant läge direkt skullemot ett
påverka konkurrensförmågan inte bara ekonomiskt möjlig-ävenutan
heten huvudöver kunna produkterna. Inför sådanatt taget exportera en
eventualitet förbereder sig WTO redan för följa miljöstöden,närmareatt
för de snedvridande.äratt se om

Gränsen mellan negativ miljöpåverkan, där förorenaren-betalar-
principen skall gälla, och positiv miljöpåverkan, bibehållandet.ex. av
biodiversitet hjälpmed stöd, kan upplevas eller mindre god-av som mer
tycklig. Som diskuterats hänger dylik intimtgräns medovan en samman
äganderätter och val referensnivåer. Den internationella uppmärk-av
samheten miljöstöden kan komma öka dennaäven anledning.att av

Avslutningsvis kan det tyngdpunkten inom CAP inoteras att om
framtiden konzmer förskjutas nziljön har detta tydligamotnzer
implikotioner i relation till det diskuterade. Om ellerovan nya
förändrade stöd i framtida WTO-förhandlingar skall kunna klassas som
stöd till miljön skulle det fördel det gjortsattvara en noggranna
kartläggningar brett antal ntiljörelaterade ochett detav parametrar att
utformades utvärderingsmetoder det möjligtgör bedömaattsom
ejfekterrza olika regleringar och åtgärder. För i framtiden få gehörav att
för jordbruksrelaterade miljöstöd i WTO det onekligen fördelvore en om
EU kan påvisa stöden specifiktär utformade för nå miljömål ochatt att

miljöeffekter också uppnås. Förutom sådan kunskap kanatt kommaatt
krävas i relation till WTO skulle denatt dessutom underlätta

möjligheterna bilda sig rimlig uppfattning deatt en om pengar som
används inom olika miljöprogram leder till måluppfyllelse. Val förav en
EU regerensnivå blir också central, dels för de inom EUgemensam
gällande konkurrensvillkoren, dels för relationerna till omvärlden och

för stöd referensnivân.utöveracceptansen

4.4 Regional- och landsbygdsutvecklingspolitik

4.4.1 Teorier den regionalaöver utvecklingen

viktigEn förutsättning för utforma effektiv regionalpolitik äratt atten
förstå drivkrafterna bakom de regionala utvecklingsprocesserna. Att ut-
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inteheller görassiglåteråtgärdernavidtagnai deeffektivitetenvärdera
obalan-ekonomiskadenbild deklar genererarprocesser somutan aven

si-med denjämförelsebyggabörutvärderingareftersom enensen,
emel-finnsvidtogs. Detåtgärderna inteinträffaskulletuation omsom

for-nationer, växerellerregioner,varför vissaenighetingenlertid om
någrabeskrivningkortfattad teo-mycketNedanandra. avän engestare

utvecklingen.regionaladendiskussionerförrelevansharrier omsom
handelsteorin"gamlahandelsteorintraditionellaEnligt den

kapitalersättning.ochlönerpriser,utjämningtillledahandel avanses
marknaden.inredenfullbordandetHandelsliberaliseringar avt.ex.som

handels-denutjämning. Inomregionaltillledaofta nyadärförantas
tillledakanmarknadeninternadendäremothävdas snarareteorin att

produk-innebärstordriftsfördelarUtnyttjande attskillnader.ökande av
underlättasProcessenenheter.färretill avkoncentrerastionen

fördelmedkanproduktionsanläggningarStoramarknadsliberaliseringar.
där koncentra-befolkningcentra,vidmarknaden, störreplaceras nära

finnstillväxtteorindenOckså inom argu-tionsfördelarna störst.är nya
Tillväxt-länder/regioner.olikamellanutjämningspontanmotment en

i sintekniksatsningarblandbero somannat nyansesprocessen
branscher,vissateorin kanEnligtutveckling.till fortsattledakantur

till-frånspridningseffekterhögteknologiska. storadefrämst genererar
låg-Traditionellaekonomin.omkringliggandedentillväxtprocessen

bransch-regionsverkan. Enpositivahar inteteknologiindustrier samma
förkonsekvenserbetydandehaså sättsammansättning kommer att

empiriskaoch denomstriddtillväxtteorin ärtillväxtpotentialen. Den nya
tillväxtteoringamladenpåpekasbörosäker. Det attunderbyggnaden

ikappkommakommerregionerländer attfattigareimplicerar att
kapital-medi taktsjunkermarginalproduktivitet attkapitaletseftersom

ökar.akumulationen
användskonkurrensfördelarnationernas1990teoriPorters om

Regionalautvecklingen.regionaladendra slutsatser ävenförofta omatt
viktigt elementverksamheter ärstödjandemed ettklusteranhopningar

regionaladenelementviktigt ärEttteoribygge. annati Porters
såblir sättmiljönlokalaDenföretag.besläktade enmellanrivaliteten
krymper.andraochregioner växervissavarförtillförklaringviktig

effektivastför tillväxtmiljöerattraktivaockså1992Cappelin attmenar
distriktenindustriellaDesamverkan.iaktörerregionalaskapas av
TysklandiBaden-WurtenburgDanmark ochJylland iItalien,iEmilien

liggerTonvikten i Porters ansatsfenomen.dettaexempelkan somses
förnyelseförmâga.ochfaktorerdynamiskadock
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Porter och hans många efterföljare hävdar kontinuerligatt en
innovationsprocess är strategisk förutsättning för konkurrenskraft.en
Härav följer behovet skapaett institutionelltattav ett system som
främjar ständig förnyelse. Idag det omfatta bl.a.en skapandeanses av
nätverk, Lehner 1996.se Kvalitetstänkandet.ex. och ständiga förbätt-
ringar produktionen nyckelbegrepp. Tolkningenav begreppetses som av
innovation i dettaär sammanhang ganska vid och omfattar även sociala
innovationer, exempelvis sätt samordna vissa aktiviteter.att Mednya en
sådan blir implikationerna intressantaansats även utanför de
högteknologiska "high-tech" sektorerna.

Saraceno 1996 har för glesbygdsregionernasargumenterat att
utveckling inte skall bygga begreppet skalfördelar dessautan att re-
gioner i stället bör utnyttja samordningsfördelar Ueconomies of scope".
Saraceno bygger sin modell analogi mellan företag ochen ett en re-
gion. Näringslivet i glesbygdsregioner hävdas kännetecknas flexibili-av

den relativt höga förekomstentet p. g.a. mindresett och mångsidigaav
enheter och individer är initiativ. Lantbruksföretagatt tasom vana egna

härutgör bra exempel. Lantbruksföretagenett har ofta diversifierat till
många olika branscher. Saracenos förefaller intressantansats med tanke

glesbygdsregionerna haratt klarat sig bättre än gamla industri-
regioner med ensidig näringsstruktur och småföretagartraditioner.utan
Småföretagen har spelat roll i tillväxten i storstadsregionerstoren och
landsbygdsområden till del saknar längrestor industriellsom en
tradition. Svagare tillväxt småföretag har funnits i traditionellaav
industriregioner.

Ovanstående teorier behandlar ekonomiska förklaringar av
tillväxt- och/eller utvecklingsprocesser. I sina analyser utvecklingen iav

respektive södra Italien betonar Putnamnorra 1996 medborgaranda,
socialt kapital, mångfald och nätverk viktiga element i positivsom en
samhällsutveckling.

Det kan svårt dra entydiga slutsatseratt från devara studier
refererats Om det utvecklas verksamhetersom ovan. kon-ärsom mer

centrerade än önskvärt,är kommer försök begränsasom koncentra-att
tionsprocessen leda till ekonomiskaatt kostnader och effektivitets-
förluster. Man får då ställa sådana effektivitetsförlusterna andramot
aspekter viktiga. Ur social synpunkt kanman detanser kanske vara
motiverat påverka utvecklingen.att Man hamnar dock i klassisken
avvägning mellan fördelning och effektivitet.

Slutsatsen blir det saknas sammanhållenatt och allmänt accepteraden
uppfattning varför vissa regioner ochväxer andraom Destagnerar.
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teorier diskuteras betonar delar denflesta som ovan snarare av
helheten. Vissakomplicerade utvecklingsprocessett ån gemensamma

det gällerförefaller finnas i flera teorier, i synnerhet närnämnare synen
metodolo-på innovationer och vikten förnyelseförmågan. Trots storaav

finnas visst släktskap med tanke-giska skillnader förefaller det ett nya
tillvaxtteorin. båda fallen tillväxten endogeizgångar inom I enses som

uppfattningarIcke desto mindre finns det flera motstridiga ochprocess.
inte empiriskt prövade. Portersmånga de påståenden görs årav som

exempelvis oftahar fått spridning, kritiserasteorier, stor avsom en
fl. för inte har på systematisktandra forskare Bredahl att testats ettm.

antalbygger på har studeratAnalysernasätt. att ettmansnarare
regioner ochfall framgångsrika länder och/eller ilyckosamma tex.

identifiera grunden till framgången. inte allsefterhand försökt Det åratt
problem kan överföras till andrasäkert framgångsmodellatt utansamma

således sådantutvecklade regioner. Kunskapslägetmindre år att
kan på plats.försiktighet vara

för regionalpolitiken/glesbygdspolitiken4.4.2 Argument

imper-glesbygdspolitiken skulle kunnatänkbart förEtt argument vara
fungerar heltlånemarknaden intefektioner i kreditmarknader, d.v.s. att

därför kan svårt för vissa fåtillfredsställande och det attatt gruppervara
ekonomiskt motiverade. Kreditde har projektlån, åräven somom

imperfekta i väl fungerande ekono-tenderarmarknader ävenatt vara
identifiera osäkragäller det förhandkreditgivarenmier. För att

oftaoseriösa lånesökanden. Informationenoch eventuella ärprojekt
mindrenackdel, kreditgivarenassymmetrisk till kreditgivarens dvs. vet

verkliga avsikter, kunskaper ochkreditsökande dennesdenän om
gäller i fråga krediter till nystartad verk-förmåga. synnerhet dettal om

relativtenskild firma eller småföretag där detsamhet söks ärav ensom
inteeftersom den sökandes tidigare prestationersvårare bedömaattsett

harledtråd. de fall där låntagarenkreditgivaren någon lkan enge
hans insats kan detverksamhet starkt beroendeär varaav egensom

bedöma användssvårt för kreditgivarenmycket ettatt om pengarna
för liknande Kostnader1990 resonemang.bra Eggertssonsesätt t.ex.

vidareför kreditbedömning kanlämna och kontrollera underlagför att
empirisk studiei förhållande till sökta belopp. Enbedömas högsom

transak-franska bönder styrker sådanalån hosöver atttesengruppen
1996.Benjamin Phimister,tionskostnader har betydelse, se and

kreditransone-risker leder i sådana fall tillKreditinstitutens ovilja att ta
förhelt utebli. Liknandei fall kan krediterna ärring; värsta argument
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gäller diskussioner speciella kreditinstitutionerövrigt vanligt detnär om
och räntesubventioner till sektorn.för utlåning till lantbruket

till speciellaArgumentationen kan användas motiveraattovan
nödvändigtvis ikrediter verksamhet överhuvudtaget, intetill småskalig

glesbygder domineras ofta mycket småglesbygden. Näringslivet i av
småföretag innebär antalet företag kan haföretag. Anhopning att somav

för små bedrivaproblem krediter ellermed erhålla är attatt som
kanmarknadsföring, motiveraframgångsrik produktutveckling eller

Även kostnaderna förspeciella regionala samordningsinsatser. varjeom
samordning motiverad.enskilt företag kan ibland offentligär stora vara

motiveramarknadsimperfektion skulle kunnaEn somannan
bosättningenglesbygdsstöd miljöproblem kan motverkas ochär att om

stället förekonomiska aktiviteten spridd iden är över attytan varamer
vanligtfåtal mycketkoncentrerad till ställen. Dettaett argument var

expanderande städerna70-talet glesbygder ställdes de snabbtnär mot
sociala inkluderades i analysen. Argu-och storstädernas problemäven

ordentligavärderas empiriskt innan det gjortsmåste dock ochmentet
högst osäkert. Vissa miljöproblem lösesanalyser kan det betraktas som

koncentrerade insatser i andra kanske löseskanske bäst tätorter,genom
befolkning. gäller jordbruksproduktionensspridd När detbäst med re-

vissa fördelar för koncentrationfinns det starkgionala utbredning om en
i regioner där produktionenundviks. blir miljöbelastningen deDels

mindre, dels bevaras biodiversiteten i deskulle koncentrerasannars
upphöra. dock högstregioner produktionen eljest skulle Detdär är

fullo motivera denosäkert argumentation till kanden sortensom
jordbruksproduktionen mellan regionerna.nuvarande allokeringen av

viss delAvslutningsvis det konstateras regionala stöd tillkan att en
fungerande kredit-skulle med hänsyn till dåligtkunna motiveras

aspekternamarknader med miljöargument. Eftersom ingeneller ärav
för glesbygd eller empiriskt väl underbygdssig specifik enbart synesvare

väldefinieradeproblematiken till korrektionen fördet svårt reduceraatt
och glesbygdsstödetzmarknadsimperfektioner. kanske regional-Ytterst är

till uttryckbefolkningens preferenser såsom dessa kommermotiverade av
det politiska systemet.genom
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regionalpolitik diskussion svensktLandsbygdspolitik och4.4.3 ettur-
perspektiv

ochNågra definitioner avgränsningar
Sektorspolitikensektorspolitik.Jordbrukspolitiken exempelutgör ett

nation ellertillhandahålla offentliga tjänster igår vanligtvis ut att en
påver-Regionalpolitikenförhållanden ekonomin.reglera i branschen av

Närings-näringspolitiken.och besläktad medkar flera sektorer är nära
regional-nationell tillväxt medanpolitikens uppgift främjaär att en

Skillnaden mellanfrämja tillväxt i regioner.politiken avseddär att svaga
rumsligavid den dimen-näringspolitiken regionalpolitik går såledesoch

enligt riksdagbeslutför svenska regionalpolitikensionen. Målet den är
mellan landets olika delarbidra till sammanhållning samt attatt en

till Sveriges utveckling.för samtliga regioner medverkaunderlätta att
uppfattas såsomRegionalpolitiken, såsom den vanligtvis och

specifika åtgärder påverkaden har definierats går ut att genomovan,
och projektverksamhetregionala utvecklingen. Företagsstödden är
emellertid offentlig politikexempel åtgärder. allmänhet harvanliga I

sammanlagda regio-följder i huvudsak avsedda. Denrad deutöveren
uppnå måleffekten åtgärder primärt syftar till helt andranala attav som

den regionalpolitiken. Denbrukar i detta sammanhang benämnas stora
rumsliga dimensionenregionalpolitiken således denutgörstora avav

lilla regionalpolitiken bestårsamhällelig politik, medan denannan av
speciellt destinerade åtgärder.

faktorers för regionala balansenOlika betydelse den
ekonomiska denMan bör medveten i ärtermer storaattvara om

lilla.omfångsrik och betydelsefull denregionalpolitiken betydligt änmer
Sverige har sin främsta grund i dengoda regionala balansen iDen

välfärdspolitiken offentlig produceradindividorienterade generella
socialförsäkringssystem, enhetligt bidragssystemservice, obligatoriskt

nyligen avslutade utredningenbehovsprövade insatser. Densamt om
behandlar frågorna ingående. Mekanis-regionalpolitiken, REKOSTAT,

förstå. Utjämnatbakom den regionalpolitiken lättaär attstoramerna
mellaninkomsterna mellan individerna, både livscykeln ochöverman

inkomstfördelningtämligen jämnolika inkomstklasser, får ävenman en
regionala politikenmellan regionerna. bra mått denEtt utgörsstora

transfereringar går till region.skatter ochnettot av som enav
regionalpolitikenEnligt 1996 den lillaNUTEK motsvarar

följakt-miljarderresursöverföringar omkring 3 kronor. Detta utgör
resursöverföringen mellanligen bara mindre del den totalaen av
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regionerna. Slutsatsen står sig efter EU-medlemskapet införan-ochäven
det strukturfonderna.av

radEn andra faktorer, inte återspeglas i den statligasom
utgifts- och inkomstbalansen det regionala planet, betydelsekan ha
för den regionala utvecklingen. l internationellt perspektiv känne-ett
tecknas svenskt näringsliv många och företaggamla ochstoraav en
relativ låg andel och små företag. svenska näringsstrukturenDennya
med dålig tillväxt företagsmå och medelstora och bristande entrep-av
renörskap beror enligt Henreksson 1996 institutionella faktorer och
de spelregler ihar varit gällande Sverige. Systemet har gynnatsom

äldre, kapitalintensiva, lånefinansierade och institutionellt ägdastora,
företag medan trenden har varit sysselsättning i allt utsträck-störreatt
ning skapas i mindre företag 1996.i tjänstesektorn NUTEK,se t.ex.

framHenreksson lyfter speciellt det gamla skattesystemet,
kapitalintensiva företag bättre möjligheter hållastora attsom gav nere

skatten, den höga andelen offentligt sparande framförallt AP-fonderna
prioriterat krediter till etablerade företag, arbetsrättslagstift-samtsom

ning, kostsam för framförallt små företag därär växande ochsom mer
effekter felrekrytering svåra fun-korrigera. Sammantagetär attav en
gerade, enligt Henreksson, institutionerna återhållandede nämndaovan

små nyetablerade företag. troligt faktorer beskrivitsDet deär att som
Henreksson haft negativ effekt företagande glesbygdeniävenav en

eftersom verksamheten där domineras småföretag. bör ocksåDetav
påpekas det nyligen införtshar antal åtgärder stimu-att ett attsom avser
lera sysselsättningen i småföretag exempelvis sänkningar arbets-av
givaravgifter på lönesumma understiger 600 tkr. nyligenlen som
publicerade empiriska studier betonas lantbruksföretagens inves-att
teringsbeslut ekonomiska förhållandenallmänna räntenivåstyrs av som

inflationoch riktade skattelättnader Lagerkvistän se t.ex.snarare av
1996 och Lagerkvist och Andersson 1996.

Varken den regionalpolitiken eller regionala konsekvenserstora
institutionelladen strukturen kommer ianalyserasnärmareatt ut-av

redningen. områden utanförDessa ligger uppdraget. Diskussionen
således koncentrera sig den lilla regionalpolitiken, ikommer att syn-

nerhet glesbygdspolitiken. Samtidigt bör det påpekas regionalpoli-att
och speciellt glesbygdspolitiken,tiken, i delar gårstora ut att genom

riktade stimuleraåtgärder småskalig företagsamhet lands- och gles-
bygden. Framgången för byggerdessa åtgärder de inte motverkasatt

företagarklimat för de mindre företagen.ärett ogynnsamtav som
bör också hålla minne förutsättningarnaMan i för denatt stora

regionalpolitiken, för denhar dominerande delen densvaratsom av
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medtaktförändras. lhåller attutjämningen, attregionala att
regionermellanskillnaderkommertrimmas atttransfereringssystemet

harverksamhetstatligförändradtill följdproblemRegionalaöka. av
statligttidigareochnedskärningar närviduppmärksammatsfrämst

konkurrens.fördirektiv ochgivitsverksamhetmonopoliserad utsattsnya
frånlyfterarbeteutredningenstill representantkommentarI enen

statligaÄlvsborgs konkurrensutsattadeviktenframlänsstyrelse av
gles-förbetydelsefull faktormycketkommunikationsverken som en

långvägaSubventionermöjligheter. transporterframtidabygdens av
glesbygden.imindre företagmedel föro.dyl. nämns attett gynnasom

framtidsperspektivtillbakablick ochregionalpolitikensvenskaDen -
Norrlands-s.k.regionalpolitiken detsvenskatill denUrsprunget var

gles-människor750 000lämnade19601940 ochMellanproblemet.
ned-tillknutetUtflyttningentill städerna.flyttandebygden och var

exodusDennaskogsbruket.jord- ochinomsysselsättningenigången ur
hadeNorrlandnordliga skogslänen.femfrämst dedrabbadeglesbygden

regio-svenskatid. Denvid dennaarbetslöshetpåfallande högvidare en
Regionalpolitikenproblem.dettaföddesnalpolitiken responssom en

1960-lokaliseringspolitik i mittenbeteckningenunderintroducerades av
underlättainställdregionalpolitik60-talets atttalet. Medan mest var

socialtunderförsiggåskulle kunnaså denstrukturanpassningen att
förstaUnder70-talet.ambitionerna underhöjdesformer,acceptabla

ilokaliseringspolitikeninlemmades1970-talet ortsystem-hälften av
Sverigesindelninghierarkiskfrånprincip utgickipolitiken som aven

därperiferi,ochåtskillnadtydlig centrummed centrumorter en
poli-ekonomiskadenLiksombekostnad.periferinsansågs gynnas

påregionalpolitikenområden, inriktadesandra atttiken många om-
gynnadefrångiven,förekonomiska tillväxten,fördela den re-togssom

verkstatligaUtlokaliseringenområden.mindre gynnadegioner till de av
värderin-regionalpolitiskauttaladegrundades80-talenochunder 70-

jord-också inomfinnsomsvängningdennaparalleller tillTydligagar.
inriktatbeslut,jordbrukspolitiskamed 1967 årsbrukspolitiken varsom

tillbrukningsenhetersmåarbetskraft frånöverföringstimuleraatt av
l970-talet.stödregionalainförandetillindustrininomarbete av

SverigedrabbadesEfterhandemellertid.Tillväxten avavtog
vikti-deförstålverkenoch nämnateko,industrikriser: attflera varven

80-talethalvanförsta1970-talet ochhalvanandraUnder avgaste. av
industri-iförändringarkoncentreraderegionaltintressetriktades mot

jord-inomsysselsättningenminskningenSamtidigt harstrukturen. av
påverka totalaväsentligtupphörtskogsbrukoch attstoratt nogvara
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förändringar sysselsättningen både det regional och det nationellaav
planet. I efterhand upphörde den starka utflyttningen skogslänen ochur
sysselsåttningsutvecklingen länsnivå kunde beskrivas balanserad.som

Den regionala problmenbilden har därmed förändrats. Huvud-
delen åtgärderna inriktas dock fortfarande de gamla stödområdena.av
Nilsson 1996 konstaterar den svenska regionalpolitiken inte längreatt
bygger klar bild den samhållsprocess den på-en av attsom avser
verka. Inte heller förefaller det finnas klar bild vad de regiona-att en av

problem består I stället definieras politiken utifrån den region som
förefaller ha problem.

Nya förutsättningar för regionalpolitiken
Den nationella och den regionala utvecklingen kommer i framtiden troli-

helt domineras den globala ekonomiska integrationen, integen minstav
den snabbt växande världshandeln. Sydostasiens snabba ekonomiska till-

därväxten, flera länder under lång period har upplevt BNP-en en
tillväxt med Östeuropa,6 7% året och den begynnande tillväxten iom-
bidrar till skapa helt villkor för denatt svenska ekonomin. Man kannya
identifiera två för regionalpolitiken väsentliga aspekter. För det första
innebär den fria rörligheten för kapital och produktionen i ökadattvaror
utsträckning kommer förläggas där lönsamheten högst.att är som

Dessutom sker dramatisk förändring konkurrensförutsätt-en av
ningarna inom rad olika branscher i Sverige, relativten attgenom sett
fattiga länder med låga löner i snabb takt får tillgång till den modernaste
produktionsteknologin. Detta ställer krav verksamheterstora att som
inte längre konkurrenskraftigaär världsmarknaden överförs till andra
sektorer. Kraven snabba anpassningar och ökad flexibilitet och rörlig-
het kommer således med sannolikhetstörsta öka. Regionalpolitikensatt
roll i denna anpassningsprocess kan bli motverka regionalaatt att stora
obalanser ånyo uppstår. I sådant perspektiv framstår detett som
önskvärt regionalpolitiken samordnas med bl.a.att näringspolitiken och
arbetsmarknadspolitiken. Vissa bedömare den ökade globa-attmenar
liseringen kommer åtföljas ökad regionaliseringatt seav en t.ex.
Thörnqvist, 1996.

Fram till början på 1990-talet kunde den regionala balansen
upprätthållas tack den omfattande och expanderande offentligavare
sektorn inklusive försäkringssystemet och den omfördelning skeddesom
via de reglerade monopolen. Sådana insatser beroendeär tillräckligav
hög nationell tillväxt. Med allmänt lägre tillväxt får den regional-en nya
politiken troligen mindreallt roll fördelningspolitiskt instrument.en som
Regionalpolitikens uppgift kan i stället bli och samordnaatt anpassa
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för regionalpolitikenpolitikområden. Målenfrån rad andrainsatser en
allregionaldethandlarförskjutits. Nusåledeshar om ensnarare

tillväxt.bidra till nationensregion förutsättsdär varjetillväxtkampanj
rättvisavillkor ochlikvärdigagamla målkvarstårSamtidigt om

REKOSTAT.
teoriekonomiskföljerinsiktermed deTillsammans som av

kanregionalpolitikenmedlen inomocksåförändringarinnebär dessa att
erbjudagickregionalpolitikengamlaförändras. Denbehöva attut

flyttade hela ellerdei utbyteekonomiska fördelarföretagen attmot
traditionelltexpansiv region. Detill mindreverksamhetendelar enav

till inves-olika subventionerhar varitregionalpolitiska medlenviktigaste
kostnadsnackdelar för produceraföretagensteringar i syfte minska attatt

REKOSTAT,analyseras i ärfrån marknaden. En hypotes,långt som
främjat densannolikt inte harregionalpolitikenkringdärför att ramen

regio-varitkonsekvenserna harregionalaekonomiska tillväxten. De att
hadetaktlångsammaretroligtvis omvandlats i än resursernaomenner

anpassningsförmåga.ochinnovations-för stimulera företagensägnats att
Studiernakontraproduktiv.regionalpolitiken blitenderarPå detta sätt att
regionen,subventioneradeEuropasSyditalien, är mestsom en avav

från delsubventionernatiden förvandlastyder detta. Med en av
därförföreslås iRegionalpolitikenproblemet.lösningen till delen av

flexi-ochkvalitet, innovationstimuleraREKOSTAT inriktas mot att
utbil-till stöd förindustriinvesteringarskifta från stöd tillbilitet samt att

sådantInätverksbildandeforskning teknikspridning,dning, ettetc., regionalpolitik smältatenderar också närings- ochperspektiv att samman
och inte påpå regioner ochpolitikområde. Fokusering skertill orterett

socialekonomiskmindre karaktärPolitiken får ocksåföretag. av
kunskapsutveckling.individensoch satsningaringenjörskonst mer av

glesbygdspolitikenförutsättningar förGenerella
grad giltigregionalpolitiken i högvillkor förDiskussionen ärom nya

utnyttjabemärkelse gäller detglesbygdspolitiken. bredockså för I att
förutsättningar förskapa godaglesbygder besitter ochden potential som

för dessamöjliggörai glesbygdsregionertillväxt och utveckling samt att
utvecklingen.nationellaregioner bidra till denatt

förutsätterekonomisk politikeffektivmeningsfull ochEn
leder till.utvecklingen Endrivkrafter denförståelse de spontanasomav

ocksåvill införade åtgärderväldefinierad målsättning med ärmansom
det iglesbygdspolitiken gällergäller regional- ochviktig. När det

eftersomkaraktärteknologiska utvecklingenssynnerhet förstå denatt
aktivitetens rumsligaför den ekonomiskavarit utslagsgivandedenna har
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fördelning. Tittar bakåt i tiden kan det konstateras rädsla förman att
avfolkning landsbygden har varit starkt motiv bakom jordbruks-av ett
politiska ingrepp. Östeuropa.Samma tankegångar återkommer förnu
Jordbrukspolitiken har emellertid inte lyckats förhindra avfolkningen och
koncentrationen befolkningen till ochtätorter större städer. Meka-av
nismerna Ökningenbakom detta "misslyckande" lättaär förstå.att av
arbetsproduktivitet och begränsat produktionsutrymme har lettett till
avgång arbetskraften jordbruket. Jordbruksproduktionen har varitav ur
utspridd och har framförallt kännetecknats bristande skalfördelar.av
Små enheter har därför varit effektiva. De aktiviteter lantbruks-som
befolkningen främst övergått till industri- och serviceproduktion har
kännetecknats skalfördelar.större Större enheter har därför krävts förav

bedriva produktionen effektivatt vilket lettsätt till koncentra-ett ett
tionsbehov. Utvecklingen har då missgynnat glesbygden.

Teknologins betydelse för produktionens lokalisering tyd-syns
ligt betraktarnär utvecklingen inom produktionen fjäderfä ochman av
då i synnerhet ägg. Denna produktion tidigare väl spridd helaövervar
landet och nästan varje gård hade värphöns. Numera fåtalettsvarar

producenter för detstora nationella behovet. Anläggnin-merparten av
dessutom Ävenär lokaliserade i de tätbefolkade delarna landet.garna av

fläskproduktion relativtär koncentrerad medan mjölkproduktion fort-
farande förhållandevisär spridd. Produktionsteknologins biologisktmer
och tekniska egenskaper styrande förär utvecklingen, regionalaäven om
stöd tydligt kan påverka produktionens fördelning se vidare diskus-
sionen i kapitel fem.

Den teknologiska utvecklingen ocksåär viktig beakta näratt
diskuterar glesbygdsregionernas relativa konkurrenskraft i fram-man

tiden. Utveckling distansobereonde teknologi mildrar de traditionellaav
nackdelarna med långa avstånd och glest boende. Förbättrade kommuni-
kationer ökar räckvidden för tjänsteproduktion. Distansoberoende pro-
duktion som telemarketing och distansoberoendet.ex. konsumtion
exempelvis användning moderna telefoner, faxar, PC, o.dyl.genom av

det möjligtgör hemifrån sköta många tjänster tidigareatt krävde ettsom
besök banken, lokalisera produktionen till avlägs-posten etc. samt att

Åplatser. andra sidan kan vissa distansoberoende verksamheter lättna
allokeras till utlandet. Enligt NUTEK 1996 har det redan uppstått

5000 jobböver i verksamheter telemarketing, bokingcentralersom m.m.
i glesbygdsregioner. En servicesektor är den lokalastörre än ekono-som

Åmins behov kan på så blisätt i den regionala utvecklingen.motoren
andra sidan innebär informationsteknologins utveckling arbetskraftensatt
utbildningsnivå får ökad betydelse vilket kan missgynna glesbygden.



1997:74SOUanalyserförUtgångspunkter104

fördelar,flerglesbygdenperspektiv harteknologisktSett ettur
teknologis-Andraindustrilokaler.ochboendeförkostnaderlängrebl.a.

ochenheterflexiblamindre,kanglesbygderförfördelarka vara
kvalitetsproduktion.möjligtdethantverkstraditioner gör att satsasom

ochsocialaradfinnsförutsättningarnatekniskadeUtöver en
människorvissaglesbygden. Förförtalarmiljömässiga argument som

statsmiljön.attraktiv änglesbygdeniboendemiljönframstår mersom
friluftsrekreationförmöjligheterandraockså helterbjuderGlesbygden

storstaden gör.vadän -

Integrerad4.4.4

landsbygdbegreppetmedVad menas
täckersamlingsbegreppstad kanland och somBegrepp somses

olikautifråndefinieraslandsbygd kanBegreppetföreteelser.många
ellersocialaekonomiska,geografiska,glesbygden:förkännemärken
olikaglesbygdenfårväljskriteriumvilketBeroendekulturella. som

gårintehuvud attdet över tagetforskareVissautbredning. attmenar
stadochlandmellanövergångeneftersomlandsbygddefiniera begreppet

beräknakritik är ettdennahantera attEttgradvis. sätt attär
förharforskareengelska argumenteratvissaglesbygdsindex som

medvetenvidare attbör1986. Man omEdvards,ochClocke vara
alla.förgånggivnastad inteoch ärlandmellanrelationerna en

Ävenperspektiv.dynamisktidärförkanlandsbygd ettBegreppet ses
olikaanalyserar1996Thörnqvistolika.definieraskanregionbegrepp

kulturella,etnisktnaturgeografiska,iavgränsningsprincipertyper av
administrativa.funktionella eller

urbanafrånlandsbygdsområdensärskiljaMeningsfullheten att
studierholländskaEnligtforskare.vissaifrågasättsområden av

detområden närfrån urbanalandsbygden intesigskiljer1996Strijker,
arbetslöshetförvärvsfrekvens,service,tilltillgånginkomstnivån,gäller

godaochproblemfåhabedömdesHollandiGlesbygdenetc.
Förhållandenboende.ochpendlinggäller arbete,detförutsättningar när

områdengenerelltför EUrepresentativaifrånlångt menHollandi är
EU-länder.flestai definnastordeHollandidelikarförhållandendär

mellanmycketsigskiljerlandsbygdbegreppetInnebörden av
samtligabetraktargäller dettagradhögreEU-länder. l än manolika om

isammanställningdentydligt iframgår gessomOECD-länder. Det
kri-Vanliga1994.Indicat0rsRuralCreatingOECD-publikationen

befolkningstät-ekonomin,lokalai denandelprimårnäringarnasterier år
enkeltheltlandsbygduppfattasIbland sommarkanvändning.het,

ickestad
.
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Svårigheten finna definition begreppet gles-att en gemensam av
bygd återspeglar det faktum Europas glesbygder mycket diversi-äratt
fierade. Glesbygdsområden inom Europa uppvisar spridning närstoren
det gäller näringsstruktur, inkomst capita, befolkningsstruktur,per
graden integration med den övriga ekonomin. Glesbygderna kan inteav
längre enkelt beskrivas utifrånsätt centrumperiferiett perspektivet
dvs. med s.k. centrumområden på bekostnadatt periferin.gynnas av
Vissa glesbygder, i synnerhet områden i närheten befolkningscentraav
med lokalt diversifierat näringsliv, har acceptabla inkomster.ett Sådana
områden har ofta haft bättre utveckling mångaän stadsregioner som
drabbats industriell tillbakagång. Perifera glesbygdsregioner medav
ensidig näringsliv har dock fortsatt befolkning. Dessutom haratt tappa
problem inte längre något enkelt geografiskt uppträdermönster iutan
alla regionstyper. Välfärdsproblem bildar geografiskt fragmenteratett
mönster. Det handlar inte längre hela landsdelar antal stad-utan ettom
sdelar, och landsbygdsområdentätorter utvecklas i otakt. Avsaknadsom

problembild kan det svårtgöra formuleraav en gemensam att en
meningsfull politik för Europas glesbygder. Detta problemgemensam
diskuteras i avsnittnärmare 4.5.

Integrerad landsbygdsutveckling
Att definiera begreppet landsbygdsutveckling mycket svårt.är En
integrerad landsbygdsutvecklingspolitik blir inte lättare definiera, iatt
synnerhet inte eftersträvar operationell definition. Vissaom man en
forskare se Bryden 1996 för "allomfattandet.ex. inte-argumenterar en
grering" sektorer, jordbruk,över industri, turism nivåerm.m., lokal,
regional, nationell, EU, aktörer alla berörda inklusive tidigare uteslut-

grupper och dimensioner ekonomiska, sociala, politiska, miljö-na
mässiga. Motiveringen för denna maximalistiska bl.a.syn uppges vara

utvecklingen allomfattande holistiskär dylikatt samt att ansatsen
lättare skulle mobilisera utnyttjande de lokala Sett i dettaav resurserna.
perspektiv förefaller integrerad landsbygdsutveckling univer-en ettvara
salmedel alla slags sociala och ekonomiska problem.mot

Man kan emellertid ställa sig tveksam till integreringenom
skall drivas så långt. Ett alternativ till integrera politiken allaöveratt
tänkbara dimensioner sektorspolitiken flexibelär görs medgeatt attnog
regionala hänsyn. Vidare kan det påpekas all samhällelig politik,att som
bygger på tillerkänna individer vissa grundläggande rättigheteratt
skola, sjukvård m.m. automatiskt kommer leda till regionalaatt
hänsyn måste vid politikens implementering. Så har exempelvis sketttas
i Sverige, där den regionala utjämningen har åstadkommits som en
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offentligadenochvälfärdspolitikenindividorienteradetill denbiprodukt
utbyggnad.jämnfördeladenågorlundasektorns

i allaintegreraspolitikinvändning ärEn att somenannan
konstruera.omöjliglogisktblirförmodligen attavseendenupptänkliga

läggsrestriktionermångasådärsituationikan hamnaMan en
Sektorise-alla.demuppfyllerlösningfinnsdet inte somsystemet att en

kringdiskussioneniproblempolitiken, stortringen ettsomsessomav
lösaenkeltintegår hellerlandsbygdsutveckling, attintegreraden

Enallomfattande.definition inte ärsektoriseringeneftersom per
praktiken,iuppnåbli svårtdessutomkanintegrering attlångtgående

hänsynRegionalalätt.dåaspekterna vägerregionalaspecifikaeftersom
skallde avvägabeaktaharsektorsorganolikamål att omär ett som

aspekterAndrasektorn.delargeografiskaolikaaspekter inomskilda av
såledessigDet rörmiljöeffektertillgänglighet,effektivitet, omär m.m.

kanDessutomelimineras.enkelt kanintemålkonfliktergenuina ensom
komplicerad ochblioftastområdenmångatillförgrenaspolitik som

Även "sektoriseringen".bidrar tilldetta"byråkrati".specialiseradkräva
Cork-konferen-uttryck underockså tillkomskepticismLiknade

regional-rörande1996novemberEU-kommissionen,anordnad avsen,
integreringenFarhågorEU.inomlandsbygdspolitiken attrestesoch om

skillnader ochregionalaökandetillledalandsbygdspolitiken kommerav
denproblemakutadekoncentrera mestsvårigheter omatt resurser

"cohesion"ochsolidaritetfinansiellförför långt. Attdrivs argumentera
själv-ochregionaladen särartenproblematisktocksåkan omvara

förstarkt. Ettförbetonasbestämmandet argumenten gemensamenav
Samtidigtpolitik.går tilldenfinansiering argumen-är att gemensamen

Fischler, förkommissionärenliksomkonferensen,flera talareterade
politikentillgångväsentligdiversitetenregionaladen somenvaratt

regionaloch särartmellan detAvvägningarskulle värna. gemensamma
betydelsefulla.med säkerhetblir

landsbygds-Även definiera begreppetsvårtdet är attom
fler-utveckling ärenighetallmän ettdetråderutveckling attomen

ekonomiskaenbarttillreduceraskanintedimensionellt begrepp som
till in-möjligheterkulturlivochutbildningtillTillgång samtfaktorer.

välutveckladiväsentliga komponenteroftaräknasflyttande ensom
relationlandsbygdsutvecklingspolitik iintegreradlandsbygd. Ser enman

förgrunden. IifaktorernaekonomiskadedockstårCAP-reformtill en
aspekternaekonomiskahand dei förstadärföranalyserarutredningen

utvecklingekonomiskEnlandsbygdsutveckling. ansesgynnsam
landsbygds-förförutsättningnödvändigoftadessutom envara
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utvecklingen i bred bemärkelse. Denna begränsning innebär dock inte ett
ställningstagande för de utelämnade komponenterna saknar betydelse.att

Olika tolkningar
Integrerad landsbygdsutveckling kan tolkas olika. l princip gäller det att

ställning till två frågor; för det första huruvidata integrerad ut-en
veckling endast skall omfatta bättre samordning CAP:s nuvarandeen av
element eller satsningar ska utsträckas till samtliga sektorer denom av
lokala ekonomin, för det andra politiken endast skall tillämpas inomom
nuvarande mål 5b och mål 6 områden eller satsningar ska utsträckasom
till samtliga landsbygder. Sammanlagt leder detta till fyra olika
möjligheter från mycket smal till mycket bred integreraden en syn en
landsbygdsutveckling,enligt figur 4 nedan.

Figur 4 Olika tolkning integrerad landsbygdsutvecklingav

Bättre samordning Omfatta samtliga
nuvarande CAP sektorer i denav

lokala ekonomin

Endast nuvarande
A C mål 5b och mål 6

områden

SamtligaB D
landsbygder

l den smala varianten A skulle politiken fortsatt koncentreras
lantbruk och kringverksamheter behålla den nuvarande territoriellasamt
omfattningen. Alternativt kan politiken behålla koncentrationen lant-
bruk utsträckas till alla landsbygds- och glesbygdsregionerm.m. men
B. En tredje möjlighet situationutgörs där endast, mål 5b ochav en
mål 6 regionerna omfattas alla sektorer finns med i stödsystemetmen



1997:74SOUanalyserUtgångspunkter för108

D.omfattaskunnaalla sektorerochregionerskulle allaSlutligenC.
påpekasdockbörnackdelar. Detochbåde för-haralternativfyraAlla

försdiskussionenberoendealternativ ärvärderingar av omatt av
inledningsvispolitikendenellerförutsättningslöst ensomsesnyaom

jordbrukspolitiken.tidigareersättning denav
versionen Aden smalalandsbygdspolitik iintegreradEn

tillsyftarprimärtåtgärderde attsamordnahandi förstaskulle som
jordbrukspoliti-nämligenlandsbygden,resursanvändningenpåverka

samordna-idag dåligtelementolika ärstrukturfonderna. Dessaken och
ingående komponen-3.2. Deavsnittpåvisades ivilketmed varandra,de

domi-nuvarandeså denbättrebalanserasochsamordnasbör attterna
vidvikt läggsochundviks störreåtgärdermarknadsreglerandenansen av

kompensa-betalasbidragDirektastrukturpolitiken.miljö och somsom
motiverasknappastkan permanentprissänkningarförtioner ensom

redanochfasassiktbidragför dessaskälfinns utåtgärd. Det att
långsiktiga kon-lantbruketsökatillanvändasövergångsfasenunder att

stöd."framåtriktadetillbevarandefrånomformaskurrenskraft, dvs.
Desin läst"."bliver vidCAPutformning ärmed dennaFördelen att

medsamordningsproblemenochutnyttjaskanerfarenheternatidigare
principmindre. Iblirellerundviksområdenandra tarpolitiken man

bibehållalandsbygdsutveckling. Genomlantbruksdelen attsig bara avan
prioritera defortsätter"stödområden"nuvarandefokusering attman

regionerna.behövandemest
lands-integreradtillövergångendockNackdelen är enatt om

detCAP-reform, kandelbygdsutvecklingpolitik varaav ensom enses
direktstödenSerregioner.allaomfattamotiverat som enmanatt

riktas alldemotiveratdetkan motCAPdagens attförlängning vara
dvs.belägendenoberoende ärverksamhet,lantbruksanknuten av var

förväntasvidarekanOmställningsproblemenenligt alternativ B ovan.
landet börHelamycket stöd.erhållerområdeni debli stora nusom

frånarealersättningarnuvarandeomvandla devillomfattas manom
bidragenutvecklingsstöd, görframåtsyftandetillkompensationer somett

tillbidragrimligt lämnaförefallerdetsikt eftersomobehövliga att en
detSåledes kandenoberoende ägeromställning,dylik vararum.av var

landsbygdsutveck-integreradevidga deninledningsvismotiverat att
glesbygdsregioner.allalingspolitiken till

kunnaskulleoch Balternativ AenligtpolitikenintegreradeDen
såväl EU-medelarsenaleningår iredanåtgärderdebygga som

lantbruksföretagutvecklinggällerdetnivå. Närnationellnivå avsom
förbättraråtgärderförtidspensionering,sigdetkan röra somt.ex.om

marknadsinforma-förbättradrådgivning,utbildning ochägostrukturen,
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tion och marknadsföring jordbruksprodukter, stöd till bildandeav av
producentföreningar, satsningar grödor, kvalitetshöjande åtgärdernya
för nå merpris för produkter, utveckling jordbruketsatt ett av
infrastruktur Landsbygdsutvecklingsåtgärder kan omfatta vidare-m.m.
förädling jordbruksprodukter gårdsnivå och användning jord-av av
bruksresurser arbete, mark, maskiner och byggnader till aktiviteter
utanför jordbrukssektor. Exempel sådana aktiviteter gårdsbutiker,är
golfbanor, Bo-på-lantgård och liknande landsbygdsturism. De åtgärder

ingår förordningunder 2078/92 kan fortsättningsvisäven bildasom nu
för miljöstödsåtgärderna. Lantbrukarna kan sälja miljötjänsterstomme

till samhället i övrigt. Givetvis inte alla åtgärderär aktuella i alla länder.
l synnerhet EU utvidgas bör förväntaösterut sigom storman en
spridning mellan länderna. Integrering skulle kunna bygga
"penningpåsemodellen" där lokala myndigheter länsstyrelser eller
motsvarande, under beaktande vissa generella förhållningsregler förav

säkerställa konkurrensneutraliteten, kunde samordna ochatt t.ex. vid
behov omfördela medel mellan strukturstödet till lantbruket Sa, lands-
bygdsutvecklingsstödet 5b och LEADER-II och miljöstödet.

Alternativen och innebärA B landsbygdsutvecklingspolitikenatt
skulle bibehålla stark koppling till lantbruksrelaterade aktiviteter ävenen

den nuvarande CAP ingalunda inskränks till sektorn. Den frågaom som
kan ställas huruvida det finnsär skäl bredda lantbruksutvecklings-att
politikens sektoriella omfattning enligt alternativ C, eller kanske i första
hand D där alla landsbygdsregioner omfattas. Många de aktiviteterav

traditionellt omfattas lantbygdsutvecklingsåtgärder kan hasom av
begränsade lokala marknader, vilket försvårar möjligheterna finnaatt
meningsfulla och lovande satsningar i skala. Sammastörre kan vara
fallet det gäller satsningarnär inom lantbruksföretaget.

Mot alltför fokusering lantbruksnäv talar andraävenen
skäl. Det har påpekats Saraceno, 1996 nedläggning när-att av en
liggande fabrik kan ha negativ effekt denstörre omgivande gles-en
bygden CAP-reform.än Förekomsten attraktiva lokala arbets-en av
marknader viktigt faktor förär beslutet fortsatt aktivitet inomen om
jordbruket, eftersom deltidslantbruket kan jordbruksföretagarnasses som
strategi hantera situationer finansiell riskhantering,att stress,som
jämställdhet eller intresse arbete. Utvecklingen lokalaannatav av
arbetsmarknader skulle främjas landsbygdsutvecklingssatsningarattav
utsträcktes till andra sektorer. Småföretagens diversifiering kan leda till

de stärker varandra i tämligen komplicerat nätverk internaatt ett av
relationer. Satsningar småindustrier i närliggande efterlystestätorter
exempelvis i Cork-deklarationen. Ett generellt för inteargument att
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affärsidéergodatill vissa sektorer ärsatsningar attförhand inskränka
förhandsvårtoch det kanbranscher attfinnas i samtligakan vara

framtidsbranscher.ellersektorervälja lämpligaut
innebärC och Dalternativ attmedvetendockbörMan attvara

39 i Rom-artikeligrundvalaroch dessCAPfrånsigfjärmarman
dvs.bemärkelsen,bredadenpolitik iintegrerad somEnfördraget.
handi förstamotiveradregioner,alla ärochsektorer somallaomfattar

längreCAP-reform. Imedsamband ettiövergångsåtgärd enen
dylikmeningsfullt avgränsasvårtdetskulleperspektiv enattvara

näringspolitiken.ochregionalpolitikenfrånlandsbygdsutvecklingspolitik
arbets-gällerdetnärfinnas ävenskulleSamordningsproblem

samordningsproblemminska attmarknadspolitiken. Ett sätt voreatt
landsbygdsutvecklingsaktiviteterna.traditionellavid detonviktenlägga

ochlänsstyrelsernaadministreradesglesbygdsstödetsvenska avDet som
stödetoch där ävenjordbruk,däriblandnäringar, gavsolikaomfattade

landsbygds-integreradförmodelmöjligkanservicetill enenses som
utvecklingspolitik.

åtgärdersådanatilllika,alltLångsiktigt bör annatpengarna,
sektori vilkensysselsättning förvaraktig oavsettpengarnamestsom ger

politikenintegreradestånd. Dentillkommasyssclsättningsökning antas
i såipolitikenekonomiska stort,med denkonsistentocksåbör vara

de insattaställasbörförräntningskrav resurserna.måtto att samma

ochnerifrånUtveckling upp
landsbygds-medsambandispeciellt betonasfrågeställningarDe som

bottom-up-ansatser".ochmobiliseringlokalgällerutvecklingsprojekt
traditionellatill dekomplementväsentligaelementSådana somanses

OECDstudieEnligt1996.Manning,stödåtgärdernaekonomiska aven
tillämpningenieffektivitetenbaraintedylika av1996 ökar ansatser

samhörighet.ökadocksåinnebärdeltagandelokaltåtgärderna, utan
detkanemellertidärbottom-up-ansatsen attmed varasvårigheterna
områdenfåtalellerpåsatsningarstrategiska ettåstadkommasvårt enatt

Riskenlokala intressenter.allamobiliseringgenerellhjälpmed avenav
inblandadeallafördelasnamnrättvisansifinns att resurserna

OECDuppmärksammadesproblem1996. Ett avMeyer, anat som
kan hapartnerskaplokalalegitimitetsproblemoch1996 insynär som

folkvaldaochmyndighetervisvis organ.a
Åtgärderna bottom-upbyggerII-programmetLEADERinom

förstadenutvärderingarheltäckande etappensaknasfilosofin. avDet av
ledstjärna.ocksåbottom-updärLEADER-projektet ansatser envar

målstruktureneftersomlättinte görahellerutvärderingarDylika är att
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ofta har varit oklar. Enligt Meyer har effekterna sysselsättning varit
blygsamma. Carlssons 1993 studier olika byutvecklingsprojekt iav
Norrbotten visar resultaten sällan blir de avsedda. Dettaattm.m.
inträffar inte nödvändigtvis därför centrala beslut latt perverteras.
stället det sig situationerrör med många inblandande och mångaom
intentioner, där det på förhand inte möjligtär avgöraatt vems
intentioner kommer förstyrandesom vara processen.

Avslutande noteringar
Anslutningsvis bör det påpekas de principer för regional- ochatt
glesbygdspolitik diskuterats redan till del har isom storovan omsatts
praktiskt bruk i Sverige och i EU. Exempelvis kan det svenska gles-
bygdsstödet beskrivas integrerad politik. Det hade klartsom en ett
territoriell fokus, åtgärderna riktades till olika branscher och delades ut

myndighet. Kampanjen Hela Sverige skall leva" och densammaav
efterföljande byapolitiken utgör exempel utveckling nerifrån ochett

Glesbygdsverkets arbete med pilotprojekt kan försökupp. attses som
stimulera social förnyelse och innovationer.

Arbetet med strukturfonderna har flera egenskaper känne-som
tecknar integrerad politik: partnerskap medverkan från EU-kommis-en
sionen, nationella och regional administration i planering, implemen-
tering och kontroll åtgärder, koordinering mellan fonderna och EIBav
Europeiska Investeringsbanken, additionalitet territoriell i ställetsamt
för sektoriell orientering. kritikDen riktas fonderna gällermotsom

mellan det grundläggande konceptet och dess implementeringgapet
Urff, 1996. Kritiken riktas bl.a. utvecklingsmälsättningar inteattmot

väl operationaliserade,är medel sprids i stället för koncentrerasatt ut att
de behövande regionerna, åtgärderna inte tillräckligtmest väläratt

koordinerade, additionalitet inte kan jämför avsnittatt nästagaranteras
principen partnerskap inte alltid tillämpassamt den regionalaatt om

och lokala nivån.

4.5 Sammanfattning: principer för integrerad jord-en
bruks- och landsbygdspolitik

den tidigareI diskussionen avsnitt 3.1 argumenterades det för deatt
officiella målen för den jordbrukspolitiken återspeglargemensamma
problem och prioriteringar inte längre kan relevanta ochsom anses vara
därför kan Nedanomprövas. diskussionerna i de tidigaresummeras
avsnitten under 4.4, i syfte identifiera relevanta målsättningarna föratt

jordbrukspolitik.en ny
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jordbruks-förstyrandebörpreferenserKonsumenternas vara
producerabörJordbruketinriktning.ochomfattning varorproduktionens

skatte-ellerVarken konsumenterkonsumenterna.efterfrågas avsom
måsteöverskottosäljbaraförkostnadermedbelastasbör sombetalare

till andraomvandlaskostnadertill högaellerdestrueraslångtidslagras,
kon-ochmarknadsanpassatsåledesJordbruket börprodukter. vara
lång-blilantbruksproduktion börförFörutsättningarnakurrenskraftigt.

villkor ärförsäkrasmåsteproducentersvenskaoch somtydligasiktigt
konkurrenterna.medlikvärdiga

den in-mål förviktigtjordbruksproduktion börUthållig ettvara
sådantbedrivasbörjordbruketinnebär ettpolitiken. Dettegrerade att

riktfrämjas,med etthushållning attlångsiktig naturresursersätt att en
miljöbelast-bevaraskulturlandskapoch attjordbruks- samtoch varierat

bekämpnings-användningochväxtnäringsläckageföljdtillningen avav
dessauppfyllandetfrämjabörjordbrukettillStödminimeras. avmedel

miljömålen.motverkardirektfinnasstödingabörsynnerhetmål. l som
uppföljningsbara.blir klartså deformulerasbörMålen även att

tydliggöraviktigtdetmiljönoch ärjordbruketgäller attdetNär
dagensföljermiljöpåverkannegativamellan denskillnaden avsom

extensivareframföralltvärdenpositivadeochproduktionssystem som
orsakar,jordbruketmiljöproblemdemedför. Förbrukningsformer som

börbekämpningsmedelsläckage,ochväxtnärings- gemensamfrämst en
definierarlagstiftningharmoniseradEnlinje eftersträvas. somEU
regler förnivåförstabör utgöraproduktionenminimikrav aven

skillnader idetankeMedEU.inommiljöpåverkan storajordbrukets
preferensernationellamiljöproblem ochtillståndnaturligasåväl som

ambitionsnivåhögnåsvårttorde detinom EU,gäller att envarasom
därförbör utgörasnivåandraEnlagstiftningen.harmoniserade avden

syftegrundnivån, iregleringarnationella utöverinföramöjligheten att
motiveradlokaltmiljöpåverkan attnegativadenbegränsa ansessomatt

jordbruket iolika kravställsdetdå beaktabörManjustera. att om
avgifter sämreellerkravhårdareåläggsfår deEUolika delar somav

miljö-denkandettaföljdochkonkurrensmöjligheter meravsom en
produktion. Enutkonkurreradblirproduktionenanpassade annanav

lantbrukarnamöjligheten ersättaslutligen utgöras attnivå börtredje av
går utöveråtgärderandraochnyttigheterkollektivaför s.k. som
hadock rättbörEUmiljöpåverkan. attnegativadenregleringen av

konkurrensneutralitet.avseendemedersättningarpröva
följdmiljöproblem uppkommerjordbrukets avEftersom som en

så högiförorenarnabetalasföljerkostnadernadeproduktion bör avsom
miljöskatteråtgärdersådana ärExempelmöjligt.utsträckning som
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bekämpningsmedel och handelsgödsel och lagringskrav stallgödsel. I
fallde det inte effektivtär belägga produktionen med avgifter elleratt

brukningskrav skall åtföljas bör resterande åtgärder i alla fallange som
finansieras näringen, så produktionen bär de kostnader denattav
orsakar. Exempel sådana åtgärder i utbildning, information och råd-
givning till lantbrukarna. För underlätta konsumenternas valatt av varor

konsumtionsfinansieradekan märkningssystem Obligatoriskuppmuntras.
innehållsdeklaration förämnen vissa människor direkt hälso-ärav som
vådliga bör också krävas.

Regleringar jordbrukets negativa miljöpåverkan bör riktasav
direkt det vill uppnå. Kopplade villkor, s.k.mot cross-compliance,man
dvs. ställer villkor för få vissa stödatt inte direktärattman upp som
kopplade till det stödet primärt för,är bör undvikas. Om villkorenavsett
syftar till nå vissa miljömål det olämpligtär dematt beroendegöraatt

stödform inte direktär kopplad till miljöproblemen. Koppladeenav som
villkor kan ledaäven till sanktionerna, uteblivet stöd, inte står iatt t.ex.

Ärproportion till miljöpåverkan. regleringar motiverade miljösyn-ur
punkt bör de därför i första hand utformas så de riktar sig direktatt mot
de aktuella problemen.

För s.k. kollektiva nyttigheter bör samhället jordbruket,ersätta
ersättningen inte kan åstadkommas Samma principersätt.om annat

bör gälla de kollektiva nyttigheter härrör från jordbruketoavsett om
Äveneller från andra delar samhället. här kan utbildning, informa-av

tion och demonstrationer ha god effekt, i de fall där mindre anpassnin-
i produktionen kan bidra positivt till utvecklingen. Exempelgar

sådana åtgärder finns i de informationskampanjer bedrivs inomsom
Ävenför de nuvarande miljöstöden. här kan märkningssystemramen

ofta underlätta konsumenternas val. Framtagning kriterier ochav upp-
byggnad kontrollverksamhet kan under vissa förutsättningarav vara
exempel på effektiva offentliga åtgärder.

Statliga förstöd kollektiva nyttigheter kan indelas i två grupper.
Dels sådana generell karaktär där avsikten nåär delav att storen av
lantbrukarna. Utformningen bör då så enkel lantbrukarna förstårattvara
deras innebörd och administrationen inte blir komplicerad. Enatt annan
kategori stöd de riktarär sig kända specifika arealer. För deav motsom
åtgärder kräver komplicerat samspel åtgärder och detaljeradeettsom av
skötselvillkor bör beställningsförfarande tillämpas. Länsstyrelserna,ett
lokala miljöorganisationer, hembygdsföreningar kan i sådana fallm.m.

tillfå uppgift kontraktera speciella lantbrukare för utföra dylikaatt att
tjänster. Inom EU bör flera olika parallellt.prövas Kart-system
läggningen de skyddsvärda biotoperna bör fördjupas såmestav att man
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skattemedlenriktadelsochutvärderingar merframtidadels kan göra
förstödmellanåtskillnadtydligEnområden.prioriteradetilldirekt

åkulturvärdenmaterial, enagenetiskt m.m.biotoper,bevarande av
kretsloppsåtgärderbrukningssystein,uthålligaskapandeochsidan av

ochförändringförutsätterstödskapandeeftersom0.dy1. bör göras,
miljö-nuvarandedeUtvärderingarinnebär avbevarande motsatsen.
åtgär-bedömningarinnefattar omde avså ävenbreddasbörstöden att

kostnadseffektiva.derna är
kostnads-stöden ärbedömamöjligtdet att omgöraFör att

lättbegripliga.ochtydligamål ärderassåutformasdebör atteffektiva
nyttig-sådanautbudsäkerställerdeså ett avriktasvidarebörStöden att

kom-skulleintereferensnivån,formulerade annarssomdenheter, över
medelavsättasdessutombörimplementeringstödensVidstånd.tillma
hjälpTilli stödsystemen.förändringarfortsattainförutvärderingar,för

mätbarasåsomnyckelparametrarantalbörutvärderingar attdylikaför
utbildningInformation,fram.miljön,iförändringar tasindikatorer

deldelsinstrument, avanvändas som enocksåbörrådgivning somoch
inomnationelltsåvälfördels somstöden,själva attimplementeringen av

stöd.florarikhaltigaalltmerdenfrån averfarenheternaspridaEU
roll iaktivarefåskalljordbruket enmånden attI staten anser

för deersättningfåjordbruketsamhälle böruthålligtframtida merett
det.åläggsåtgärderochtjänster som

börglesbygdspolitiken attför varamålsättningenfrämstaDen
miljö-ochekonomiskasociala,kombinationernaunikadefrämja av

konkurrens-glesbygdernasförbasenutgörförutsättningarmässiga som
vidarelandsbygdspolitik bör attvaraintegreradmedSyftetkraft. en

Detlandsbygdsutveckling.självgenererandeochstimulera spontanen
förhållan-institutionellatillkomstenfrämjapolitiken bör avinnebär att

landsbygds-tillStödförnyelseförmåga.ochflexibilitetskaparden som
medansatsningarframåtsyftandetillriktashandförstaiutveckling bör

konserveran-s.k.aktiviteter,icke-konkurrenskraftigastödlångvarigt av
aktiviteter ärbottom-upochdeltagandeLokaltundvikas.börstöd,de

strategi.dylikiviktiga element en
inriktasframtiden moti enförreformeras attbörCAP

s.k.förstödmedtillsammanslandsbygdsutvecklingspolitikintegrerad
ochmiljöproblemtillflyttasdåbörFokusnyttigheter.kollektiva
ochframlyftasbörGlesbygdernas särartglesbygdsproblem.specifika
ochekonomiskagenerelladetillkomplementbör utgörapolitiken ett

landsbygds-integreradEnglesbygderna.påverkaråtgärdersociala som
fokuseraregionalpolitiken,med eni likhetutvecklingspolitik bör,

glesbygdenlandsbygden/harHistorisktsektor. settoch interegion en
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dominerats lantbruk/skogsbruk. Numera glesbygdernasärav
Ävenekonomiska beroende lantbruk mycket försvagat. i Europasav

delar primärjordbruket för mindre 25%mest denänagrara svarar av
totala sysselsättningen. Lantbruket dominerar dock markanvändningen, i
synnerhet i Central- och Sydeuropa. Denna funktion förväntas heller inte
minska i den framtiden.närmaste

Begreppet integrerad landsbygdsutveckling bör i första hand
tolkas så regionala och miljömässiga hänsyn inom jordbrukspolitikenatt
samordnas med den befintliga regional- och glesbygdspolitiken.
Utgångspunkten således jordbrukär i vid bemärkelse; livsmedels-
produktion, produktion jordbruksrávaror, kommersiella aktiviteterav
relaterade till jordbrukets och lantbrukarnas från körslor tillresurser
agroturism, tillhandahållande samhälleliga miljötjänster. Ton-samt av
vikten bör följaktligen ligga samordning åtgärder syftar tillen av som

förbättra lantbrukarnas inkomstmöjligheter förbättra möjlig-att samt att
heterna utnyttja de ekonomiska gles- och landsbygdenatt resurser som
erbjuder. En dylik politik bör, i synnerhet den relateras tillom en
reform CAP, bedrivas i alla glesbygdsregioner. Vidare bör ävenav
åtgärder utanför de traditionella landsbygdsutvecklingsprojekten komma
ifråga för undvika läsningaratt av resurser.

Acceptabla lantbrukarinkomster viktig förutsättning förär en
"levande landsbygd" och hållbar utveckling. Stöd till landsbygdsutveck-
ling betalningar för miljötjänster kan viktiga bidrag församt ses som
möjligheter till utkomst landsbygden. lnkomstmålet föreslås således
förvandlas från oberoende mål till nödvändig förutsättning förett atten
nå övriga mål. Denna ståndpunkt följer den tidigare diskussionenav om
vad kallats jordbrukets specificitet.som

Den svenska ekonomin har genomgått omfattande saneringen
statsfinanserna. För många EU:s länder råder likartade villkor.av av

Saneringen har varit nödvändig åtgärd och har inneburit besparingaren
inom tidigareäven högprioriterade områden. Denna omständighet, till-

med det fortsatta kravet sunda statsfinanser, innebärsammans att
mycket höga effektivitetskrav bör ställas det gäller användningnär av
budgetmedel. Inom EU kan inte förvänta sig änannatman strama
budgetramar. Om användningen direkta stöd ökar och prispolitikenav
minskar i betydelse, ökar kraven effektiv användning budgetmedelav
ytterligare. Med tanke hur belopp hanteras kommerstora attsom
hanteras inom jordbrukspolitikens område bör utvärderingsmetodiken
förbättras och användas kontinuerligt. detta följer bl.a.Av krav
tydliga och uppföljningsbara mål och kontinuerlig utvärdering deen av
gjorda insatserna i syfte finna det kostnadseffektiva sättetatt mest att
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okonven-ochkunna prövaviktigtocksåDet att nyauppnå målen. är
kontraktsformer.ochaktörerinbegriperlösningar nyationella nyasom

tillåtetdetbegränsade bör atterfarenheter är varavåraEftersom
säkertintedessutom attmetoder. Det ärolika enmedexperimentera

sammanhang.allaibästsigvisarlösning vara
tillCAPreformeramålenbörSammanfattningsvis enattvara

långsiktigtinnefattarlandsbygdspolitikoch enintegrerad miljö- som
hushållande medejfektivtfrämjarjordbruksproduktion ettuthållig som:

ochjordbruks-varieratrikt ochekologisktfrämjar ettnaturresurserna,
växtnäringsläckagefrånmiljöbelastningenminimerarkulturlandskap,

kretslopps-jordbruket iintegrerar ettaktivtbekämpningsmedel,och
ochsjälvgenererandebasis spontanlokalpåstimulerarsamhålle, en

institutionella för-tillkomstenfrämjarlandsbygdsutveckling avsamt
glesbygdensåförnyelseförmågaoch attflexibilitetskaparhållanden som

stärkandeömsesidigtintegreradivävsoch tätorten ensamman
utveckling.

subsidiaritetochförArgument4.6 emot

Inledning4.6.1

fråganberörafördeskapitlenföregående att omde utaniDiskussionen
ellerplanetnationelladettillämpasbörpolitikenintegreradeden nya

Fråganspörsmål.dettadiskuterasNedanpolitik.gemensamsom en
tillämpasbörsubsidiaritetsprincipenutsträckningi vilkensåledesgäller

område.jordbrukspolitikens
subsidiaritetsprincipeninfördesMastrichtfördragetmedochI

artikel 3b:Romfördragetiformellt en nysom

den harbefogenheterdeförhandla inomskall somGemenskapen ramen
fördrag.dettadenförställtsharmåldeochtilldelats genomuppsom

behörig skallintegemenskapen ärdärområdenPå de ensam
åtgärdvidtasubsidiaritetsprincipenmedöverensstämmelse eniden

inte iåtgärdenplaneradeför denmålenmåndenoch iendast somom
därför, påochmedlemsstaternauppnåskanutsträckningtillräcklig av

bättreverkningar,elleromfattningåtgärdensplaneradedengrund av
gemenskapsnivå.påuppnåskan

vadgåråtgärd utövernågonvidtaskall inteGemenskapen som
fördrag.i dettamålenuppnåförnödvändigtär attsom
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Innebörden i det sistnämnda stycket unionenär inte skall tillgripaatt
"mer våld nödenän kräver", dvs. de använda instrumenten skall stå iatt
rimlig proportion till syftet med dess användning och kallas därför för
proportionalitetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen kan med beskyl-rätta

förlas formulerad se diskussionen iatt Jerneck, 1995.vagt t.ex.vara
Subsidiaritet tolkas här, efter förebild från CEPR 1995, som

beslut i princip bör fattas så medborgarnanäraatt möjligt, detsom om
inte kan visas centraliseringen har klara fördelar. Bevisbördanatt läggs
med denna formulering förespråkarna centraliseringen.av
Subsidiaritet uppenbarligenär relateradnära till decentralisering. De
båda begreppen dock ingalundaär Tillämpningensynonyma. av
subsidiaritetsprincipen kan mycket väl i det enskilda fallet leda till att
centraliseringen förordas.

Till del handlar diskussionen subsidiaritetsprincipenstor om om
huruvida EU bör mellanstatlig eller överstatlig organisation.vara en en

börDet påpekas EU varkenär det eller det andraatt ärutanena en
hybrid politiska EU innehåller således såväl mellanstatligasystem.av

överstatliga komponenter. Ytterst det sig fördelningrör maktsom om av
mellan nationella och överstatliga institutioner, mellan EU:s institutioner
och nationella/lokala Diskussion önskvärda proportionerorgan. om
mellan överstatlighet och mellanstatlighet ligger utanför utredningens
uppdrag. Den fråga behandlas här begränsadär omfattningsom av mer
och relateras till spörsmålet ekonomiska för- och nackdelar medom en

respektive nationell politik, i synnerhet inom jordbruks-gemensam
området.

EU har befogenheter bedriva politik inom flertal olikaatt ett
områden. Mätt i budgettermer CAP och Strukturfondernaupptar mer-

budgeten 50 % respektive %.30 Mångaparten politikområdenav är
dock betydelsefulla omfattande budgetresurser i anspråk.utan att ta
Inom två områden har unionen exklusiv kompetens. Exempelen
sådana områden handelspolitikenär och skyddet marinaav resurser.
Innebörden exklusiviteten medlemsländernaär förbjudnaärattav att
fatta beslut inom de berörda områdena. Självfallet dessaäregna
områden undantagna frän subsidiaritetsprincipen de omfattasmen
fortfarande proportionalitetsprincipen. Inslag politikav av gemensam
förekommer inom flera domäner där länderna till del har behålliten

självarätten fatta beslut.att
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generellaÖverstatlig någrapolitiknationelleller4.6.2 -
överväganden

beslutsfattande ärdecentraliseratinnebärSubsidiaritetsprincipen ettatt
skälengodaDeföreligger.skäl förgodainte motsatsenföredraatt om

blirpolitik1995CEPR, att gemensamkunnaskulle envara
ellerinkomsternaomfördelningönskvärdmöjliggöreffektivare, aven

kontroll.demokratiskaochinsynmedborgarnasunderlättar
politikförejfektivitetsargumentetvanligaste gemensamDet en

förekommer näreffekterExternaeffekter.s.k.medhar göra externaatt
förekommereffektersådanaOmländer.andrapåverkarpolitiklandsett

dettakanbeaktasdessautformaspolitiken attnationella utandenoch
miljöstörandeeffekter ärExempelineffektivitet. entill externaleda

föreskrifterinhemskaellerländerandra somdrabbarverksamhet som
konkurrens-ellernäringslivetdetförkonkurrensfördelskapar egnaen

centralise-förytterligareEtt argumentföretag.utländskaförnackdelar
effektivare änutformasfall kanvissapolitik iring är att gemensamen

kandärtillnivå. Skälnationelllokal ellertillkommerpolitikden som
harsådanaslag,någotskalfördelar t.ex. somförekommerdet avattvara

Exempelviserfarenheter.ochkunskaperackumuleringmedgöra avatt
finnas ikanskalfördelarområden,olikamellandelaskompetensenkan

ocksåkanDetinformationshantering.och upp-informationsinsamling
bedrivsredanpolitikmedsamordningsvinster somkomma annan

centralt.
innebärländerandraeffekter attFörekomsten externaav

varandra.oberoendepolitiknationellasinutformainte bör avländerna
Ettmåstepolitikenomedelbartinte gemensam.följerdetta att varaAv

nationellakoordineringpolitiköverstatlig ärtill avalternativ enen
reglerformenkankoordinering systemett avEnpolitikinsatser. ta av

listanegativuppfylla t.ex.måstepolitikennationella avden ensom
politik-föredrapolitik är attEnåtgärder. omförbjudna gemensam

implementera.svårellerkomma attsvår överenskoordinering är att om
dettaindustri iochjordbrukjämföraintressantDet är att

förundantagindustripolitik,saknarEUsammanhang. mengemensamen
politikhaftsedanharstålindustrin, starten gemensamoch enk0l- men

konkurrens-underlyderindustripolitikennationellajordbruket. Denför
likakonkurrensobserverasdetSamtidigt kan attlagstiftningen.

delareftersomjordbruketförindustrin storaför änviktigarevillkor är
orörligatillbunden naturresurserjordbruksproduktionen somärav

Dessutomländerna.mellanflyttbarasåledes inte ärochåkermark
ochbegränsningarkvantitativaexpansionproduktionensinskränks av
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restriktioner. miljöförstöringDen industrin harsom genereras av
dessutom i utsträckning effekterstörre andra länder.

Hänsyn till effektivitet kan emellertid också åberopas som
för decentralisering. Ejfektivitetsargumentet för decentralise-argument

ring det kanär svårt centralt utforma politikatt attvara en som passar
lokala förhållanden bristande information central nivåp.g.a. om
lokala preferenser, lokala särdrag förväntade effektersamt av nya
åtgärder. Politik utformas centralt tenderar ofta byggaattsom stan-
dardiserade lösningar, därmed inte behöver relevanta försom vara
enskilda regioner. Rent teoretiskt skulle kunna tänka sig centralman en
politik starkt regionalt differentierad.är I realiteten tenderar docksom
centraliserad politik likartad i olika områden. Centraliseradatt vara
politik kan lätt bli till tvångströja och leda till sänkt välfärdsniväen en
för de länder där de nationella preferenserna skiljer sig från de
värderingar råder i andra länder.som

Ett ofta förekommande omfördelrzingsargument för
centralisering de fattigare länderna, oftaär inkluderar deävenatt man
tilltänkta östliga medlemmarna, så kommer kunna sigsätt unna en

socialpolitikgenerösare och/eller bättre miljöpolitik de eljestänen m.m.
skulle ha gjort. Koppling överföring till vissa områden innebär dockav

visst mått mellanstatlig paternalism. Finns det jord-ett av en gemensam
brukspolitik med starkt miljöinslag ingen industri-ett men gemensam
politik kommer fattigarede länderna lättare kunna åtgärda jord-deatt
bruksrelaterade miljöproblemen, dessa i vissa fall inte behöveräven om

lika akuta miljöstörningar inom industrin.vara som
Det främsta för decentraliserad politik relaterasargumentet en

till möjligheter till insyn och utkräva Utformasrätten att ansvar.
politiken på det nationella eller lokala planet kan utkrävasansvaret

de sedvanliga demokratiska kanalerna. Möjligheterna till utom-genom
parlamentarisk påverkan via uppvaktningar, ochprotester gemensamma
aktioner ökar också eftersom det troligt de lokalaär attmer
makthavarna i utsträckningstörre hänsyn till dylika företeelser, itar
synnerhet de uppmärksammas i lokal/nationalpressen, politikeränom

befinner sig på avlägsen faktumUtöver det politikenort. attsom en
så kan blisätt demokratisk, vilket värde i sig, kanär ävenettmer
effektiviteten öka eftersom resursanvändningen till de lokalaanpassas
preferenserna.

Resonemanget förutsätter såväl det lokala politiskaattovan
administrationen fungerar tillfredsställande. falllsystemet annatsom

vändakan på och hävda utformningargumentet attman en gemensam
politiken i vissa fall kan kvalitetsgaranti, inte bara därför attav vara en
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skälbli bättre, avskulle kunnautformningentekniska somden
politikensynvinkel. Attdemokratiskävendiskuterades ovan, utan ur

skulle kunnaregionala hänsynmedtillämpasutformas gemensamt men
över,starkaregionalt utan attellernationellt tarförhindra grupperatt

utformaspolitikenförlorade. Attgårheltförtjänsterdecentraliseringens
kvalitetsgaranti. Dettaperspektivdetta ensomgemensamt m.a.0. urses

finansieringförutsättning förgrundläggandeockså gemensamär enen
jämför nedan.

begreppetobserverasdetAnslutningsvis kan gemensamatt
graderolikauppvisapolitik kanoklart. Entämligenpolitik avär

delvisheltkanFinansieringengemensamhet. gemensam,vara
utformaspolitikfrågan hurgällerdetnationell. Näreller heltgemensam

förekomma:modellerföljandekan
marknads-länder t.exsamtligaitillämpaspolitikexakt samma

regleringar
individuella varia-innehållermallefterutformaspolitik mensamma

gällande LFAdirektivtioner t.ex.
listapositivfrittfår väljaspolitikennationelladen aven menyur

2078/92förordningundermiljöstödenåtgärdertillåtna t.ex
får vissafritt dockväljasfårpolitiken typernationelladen av

konkurrens-förekomma t.exlista intenegativåtgärder gemensam
lagstiftning

politiken.vid valetföljsprocedurbeslutsregler avsamma

heltpolitiken ärförekommergemensamhet närgradenDen största av
endast begränsasPolitikheltfinansierasochidentisk avgemensamt. som

bemärkelse.egentligai ordetsknappastlistanegativ är gemensamen
likartad.proceduren ärbarapolitik därkanSamma sägas enom

målen.jordbrukspolitiskadeSubsidiaritet och4.6.3

omständigheterallaunderCAPdelarvisauppenbartheltDet är att av
marknadsregleringar-handi förstagällerDettablimåste gemensamma.

land.tredjemedrelationermarknaden ochrörande den internabådena,
prisstabilitetsmâlet.gäller försakSamma

jord-integreradeför denövergripande målendeSer man
avsnitt 4.5,underdiskuteratsvadbakgrundbrukspolitiken, mot somav
miljövänligochbalansregionalutjämning,socialinriktasdenkan

social-elementjordbrukspolitikeninnehållerFöljaktligenproduktion. av
Diskussionenmiljöpolitik.regionalpolitik ävenpolitik, omsamt numera

anknytasmed fördeldärförjordbruksområdet kaninomsubsidiariteten
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dentill generella diskussionen huruvida EU bör ha social-en gemensam
politik, regionalpolitik miljöpolitik. lsamten gemensam en gemensam
sina huvuddrag de jordbrukspolitiska målenär väl i linje med de mål

gäller övriga samhällssektorer.som

Gemensam socialpolitik
Frågan socialpolitik kan inte isoleras från diskussionenom en gemensam

koordinering beskattning. Lättnader/skärpningar socialpoliti-om av av
ken påverkar via skatter ersättning till befintligt kapital och kant.ex.
leda till omallokering kapitalet mellan länder. Koordineringav av
skatterna helt beroende hurär rörliga skattebaserna dvs.är, rörlighetav
i det beskattar, kapital eller arbetskraft.t.ex.man

Kapitalets rörlighet talar för viss samordning skatteratt en av
finns.bör Så länge det finns länder erbjuder kapitalet mycket lågsom en

beskattning, kommer detta givetvis leda till andra länder måsteatt
sina kapitalskatter för behålla attraktionskraft. En utvecklinganpassa att

ständigt sjunkande skatter där länder konkurrerarav som om samma
kapital minskar sin skattebas leder till påfrestningar för denstora
offentliga verksamheten. Problemet kompliceras kapitaletsattav
rörlighet inte begränsas till de nuvarande EU-länderna. Möjligheter till

tillflykt diverse Skatteparadis begränsar samordningens effektivitet,
skulle samordningen behöva ske område.över ännu störrem.a.0. ett

Eftersom arbetskraftens rörlighet mindre, behovetär är att sam-
inkomstskatterordna och arbetskraftsbeskattning mindre påtagligt. Att

rörlighet har betydelse i sammanhanget tydligt attser man genom
jämföra skillnader i inkomstskattenivåer mellan de europeiska länderna

deoch amerikanska delstaterna McKinnon, 1996. detl amerikanska
fallet uppgår skatterna genomgående till cirka 16 %, eftersom amerika-

betydligtär flyttbenägna inom nationen vad européerän ärnare mer
inom kontinenten eller för den delen unionen. Det således inte för-är
vånande kapitalbeskattningen inom harEU sjunkit och jämnatsatt ut
mellan länderna medan skillnader förekommer det gällernärstora
inkomstskatter.

Bortsett från Social charter, där britterna dessutom fått en
undantagsklausul op-out saknar EU socialpolitik. Deen gemensam
föreskrifter specificeras i protokollet överskrids i samtligasom nuvaran-
de medlemsländerna CEPR 1995. faktumDetta illustrerar tydligt
problem med socialpolitik för länder befinner sigen gemensam som
olika BNP-nivåer. Föreskrifter till intet förpliktigande iär de rikaresom
länderna, därför faktiskaden lagstiftningen redan äratt generös,mer
riskerar leda till utslagning företag i de fattigare länderna.att av
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tydligt huråterföreningen illustrerartyskadenErfarenheterna enav
motsvarandeåtföljsintearbetskostnader,höjningsnabb av ensomav

Prob-arbetslöshet.omfattandemyckettilllederproduktivitetshöjning,
förvärrasförväntassocialpolitik kanmed even-lem av engemensamen

förutsätt-ekonomiskaspännvidden i deeftersomöstutvidgningtuell
sigskiljercapitakraftigt. BNPmycketökakommerningarna peratt

CEÖ-lO tio.faktormeds.k.och deEU-15mellan en
blirutvecklingekonomiskskillnader ialltförMed enstora

meningsfulltsikt intekortEUhelaförsocialpolitik ettgemensam
slutsatserhuruvida dessafrågandockkanFortfarandeprojekt. resas

jordbrukspolitiken.inomhänsynsocialpolitiskaförgälleräven
innehållitjordbrukspolitikenperspektiv harhistorisktiSett ett

På aggregeradländer.vissasynnerhet isocialpolitik, ielementstarka av
utifrån inkomst-jordbruksprodukternaprisnivånbestämdesEU-nivå

marknads-änsocialpolitiska hänsynutifrånalltsåmålsättningen, snarare
hänsyn.

jord-iÖvergång sociala inslagetinnebär detstödtill direkta att
träffsäker-ökadDärmed kanpriserna.frikopplas frånbrukspolitiken en

i övrigtsocialpolitikenEftersominkomstmålet.gällerdetuppnåshet när
sikt börinkomststöddirektaförtalar dettaEUnationell inom attär

anföraskan motgenerellaDerenationaliseras. enargumenten som
i synnerhetjordbruket,grad föri lika höggällersocialpolitikgemensam

påpekasdetböröstutvidgning. Dessutom att ettperspektiveti enav
jordbruketförutsätterinkomststöddirekt attutbetalande ett permanentav

verksammai sektorndedvs.inkomstproblemfortfarande har attett
oregleradersättningadekvatnåinte kanproduktionsfaktorerna en

fallet.så inte ärtyderavsnitt 4.2Analysen imarknad. att
beaktadessutominkomststöd börutbetalningVid ett manav

mån-eftersomjordbruksinkomsten,enbartoch inteinkomstentotaladen
jordbrukarnastillhänsynbördeltid. Man ävenjordbruk drivs taga

före-tidigarepåpekatsSomandratillförhållandeiinkomster grupper.
lång-lantbrukettillriktat enbartinkomststöddirektlångsiktigtfaller ett

inkomststöd interiktadedirekteftersom permanentasiktigt ohållbart,
till slutdåoch eftersomföretagareandratill några mangrupper avges

högretidigaredealdrig upplevtlantbrukaredekompenserar" även som
förrimligenbör utsättasjordbrukettillinkomststöddirektpriserna. Ett

församhället,iinkomststödandrabehovsprövning ensomsamma
välfärds-Eftersom1997.Buckwell m.fl.diskussionenutvidgad Lex.se

i övrigtsocialpolitikenmedlemsländer ochEUvarierar mellansystem :s
hänsynsocialpolitiskaskäl förtalar starkasamordnad,inte attär

planet.nationelladetbedrivasbörområde vid behovjordbrukets
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Det bör dock observeras gäller föratt resonemanget ovan
direkta stöd enbart sjyiar till höja inkomsten.permanenta attsom

Betalningen kompensationer för sänkta priser, rimligtvis börav som
bör utbetalas fråntemporär, medel.vara gemensamma

Gemensam miljöpolitik
Det helt uppenbartär alla miljöåtgärder inte behöver samordnas ochatt

EU följaktligen inte behöver ha helt igenom miljö-att en gemensam
politik. Avgörande vilka konsekvenserär miljöproblemen får. Man kan i
sammanhanget urskilja olika miljöproblem: sådana påver-typer av som

enbartkar mindre region, sådana påverkar land, gränsövers-en ettsom
kridande globala problem. förstaI de fallen där problemen ochsamt
lösningarna helt lokalaär saknas det samordningsbehov. Enligt sub-ett
sidiaritetsprincipen förordas i detta läge decentraliserad politik, ochen
till och med olika nationell tillämpning.

Bortsett från den direkta miljöbelastningen och medföljande
kostnader uppkommer ofta koppling till andra länder via effekteren
konkurrenskraften. Låga miljökrav ofta otillbörligt konkur-ettses som
rensmedel. Ibland talas det ntiüöditmpning. Miljödumpning ärrentav om
dock inte lätt definiera. landAtt använder sig miljökravlägreatt ett av
innebär i sig inte miljödumpning. Generellt intebehöversett man
förvänta sig nivå på miljöåtgärder i olika länder. Förutom attsamma
olika påverkas helt olika miljöförorening kannaturtyper av samma
kostnader för minskaexempelvis vissa utsläpp skilja sig kraftigtatt
mellan länder.

De negativa konsekvenserna utsläppen kan dessu-naturenav
värderas olika medborgarna i länderna. Därutöver skillnadertom av ger

klimat påtagligai skillnader i nivån vad ekonomiskt motivera-ärav som
insatserde bekämpningsmedel. Vad rimligt.ex.av som anses vara en

utsläppsnivå kommer i detta läge variera mellan länderna i fråga utan att
någon dumpning föreligger. Under sådana omständigheter förefaller det
rimligt land de politiska preferenserna iatt ett accepterar att ett annat
land helt enkelt olika.är

Argumentet miljödumpning kan dock inte avfärdas helt.om
Medlemsländerna kan frestas använda låga miljökrav sättatt ett attsom
subventionera produktionen och så dra till sig de internationelltsätt
rörliga produktionsfaktorema. dyliktEtt påverka konkurrens-sätt att
kraften kan lättare dölja och därmed erbjuda undandrasättatt ett attvara

konkurrenslagstiftningen.sig
Tillämpat på jordbruket innebär detta rädslan förloraatt att

sådan jordbruksproduktion kan omallokeras till andra länder ledersom
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djurskyddskraven, sättsutsträckningimiljö- eller störreännutill att
eller konsumenter-opinionenallmännadenförhållande tillonödigt lågt i

markbundenickehandi förstasåledessigpreferenser. Det rör omnas
nötkötts-intensivfläsk,fjäderfä,produktion ägg,kvoteradoch icke som

möjligt för konsumenternasigoch föri attDetuppfödning äretc.
produktermiljövänligaochetiskaefterfrågasystematisktattgenom

litakanOm konsumenternariktning.önskvärdproduktionen ipåverka
starkainte någraproduktionsföreskrifter finns detochmiljömärkning
miljö-samordninglederdetta lägeingrepp. Ipolitiskaför avargument

undviks. Detdumpingen"tillföreskrifterdjuretiskamässiga och att
mellanrörligproduktionenhuruvida ärsammanhangeti ärviktiga

produktionkvoteradtillämpadmiljölagstiftningslappländerna. En en
före-kangivetvisdetkonkurrensen, äveneffektermåttligahar om

produktionen.kvoteradeinom denkomma export
samordnabehovetochjordbruksproduktionengällerdet attNär

miljödumpningdock intedetåtgärdernamiljöpolitiska är utan snarare
uppmärksamhet.sigtilldragithar störstasubventionerotillbörliga som

områdedetta ärpolitiken inomsamordningförvanligEtt argument av
upprätthållandetillstödoch/ellerproduktionmiljövänligtillstöd avatt

subventioneraförtäckt sättblimiljövärden, lätt kan attpositiva ett
förinkomststöd. Riskernamaskeratjordbruksproduktionen eller ett
hurmed säkerhetsvårteftersom detpåtagliga är vetamissbruk attär
Såproducenten.kräveruppoffring miljöhänsynenekonomisk avstor

effektendet främstärinte finansierasmiljöstödenlänge gemensamt
avgörande.konkurrenskraften ärsom

produktions-saknarmiljötjänsteröverbetalningenEn ensomav
medel,nationellaskerfinansieringensynnerheteffekt iär, engenomom

producenter.skattebetalare ochlandetsfråga mellan
iproducenterdäremotproduktionssubventionerDolda gynnar

skaparochandra länderiproducenterbekostnadifrågalandet av
Återigen dendet främstgällerkonkurrenssituation.orättvisdärmed en

administrati-och intemarknadenallokeringenproduktion där avstyrs av
försvinnerkvoteringarnajordbrukspolitiken ochLiberaliserasbeslut.va

detbetydelse änlångtvillkor störrelikakonkurrensfråganblir avom
Även doldadock sub-kvoterad kanheltproduktionen äridag.är om

produk-konkurrenskraften. Aveffekterindirektavissaventioner ha
produktions-i flerainvolveradeföretagmångaskåltionstekniska är

dessaKonkurrensenbiprodukter.produktiont.ex. avgenomgrenar
såpåkvoterade, kan sättbehöverintemarknader,angränsande varasom

störas.
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Man kan därför tänka sig harmoniserad lagstiftningen som
definierar minimikrav på produktionen inom EU. Med tanke de stora
skillnad i såväl naturliga tillstånd miljöproblem och nationellasom pre-
ferenser gäller inom kanEU det olämpligt med högsom vara en
ambitionsnivå den harmoniserade lagstiftningen. andraEn nivå kan

möjlighetenutgöras införa nationella regleringar utöver grund-attav
nivån. Man kan då i beaktande olika nationella förhållanden. Ställsta
olika krav jordbruket i olika delar EU får de åläggs hårdareav som
krav eller avgifter konkurrensmöjlighetersämre och följdsom en av
detta kan den miljöanpassade produktionen bli utkonkurreradmer av

produktion, varför all sådan reglering rimligen införs frivilligt iannan
enskilda medlemsstater. En tredje nivå kan möjlighetenutgöras attav

lantbrukarnaersätta för s.k. kollektiva nyttigheter och andra åtgärder
går regleringenutöver den negativa miljöpåverkan. Försom av att

undvika nationella miljöstöd jordbruksproduktionen inomatt gynnar
enskilda länder kan EU behålla dylikarätten ersättningarpröva medatt
avseende konkurrensneutralitet.

Är finansieringen miljöpolitiken till del ärav en gemensam
dolda subventioner problem, konkurrenskraftenäven inteett om
påverkas. Positiva miljövärden konsumeras till del nationellt,stor t.o.m.
lokalt jfr. diskussionen i LAG-utredningen, Ds 1989:63, eller Bergland,
1995 varför betydande nationell eller till och med kommunal finan-en
siering bör motiverad. Satsningar områden bevarande kanvara vars
hävdas internationellt intresse bör givetvis finansierasvara av gemen-

Gemensamma inslag kan också motiverade kontroll-samt. vara som en
funktion för undvika missbruk medel för andra ändamål deatt änav
avsedda. Dessutom behövs förregler åstadkommaattgemensamma en
rättvis fördelning mellan länderna. Risken härvidlagår särskilt stor

det gällernär subventionera positiva miljövärden, eftersom bådeatt
kostnaderna och inte minst svåra uppskattaär se Berglandnytta att t.ex.
1995. Som påpekats förutsätter finansiering alltidovan en gemensam
något form koordinering och politikutövning.av gemensam

Mot iniljöpolitik talar således svårigheternaen gemensam att ut-
forma dylik politik meningsfullt givet densätt, diversi-etten enorma

finns det gäller preferenser ochnär värderingar, naturförhållan-tet som
iden olika regioner förekomsten olika miljöproblemsamt typerav av
förekommer i olika delar gemenskapen. Utformningensom av av

förordning 2078/92, kan liknas vid smörgåsbord då kanettsom man
sig frampröva inte behöver alla återspeglarrätterna, dennatamen av

insikt. Man kan hävda denna utformning har de factoatt genom man
infört element subsidiaritet inom den politiken.ett av gemensamma
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flerberörproblemhävdakunnaskulleför sigl och att somman
tillsammansländernade berördalösasskulle kunnainte alla avmen

lösningar.organisatoriskatillfälligaellersamarbetead hocgenom
diskus-förintegrationflexibelvidliknasskulle kunnaModellen enen

Östersjöländerna, i månskullelogikEnligt denna1995.sion CEPRse
nedsmutsningenmedmiljöproblemkringsamarbetakunnaintresse,av

andraÖstersjön. kringbildassamarbetsprojekt kundeMotsvarandeav
Alpregioneninomskyddmiljöproblem,regionala naturen m.m.t.ex. av

uppnåseffektivitetsvinster kanbetydandetyder dockMycket att
Stor-miljöpolitik.iåtgärderdylikainkludera gemensamatt engenom

betydande ikanerfarenheterackumulationdriftsfördelar varaavgenom
fallet.detta

miljö-globaltmiljöfrågordrivaEUstorlek kankraft sinl avav
individuelladesamarbete sättinternationelladeti ettintresse som

underendastdetta skeGivetvis kanåstadkomma.förmårinteländerna
stånd-kringkanmedlemsländernaförutsättningen gemensammaenasatt
sigkan väntadiskuterats attpå vadMed tankepunkter. manovansom

dettaochmiljönormer/åtgärdernivåerföredrar olikakanländerna
intekanmotsvarandePåuppgift. sättenkelnågoningalundasåledes är

skulle kunnasmå länder görasåsomglobaltsigundandraEU ett ansvar
globalapå depåverkanmarginellaochsin litenhetåberopandeunder av

skeenden.

glesbygdspolitikGemensam
spänningar iskillnader skaparnationella/regionalaFörekomsten storaav

Denländerna.mellansamarbetebyggerEUorganisation somsomen
ingalunda kandetvidaretyderavsnitt 4.4idiskussionen attteoretiska

utjämnas överkommerskillnaderdessa attför givet spontantatttas
förinkomstfördelningsskälsåledes starkafinns gemensamtiden. Det en

ocksåskillnaderna ärjämnaområdet. Att ettregionaladetpolitik ut
mellanomfördela inkomsterBehovetunionen.förofficiellt mål att

andrainomuppgörelserbalanseraföruppkommaocksåkanländerna att
medlems-för flertaleteffekterfördelaktigatilllederområden avsom

andra.förfördelarklarainteellermissgynnarländer gersommen
olikautformas sätt.principikanländernaUtjämning mellan

utformaäröverföradirekt attannat gemensamEtt ettär enatt pengar;
den änländernafattigaredesådantpolitik sätt mer avatt gynnasett

åtgärdernadeexempelvisskekande rika. Detta att gemensammagenom
eftersommedlemsländerna,fattigarei deanvändningtillkommeroftare
elleruppfylls däroftarebaseras attåtgärdernakriterierde som
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graden medfinansiering varierar mellan länderna. Båda utjämnings-av
mekanismer används inom EU.

Vissa bedömare omfördelningar mellanattmenar av resurser
länderna borde ske direktöppet överföring budgetmedelgenom en av
eller budget viaomväg politik, diskussionenseutanen en en gemensam
i CEPR, 1995. Frågan dock huruvidaär detta möjligt. Troligtvisär är

indirektaden omfördelningen, inlindad i regelverkett gemensamt mer
politiskt tilltalande. Härigenom förhindras också fördelningskonflikt och
direkta läsningar. Ett dylikt politiskt förfarande ligger också väl i linje
med det politik isätt EU bedrivits på. Politik bedrivs inom sak-som
områden, hänsynäven hela tiden till balansen mellan de inblan-tasom
dade ländernas intressen.

Satsningar landsbygdsutveckling förefaller väl valtettvara
område det gäller omfördelningnär fattigatill regioner inom EU. Fattig-

förekommerdom ofta landsbygden. Samtidigt bör det observeras att
den regionala "fattigdomen" inte enbart effekt lågtär välstånden av
den nationella nivån kan beroäven avsaknad utjämnandeutan av
åtgärder på det nationella planet. Den relativt goda regionala balansen

råder i Sverige tidigare påpekats,är, i huvudsak resultatsom ettsom av
inhemsk politik, dels den individorienterade välfärdspolitiken, delsen av

ambitiös regional politik. Det förefaller därigenom rimligtenav att
strukturpolitik omfördela till fattigaregenom en gemensam resurser

nationer och i synnerhet till regionerde inte kan dra fördel detsom av
välstånd följer den ekonomiska integrationen. före-Däremotsom av
faller det tveksamt kompensera för avsaknad utjämningatt en av genom

inhemsk politik. De länder lägre grad inkomsten som genom en av
utjämning mellan individer också får grad regionalastörrem.m. en av
skillnader bör inte kunna dra fördel detta kostnaden delvisattav genom
övervältras på andra. Diskussionen i avsnitt anknyter tillnästa detta
problem.

Subsidiaritet och finansieringgemensam
När politik finansieras budget leder detta tillen attur en gemensam
budgeten tenderar öka och bli vad eljeststörre än skulle bliatt som

Ävenfallet. alla länder föredrar budget inser varje nationstramom en
det ligger i och intresse expandera denatt attvars ens gemensamma

budgeten för det enskilda landet angelägna områden. Merkostnaden
faller till del andra medan tillfaller landet självt. Vadstor nyttanen

länderandra lönar det sigän gör spendera mycket själv, dvs. föratt
varje land lönar det sig inte samarbeta för det bästa.att gemensammas
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för detlågmycketblisåledestenderarMarginalkostnaden att
inteprojektmångairesulterar ensvilket annarslandet, somenskilda att

dettaeffektkumuleradstånd. Entillkomma avkanskulle övervägas
heltbudgetexplosion. Det ärtillledertidenochländer överöver en

bemärkelseisubsidiaritet,ochfinansieringuppenbart att gemensamen
medfinansierasochnationella planetdetutformasfulloprojekt tillatt

kombination. Enomöjligfullständigtmedel, ärenbart engemensamma
kravmarginalkostnadennationellahöja den genomlösningmöjlig är att

natio-för detdärstrukturpolitiken, utrymmetmedfinansiering. Inom
det ocksåfinnsprispolitiken,inomsjälvbestämmande änstörreärnella

medfinansiering.kravalltid
budget-medfinansieringenanvändaiEffektivitet ensomatt

páseende.förstavidförefallakandetmindre ändockbegränsning är
addi-säkerställasvårigheternadiskussionen atttidigareJämför den om

medfinansierings-första sättsdetFörstrukturfonderna.itionaliteten
Dessutomområden.måli l25%lågtoftastländerfattigaförkravet

bokföring kankreativGenomfiktiv.medfinansieringenkan vara
förs-nettokostnadensåutgiftsposterolikamellan attomfördelasmedel

kanproblemkortsiktigtbokföringen ärkreativa somettvinner. Den
problemenblirsiktPå längreutgifterna.granskningmotverkas med av

finansieringGemensamhantera.omöjligaprincipiochsvårare att
moralbenämnasbrukarbeteendeanpassningartillledatenderar somatt

eller kanpåverkasområdenblilåtahazard. Genom satsa somattatt
kravenpolitik kanpåverkastänkas gemensamatt enav

delbetalarLändernaverkningslöst.blirpraktikenimedfinansieringen
politikdelärsatsningar menvisserligen de gemensamav enensom

avsaknadidvs.eljest,demedelanvända av enskerdetta att somgenom
fall.i allasjälvaspenderaskullepolitik,gemensam

landEttbeteende.illojaltbelönavidarekan somSystemet
lika,alltregionalpolitik kommer, annatambitiösbedriverexempelvis en

tillknytsutbetalningarnaproblem. Omregionalamedområdenfärreha
lokalhögBNP,regionallågproblemvissaförekomsten typer avav

destraffa sigifrågalandetkan gemensammaarbetslöshet etc. ur
miljöområdet.gällandesigproblem kan göraLiknandeförmånerna.

stöd förfinansielltmiljösatsningarefter med ettliggerländernaFår som
Riskenförsvagat. ärkraftigtföreliggablir motivetikapp,komma attatt

dubbelt.betalarföreliggerländeruppenbar att som
misstänkasåledeskan attgrunderteoretiska gemen-På enman

utgifter ochökadetillledertillmedfinansieringfinansiering, trots,sam
Hurländer.andraproblem stortövervältratillbidrar att egna

Detsäkerhetmed säga.omöjligtprincipipraktikeni är attproblemet år
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går knappast bokstavligt överföra de spelteoretiska forskningsresultatatt
finns till tvärsäkra konklusioner hur det faktiska samarbetetsom om

EU-nivå fungerar. Där ständigtmöts och förhandlar; speletman upp-
således vilket rimligtvis borde tendera till främja lojalitetrepas att

mellan länderna. Man kan dock peka faktorer kan verka isom mot-
riktning. Spelet inte exakt i teorin.satt Nya spelare till-upprepas som

kommer, gamla försvinner. Politiska/ideologiska preferenser kan växla
allteftersom regeringar byts individuellaäven egenskaper hos de in-ut,
blandade kan ha betydelse Detta bidrar till osäkerhet huruvidaetc. man
kan lita på motspelarnas lojalitet i fortsättning. Informationen såledesär
ofullständig. Illojalitet inte omedelbart, i synnerhet inte detnärsyns
gäller långsiktiga anpassningar. Dessutom kan det hända dylikaatt an-
passningar inte till fullo kan kontrolleras deltagarna i förhandlings-av
spelet. Till del kan anpassningsbeteenden uppkomma lägre admi-en
nistrativ nivå, hos län eller kommuner eller motsvarande administrativa
enheter.

Slutsatsen måste därför bli risken för osolidariskt beteende iatt
samarbete mellan medlemsländerna inte kan elimineras och utgifternaatt
därför kan tendera bli högre vad deän "borde" bli. Dettaatt talar mot

områden täcks finansieradeatt stora gemensamtav program.
Ett finansieradeannat argument mot stora gemensamt program

den lågautgörs reversibiliteten tidigare fattade beslut. Resurserav av
gång har tilldelats visa länder svåraär kräva tillbaka.som en att

Överföringarna, sådanaäven tänkta temporära,attsom var vara
förvandlas lätt till "rättigheter". Nya behov uppkommer ledersom
därför till krav nytillskott budgetmedel.av

4.6.4 Kan jordbrukspolitiken renationaliseras

Den slutliga avvägningen huruvida jordbrukspolitiken bör vara gemen-
eller utformas det nationella planet kan knappast renodlatsam vara

akademisk. Inte heller kan bortse från det uppenbara faktumman att en
jordbrukspolitik har funnits i många år. Målsättningarnagemensam och

principerna formulerades redan i Romfördraget/Stresa-konferensen. I
praktisk bruk har politiken funnits sedan andra hälften 60-talet.av

Att fullständigt avskaffa den politiken skulle hagemensamma
långtgående politiska konsekvenser. Två aspekter kan värdavara en

analys, delsnärmare jordbrukspolitikens symbolvärde, dels jordbruks-
politikens roll balansskapare mellan medlemsländernas intressen.som

Jordbrukspolitiken har tradition symbolvärde. Sam-ett stortav
arbetet på jordbrukspolitikens område har länge varit inte bara det mest
omfattande det viktigasteäven europeiskautan samarbetsprojekt. Iav
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denkritikernabrännmärktes gemensam-utvecklingsskedet avtidigadet
i Europastabilitetochfredtillmotståndarnajordbrukspolitiken somma

Europafred itillhänvisar somnågonKnappast1983.Tangerman,
åter-Dettalängre.jordbrukspolitikendenförförsvar gemensamma

medtaktsymbolvårde. I attrollminskadeCAPzstydligt somspeglar
synnerhetiochområden,andra ommångasamarbetetutvecklatEU

rolljordbrukspolitikensblirstånd,tillkommerunionenmonetäraden
Jordbruketsmindre.alltkonstruktioneneuropeiskai denkittetsom

ocksåharsysselsättningensamhällsekonomin ochförbetydelseminskade
sammanhanget.ibetydelse

balansskapandeviktigspelathaJordbrukspolitiken enanses
jordbruks-franskaförMarknadenhistoria.tidigaunionensifunktion

dentilltillträdefickgengäldiTysklandiskulle öppnasprodukter som
detknappastDetta ärindustriprodukter.sinaförmarknadenfranska

axelntyskfranskadenpolitik, äveni dagensinslaget omdominerande
ibådesamarbeteteuropeiska storti detgrundvalarnatillhörfortfarande

dockmåsteintressennationellamellanBalansenjordbruket.inomoch
betydande exportörlängesedan avperspektiv. EU är eni nyttettses

kon-livsmedelsindustrineuropeiska ansesDenjordbruksprodukter.
1996.och Tangerman,Marshvärldsmarknadenkurrenskraftig

kanEUjordbruksprodukter.flertaletproduktionförgällerSamma av
tillträdeoch krävahandelsliberaliseringsstrategidrivatrovärdigtinte en

konkurrens-unionen ärdärområdendemarknaderländersandratill
hemmabruk.förprotektionismsigsamtidigt ägnarkraftig manom

flerapolitiken, varu-utformningennuvarande somDen av
kvoteradbegränsadtillstödhögtbetalagår ett enområden attut

stödmodellenintressen ävenexportörernas omstriderkvantitet, mot
ochstödhögaKombinationenWTO-runda. avöverleva nästaskulle

preferensernatyskadeframförallt motsvaratharkvantiteterkvoterade
hellreskulleEUinomNettoexportörerområde.jordbrukspolitikens

ochpriserhögaexportmöjligheter änökadeochprislägreacceptera
och importörernasexportörernasmellankompromissEnexportstopp. ny

uppfinnas.behövakommerintressen
jordbrukspolitikendenpåpekavidare gemensammabör attMan
renationalisering.betydandegenomgåttharredanavseendenvissa eni
konstateratsredan attdetharmiljöområdetgällerdetNär

elementinneburit2078/92 ettatt avförordningimplementeringen av
Den2politiken.deninominförtsfacto gemensammadesubsidiaritet

inneburit motvidare stort steghar ettunionenutökningensenaste av
påpekakansynnerhetl1994.Rabinowicz, manrenationalisering

ocksåjordbruksstödnationella somförekomsten permanentaav
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Överhuvudtagetfinansieras nationella budgetmedel. har Sverige,ur
ÖsterrikeFinland och fått behålla påfallande mycket den tidigareav

tillämpade nationella jordbrukspolitiken. Utfallet förhandlingarna kanav
betecknats pragmatisk kompromisslösning.som en

De utvecklingstendenser beskrivits typiska förärsom ovan
integrationsprocessen inom EU, även i detta fall skulle kunnaom man
hävda det i strikt bemärkelse sigatt rör disintegration,snarare om en
dvs. renationalisering. Processen har kännetecknats gradualism,en av
pragmatism och sökande efter samförståndslösningar Laffan, 1996.
Även skapandet samförstånd kommer bli allt svårareom när/omattav
unionen detväxer är inte troligt samarbetsmodellen kommeratt att
överges.

Den slutsats kan dras från den historiska utvecklingensom om
framtiden för CAP, plötsligär och radikal renationaliseringatt en av
den politiken förefaller otrolig, eftersom den skulle stridagemensamma

det tidigare observerade samarbetsmönstret.mot De historiska
erfarenheterna tyder dock ingenting hindrar gradvis överföringatt en

vissa funktioner tidigare sköttes på överstatlig nivå, till denav som en
nationella sfären detta skulle visa sig fördelaktig lösning.om vara en
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reformförslagAnalyser5 av

denförImplikationertidenutgeckling överCAP:s5.1 -
reformprocessenframtida

bådeändratsåren,deundersynnerhetihar,Jordbrukspolitiken senare
Trejusteringar.mindreochreformerantal större genomettgenom

1992. Presenta-1988 och1984,genomförts:harCAPreformerstora av
utveckling,CAP:s utandetaljbeskrivatillintesyftarföljer atttionen som

Avsik-utvecklingstendenser.tydligaantalidentifieratill ettattsnarare
ochinriktningentroligadenreflektera övergenomgången ärmed attten

CAP.förändringarframtidaomfattningen avav
omfattan-sigtilldragitoftahar ettCAPreformernaDe avstora

harförändringarbetydelsefullasålantbrukarnaFörintresse.de nog
producent-Förändringartillfällen.andravid avskettemellertid även

tekniskafinjusterafallförekommandeiuppnåttshar attpriserna genom
bety-producenternaförExempelmarknadsförordningar.iparametrar

försälj-vidminimikvantitetkvalitetskrav,gällerförändringardelsefulla
interven-tillleveransvidbetalningdröjsmål förinterventionen,tillning
karaktä-hardetaljerdessaAllalängd.interventionsperiodensochtionen

priserna.förvarieratsocksåhar att styraochpolicyparameteraravren
budgetkrisenreformer ettårs1988och1984både varFör

bådatydligt. Imycketutgifternabegränsasyftetochinslag varviktigt att
regerings-medtoppmötemisslyckatdessutomdetkrävdes ettfallen

med allvisarstånd. Dettatillkommakundereformernainnancheferna
Dereformera.svårjordbrukspolitiken är atttydlighetönskvärd att

mjölkkvoterinförandet samtreformårs1984i avinslagenviktigaste var
pris-knötpraktikeniagromonetära systemet,detreformering somav Är inför-1988marken.tyskadentilljordbruksproduktersättningen
realtjordbruksutgifternainnebärbudgetdisciplin, som attdes kravet
medtillsammanstillväxten,BNI0,74%snabbare änfår ökainte avsett

spannmåls-förkvantitetsgränsspannmål. Enförstabilisatorsystemetett
Överstegs inter-skullegränsenmiljoner160till ton.produktion sattes

höjas.medansvarsavgiftensänkasårpåföljande samtventionspriset
spannmålförträdesprogramockså sominnehöllreformpaket ettSamma

genomslag.något störrefickdock inte
likaintebudgetkostnadernabegränsaomedelbart varMotivet att

MacSharry-reformen.reform,års1992gälldedetframträdande när
eftersominitialt,ökautgifternaberäknadesskeddeverkligenPrecis som
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del stödfinansieringen överfördes från konsumenterna till skatte-en av
betalarna. Samtidigt ledde reformen till mycket kontrollstörre ochen
förutsägbarhet budgctutgifterna, eftersom dessa till övervägandeav en
del historiska referensvärden. Reformen innebar prisernastyrs attav
spannmål och nötkött sänktes och motsvarande direkta bidrag infördes.

direktaDe bidragen beräknades på basis strikt kompensations-ettav
tänkande. Det misslyckade försöket med frivilligt trädesprogramett

med trädeskrav. Dessutom infördes kompletterandeantalersattes ett ett
Övergångenåtgärder. till direkta förstöd spannmål och delvis nöt-

köttsproduktion innebar reformstrategi och brott med deetten ny
tidigare försöken koppla ihop pris- och kvantitetsutveckling.att

års reform1992 den första tydligt påverkades hän-var som av
till pågåendeomvärlden. Den GATT-förhandlingen, Uruguayrun-syn

dan, styrde till del reformens inriktning och flera inslag i reformenstor
direkta anpassningar till det förväntade resultatet GATT-förhand-var av

lingarna.
successivaDe CAP-reformerna har inneburit ständigt ökandeen

komplexitetsgrad. Nya åtgärder har i regel lagts de gamla. På så sätt
innehåller exempelvis marknadsförordningen för spannmål både instru-

tillhörande den ursprungliga prisregleringen stimulerarment som pro-
duktionen med undantag för medansvarsavgifterna tillkommitsom

och tagits bort 1992, direktbidragen kompensation för pris-senare som
sänkningar och produktionsbegränsningssystem för motverkaett att
stimulanseffekten det ursprungliga gränsskyddet och prisstödet.av

Sammanfattningsvis kan trender urskiljas i CAP:stre stora
utveckling: ökad användning direkta bidrag, markerad övergång tillav
kvantitativ produktionsstyrning starkt ökande komplexitet. Tillsamt en
följd framför allt den ökade användningen produktionstyrning harav av
politiken i viss män renationaliserats. Utbetalningar styrs ettnumera av
antal framförhandlade nationsspecifika såsom basareal,parametrar
avkastningsnivåer, kvoter, antal bidragsberättigade djur Med detetc.

och iagromonetära synnerhet användningen monetärasystemet av
utjämningsavgifter, möjliggjordes prisskillnader mellan länderna inom
gemenskapen. Till följd den inre marknadens fullbordan och deav

utjämningsavgifternas avskaffandemonetära har denna form av
renationalisering upphört.

Reformerna CAP kan vidare reaktion uppkom-av ses som
mande kriser. Management by crisis uttryck ofta användsär ett som
för beskriva EG nettoimporterande region CAPatt närprocessen. var en
utformades. Detta den troliga förklaringen tillär politiken från börjanatt
byggde på prisgarantier.öppna En viktig förklaring tillannan
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producenternasförmodligen attprisgarantieröppna varanvändning av
utbudets0rdandramedellerprissignaler,förmågaochvilja att svara

från denskillnadTillunderskattades.systematisktpriselasticitet,
avsågspannmålförundantagmedprisstödetdärpolitiken,svenska

EU förinomprisgarantiernagälldehemmamarknadenförproduktionen
månvissisvenskadet systemetDärigenomkvantiteter.obegränsade var

expansionfrämjaderegleringar avEU:s enmedansjälvreglerande
snabbpriserstabilaoch samthöga avKombinationenproduktionen. av
ökadeochproduktionsökningsnabbtillleddeutvecklingteknisk en

harreformernajordbrukspolitiskaDeöverskott.förbudgetkostnader
resulterandedenlösaolika sättkring attkretsatdeltillhittills stor

budgetkrisen.ochutbuds-kombinerade
jordbruks-svenskamed deCAPreformerJämför avman

tydligmycketframträderefterkrigstidenunder enreformernapolitiska
föregickutredningardeoch somreformernasvenskaskillnad. De

ochhelhetdessijordbrukssektornfokuseratalltidharbesluten
falletintevilket ärjordbrukspolitiken,helagenomgångargenerella av

gången ärproduktertvåellerTendensenCAP. att tagäller endetnär
dettaföljd ten-SomCAP-reformer.gäller avdet entydlig närmycket

CAPtillproduktgruppfrån annan.enproblemenflytta enderar attman
regleringarproduktspecifikaantalkringuppbyggd ettbörjanfrånvar utvecklingenfortsattaDenprodukter.olikamellansigskildeklartsom förstärkts.denharenhetlighet,bristdenna snarareelimineratintehar

jord-debakommotivetledandedetpåpekatsSom varovan
och dessökningproduktionensbegränsareformernabrukspolitiska att

samhällsekonomiskadenochmiljöntillHänsynbudgetkonsekvenser.
Manmotiv.huvudsakligainteutgjorderesursallokeringenieffektiviteten

på, dvs.problemenlöstdet sättpåpeka mandessutom att somkan
direktbegränsningar,ochregleringarkvantitativaanvändning avgenom

dentillkomstenbakomtankengrundläggande avdenstrider mot
anpassningarförhindraraktivtdet aveftersommarknadengemensamma

Medbärkraftiga.ekonomisktärområdentill de mestproduktionen som
internationella hänsynhellerintespeladereformårs1992förundantag

avseendemedrollnågon störrepåtryckningarinternationellaoch
CAP.förändringar av

förändringsfaktorerdelvisföremellertidtalar att nyaMycket
Främstutvecklingen.fortsattadenförutslagsgivandekommer att vara

östutvidgningenmiljöhänsyn,ökadbehovetkan nämnakanske avman
behövadekommersynnerhetI senareåtaganden.internationellaoch

livsmedelmedhandelliberalisering somroll. Denallt större avspela en
sannolikhetmed attstörstakommerUruguayrundanpåbörjades genom
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fortsätta. Redan det hittills har uppnåtts leder till liberaliserings-ettsom
tryck Masch andTangerman, 1996. Den utmaningenstörsta i detta
sammanhang kommer från kravet minskade exportsubventioner.

Sett i längre perspektiv ställer detta EU inför vägval.ett Antingen fårett
sin exportposition eller också måste priserna signärmaman ge upp

världsmarknadsttivän för undvika användningenatt export-av
subventioner. Väljer behålla höga priser kommer EU tvingas tillattman
betydande produktionsminskningar olika former kvotering.genom av
Främst gäller detta fär spannmål och mjölkprodukter. Produktions-
minskningar kan förväntasäven väljer prisnivån tillattom man anpassa
världsmarknaden.

5.2 Kriterier vid analys reformscenarierav

Sedan länge finns omfattande kritik CAP. Kritikenmoten
återspeglar sig delvis i den utvärdering presenterades i kapitelsom
vilken i sin bygger den omfattande forskning finnstur som
området. Med detta bakgrund kan frågan ställas varför politikensom
överlevt så länge. Det inte lätt enkeltär och kortfattat besvaraatt
frågan. Man kan påpeka invändningar dengörsatt motsom

politiken har viktstörre vad falletän undergemensamma nu som var
tidenden politikennär kom till. Dessutom fyllde jordbrukspolitiken

länge mycket viktig funktion för det "europeiska projektet". Deten
hävdas ofta jordbrukspolitikens mycket komplicerade strukturatt är ett
resultat den intrikata balansgången mellan olika länders motstridigaav
intressen. I detta perspektiv jordbrukspolitikens fortlevnadses som en
framgång för strävandena hålla ihop unionen. finnsDet emellertidatt
också mycket omfattande forskning inom för så kallad politisken ramen
ekonomi eller public-choice-skolan lägger vikt vidstörre andrasom
faktorer. lyftsHär fram de organiserade producenternas för-störret.ex.
måga hävda sina intressen jämfört med de oorganiserade konsumen-att

Liknande diskussioner återfinns i Buckwell m.fl. 1997. Public-terna.
choice litteraturen kring CAP har sammanfattas Swinnen och derav van

1994.Zee,
bakgrundMot diskussionen följer det inte blir lättattav ovan

reformera jordbrukspolitiken. Det uppenbartär kravetatt att att
uppnå balans mellan olika länders skiftande intressen kommer spelaatt

för framtidaroll hur reformer utformas. Dessutom det troligtstor ären
politiken kommer ändras stegvis. Reformer kommer såledesatt att att

resultat ekonomiska och politiska faktorer i samverkan.ettvara av
Utfallet svårtkan bli prognostisera. Av denna anledning detatt synes
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änförslag,olika attkonsekvenseranalysera snararemotiverat avatt
i dennafaktumDetförslag. attbästa gruppenidentifieraförsöka ett
intedockinnebärlösningen attbästadenidentifieraavstått attrapport

tillmed hänsynjämföraskommervärderas. Dessa attintealternativen
producenterkonsekvenser,regionalamiljön,konsumenter,effekterna

i sig.produktionenoch
antalbeskrivningarfortsättningsvis ettinnehåller avKapitlet

reformförslagdeIngetCAP.reformer somolikascenarier avöver av
troligtbedömerutredningen mestnågotskall somdiskuteras ses som

och tillriktningi vilkenbildiställetAvsikten ärbäst.eller att avenge
undersigändratänkaskanproduktionensvenskadenomfattningvilken

tagits fram:scenariergrundläggandeharkorthetIförhållanden.olika tre
"MacSharry-medlinjeireformförslagquo-scerzarie"status ettett

alls,inteellerfulltkompenserasantingen utlantbrukarna" därreform
avregle-totalkunna sägasskulle"radikal-reform vara enoch somen

scenarietdet sistavarianternågraanalyserasDärutöverCAP.ring av
används.direktstödformerolikadär av

ständigpolitik iellerCAPbetraktarviOm enprocessensom
disku-årunderreformförslagmängdden senareförändring är somstora

strategi-kommissionensiutgångspunktMedförvånande.inteterats
i deCAPinriktningarframtida treindelakan avgrovtmanpapper

kallasdetkan värtDet attnoteraatt somnämns varaovan.somgrupper
ekonomer,flestavad delinjeiliggerCAPreformeringradikal aven

förespråkar semiljöintressenterochochkonsumentorganisationer natur-
1996, ellerTangermanMasch and1994,Larsen,ekonomer somt.ex.

Konsumentberedningenkonsumentorganisationerfråndokument som
konsumentorgani-europeiskaförparaplyorganetinternationelladeteller

of the Protec-SocietyRoyalfrånolika dokumentellerBEUCsationer
Nether-WWF,England,RuralofProtectionforSocietyBirds,oftion

International, etc.BirdlifeEnvironment,andfor NatureSocietylands
ord inteandrameddenradikalÄven ärinriktning benämnsdylikenom

allmäntinriktningsådan accepte-behovetäroriginell, enavutan snarare
mängdendendela insåledeskanMan storaaktörer.mångablandrad
och olikaMacSharry-reformfördjupadvarianterreformförslag i en
innehållerdär denreformer,omfattande gruppentillförslag senaremer

förslag.antalstortett

scenarierAlternativa5.3

påverkastänkaskunnaskullejordbruksvenskt avhurbelysaFör att
"Statusfram.tagitsberäkningarolikaharCAP,förändringarolika av
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cpu-scenariet" uttrycker bibehållen CAP, dvs. tänkt läge däretten
dagens CAP gäller i framtiden.även

Jordbruksproduktion långsiktig.är Många investeringar har
lång livslängd. Den produktion denoch struktur har i Sverige idag är
därför föruttryck anpassningar till tidigare svensk jordbrukspolitikett
och egentligen inte någon bra bild vadöver gäller för jord-ger som
bruksnäringen under nuvarande CAP.

Ett andra huvudalternativ utgörs scenarie kallat "För-ettav
djupad MacSharijv-refornz Här har prisstöden och gränsskydden sänks
för de produkter inte omfattades 1992 års reform. Jordbrukarnasom av
kompenseras fullt för prissänkningarna med direktbidrag.ut Dagens
kvotsystem också ligga kvar. Man kan dock, liksom i kommissio-antas

strategipapper, diskutera hur hög dylik kompensation börnens en vara.
För illustrera hela skalan, från fullständig kompensationatt till ingen
kompensation alls, redovisas variantäven kallad "Fördjupaden
MacSharry-reform, kompensationutan

Utöver dessa scenarier har några radikala beräkningarmer
genomförts. Dessa scenarier kan illustrationer förändringarses som av

CAP där anpassningen till WTO följer den inriktning iav som anges
kommissionens strategipapper, dvs. det europeiska jordbruket skallatt
klara sig stöd för kunna konkurrera framgångsriktutan världs-att
marknaden. I scenarie har alla direktbetalningar till jordbruketett
slopats, alltså "Szädläs" jordbrukspolitik. Vad detta scenarie villen
illustrera alltsåär nära fullständig nedmontering CAP. Somnog en av

känslighetsanalys detta scenarie har beräkningar gjorts förävenen av
lägre världsmarknadspriser spannmål.

Två ytterligare variationer det radikala har tagitstematmer
fram. I det fallet speglas scenarie där de flesta de stödettena av som
idag används omfördelas till kraftigt förenklad CAP med "Gerterellten
arealstö Genom lägga alla dagens stöd och sedan fördelaatt samman
dem lika hektar erhålls mycket enkel stödpolitik. De kravper en som
ställs i scenariet markenär inte tillåts hanterasatt sättett som
motverkar miljömålen, dvs. den får inte ligga obevuxen, den får inte

igen, planterasväxa med skog eller andra förvandlassätt så denatt
inte enkelt kan omställas till livsmedelsproduktion.

Ytterligare variant på detta erhållerär stödtemaen att man
endast lägger produktionen till "Ekologisk odling Prisernaom man om

desamma iär det tidigare scenariet, generellt stöd utgår endastsom men
till de har ekologisk produktion. För de radikala alternativensom mer
har två känslighetsanalyser genomförts. Dels har arbetskraftskostnaderna

mjölkproduktioneni varierats, dels har transportkostnaderna varierats.
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kortförändringarberäkningargenomförsalternativ avsamtligaFör
långförändringaranalyseninrikashuvudsakisiktoch lång men

sikt.

jordbruksvensktModell5.4 av

harförändringarpolitiskaolikaeffekternabedöma avFör att
modellmatematiskiberäkningarantalgenomföra enlåtit ettutredningen

SLUvidutarbetadModellen är avjordbrukssektorn.svenskadenöver
variantDenberäkningarna.genomfört avävenJonasson,Lars som

gjordaberäkningarbyggerutredningenianvändsmodellen som
Naturvårdsverket.initiativframtagetmaterial avdelvisochLES

i1996, samtdokumenterad i Jonasson enutförligtfinnsModellen
1996.LESipresentationkortfattad

frånutgårföljer resonemanganalyserdedel somEn stor av
därförNedanmodellen.iberäkningar engesolikaresultatenkring av

påpekaståluppbyggd. Det attattmodellen ärtill hurintroduktionkort
verklig-bildkorrektfullständigt avkanintegivetvismodellen enge

bakomdrivkrafternaidentifierahandi förstaiställetSyftet är attheten.
analyse-modellberäkningarnaNärmodellenförändringar anger.de som

orsakernaidentifieradåkanochförändringarnaförklaratvingas manras
ändringarna.beräknadedetill

vilkeniinfångaförsökaföranvändasalltså attkanModellen
förutsättningar.ändradevidförändraskommerproduktionen attriktning

förändringarna,istyrkanberäknakunnadelvisocksåAvsikten är att
kraftigablitänkaskanförskjutningarnaframräknadedehuruvidadvs.

förutsättningardeidentifiera sommöjligtdessutom attDet ärinte.eller
Medindikerat.modellenförändringarför deavgörande somär mest
i derimlighetendiskuteraresultatmodellensutifrånkanordandra man

antagit.förutsättningar man
beräkningargenomförakunnaför avframtagen attModellen är

Sverige.iproduktionenpåverkarjordbrukspolitiska ingreppolikahur
såproduktionsin attförsökerlantbrukarna anpassaGrundtanken är att

termi-ekonomiskImöjligt.resultatekonomisktså bra somnårde ett
jordbruket.fråninkomstersinamaximeralantbrukarnaförutsättsnologi

Konsumenternarepresenterade.konsumenternaocksåfinnsmodellenI
denmindreoch matbilligareblir avdenköpa mat somförväntas mer av

priset.kunnaintevidare styraförutsättsLantbrukarnadyrare.blirsom
prisereftersigförsökalantbrukarevarje anpassaordandraMed antas

påverka.kanintehanpriserdvs.givna,uppleverhan som
modellen.irepresenteradedirektintefinnsLantbrukarna

Produk-lönsam.produktion är mestdenmodellen somväljerIstället
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tionen uttrycks i så kallade bidragskalkyler. Exempelvis representeras
veteodlingen regionala kalkyler, där hektar odlas medav ett vetesom

viss avkastning och denna avkastning kräver given mängdger en en
utsäde, gödning, bekämpningsmedel, traktortimmar. arbetstimmar, kost-
nader för maskiner, kostnader för kapital På motsvarande sättosv. rep-

alla övriga grödor likartade kalkyler.resenteras Animalieproduk-av
tionen beräknas motsvarande Baseratsätt. dylika bidragskalkyler
kan alltså modellen välja mellan bland följande produktionsgrenar:annat

råg, havre, korn, oljeväxter, sockerbetor,vete, potatis, vall, bete,
mjölk, nötkött, och fläsk.

För modellen inte skall välja producera endast denatt grödaatt
lönsamär har antal restriktioner byggtsmest in. Det intesom ärett

möjligt välja all åkermark. Istället måsteatt odlingent.ex. vete vara
sådan den fungerar i växtföljd. Med andraatt ord kan modellen baraen
välja individuella grödor inom vissa givna Relationerna mellanramar.

Ävenolika grödor måste hålla sig inom "god lantbrukssed. vissom en
gröda mycketär lönsam i sig kommer modellen alltså tvingas välja en

gröda produktionen den lönsamma grödan når vissannan om mestav en
nivå.

När det gäller sockerbetor begränsas odlingen de kvoterav som
Ävengäller idag. Produktionen tillåts därför inte bli dagens.större än

mjölkkvoten inlagdär i modellen.
Modellen gäller för Sverige och är uppdelad olikai regioner.

Produktionen i princip indelad efterär de stödomräden gäller försom
dagens så kallade kompensationsbidrag. Tio olika regioner finns, föru-

de områden följer direkt kompensationsbidragen;tom 2a, 2b,som av
5a, 5b, 5C, så återstående areal indeladär i 6m och 6s, där 6m

slättbygder i Svealand och Götalandmotsvarar och där 6snorra mot-
Götalandssvarar södra slättbygder, bilagase 2.

Avkastningen varierar i de olika regionerna. I modellen har
bearbetade bidragskalkyler från LES Kalkylernasanvänts. avkastnings-
nivåer bygger beräknade faktiska normskördar och återger uppmätt
avkastning. För landet helhet marken uppdelad iär två ungefär likasom

"bättre mark och "sämre mark". Inom varjestora regiongrupper:
varierar dock förhållandet mellan bättre och mark. Skånessämre I
slättbygder allär mark klassad bättre medan andelen bättre mark isom

Sverige bara cirka 5%. Klassningenär marken baseras dennorra av
faktiska odlingen de krävande grödorna, dvs. för varje regionav mer

andelenhar bättre och mark beräknatssämre utifrån hur odlingenstor av
krävande grödor faktiskt har varit.



1997:74SOUreformförslagAnalyser140 av

brukningsförhâllanden,ochjordargodakrävergrödorDe som
bördigadeiodlasendastkanpotatis,ocholjeväxterbrödsäd,dvs.

fodersädenlandethelaiodlaskanfodersäd menochVallregionerna.
mark.bättreodlasdå den10%avkasta merantas

harproduktionjordbruksmarkdel tasdärberäkningar urI en
allochmarkallanvänderModellengjorts.justeringarytterligare

hargrödor ettmarkalldvs. somlönsam, gersomproduktion ärsom
markÅ denmodellenläggersidanandra nertåckningsbidrag.positivt

fördelaktigaekonomisktdendärmarkall mestdvs.olönsam,ärsom
fåord kanandraMedtäckningsbidrag. mannegativtgrödan ettger

innebärspannmålsprisetiförändringarsmåmycket t.ex.därsituationer
arealermycket tasmedanpris urhögt storavidanvändsmarkall ettatt

markså lågapriserna är attfall dedeIpris.lågt antagnadrift vid ett
kostnader iökandegradvismedproblemetdrift hanterasberäknas tas ur

spannmålsodlingen.
regionvarjeförgälleravkastningarochkostnader somDe

modellenmark iallOmområdet.inomgenomsnittenrepresenterar
uppstårspannmålsodlingförkostnadgenomsnittligadennahaberäknas

prisernaså fortdriftmark kanallprincipi tasmed urproblemet att
region ivarjeimarkendelaGenomnivå.viss attunder uppsjunker en

hamarkenhalvan antasEnajusterats.effektdenna avhälfter hartvå
"förstdenhalvanandraden antasInomgenomsnittet.kostnader som
varjeFörgenomsnittet.underbetydligtkostnaderhahektarenanvända

kostnadernasedanstigeranvändaväljermodellen atthektarnytt som
dyrare änbetydligthektaren äranvändasistdensålinjärt att

ochhektarenförstadenkostnadernaGenomgenomsnittet. att anpassa
genomsnittligafåkanföljerde sammakostnadsökningarna mansom
undvikervisPå dettaregion.varje maninomkostnaderochlönsamhet

verklighetensamtidigtåtergerochsamtidigtdriftmarkall tas uratt
mark ärvisstillhänsyn merhärigenom attModellenbättre. tar

ochkraftigtvarierakan attarronderingensvårbrukad än attannan,
region.varjebetydligt inomvarierardärförmaskinkostnaderna

finns ävenlandetdelarolikainomförhållanden avOlika
Arbets-bidragskalkylerna.regionaladedelarandrairepresenterade av
de syd-mellanbetydligtvarierargrovfoderproduktioneniåtgången t.ex.

fält, sämreMindreregionerna.nordligareoch deslättbyggdernaliga
kostnaderökadetillledakanförhållandenandraocharrondering som

produk-iarbetstimmarantalhögreberäknatiuttrycktill ettkommer
inomförhållandenaolikadeåterspeglaskalkylernaanvändadeItionen.

förkostnadendärmjölkkalkylerna,ifrämstgrovfoderproduktionen
betydligt.varierargrovfodret
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Modellen bygger vidare på förutsättningen priserna inomatt
Sverige bestäms tillgång och efterfrågan. inom vissa intervall. Omav
produktionen blir konsumtionenstörre än inom landet betalas överskottet
med exportpris. På motsvarande kommerett konsumtionenantaget sätt
betala beräknat importpris produktionen blir lägreett för-änom
brukningen. Mellan dessa beräknade gränspriser varierar priset med
tillgång och efterfrågan. Med andra ord kan modellen illustrerasägas en
svensk marknad med gränsskydd, eller svensk marknad inom EU:sen
gränsskydd, där det kostar till Sverige.att transportera varor

Även inom landet finns det antaganden transportskillnader.om
Förutom de tio produktionsområdena finns det femäven så kallade
marknadsregioner. Indelningen här i princip denmotsvaras av som
gäller för lantbrukarnas ekonomiska föreningar, dvs. för den kooperativt
organiserade förädlingen. Med indelningen i marknadsregioner blir det
möjligt i modellen införa antaganden det kostaratt attom attpengar
skicka spannmål, mjölk och kött mellan regionerna. Utan dyliken
uppdelning skulle modellen kunna mycket produktionanta storen av

mjölk eller nötkött i mycket begränsad del landet,t.ex. deten utan attav
fanns verkliga möjligheter förädla produkterna där eller tilläggatt utan
för dit foder. Med deatt transportkostnadernatransportera antagna
stiger priset till exempel importerad spannmål frän södra Sverige
längre i landet den importerade spannmálen förbrukas.upp

I modellen kommer därför priserna lika inom varjeatt vara
marknadsregion de kan skilja sig mellan olika marknadsregioner.men
Om produktionen exempelvis mjölk kräver foder vad kanänav mer som
produceras inom regionen kommer detta foder kosta lite närmer man
köper det "utifrân". Pâ motsvarande kan konsumentprisernasätt skilja
sig med transportkostnaderna mellan olika regioner. Med andra ord
bestäms priserna endogent modellens förutsättningar.av

Genom de priser, kvoter och stöd vill beräknaatt ange man
effekterna kan ändra modellens förutsättningar. Modellenav man
beräknar sedan vad ekonomer brukar benämna högsta möjliga välfärd
för producenter och konsumenter. Genom välja så ekonomisktatt en

produktionsmix möjligt maximeras producenternasgynnsam som
välfärd. Konsumenternas välfärd maximeras i s.k. konsumentöverskott.
Konsumenternas välfärd bli de kanstörre köpa billigare.antas om varor
Modellen kommer därför inte välja lösning där konsumenternaen
betalar nödvändigt förän Blir produktionen för liten inommaten.mer
landet kommer import ske, dvs. då kommer konsumenterna kunna köpa

till priser aldrig överstiger vad det i modellen kostamaten som antas att
föra till Sverige. l korthet väljer modellen den lösningvaror som ger
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Givetviskonsumtion. ärochproduktionmixentotalt bästaden sätt av
ingenexempelfinns tillDetverkligheten.förenklingmodellen aven
hellerModellenväljer.konsumenterna tari dekvalitetsskillnad varor

distribution ochförädling,imarknadsförhållandentill olikahänsyninte
övergripande sättmodellenspeglarmindredestolcke ettförsäljning.

förändringarolikavidkonsumtionochproduktioni avutvecklingen
på.byggermodellenantagandengivet dejordbrukspolitiken,

karaktärsdrag.delharhärdenModeller typen enav
överdrivsdenlönsam ärefter hurenbartväljsproduktionenEftersom

rad skälfinnaskanförhållanden. Detändradeeffekternatroligen enav
kalkylsynpunkt ärdetvälja mestkanintelantbrukarnavarförtill som ur

döljsförhållanden närföretagsspecifikaradhel man,ekonomiskt. En
genomsnittskalkyler.användermodellen,härdenisom

produktionall ärfrånutgårsjälvtsig attDet säger att manom
ochförutsättningargårdar hadel sämrekommergenomsnittet ensom

verklighetmodellen. Iivadförutsättningar än antasbättreandra ha som
modellendet sättintelantbrukarevissadärmed somkommer reagera

Å händerspegla vadmodellenvillsidan aggrege-andra envisar. som
användningenperspektivet ärl dethelhet.jordbruketförnivå,rad som

rimligtdeteftersommotiverad, attvälgenomsnittskalkyler synesav
beräkning.genomsnittligföljeranpassningarindividuella ensumman av
lantbruketsitrögheterrademellertidfinnsverklighetenl en

långsiktig verk-Jordbruksproduktion ärförändringar.anpassning till
lantbrukar-blandkrävsproduktionsin attannatFörsamhet. att anpassa

vidaretid,längrebestå över attkommerförändringarna entror attna
arrende-omförhandlademaskiner,kunskap,kanske krävsdet nyany

lproduktion.sinbestående ändraförbyggnaderoch enkontrakt attnya
produktionenställetItrögheter.sådanaintemärksmodell anpassas

förhållanden.obehindrat till nya
används förproblematikdennadelfångaförsökaFör avatt en

delssikt,"kortförändringardelstidsperspektiv,tvâscenarievarje
kanproduktionenförändringargällersiktkortsikt". Förlång att av

fastaoch kunskap. Debyggnadermaskiner,befintligautifrån resur-ske
modellensikt och ikortalltså givnabyggnader ärmark ochserna
sikt.kortnyinvesteringar göraskräverförändringaringakan som

eko-det ärnyinvestera,däremotsikt kanPå lång omman
byggnads-andelvissbetyder detmodellenInomiskt motiverat. att aven

skallproduktionenmåste ersättasså detförslitasbeståndet omattantas
medmjölkproduktion, krävsväljaskallmodellenfortgå. För t.ex.att

Med andrastallar.byggalönsamtdetförutsättningar är attdessa nyaatt
binds ikapitalför detersättningfullhalantbrukarnamåsteord som
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stallarna. Ett liknande gäller för maskinkostnaderna. Pâresonemang
siktkort det har tillgång till användbar maskinparkantas att ochman en

kalkylerna innehåller därför maskinkostnad 50 kr/tim, ien som
princip skall spegla kostnaderna för drivmedel och underhåll. På lång
sikt däremot det måste skaffa maskiner. Förantas att detman attnya
skall någon mening med odla krävs därför får täckningvara att att man

föräven och avskrivningar.ränta beräkningarnaI lång sikt därförär
kostnaderna för maskiner 200 kr/tim.

Både kort och lång sikt beräknar modellen jämvikt.en
Modellen räknar fram den produktion och de priser skulle uppståsom

lantbrukarna sig till de priserna givet de disku-om antagnaanpassar
terade förutsättningarna. talaAtt jämvikt kort sikt lite miss-ärom
visande, eftersom jämvikt förutsätter har sig till de för-att anpassatman
hållanden råder, dvs. gjort de investeringar och ändringarattsom man

finner motiverat de ändrade förhållandena. Man kan därför inteman av
förvänta sig modellens jämvikter kort sikt någonsin kommeratt att
uppstå. Dessa beräkningar däremot fingervisning i vilkenger en om
riktning utvecklingen kan tänkas kort sikt.

På lång sikt kan däremot förvänta sig anpassningarnaman att
ledakan till jämvikt. För detta skall ske måste emellertid priseratten

och regler stabila. Det finns goda skäl bl.a. bakgrund vadvara mot av
tidigare diskuterats och med erfarenhet års jordbruks-som om senare

politiska förändringar så inte kommer fallet. lång-Deatt tro att vara
siktiga jämvikterna skall därför inte heller huröverses som prognoser

kommerdet bli. skallDe istället indikationer i vilken rikt-ses som
ning olika prissignaler och regleringar leder produktionen. Om de antag-

priserna och förutsättningarna skulle långvariga kan för-na vara man
sigvänta produktionen sig i riktning de långsiktigaatt jäm-anpassar mot

vikterna. Med andra ord kan med modellen spegla hur produk-man
tionen inledningsvis till förhållanden och i vilken riktninganpassas nya
den kommer vridas, de priserna och förhållandenasenare antagnaom
består längre tid.över långsiktigaDe jämvikterna speglar så vis vilka
signaler lantbrukarna får. Om signalerna allvar och består undertas
längre tid kan förvänta sig anpassningar i den riktning modellenman
anger.

deI analyser följer kommer framförallt beräkningarnasom av
vad händer lång sikt redovisas, eftersom de hurattsom anger man

förväntakan sig jordbruksproduktionen sig till de signaleratt anpassar
de olika scenarierna innehåller.

Eftersom modellen beräknar jämvikter, tillstånd efter olika
former anpassning, det inteär meningsfullt beräkna effekternaav att av
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iställetModellen ärkompensationer.sänktatidenöverformerolika av
visstillsiglantbrukarnaberäkna hur enföranvändbar anpassaratt

kompensationförändringstakt ikompensationsnivä. Hurbestämd en
Eftersommodellen.iberäknasintealltsåsiglåterproduktionenpåverkar

bortskall ärsiktdekompensationsbidrag är tasattmed sänktatanken
uppfattningsigbildaförsökameningsfullt omendessutom attdet mera

eftergällerdet lägesig tillförväntaskan somproduktionenhur anpassa
däremotkanmodellenutgångspunkt iMedavskaffande. manbidragens

lantbrukarnaförblirvinsternauteblivna somdehurberäkna stora
underlag ianvändasföljaktligenkansiffrorSådana somkollektiv.

kompensationsdiskussioner.

quoStatusanalysochTolkning5.5 av

för allaSommodell.iframtagitsharberäkningarSamtliga samma
förSiffrorsynvinklar.olikaifrågasättasresultatenkanmodeller ur

vad deförutsägelser överskall inte somproduktionberäknad tas som
jämförakanskeintressant är attVad ärhända.kommerfacto mersom

sammanställs del5.8kapitelIvarandra.med enberäkningarnade olika
nedan.diskuterasdelvisresultat som

jordbruksvenskapåverkaförväntaskanCAPdagensHur
tagitsharRapporten1996.LESfrånutförligt idiskuteras rapporten

de olikaföranvändshärmodellSammaJonasson.Larsfram somav
harberäkningarnaILES-rapporten.ihar använtsscenarieberäkningarna

gräns-med. Förutomtagitsregleringarnaochstödenbetydandede mer
mjölk ochkvoteroljeväxter,ochspannmåltillarealersättningskydd,

Norrland harstöd tillnationellaochamkobidragochhandjurs-socker,
Kompensationsbidragmed.tagitsmiljöstödenomfattandedeäven mer

medkompletterats antagetdessutom ettodlingslandskap haroch öppet
landet.i helalikakr/ha,550vallstödgenerellt

Produktion
förändringar.förväntaderadidentifieras1996LESl enrapporten

%, till70storleksordningenmed isjunkaberäknasvârsädOdlingen av
sikt blipåträdanberäknashektar. Däremot000250ungeförarealen
sikt blipådetarealstödet kommerinivåernabehållerEUattraktiv. Om

inyinvesteramedjämförtträdas,mark atttillarrenderalönsamt somatt
därför ökaförväntasTrädanåkern.därefter brukaochmaskiner

sikt.längbetydligt
främstahel del. DenÄven ökaförväntasoljeväxtodlingen en

haberäknasLES-rapportenioljeväxterna eniliggerförklaringen att
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lönsamhetbättre vad framgårän traditionella kalkyler bl.a. görssom av
delvis andra antaganden oljeväxternas förfruktsvärde.om

Stora förändringar kan förvänats inomäven vallproduktionen.
Utanför stödområdena missgynnas vallen, jämfört med hur det innanvar
vi gick med i EU. Dels får spannmålsodling och oljeväxter areal-
ersättningar betydligt högreär detän generella vallstödet, delssom

vallodlingen inom stödområdena relativt vallen utanför dessa.gynnas
allodlingenV förväntas därför minska utanför stödområdena.

Inom de områden klassas stödomrâden. dvs. i principsom som
hela Sverige Götalands och Svealands slättbyggder, däre-utom gynnas

vallodlingen tvâ skäl. För det första indikerarmot modellen rela-av en
tivt god lönsamhet i mjölkproduktionen, förutsättningunder struktur-att
omvandlingen leder till nedläggning små 30 kor och arbets-av
intensiva besättningar i hela landet och nyetablering ochstörreav mer
rationella brukningsenheter inom stödområdena. Denna struktur-
anpassning kommer allt döma äga oberoendenärmast iattav rum av
vilken riktning CAP förändras, styrkan i anpassningen berormen av
politikens utformning. Dessutom ersättning till arbeteantas egeten
inom mjölkproduktionen och jordbruksverksamhet 70 kr/timannan
före skatt. egenavgifter och ersättning till det kapitalet. Dennaegna
siffra bygger beräkningar lantbrukarnas faktiska investerings-av
beteende, där tagit hänsyn till värdestegringar i bland markenman annat

Jonassonse och Norell 1994. Om mjölkproduktionenantar attman
bedrivs med anställda ökar alltså kostnaderna och lönsamheten sjunker.

För Norrlands del begränsas den beräknade expansionen deav
regionalt bestämda mjölkkvoterna. För det andra vallen attgynnas av
miljöstöden och kompensationsbidragen det lönsamt födagör att upp
kalvar på grovfoder inom stödområdena.

Av LES-rapporten framgår alltså modellen indikeraratt en
regional specialisering. Växtodling med avsalugrödor förväntas öka i
slättbygderna. Inom stödområdena förväntas mjölkproduktionen öka och

blirdet dessutom lönsamt köpa frånkalvar slättbygderna ochatt att
dem till stödområdena för där föda demtransportera att upp

grovfoder. Denna specialisering uppstår följd CAP:s bidrags-som en av
detNär gäller vallodlingen blir lönsamheten högst i de områdensystem.

har naturliga förutsättningarsämst för jordbruksproduktion.som

Regionala aspekter
För produktionen helhet indikerar modellen, enligt LES-rapporten,som

nedgång totalt det gäller såvälnär spannmål köttdjur ochsetten som
svinuppfödning. Ur regional- och glcsbygdssynpunkt kan alltsåman se
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mjölkproduktion inomCAPutformningennuvarande gynnarden avatt
sysselsättningsmäs-ochekonomisktdenocksåvilket ärstödomrâdena,

områden.dessainomproduktionenviktigastesigt

Miljö
kött-iminskningenförväntadedenmiljösynpunkt kan noteraUr man

mång-biologiskaför denbetydelseavgörandedjurBetande ärdjur. av
odlingsland-kulturpåverkatochvarieratbevarandetförochfalden ettav

antaletalltsåberäkningarnaantyder attlägemed dagensJämförtskap.
bekostnad.köttkornasdelvisstödområdena,iexpanderarmjölkkor
värdefullabiologisktbetarmjölkkorsigförvänta magra,kanMan att

mjölk-antaletEftersomköttkorvad gör.utsträckning äni lägremarker
lägetkanstödområdenautanförminskaberäknasdessutomköttkoroch

kritiskt.blibetesmarkerskyddsvärdabiologisktmångaför
miljösynpunktdenvallproduktion attärgällerdetNär ur

kombinationiArealersättningarna,spannmålsodling.framförföredra
ökadtillledadäremotmiljöstöd, väntasochkompensationsbidragmed
i deutsträckningmindreiodlasvall änsåspecialiseringregional att

vall.andelenlägstadenidag harredanområden som
ekonomiska väl-denoch hurbudgetkonsekvensergällerdetNär

och skatte-producenterkonsumenter,förpåverkasfärden grupperna
kommerDäremotLES-rapporten.idirekta slutsatseringadrasbetalare

dereferensnivå förscenariet utgörafrån statusberäkningarna quo
scenarier.övriga

MacSharry-reformfördjupadEn5.6

strategipapperkommissionensiförordasCAPutvecklingDen somav
låggrunddragEfterreform.års som1992direktbygger samma

prisstöd tillsänktasigtänkerspannmålssektornreformenbakom manav
Även behövaprisstödetnötköttförsocker.mjölk ochframförallt anses

prissänkningardärförbyggergenomförtsberäkningarDesänkas. som
15%. Omför nötkött30% ochsocker30%, för manmjölkför

innebärprissänkningarför dessafullt utlantbrukarnavill kompensera
sänksprisetsamtidigtförutsättningar,modellensmed att somdet, man

kr/handjurs-och 540kr/diko720kr/mjölkko,6400kobidraginför
kr/ha.5500drygtpåarealbidraginförssockerbetsodlarnaFör ettbidrag.

grundprincipefterframräknatsdå som nuharDirektbidragen samma
eftersomviktning,regionalnågondockarealbidraggällande utan

socker-ochskälgeografiskavarieraintemjölkavkastningen antas av
kompenserarEftersomSverige.södraibedrivsbara manbetsodlingen

prissänkningenförehadeproduktion de tardenutifrån manlantbrukarna
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hänsyn till böndernas förmågaingen produktionen efteratt anpassa nya
förhållanden; med andra 0rd överkompenseraf lantbrukarna.man
Genom sin produktion till lägre priser minskar lantbrukarnaatt anpassa
sina kostnader kompensationen för den skull minskar. Bortsettutan att

prissänkningarnafrån de angivna och kompensationen jordbruks-antas
politiken ligga fast.

Produktion och regionala aspekter
Resultaten från beräkningarna scenarie Fördjupad MacSharry-av

sammanfattasreform i kapitel 5.8. korthet kan kom-l säga attman om
pensationen utformas direkt ersättning för intäkter-de minskadesom en

har inga incitament förändralantbrukarna sin produktion. Vidattna en
jämförelse förlängningmellan dagens CAP och fördjupaden av en
MacSharry-reform uppstår inga betydande skillnader i modellen. Efter-

kompensationen förutsätts,baseras de prissänkningarsom som
återställs relationer rådde förede mellan olika produktionsgrenar som
prissänkningarna. Eftersom modellen bygger bidragskalkyler med

relationer inte någonfasta mellan avkastning och insatsmedel hellersyns
anpassning i gödselgivor eller odlingsintensitet.

Fördelning
det "FördjupadNär gäller utbetalningar stöd innebär emellertidav en

MacSharry-reform ökningar. modellen beräknadebetydande De i
utbetalningarna ökar från knappt åtta miljarder inkluderas dels EU:shär

och delfinansierade dels de nationella stöden till knappt 12hel- stöd,
Åmiljarder, dvs. ökning ungefär 50%. andra sidan kon-med antasen

vinna i form matpriser. beräknaslägre Konsumenternasumenterna av
vinna vad statsutgifterna ökar, för nationen helhetdvs.än ärmer som
reformen motiverad, förenklat välfärdsekonomiskt perspektiv.ettur
Eftersom prisstödet förväntas konsumenterna lägre priser.sänks
Producenterna förväntas fullt för prissänkningarna.kompenseras ut

finansiera kompensationsbetalningarna.Skattemedel måste däremot
Totalt beräknas emellertid viss ekonomisk välfärdsökning uppstå.en

då inte bland förändringar i s.k.k0llektivatillHänsyn är tagen annat
nyttigheter och externaliteter.

kompensationUtan

understryks i givetkommissionens strategipapper det inteDet äratt att
detkompensation skall betalas Endast detta "är motiverat börnärut.

kompensationspegla från full till uteblivenske. För ytterligheternaatt
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scenarie kallatgjorts. Iocksåersättning ettberäkningardärförhar utan
hurundersökskompensationMacSharry-reform enFördjupad utan

Sverige.iproduktionenförändratänkaskanreformokompenserad

Produktion
FördjupadscenarietmedfalletiväntadedeförändringarnaOm var

blir iresultatetförvåna stort settkanskekan detMacSharry-reform att
skillnadenegentliga rörendakompensation. Dendet även utansamma

förväntasdensikt ochkortdenupphörprincipIköttproduktionen.
sikt",lång närkompensation ävenvid manlägrebetydligt änbli

förhållanden.tillsigkunnat nyaanpassa

aspekterRegionala
"MacSharry-tvåskiljer defrämstdetköttdjurantalet årEftersom som

för-eventuellaspårakanproduktionvia dennadetscenarierna är man
nötköttsproduk-Svenskfrågor.regionalaochmiljönrörandeändringar

dikornaförgälleroch detta ävensmåskalighetkaraktäriserastion av
kom-alternativetilönsamhetförsämradfår utanfrämstdetär somsom

i5bfrämstdrabbashand äri förstaregioner menpensation. De som
Även obetydligticke2.i bilagakartaoch 4 se ett5aviss mån även om

kött-betandemedupphöraförväntasdeltidsbönderochsmåbrukareantal
myckettotaltsig sättdetförutsättningarna rörangivnadedjur Linder om

medsjunkaberäknasjordbruketisysselsättningenarbetstillfällen;
2%.

Miljö
problemtillleder närdikorantaletiminskningenförmodaMan kan att

betesmarkerna.värdefullasynpunktbiologiskgäller de mestdet ur
arealenbetadei denminskningnågoninteindikerar menModellen

minsk-rimligtdetutformning ärtekniska anta attattmodellensgrund av
finns permanentmodellennågot. Iunderskattasbetesmarkiningen

resultatekonomiskt görapositivtdet attanvänds närbete ettgersom
möjligttill det ärhänsynfulltinte attdäremot attModellendet. uttar

åker-läggerbete, dvs.till permanentåkermark att ommanlägga om
dettabetesmark. Inaturligbekostnadbete,tillmark permanent av

nuvarandeträda, inomåkerarealendelanvändsscenarie somstor aven
åker tillomläggningmedproblemetvarförarealersättningsprogram, av

består.arealersättningenförvillkorensåintekanske ärbete stort, om
sänktsigförväntakansjunkerpriserna enGenom manatt

bekämpningsmedel ochanvändningLägreproduktionen.intensitet i av
miljön.inverkanpositivtroligen hakommergödningsämnen en
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Eftersom modellen inte hänsyn till brukarna kan sintar att anpassa an-
vändning till de lägre priserna det vanskligtär uttala sig storlekenatt om
i förändringarna utifrån beräkningar i modellen. Mot bakgrund deav
tämligen små förändringarna i grödval kan dock använd-anta attman
ningen bekämpnings- och gödningsmedel påverkas endast obetydligt.av

Fördelning
Den skillnaden mellan scenarierna med och kompensationstora utan
ligger alltså inte i produktionsförhållanden. Istället illustreras i modellen

påtagligade fördelningsmässiga skillnaderna. Den uppenbaramest
skillnaden lantbrukarna kollektiv årligen gårär misteatt som om en
kompensation i storleksordningen fyraknappt miljarder. Statskassan
undviker denna utgift och konsumenterna får förväntade pris-samma
sänkningar i fallen.båda sammanlagdaDen så kallade välfärdsekono-
miska konsekvensen ungefär lika skillnaden liggerär i istor, att ena
fallet förlorar producenterna i falletandra skattebetalarna.som grupp,

fyraDe knappa miljarder lantbruket går miste år isom om per
det scenariet, ligger framförallt i minskade markvärden ochsenare
minskat värde mjölkkvoterna, dvs. i förmögenhetsminskningar. Jäm-
fört med läget innan prissänkningarna socker eller den fullständiga
kompensationen sjunker betalningsförmågan det förväntade arrende-
priset alltså kostnad för den vill arrenderautgör mark medsom en som
sockerbetskvot för mark med sockerbetskvot med 5500 kr/ha.närmare
Med andra ord har sockerkvoten i det blivit värdelös, dvs.närmaste
kvoten inte längre effektiv och sockerbetsarealen förväntasär lång

minskasikt med cirka 15%.
l princip förgäller mjölkkvoterna. l model-samma resonemang

beräknadeslen värdet mjölkkvoter vid bibehållen cirkaCAP tillav en
kr/liter1,25 och år lång sikt. Om mjölkpriset sänks och kompensa-

intetion betalas detta värde sjunka till drygt 30 år.öre/kg kvot ochantas
För kvoten överhuvud skall ha något värde förutsätts dessutomatt taget

påtaglig strukturanpassning i mjölkproduktionen.en
Enligt modellen alltsåskulle fördjupning MacSharry-en av

reformen kunna genomföras någon högre kompensation,utan utan att
produktionen drastiskt ändras. Markvärden, och kvotvärden skulle däre-

sjunka betydligt. behålla produktionen krävs vidareFör ökadmot att en
Ävenstrukturanpassning i mjölksektorn. effekterna inte blir storaom

produktionen, eller i antalet sysslesatta, bör påpekasdet de aktivaatt nu
brukarna under det okompenserade scenariet ställs inför påtagligten
förändrad situation. I många fall bygger lönsamheten i produktionen

brukare vid, lägre kapitalkostnader. klartextmed I betyderatt tarnya
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produktion ochsinmedupphöratvingasbrukareaktivavissadet ettatt
nuvarandedeellervärden,lågarelativt atttillsina tillgångarsälja

kanbönderenskildaFörbetydligt.minskatillgångarsinabrukarna ser
iskillnadendockmärks atthandförstadrastiska. lblialltså följderna

byggnader ärochmaskinergamlanyinvesteringar närskerintedet
generationsskiftenvidvidaredrivsintegårdarelleruttjänta attm.a.0.

itillrelationiantagandendessa varnågradiskuterasframLängre av
bedrivs.produktionenlandet

alternativgenomgripandeochKonsumentförslag5.7 mer

"radikaltkallasdärbeskrivs vad ettstrategipapperkommissionens soml
deprinciperföljerreformalternativ somDettareformalternativ. samma

miljöorganisationeroch samtkonsument-fleralämnatsförslag avsom
kvoterborttagnaprissänkningar,sigtänkerManekonomer.flertalettav

produktionentillkoppladeDirektstöd ärgränsskydd.minskatoch som
påpekasbetalasskallkompensation attutOmbort.ocksåförväntas tas

produktionenfrånfrikoppladheltochtidsbegränsadklartskallden vara
miljöorganisationerSåväl konsument-"decoupled. somm.a.0.

ochmiljötjänsterutgå förskallersättningdessutomnämner snarareatt
tänka sigvidareMånga kannyttigheter.kollektivakalladesåliknande

landsbygdsutvecklingsstöd.olika former av

"Stödlöst"

genomgåbordeCAPuppfattningenutbredda enbakgrund den attMot av
därscenarierolikamedarbetavaltviharförändringgenomgripande att

"stödlösthärUtgångspunkten ärändras. ettpåtagligtstödformerdagens
Dessutomberäkningarna.ialltså bortstödnuvarandescenarie. Alla tas

priserlägredvs.alternativen,tidigaretvådeipriserantas somsamma
alltsåkanManbasscenariet har.vadnötkött änsocker ochmjölk,

gränsskyddetkvotsystem,sinaavskaffarEUtolka detta anpassarattsom
kom-blioch låtervärldsmarknaden attbetydligtnivå närmaretill en

mjölkkvotemaemellertidharmodellberäkningarnaIför detta.pensera
kanManscenarierna.mellanjämförbarhetökadfåförbehållits att en
kilobetalningsförmåganexempeltillberäkningar perjämföradå av

förutsättningar.olikaunderårochmjölkkvot

Produktion
förändringardrastiskanågraheller härintemodellensikt avkortPå ger

i det närmastekvarliggaförväntasOdlingenvegetabilieproduktionen.
sjunkerkvotvärdenochMarkbibehållen CAP.vidnivå ensomsamma
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dagens CAP. Mjölkproduktionendäremot betydligt, jämfört med
förlorar därmed ekonomiskt värde.förväntas minska något och kvoterna

bipruduktKöttproduktionen beräknas upphöra helt, detutom som av
mjölkproduktionen.

enligt modellresultaten, förväntaPå lång sikt kan däremot,man
direktbetydligt förändringar. huvudsak förändringarnasig I ärstörre

Jämfört medrelaterade till de direktstöd finns i nuvarande CAP.som
spannmål öka med drygt 10 %scenariet beräknas odlingenstatus quo av

% omfattning.vilket innebär odling drygt 50 nuvarandedock aven
Oljeväxtodlingen minska till drygt 80 000 ha. Denberäknas mest

inte längre lönarpåtagliga skillnaden scenariet detär attmot status quo
drygtarealersättning och vallodlingen sjunker medsig trädaatt mot att

drift och000 miljon hektar400 ha. Totalt beräknas närmare tas aven ur
200 000 hektar vallmark brukas förväntas knapptden somvarasom

skördevariationer i modellen kalladfrämst utnyttjas för täckaatt upp
15%.outnyttjad Betesmarken förväntas minska med drygtvall.

produktionMjölkproduktionen förväntas sjunka med cirka 10%. Den
låg ersättning tillblir kvar större gårdar medske endastantassom

drivas arbetetfasta gårdar kan inte med lönsamhetDessa omresurser.
utförs personal betald med dagens löner. Denenbart anställd renaav
köttproduktionen upphöra.beräknas, sagt,som

drastiska förändringar detBeräkningar så ovansomav pass
angivna vanskliga. första anblick kan detemellertid mycket Vidär en
tyckas minskningen i produktionen. Allmodellen underskattarsom om
mark används i modellen. kan vidarepositivt Man antanettoettsom ger

ekono-bedriva lantbruk dedel lantbrukare tröttnar attatt en om
betydligt. del den mark då läggsmiska marginalerna minskar En av som

liggerandra, den till exempelkanske inte kommer brukas av omner
orsaker,i gårdsstrukturen andraolämpligt till eller inte in ävenpassar av

kanutbyte. Motsvarandeden visst ekonomisktett resonemangom ger
siffrornaalltsåanimaliesidan. dylikt antyderföras Ett attresonemang

bedrivas lång sikt.överdriver den produktion skullesom
Å ändradsidan finns det inte några antagandenandra om

kostnadsanpassing med iandra formerteknik, billigare maskiner eller av
lönsamheten ändras så kraftigt dettamodellberäkningarna. Skulle som

orimligt rad ickestödlösa scenarie antyder det inte ännuär att anta att en
underskattarpåtänkta anpassningar skulle kunna Om detta skeräga rum.

antagits. Medframtida produktionen, vid de prisermodellen den som
beräkningarandra ord osäkerheten i detta slag.är stor av
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aspekterRegionala
sjunka medhelhetför landetberäknasjordbruketisysselsättningen som

mycket Idockregionernamellan är stora.Variationerna%.20drygt
tabellbli kvarsysselsättningen se%endast 15beräknasregion l av

effekten skullesammanlagdadenuppfattningfå man16. För att omen
förädlings- ochiförsvinnerarbetstillfällentill debehöva läggadå som

jordbruksrelateradformkringverksamhet ideninsatsindustrin, avsamt
arbetstillfällen.flersig dådet ännuUppenbarligen rörturism ometc.

omväntövriga regionernadeförgällerSamma mentyp resonemangav
beräknas öka.sysselsättningenregion därför

Även beräkningarmodellensantydersysselsättningsmässigt en
framförallt iminskarSpannmålsodlingenbetydelse.förändringardel av

förväntaskaninteområdendelar. Demellerstaochlandets somnorra
Ävenproduktion.minskadocksåkommermjölkgårdarbära större se en

syssel-följderfåförväntaskanköttproduktionenuteblivnaden
sättningen.

Miljö
Tillsammansdrift.beräknasmarkbrukadedel dagens tasEn urstor av

detta tilllederspannmålsodlingminskadochintensitetsänktmed en
ochväxtnäringsläckageminskatmiljöneffekterpositiva genom

Å radsidan kanandrabekämpningsmedel.användningminskad enav
kulturvärden,förloradesåsomdetta,följamiljöeffekternegativa

andraMedlandskap.slutetochmångfaldbiologiskminskad ett mer
deeffekternanegativade så kalladeså välminskar0rd externa men som

nyttigheterna.kollektivapositivakalladeså
överskattarmodellenscenarie dessutomi dettakanMan anta att

tillhänsynmodellen ingenpåpekatstidigarevall. Somandelen betad tar
ochprissänkningarSkulleåkermark till bete.kan läggabrukarnaatt om

kött-ochåkermark läggsså långt attsänkasstödnivåer renatt ner
mjölk-grundergodakanhelt upphör attdjursuppfödning antaman

naturliga betena.extensivabeta dehand kommeri förstaintekorna
betesmark000 hektar60antyderberäkningar,Modellens att casom

läggsåker inteförutsättningenunderalltsågällerdrift, attskulle tas ur
kanverketsjälvaibetesmarkernanedläggningenvarförtill bete, avom

antyder.scenarietproduktionmed denbetydligtbli störreförväntas som
idagviarealerdedelaromständigheter hotassådanaUnder stora somav

uppfyllamöjligtinteandra ordmedblirhävda. Det attmålhar attsom
ochmångfaldenbiologiskatill denrelaterarkulturmålmiljö- ochde som

jordbrukslandskapet.ikulturmiljövärden
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Fördelning
Modellens beräknade producentöverskott förväntas drygtminska med tio
miljarder jämfört med vad modellen för förlängning dagensanger en av
CAP. Konsumenter och skattebetalare förväntas däremot tjäna ungefär
fyra respektive åtta miljarder i sänkta matpriser uteblivnaoch skatter.
Totalt modellen beräknat välfärdsekonomisk cirkaärett nettoger som

och halv miljard högre förlängning dagens CAP.änen en en av
Beräkningen gäller exklusive miljöeffekter inte låter sig beräknas isom
modellen.

Lägre spannmålspriser
En genomgripande reform, där EU:s gränsskydd betydligt närmarmer
sig världsmarknaden, jordbrukssektorn känslig förgör interna-mer
tionella prisförändringar. För illustrera betydelsen framtidaatt ettav
läge med tydlig WTO-anpassning och sänkta spannmålspriser haren en
beräkning gjorts med förutsättningar i "stödlös medsamma som
spannmålspriser 90 öre.

Pâ lång sikt beräknas då produktionen vårsäd närmastav
Ävenupphöra. den höstsâdda spannmålen, alltså den spannmål som

Åodlas bättre mark, förväntas minska i odling. andra sidan kan
förvänta sig viss ökning i eftersomvallproduktionen, mark därman en

tidigare odladesdet spannmål kan i bruk alternativkostnaden itas
vallodlingen har sjunkit jämfört med situationen vid högreett
spannmålspris. dennaAv anledning beräknas mjölkproduktionen öka
något i detta scenarie. Den brukade beräknasarealen dock minska till
1,6 miljoner hektar lång sikt. förväntasBetesarealen bli cirka 29 %

modellenlägre vad för långän nuvarande CAP sikt.anger
Få, några, reformförslag emellertid så långtgåendeärom ens
fullständigt slopande alla jordbruksstöd. Konsument- ochettsom av

miljöorganisationer, liksom flertalet ekonomer, iställetattmenar man
stödja sådanbör jordbruksproduktion miljövänlig och aktivtärsom som

bidrar till jordbruket kan fortsätta producera så kallade kollektivaatt
nyttigheter. Stöd till landsbygdsutveckling påtalas också i flertalet
reformförslag.

Generellt stöd

En mycket enkel form ersättning för del jordbrukets kollektivaav en av
nyttigheter generell ersättning till all brukad jordbruksmark.är en

förGenom Sverige, lägga ihop de stöd och ersättningaratt, som ryms
inom dagens CAP erhålls totalsumma på det jordbruksstöden som
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fördelar dennasedanOmbudget.EU:sochSverigesviabetalas man
stödbelopperhållsjordbruksmark ettbrukad somhektarsumma per

generelltscenarietanvänds. lmarkalltilllandet,i helalikautgår som
iarealersättningenalltsåmodellen,idirektstöddestöd har rymssom

ochmångfald öppetbiologiskmiljöstödenspannmålsodlingen samt
meddivideratssedantotalnivåtillodlingslandskap, somsummerats en

modellensEnligtbetesmarkerna. antagan-inklusivearealen,svenskaden
kr/ha. De1800cirkauppgå tilldåersättningengenerellaskulle denden

des-Norrlandtillstödenfinansierade antasEUdelvisochnationella
nationellaoch detkompensationsbidragenliggerbehållas,sutom m.a.o.

dvs.Sverigebeviljatsidagstöddekvar. Därutöverstöden attantas som
skulle kunnafortfarandestödregionaladelmiljöstödrad samt enen

halvstorleksordningenstöd idessaTotalt enanvändas. motsvarar
angelägnariktas tillskulle kunnaår. Dessamiljard kronor pengarper

regionalaspeciellaochmiljöåtgärder program.
brukarnaarealersättningengenerella antasdel denfåFör att av

skadas ochmiljön intesådant sättjorden attodlasigförbinda ettatt
reglerspeciellaNågrabehov.vid antasbrukikanlättmarken tasatt

gäller"cross-complianceformSomgälla.inteegentligen aven
dvs.uthålligt sätt,långsiktigt utanbrukasskallmarken ettdäremot att

den.läggaochmiljönfördärva attutan neratt

Produktion
markall dentillledaförutsättningardylika att somberäknasmodellenI

tydligEnanvänds här.CAPbibehållen ävenvidbrukasförväntades en
odlingomfattandeiemellertidersättningen avtillanpassning ensyns

extensivarealenberäknademodellenianvänds. Densedan intevall som
ungefär vadellerhektar,miljondrygttill somuppgårvallodling en

Med andrascenariet.stödlösadetiåkermarknedlagdmotsvarades av
erhålla detförenbartodlingenupprätthålla attlönsamtblir detord att
handenvidmodellen attpåpekatålstödet. Det attgenerella geratt
spannmål,ha800och700mellanodlar tusenlantbrukaredagens

kostnaderlångsiktigasinatäckerinteträdaoch omoljeväxter som
erhållaförvallistället odla ettattupphör. Attarealersättningendagens

skillnad.dramatiskingenhärvidlagalltsåarealstöd utgörgenerellt
% jämfört med25med drygtökaberäknasSpannmålsodlingen

relativtminskningfortfarandevilketscenariet motsvarar enstatus quo
vadhälftencirkatillberäknasOljeväxtodlingen avsituation.dagens

medminskninginnebärvilketquoför statusmodellen enanger
beräknasMjölkproduktionen1995.gälldevad% från20ungefär som

fårMjölkkvoternascenariet.inivåkvarligga status quosomsamma
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dock mycket lågt värde. Nötköttsproduktionen beräknas sjunka medett
% jämförtdrygt 15 med vad i modellen bli fallet dagensantassom om

CAP består. Ren nötköttsuppfödning beräknas dock Iställetupphöra. är
mjölkkorna står fördet hela nötköttsproduktionen.som

Regionala aspekter
Enligt modellens antaganden skulle sysselsättningen inom jordbruket i
Sverige sjunka med 11% jämfört med vad gälla dagensantassom om
CAP består. det regionala fördelningenNär gäller den framträder

tidigare, dvs. anpassning förväntas leda till ökadmönstersamma som en
sysselsättning i de bördiga slättbygderna minskningoch i övrigaen
regioner. scenariet effek-För med generell arealersättning beräknasen

bli i område 5a, med minskning 50 %. Förstörst nästanterna en
Norrland beräknas minskningen uppgå till 20 30 %. Förändringarna-
förklaras åter främst anpassningar i mjölk- köttproduktionen.ochav
Dels beräknas den varförnötköttsproduktionen upphöra helt,rena
sysselsättningen i regioner har sådan produktionidag beräknassom
sjunka. Dels beräknas mjölkproduktionen slättbygderna iöka i och
region jämfört för5c, med dagens läge och vad beräknassom en
oförändrad CAP, Norrland isamtidigt den beräknas minska i ochsom
skogsbygderna.

Miljö
Med generell arealersättning beräknas all jordbruksmarkdagensen
hållas och i brukbart skick. Som tidigare påpekats beräknasöppen
emellertid ungefär miljon ha skötas extensiv markvall. Dennaen som
hålls till vad Kostnadernaöppen där.växerutan att tarman vara som

hålla igenväxning iför marken slå och hindraöppen, gräsetatt att att
övrigt, erhållsberäknas med andra 0rd lägre de 1800 kr/haänvara som
i generell arealersättning. Jämfört med sjunker prisernastatus quo
spannmål varför intensiteten minska dylika beräkningar,ävenantas om

tidigare påpekats, inte ingår i modellen. Under förutsättning attsom
areal vallden odlas med extensiv bevuxen året kanär runtsom man

alltså förvänta sig denminskad närsaltsutlakning. När det gälleren
användningen bekämpningsmedelförväntade kan det konstateras attav

modellen antyder Ökad odling vårsäd, jämfört med Härstatusen quo.av
förväntadvi alltså dels minskning, till följd lägre priser, delshar en av

ökning, till följd ökad Nettoeffektenodling.antagen av en aven
förändringarna inte beräknad i modellen.är

När det gäller den biologiska mångfalden beräkningarnager
enligt modellen vid första anblicken mark,positiv bild, eftersom allen
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Åter sin platsdockdetkananvändas.inklusive alla beten, varaantas
kanske intemodelleniantaganden görsdedel somattatt notera aven

gällerdettillfredsställande närriktigtanpassningarverkligaspeglar
medanoförändratberäknasmjölkkorantaletEftersomnaturbetet. vara

totaltalltsåskallupphöra settnötköttsproduktionen ettden antasrena
svårtidagdet redanmarkden attbetanötboskapantalmindre ansessom

naturbeteanvändermodellenEftersomtill för.räckabetesdjuren att
allresultattillberäkningarna attmotiveratekonomiskdet ärnär ger

generell areal-medscenarietiockså användsbetesmarkdagens en
Å det kommermodellberäkningarnasidan visarandra attersättning.

orimligtintetycksvall. Detoutnyttjadha attmiljonfinnas närmare en
föranvändas till bete,kunnaskullemarkdennadelatt storanta aven

betesmarkernanaturligadeosäkertdet högstså fallImjölkkor. är om
Eftersomantyder.beräkningarnaomfattningdenibetaskommer som

blir detskicki brukbarthållsmarktillutgårendastersättningen som
betesmarkendjurenhållamotiveratberäkningarenligt modellens att

Även alltsåmodellenmaskiner.medvallenextensivaslå denoch om
tycks detbetesmarkernaturligadagensbetarmjölkkornaberäknar att

marker.betestryck dessahårtnågotblirdet interimligt attantaatt
mycket deendast såmarkerna betas attdet troligtförefallerSnarare att

de extensivaskedel kantillövrigt beteslyar igen,inte storattsamt
vallarna.

positiv bildanblickenvid förstamodellenantyderSåledes en
Vidkulturlandskapet.betadeoch detmångfaldenbiologiskaför den

generellövergång tillbefaradockbetraktelse kan att ennärmare enman
faunaochfloradenhotinnebärakunnaskullearealersättning ett mot

betestryck.påtagligtberoendeär ett meravsom

Fördelning
med dettillsammansarealersättninggenerellScenariet med ger,en

miljöeffekternautfalletvälfärdsekonomiskapositivadetstödlösa, mest
årfyra miljarderförlora knapptberäknasProducenternaobeaktade. per

fyravinna drygtberäknasskattebetalareochkonsumentermedan
dagenskanmiljarder. Man1,2respektive drygt attnoteramiljarder, om

halvdet mellanscenarie finnsi dettaanvändasbudgetmedel kan även en
beräkningarna.inte iingårriktade stöd. Dessaförmiljardoch pengaren

Ekologisk odling

motiveratidagdetEU,inom attSverige såväl gynnaI ansessom
och denmiljöbelastandemindre antasekologisk odling. Den antas vara
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självklar del iutgöra uthålligt jordbrukssystem. Mot dennaetten mer
bakgrund har beräkning gjorts där ekologisk odling krav förutgör etten

Återfå stöd. har befintligaden budgeten till del fått nivånatt stor styra
på de ersättningar beräknas. Tanken från början liksom iatt,som var
det generella stödet, arealersättning skulle utgå till alla odladeen som
ekologiskt. Ersättningen skulle då hamna nivå i detsamma som
tidigare scenariet, dvs. 1800 kr/ha. Med tanke hur modellen är
konstruerad finns det inte någon skillnad i pris ekologiska och kon-
ventionella livsmedel. Ekoproducenter får alltså inte betalt för sinamer
produkter. Istället skulle samhället de odlarersätta ekologiskt försom
den positiva miljöeffekten kan följa med ekologisk odling.antagna som

De inledande beräkningarna illustrerade dock påtaglig effekten
dylikt tillvägagångssätt. Eftersom ersättningen inledningsvisettav an-

utgå hektar fick detta till följd produkter från ekologisktogs växt-attper
odling, med förbrukadesstöd, i konventionell animalieproduktion. I kal-
kylerna den konventionella animalieproduktionen kunna betalaantas mer

den ekologiska för fodermedel,än dvs. de kalkyler ligger till grundsom
för beräkningarna visar högre kostnader inom ekologisk produktion.
Beräkningarna i modellen visade följaktligen del växt-att storen av
odlingen lades till stödberättigad ekologisk odling det eko-om men
logiska fodret förbrukades i konventionell animalieproduktion. Eftersom
detta strider del grundtanken med den ekologiska odlingenmot en av
ändrades ersättningarna. Ersättningen vill växtodlingen sänktes till 1500
kr/ha och parallellt infördes djurbidrag. Djurbidragen räknades fram
efter de olika djurslagens foderförbrukning. framräknadeDen ersätt-
ningen till exempelvis mjölkkor bygger alltså hur mycket grovfoder
och spannmål mjölkko förbrukar och mycket detta foder har "subven-en
tionerats i och med arealersättningen. De ersättningar används isom
scenarier för ekologisk odling följande:är

Arealersättning 1500 kr/ha och år grödaoavsett
och inklusive betesmark

Djurbidrag:
Mjölkko, inkl. rekrytering 1524 kr/ko och år
Ungtjur, mjölkras 943 kr/tjur
Stut 902 kr/stut
Köttko, inkl. rekr. och ungdjur 1560 kr/ko och år
Sugga, inkl. slaktsvin 2136 kr/sugga och år

inkl.Får, lamm 193 kr/tacka och år
Höns 7,15 kr/höna åroch
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motiveratdetodling attekologisk ärförkalkylernagällerdetNär
konventionellförkalkylernamedjämförbarafulltde inte ärpåpeka att

omfattningnågoni störrebedrivitsinteharodlingEkologiskodling.
etableradevällikaallsdärför inteKalkylerna ärtid.längrenågonunder

hursvårt avgöradessutom attDet ärodling.konventionellförsom
mycketdärlägeför storkalkyler ärekologiska ett endagensrelevanta

ordandra ärMedekologisk.tillläggsSverigeiodlingendel omav
osäkra.odlingekologiskmedscenarietförberäkningarna

Produktion
vadfrån%15medsjunka närmare somberäknashöstsädOdlingen av

med vårsädodlasarealscenariet. Denför somgälla status quoantas
vilkethektar000500till knappa%85medöka närmaredäremotantas

idaggällervadtillförhållandeiminskningbetydande somalltså är en
långsiktigbliberäknasvadmedjämförelse enökning i sommen en

upphöraförväntasOljeväxtodlingenoförändrad CAP.vidodling en
bekämp-oljeväxtodlingdels utanskäl; ärtvåförklarasvilkethelt, av

dels-skördar,dåligamycketförriskmedosäkermycketningsmedel
extensivtillanvändsdenmodellenibrarelativtmarkensig ombetalar

ekologiskadeneftersomarealmässigtökaSockerbetsodlingenvall. antas
beräkningenBakomhektaravkastning.lägrebetydligthaodlingen antas

iarbetstimmarantalgårdet stortantagande ettligger attomett
verklig-speglaskallkalkylenFörsockerbetsodlingarna. attrensning av

tilltillgångfålantbrukarnaförmöjligt attalltsåmåste detheten vara
kalkylerOm deskolungdomar.lediga somsäsongsarbetskraftbillig t.ex.

antalfrågandet stortettärberäkningen stämmer omföri bottenligger
ekologiskadenvärt attvidare noterakan attsommarjobb. Det vara

osäker.kalkylenvarför ärproblem,delhaftSockerbetsodlingen en
beräknasarealersättningengenerelladenmedfalletiLiksom

direktintevall,extensivbrukashektar sommiljonungefär somen
ekologisktillberättigadvallodling ärdennaEftersomutnyttjas.

hålls iMarkenlantbrukarna.förlönsamdenberäknasersättning vara
produktionen.används idirektdenskickbrukbart attutan

modellenigällerekologiskt attbedrivsväxtodlingallFör som
ord fårandraMedstallgödsel.i formväxtnäringsinskallden av

växtodlingen,tillrelation etti som somvärdedjurhållningen ett som
växtnäringenkanfallövrigalscenarierna.andradeinte motsvaras av

tydligaredenföljdhandelsgödsel. Somi formin avväl köpas enlika av
animalieproduktionochväxtodling anpassasmellankopplingen

scenariet.ekologiskai detspriddjämnareblirdensådjurhållningen att
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Antalet mjölkkor beräknas öka till följd avkastningen iattav en
omfattande ekologisk odling beräknas bli lägre i konventionellän
mjölkproduktion. Här tydligtär exempel osäkerhet iett
kalkylunderlaget. Idag avkastar de ekologiska mjölkgårdarna ungefär

genomsnitten för alla mjölkgårdar. Det möjligt det, blandär deattsom
idag producerar ekologiskt, finns majoritet mycket kunniga ochsom en

intresserade lantbrukare, varför högavkastande besättningar eventuellt är
överrepresenterade här. beräkningarnaI har det antagits att storom en
del producenterna ställer till ekologisk odling skulle detta leda tillav om

den genomsnittliga avkastningen skulle sjunka något i ekologiskatt
odling. såOm verkligen skulle bli fallet så länge fråga.är än öppenen

Uppfödningen köttkor beräknas upphöra eftersomav anta-men
mjölkkorlet öka resulterar detta i minskningantas sammantagenen av

antalet nötkreatur mindre 10 %. Med de beräknadeän djurbidragen
vidare svinproduktionen öka påtagligt. Uppgången beräknas tillantas

dryga 80 % jämfört med vad gälla vid bibehållen CAP ochantassom en
direkt följd djurbidraget tillär den ekologiska svinproduktionen.en av

Även här kan osäkerhet i kalkyleriia. Ekologisknotera storman en
svinhållning innebär djuren skall under året.del Deatt ute storen av
ingår ofta naturligt inslag i växtföljden och det krävsettsom m.a.o.

areal svingård i den ekologiskastörre produktionen, vid konven-änper
drift.Äventionell kalkylen för ekologisk svinuppfödning hänsyntarom

dettatill bygger den på erfarenheter från gård och det följakligenären
osäkert hur väl den speglar någon form genomsnitt.av

Av den sammanlagda produktionen mellan 80 och 90 %antas
all spannmål odlas ekologiskt. främstaDen orsaken till inte allattav

spannmål ställs viss del sockerbetsodlingenär inte ställsattom en av
växtföljderI de innehåller sockerbetor inte ställs odlasom. som som om

även spannmål, alltså inte heller odlas ekologiskt. socker-Avsom
betsodlingen ungefär %70 läggas Av den beräknade fläsk-antas om.
produktionen ungefär 50 % komma från ekologisk produktion,antas

ivilket hela den beräknadesätt ökningen i produktionen.stort motsvarar
det mjölkproduktionengäller beräknasNär %70 producerasnärmare

ekologiskt. För vall och får all produktion ställasantas om.

Regionala aspekter
scenariet för ekologiskI odling beräknas sysselsättningen inom

jordbruket öka med ungefär 10 %. Den sammanlagda ökningen för-
klaras sysselsättningen förväntas öka påtagligt i de bördiga slätt-attav
bygderna. GötalandsI södra slättbygder beräknas antal arbets-störreett

i betodlingentimmar och viss ökning i animalieproduktionen. Denen
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%. Imed 44ökningblisysselsättningeffektensammanlagda antas en
djur-beräknasslättbygderSvealandsochslättbygderGötalands norra

påtagligt. Samman-stigasvinproduktionenöka. Främsthållningen antas
medsysselsättningökadscenarietunderanpassningarna engetaget antas

syssel-ochproduktionlägredockberäknasSverige%. För67 ennorra
nedgångmedregion 5a,ibli störstMinskningensättning. enantas

mjölkproduktion. lminskadförklarasfrämst%40drygt avsom
primärproduktionjordbruketsinomsysselsättningenberäknasNorrland

vadjämförelser görsAlla%. mot25ungefär 20 sommedminska -
bibehålls.CAPdagensgällalångsiktigt antas om

Miljö
scenariei dettajordbruksproduktionendelmycketEftersom stor aven

minskning ipåtagligsigförväntakanekologisktbrukas enmanantas
växtodlingekologiskmåndenbekämpningsmedel. Ifrånbelastningen

dettasigförvänta ävenkanväxtnäringsläckage attlägremedför manett
eko-eftersomblir,effektenhurdet osäkertsiktPå kort är storminskar.

vidstallgödsel,användningökad ogynn-medförodling somlogisk aven
kansiktPå längrenärsalter.hel delläcka manspridning kan ensam

minskar.läckagetmedför ävengivornalägretiden attde överanta att
mångfaldenbiologiskadenfördehävdengällerdetNär av

förakanhagmarkerna resone-och typ avbetes- sammaviktigaste man
andraMedarealersättningen.generellaför denscenarietförsommang
stödetEftersomscenarie.i dettaanvändasbetesmark ävenallord antas

minskarbetesdjurantaletsamtidigtbetas,markernabetingas somattav
förvadvidsituation antassåväl dagens enmedjämfört somsom

i betes-intensitetensigfrågaemellertidkanCAP,bibehållen omman
delarallanivå iönskvärdfaunanochfloranförhållasdriften kan en

generellt ärekologisk odlingsidanandraåkanMan attlandet. antaav
tackfrämstmångfalden, attbiologiskaden varetillmed hänsynpositivt

används.intebekämpningsmedel

Fördelning
enligtskulleodlingekologiskförendastersättningtillövergångEn en

medminskadeproducentöverskottetinnebäraantagandenmodellens att
vidbliberäknasvad detmedjämförtåret, enmiljarderfemknappa om

fyramedökaberäknasKonsumentöverskottenCAP.oförändrad
billigare. Iblirlivsmedlentillendasthänsyn attDåmiljarder. är tagen

härvid-effektenönskvärda harlivsmedelekologiskamånden meranses
livs-dessauppskattarkonsumenternaOmbeaktats.inte attlag antarman

detilldetlederför dempris atthögrebetalabereddaochmedel ettär att
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positiva effekterna för konsumenternas underskattats i modellen. För
skattebetalarna beräknas scenariet förbättring ungefär 1,5ge en

Återmiljarder kronor. kan det beräkningarna intevärt att notera attvara
hänsyn till dagens tillämpning CAP innefattar medel itar att stor-av

leksordningen halv miljard kronor alltså skulle kunna användasen som
riktadeför åtgärder budgeten i förhållande tillansträngs vadutan att
gäller idag.som

Högre arbetskostnader i mjölkproduktionen
För undersöka hur känsliga beräkningarna för lönsamheten iäratt
mjölkproduktionen gjordes beräkning med ändrade kostnader fören
arbetskraften i mjölkproduktionen. Modellens grundantagande, deattom

arbetar inom lantbruket kräver ersättning för arbete 70som egeten
kr/timme, ändrades därför. l mjölkkalkylen lades därför in en
arbetskraftskostnad djurskötarlön inklusive socialamotsvararsom en
avgifter kr/timme.118 Skulle mjölkproduktionen drivas med enbart
anställd personal, dvs. med väsentligt högre kostnader, beräknas
mjölkproduktionen sjunka med mellan 35%25 och varierande mellan
scenarierna. ökade lönekostnadenDen kostnadsökningmotsvarar en
mellan 0,32 1,01 kr/kgkr/kg och beroende på besättningsstorlek och
kostnader ökningi övrigt. Lägst beräknas för gårdar i slätt-stora
bygderna ökning beräknas föroch högst små besättningar längst iupp

Minskningen i mjölkproduktion blir lägst i scenariet för ekologisknorr.
odling. I det stödlösa scenariet beräknas neddragningarna härvidlag bli

i regionerna 5a, 5b, scenarierna5c. I förstörst generell areal-en
ersättning för ersättning endast tilloch ekologisk odling blir neddrag-
ningarna i regionerna och4 5c. Givetvis påverkasstörst den betade
arealen i dessa regioner antalet mjölkkor minskar.om

Den fördyringen arbetskraften drivaantagna antasav
strukturanpassningen. högreDet lönekravet beräknas leda till en
omedelbar nedläggning samtliga små besättningar, i modellen 10 kor.av
Även flertalet medelbesättningar, i modellen 25 kor, lägga Deantas ner.
kvarvarande medelbesättningarna återfinns i modellen i NorrlandÖvre

deoch beräknas klara sig bäst i scenariet för ekologisk odling, där de
ställer sin produktion. För de besättningarna, 45större kor iom
modellen, beräknas lönsamheten hamna nivå precis tillgränsenen

det lönar sig med nyinvestering. Den mark frigörs mjölk-näratt som
produktionen minskar i huvudsak bli oanvänd. I scenariet förantas en
generell arealersättning och för ekologisk ersättning övergår den
friställda marken till extensiv stödberättigad vall.
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transportkostnaderHögre
känslighurundersökaFörgjorts.harkänslighetsanalys attYtterligare en

därför de ifördubbladestransportkostnaderförändradeförmodellen är
bleveffekternaberäknadeDetransportkostnaderna.modellen antagna

ökade ävendärmedochnågotökadeprisskillnaderRegionalasmå.
marginelltökarProduktionensjälvförsörjning.regionalförincitamenten

minskningmotsvarandemedanSverige upp-mellerstaochi norra
internationellaoberoendeblirSverigeNorrasöder. avikommer mer

Sverige.södraviaskeutrikeshandelall antasföljdtillpriser attav
medanproducentöverskotteniökninglitenocksåBeräkningarna enger

Nettoeffek-förhållandevisförlorarskattebetalareoch mer.konsumenter
Resonemangenobeaktat.miljöeffekterna ovannegativ,därmedblirten

transportkostna-högredeEffekternascenarier.samtligaför avgäller
bereddaärkonsumenternadärsituationspeglaocksåkanderna antas en

Även fallsådanailivsmedel.lokalproduceradeförlitebetala meratt
något.ökarsjälvförsörjningenlokaladensigförväntakan attman

Resultatsammanställning5.8

CAPScenariet dagens1995.frånsiffroråterfinnsnedantabellernaI
MacSharry-reformfördjupadmedScenarietkallas Statusbestår enquo.

Mac.Komp.MacSharry.kallaskompenserasinteprissänkningarnadär
kompenseras.MacSharry-reformfördjupadmed somscenariet enavser

medScenarietjordbruket.tillstöd enscenarietåtergerStödlös utan
kallasjordbruksmarkalltillbelopppåarealersättninggenerell samma

ekologiskendastdärscenarietEko.odlSlutligenstöd.Gen. avser
stöd.erhållerproduktion

för de5.4avsnitttusental,djurantal iBeräknatllTabell se
gäller.resultatenvilkaunderförutsättningar

Eko.Gen.Stöd-Mac.MacStatus1995iDjur
odlstödlösKompSharryIOOO-tal quo
531,0488,5449,1488,5488,5488,5480,8Mjölkkor

0,00,00,096,464,896,2156,3Köttkor
342,1186,0185,2186,0186,0186,0237,4Suggor

Jonasson.LarsutfördaberäkningarKälla: Egna av

olikavidsiktlånguppståberäknasdjurantaldetvisarTabellen som
scenarier.
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arealanvändningTabell 12 Beräknad i olika scanarior, avsnittse
5.4 för förutsättningarde under vilka gäller.resultaten

Arealeri 1995 Status Mac Mac. Stöd- Gen. Eko.
miljoner Sharryha Komp lös odlstödquo
Höstsäd 0,301 0,312 0,315 0,312 0,320 0,317 0,269
Vårsäd 0,803 0,243 0,256 0,243 0,301 0,383 0,477
Oljeväxter 0,181 0,1820,104 0,181 0,084 0,084 -
Träda/ind/energi 0,322 0,645 0,671 0,645 0,018 0,018 0,020
Vall 1,041 1,0751,134 1,134 0,727 0,751 0,805
Vall, nyttjad 0,018 0,106 0,132 0,105 0,197 1,064 0,972
Potatis 0,035 0,039 0,039 0,039 0,043 0,043 0,041
Sockerbetor 0,058 0,058 0,048 0,058 0,058 0,0700,058
Öv grödor 0,057 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,114

2,740 2,768 2,768 2,768 1,797 2,768 2,768

Källa: beräkningar utfördaEgna Lars Jonasson.av

Tabellen visar den arealanvändning beräknas lång sikt viduppståsom
olika scanarier. Endast i det stödlösa scenarier beräknas mark tas ur
drift.

Tabell produktion13 Beräknad vid olika scenarier, avsnitt 5.4se
för förutsättningarde under vilka resultaten gäller.

Produktioni 1995 Status Mac- Mac. Stöd- Gen. Eko. odl
1000 Sharry Komp lös stödton quo
Spannmål 4790 2963 3033 2963 3320 3579 2492
Oljefrö 220 525 527 526 254 0254
Sockerbetor 2651 2241 2651 2651 2651 2651
Grovt/bete 3998 4178 39274177 3337 3574
Mjölk 3240 3300 3300 3300 3033 3300 3300
Nötkött 144 125 117 125 98 106 115
Fläsk 283 28331 1 283 282 283 565

Källa: beräkningar utförda Lars Jonasson.Egna av

Tabellen redovisar den produktion beräknas uppstå lång sikt vidsom
olika scenarier.
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5.4 för deavsnittstöd,för olikakostnadBeräknad14Tabell se
gäller.resultatenvilkaunderförutsättningar

Eko.Gen.Stöd-Mac.MacStatusiKostnad
odlstödlösKompSharrykrmiljoner qu0
4 4307785Generellt ----

arealbidrag
196O 1Generellt ----

djurbidrag
215l246215 lArealbidrag 1 ---

Spml
691692691Arealbidrag ---

Oljev
757825 11757lArealbidrag ---

markuttagen
37000Arealbidrag ---

sockerbetor
87 l490507Djurbidrag ---

handjur
225105156Djurbidrag -- -

dikor
139300Djurbidrag -- -

mjölkkor
444444Djurbidrag ---

tackor
310313305305305Nationellt

stöd
4 l 041 l943921943Kompensations- -

bidrag
Öppet 2 17513822 176 ---
odlingslandskap

3456O 6 502582766 1177927Summa
Lars Jonasson.utfördaberäkningarKälla: Egna av

utbetalas iberäknasstödförkostnaderdeåtergerTabellen som
Endast destödutbetalningar.faktiskaalltså inteåtergermodellen. De

scenariernaolikaför deförutsättningarmodellensmed istöd tassom
sig itänkakanavsnitten att,ipåpekatsmed. Somkommer manovan

jordbruksmark och föralltillarealersättninggenerellförscenarierna en
används föridagmedeldeodling,ekologisktillendastersättning om
användas tillskulle kunnagrundmodellenmed ifinnsintestöd och som
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riktade åtgärder, budgeten härvidlag belastas denän görutan att mer
idag. Summan dessa stöd uppgår till i storleksordningen halvav en
miljard kronor.

långTabell Välfärdseffekter15 sikt jämfört med bas-scenarie
på kort sikt, miljarder SEK, avsnitt 5.4 för dese
förutsättningar under vilka resultaten gäller.

Status Mac Mac. Stöd- Gen. Eko.
Sharry Komp lös stöd odlquo

Producentöverskott 0,27 -3,46 0,36 -10,04 -3,56 -4,51
Konsumentöverskott -0,01 4,02 4,02 4,00 4,01 3,99
Skattemedel -0,58 -O,56 -4,37 7,21 0,71 0,86
Miljöeffekt 7 7 7
Summa exkl miljö -O,32 0,00 0,02 17 1,16 0,34
Källa: Egna beräkningar utförda Lars Jonasson.av

Tabellen återger de beräknade välfärdsekonomiska konsekvenserna av
olika scenarier. samtliga fallI jämförs med de beräkningar gjorts isom

från LES, utförd Lars Jonasson. Det därrapporten av som anges som
bas-scenarie modellberäkningär den situation gällde i Sverigeen av som
år 1995. produktion, konsumtion,Den arealanvändning, avkastning etc.

där i modellen stämde mycket väl med den dokumenteradeantassom
situationen i Sverige vid den tiden. Förändringar i välfärd beräknas i
ekonomiska och eventuella förändringar i miljö inteärtermer t.ex.
medtagna. Producenternas ändrade välfärd skillnader i intäkter ochutgör
kostnader, inklusive stöd, vid olika scenarier, jämfört med vad de hade i
bas-scenariet. konsumenternaFör skiljer sig kostnaderna för maten,

i producentledet. Mindre förändringarmätt i konsumtion ocksåär
medräknade. För skattebetalarna skiljer sig kostnader för utbetalning av
olika stöd.
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på sysselsättningen,effekterberäknadeIndexerade16 seTabell
resultatenvilkaunderförutsättningarde5.4 föravsnitt

gäller.

0dlEko.Gen.StödlösMac.Mac-StatusRegion
stödKompSharryQuo

737315100100100l
8282281001001002a
7568341001001002b
7682371001001003
95957010097100
58565799961005a
787373100931005b

10097971001031005c
167109112100991006m
144112112101991006s
109897910098100Riket

Jonasson.LarsutfördaberäkningarKälla: Egna av

regionerolikamodellensisysselsättningiförändringarvisarTabellen
vadmedjämförsberäkningarnaolikascenarier. De somolikavid

0rd speglarandraMedbibehålls.CAPdagensgällaberäknas om
lägedetsig frånskiljerdelvissituationinte dagensberäkningarna som

form. Denuvarandei sinbestårCAPuppståberäknas omsom
jämförtdramatiska,emellertid inteberäknashärvid äranpassningar som

läge.med dagens
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åker-Tabell Indexerat17 beräknat brukande och betesareal iav
jordbruket miljoner hektar, exklusive stödberättigad
vall används i animalieproduktionen, avsnittsom se
5.4 för de förutsättningar under vilka resultaten gäller.

Region Status Mac Mac. Stödlös Gen. stöd Eko.
Sharry Komp odlquo

100 100 100 291 59 68
100 100 1002a 38 69 79

2b OO 100 100l 34 5 64l
3 100 lOO 100 3 l 5 l 54

100 97 100 58 75 75
5a 100 100 100 59 58 46

1005b 95 100 76 6977
1005C 100 100 64 64 58

6m 100 100 100 68 68 79
6s 100 100 100 81 80 82
Riket 100 99 100 66 70 72

Källa: Egna beräkningar utförda Lars Jonasson.av

Tabellen visar förändringar i arealanvändningen i modellens olika
regioner. olika scenarierna jämförs medDe vad beräknas uppståsom

dagens CAP består. tabellen medräknas endast klassasI vadom som
brukad mark. andra ord saknas den areal uppbärMed generellsom som

arealersättning och ekologiskt stöd och beräknas extensivutgörassom av
ivall de två sista scenarierna. Eftersom sådan vallodling beräknas uppgå

till ungefär miljon hektar i båda scenarierna mark hävd endast itasen ur
stödlösadet scenariet.



1997:74SOUreformförslagAnalyser168 av

produktionsvärdetförändringar iberäknadeIndexerade18Tabell
förutsättningar5.4 för deavsnittfrån jordbruket, se

gäller.vilka resultatenunder

odlstöd Eko.Stödlös Gen.Mac.MacRegion Status
Sharry Kompquo

55591276761001
63672877771002a
55542977100 772b
51592978781003
70765873721004
4542447 l100 7 l5a
62646473661005b
9012110768851005C

12395 9589891006m
88919188861006s
8580768281100Riket

Jonasson.Larsberäkningar utfördaKälla: Egna av

frånproduktionsvärdetiförändringarberäknadevisarTabellen
vadProduktionsvärdet utgörsmodellens regioner.ijordbruket av

direktstödOlika formerproduktion.sinbetalt förfårlantbrukarna av
prissänkningarinnehållerscenariersamtligaEftersomalltså inte.ingår

erhållerscenariernafleraproduktionsvärdet. locksåsjunker av
dettaEffektendirektstöd.olika förmerjordbrukarnaemellertid avav

MacSharry-reformfördjupadscenarietalltså inte. l överLex. ensyns
medkompenserasprissänkningarsamtligaberäknaskompenserassom

direktbidrag.
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Tabell 19 Beräknad betalningsförmåga för "fasta"
produktionsfaktorer jordbruket, avsnitt 5.4 för dese
förutsättningar under vilka resultaten gäller.

Ars Status Mac Mac. Stöd- Gen. Eko
kost Sharry Komp lös stöd odlquo

Xkermark 1981 1886 1981 636 2256 1931 kr/ha-
Betesmark 1457 1245 1454 534 2270 1923 kr/ha-
Sockerkvot 5750 286 5750 4798 4801 2007 kr/ha-
Mjölkkvot 1,24 0,34 1,27 0,11 0,15 0,16 kr/kg-
Mjölkst. 10 5880 580 562 528 44 502 606 kr/pl
Mjölkst. 25 5040 1474 1412 1452 1446 1702 1836 kr/plats
Mjölkst. 45 4200 3755 3698 3742 3932 4108 4313 kr/plats
Dikostall 720 467 75 473 0 0 0 kr/plats
Tjurstall 720 531 562 531 2 11 l 112 kr/plats
Suggstall 4845 3033 3033 3033 2962 3033 2580 kr/plats
Slaktsstall 308 184 184 184 178 184 155 kr/plats

Arealen sockerbetor justerad i förhållandeär till avkastningen vid
ekologisk produktion eftersom kvoten i socker.sätts ton
Källa: Egna beräkningar utförda Lars Jonasson.av

Tabellen visar beräknadeden betalningsförmågan för de fasta resurser
används i modellen. Beräkningarna återger genomsnittliga värdensom

landet.för Regionala skillnader kan förekomma. Betalningsförmågan
uttrycker det ekonomiska överskott uppstår i de mestsom gynnsamma
fallen för respektive För mjölkstallar för 10 kor finns dett.ex.resurs.
alltså någon besättning där ersättningen koplats visstantagen ettper ger
ekonomiskt iöverskott samtliga scenarier, efter ersättning till arbete och

Åkapital. andra finns det i samtliga scenarier del småstoren
besättningar inte alls har någon betalningsförmåga för sinasom
koplatser. Dessa besättningar läggs När det gäller dikostall framgårner.
det också i några scenarierna finns det ingen produktionatt av som ger
någon positiv betalningsförmåga till dessa Stallplatser. Produktionen
beräknas också upphöra i de fallen.
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5.4 deavsnitt förmodellberäkningarna,iPriser20Tabell se,
gäller.resultatenvilkaunderförutsättningar

Gen. Eko.Stöd-Mac.Status Mac1995
odlstödlösKompSharryqu0

kr/kg1,10 1,331,101,101,101,101,19Höstsäd
kr/kg1,13 1,351,101,121,121,12Vårsäd 1,11
kr/kg1,85 1,851,851,791,791,79Oljeväxter
kr/kg0,290,290,290,290,290,41Sockerbeta
kr/kg0,690,780,731,000,961,00Grovfoder
kr/st138611281143408434004076Tjurkalv
kr/st81378326685211181794Kvigkalv
kr/kg1,982,001,99 2,011,992,863,03Mjölk
kr/kg21,8021,8021,7821,6021,5925,3822,95Nötkött
kr/kg13,6413,7813,7613,7713,7713,7713,25Fläsk

Jonasson.LarsutfördaberäkningarEgnaKälla: av

Prisernamodellen. äruppstå iberäknasde priserTabellen återger som
uppstå.kanskillnaderregionalalandet ochförgenomsnitt

länsnivåEffekter5.9

Skåne,iHushållningssällskapetombadsutredningenmedarbetetUnder
Älvsborgs- medlän kommaJämtlandsochilänsstyrelsernasamt

fickunderlag deSomgjorts.beräkningardedelarsynpunkter somav
olikamotsvaradeKalkylernabidragskalkyler.anpassaderegionaltdelen

anslutning tillifrågordelfickDe ävenberäkningarna.scenarier i en
bilageform underiredovisatsharSynpunkternainkomnakalkylerna. De

stämdevälbilddeSammanfattningsvisarbete.utredningens somengav
bestå. Anpass-produktionenSkånelmodellberäkningarna.med antogs

depåpekadesdetgoda, attävenbedömdesningsmöjligheterna omsom
betydandeefterföljasskulletroligenreformernagenomgripande avmer

produktionen.ilönsamhetföranpassningar att
förÄlvsborg gällerproblemstrukturelladepåtaladesFrån som

mjölkproduk-därbedrivsOftalandet.delardessaskogsbygderna i av
strukturåstadkommasvårtbygderi dessakan atttion. Det envara

mjölkproduktion i störrerationellfåmöjligtdetgårdarna gör att ensom
ochålderbrukarnasarrondering,Jordbruksmarkens om-besättningar.

förproblemkan utgörafaktorer attnyinvesteringar ärfattningen som
priser. Förlägrevidkrävsstrukturanpassning attdenåstadkomma som

mjölk-förvillkorenkrävssatsningardylika attsigvåga troen
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produktionen blir långsiktigt hållbara. Andra faktorer betydelsestorav
för dessa bygder kostnader för de statligatransporter samtangavs vara
verk finns inom och distributionsomrâdet. När dessatransportsom
organisationer blir marknadsorienterade försämras möjligheternamer
för skogs- och glesbygden.

Från Jämtland påpekades produktion inom detta områdeatt
knappast ekonomiskt möjligär någon form stöd. Deutan av mer genom-
gripande scenarierna ansågs därvidlag helt orealistiska. Betydelsen av
lokal produktion, småskalighet och närhet mellan produktion, förädling

konsumentoch betonades.
ÄlvsborgsFör skogsbygder och Jämtlands län påtalades att

jordbrukslandskapet definitivt hotades vid omfattande reformer utanmer
kompenserande åtgärder.

105. Sammanfattning

Modellberäkningarna skall inte direktases som prognoser av
vad kommer hända inom svenskt jordbruk vid olika reformersom av
CAP. Osäkerheten i dylika mycket Modellenär skallstor.prognoser

medel hitta de betydande förändringarett attsnarare ses som mer som
olika scenariers priser och stöd signalerar. De olika scenarierna ger
olika priser och olika stöd i sin fungerar ekonomiskatursom som
signaler till lantbrukarna. Därutöver finns rad andra faktoreren som
modellen inte hänsyn till. Så länge lantbruk bedrivs syftei tjänatar att

på kan emellertid anpassningarna kommer ianta attpengar man
riktning modellensamma som anger.
Beräkningarna tyder borttagande stödalla tillatt ett av

jordbruket skulle leda till omfattande problem och produktions-
minskningar i Sverige. Skulle något sådant ske kan dock anta attman
produktionen skulle gå i andra delar EU. skall inte draäven Manner av
parallellen mellan Sverige och andra EU-länder för långt finnsdetmen
flera andra nationer med områden såväl bördig slättbygd mindreav som
gynnade skogsområden och höglänta trakter. Skulle skogsbygden i
Sverige få påtagliga problem kan det skulle kunnaanta attman samma
gälla för delar exempelvis Storbritannien, Tyskland, Frankrike,av

Österrike.Italien och
Tydliga produktionsminskningar i Sverige torde alltså åtföljas

minskad produktion inom andra delaräven EU. Om produktionenav av
EU minskar kani förvänta sig stigande priser världsmarknaden.man

Med den använda modellen bas det emellertid olämpligtär attsom
spekulera i hur denna effekt kan bli, liksom i världenstor var
produktionen kan tänkas öka priserna stiger i framtiden.om
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svenskaijordbrukslandskapetdäremotkanMan attanta om
också förgälladetsammakommernedläggningskogsbygder hotas av

i övrigt.delar EUav
mild-arealersättninggenerellvidareindikerarModellen att en

jordbruksmarkdagensAllproduktionsförändringarna.kraftigaderar
lindras avsevärtberäknasproduktionsminskningenochhävdas av en

minskadÖvergången ochbrukningextensivaretilldylik ersättning.
gällermiljöeffekter. Resonemangetpositivahaspannmålsodling antas

nivåer iSverige,för ävenlikaväliför EUtroligen omstort som
åt.skiljer signaturligtvisanpassning

får dessaÄven odlingekologiskenbart tillstödövergång aven
denGivetbetydande.dockberäkningarnaiosäkerhetenföljder. Här är

sysselsätt-påeffekterpositivamodellenindikerarosäkerhetenstora
positiva.bli lagförväntasockså överkanMiljöeffekternaningen.

sysselsättningochproduktioneffekternabedömerOm man
det stödEndastsektorsnivå.förändringarsmåtämligenmodellenger

finnsdettycksandra ordMedeffekter.någrascenariet störrelösa ger
dock ieffekterna ärregionalaanpassningspotential. Debetydandeen

fleraiminskarsysselsättningproduktionSåvälfall betydande.flera som
beräknasslättbygdernaINorrland.framföralltibetydligtscenarier

fall.produktion i fleraökaddäremot
förgrundenberäknas utgörastrukturanpassningDen pro-som

påtagligatillberäkningarmodellensenligtlederduktionsförändringarna
Intäktsminskningarnabrukarna.aktivaför de idagkapitalförluster som

ochmarkvärdensjunkandetillledascenariernai fleraföljer antasav
alltsåbestå krävsproduktionen skall attFörfastaandra nyaattresurser.

aktivadeellerkapitalkostnader,betydligt lägremed attvidbrukare tar
vilkapåBeroendekapitalförluster.påtagligamedfortsätterbrukarna

k.jordbrukarnasiminskningenuppgårantagitspriserstöd och s.som
enligtkronormiljarderoch 10nollmellantillproducentöverskott

kapitalförlus-blirårligminskningen ärEftersommodellberäkningarna.
iproducentöverskottiförändringenkan sättaMan ävenstörre.ännuten

1990-taletUnderöverskott.samladeberäknadejordbruketstillrelation
svensktförtotalkalkylenenligtöverskottdettaberäkningarnahar av

år.miljarder kronorellernivåerlegatjordbruk perettrunt paren
frånavseendeni fleradockskiljer sigtotalkalkyleniBeräkningarna

jämförbara.direktintedärföroch demodellberäkningarna är
Sverigeinötköttsproduktionen ärvidareantyderModellen att

beräkningarnalönsamhet. Iförsämradytterligarekänslig för av enen
inom deökanötköttsuppfödningenCAPdagensförlängning antasav

länsstyrelsernafrånKalkylermiljöstöd.djurbidrag ochområden harsom
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Älvsborg Ännubl.a. i resultat. har denna beräknade ökningger samma
inte gjort sig till känna. Det därförär möjligt del reglerna kringatt en av
betesdjur och miljöstöd i kombination med djurbidragen och kopplingar
till grovfoderarealer, förutgör hinder smidigare anpassning därett en
lantbrukare låter sina djur beta marker krav ägandet.ex. grannens

djur och kontroll betesmarkenöver kan ställa till problem eftersomav
tecknar miljöstöden för sammanhängande femårsperiod. Iman en

modellberäkningarna nötköttsproduktionenär den verksamhet som
fluktuerar de fallI där djurbidragen bort beräknas den upphöramest. tas
helt. Mot bakgrund modellens beräkningar finns det alltså anledningav

vaksam denna produktionsgren, allvaratt extravara om man menar
med värnandet naturliga betesmarker. Mjölkkor betar idag alltav mer
sällan dylika marker. Högavkastande mjölkkor behöver ofta frodigareett
bete för hålla produktionenatt uppe.

I den mån den extensiva nötköttproduktionen hotadär hotasmer
därför de markeräven har den högsta biologiska mångfalden.som
Modellens beräkningar antyder riktade stöd kan behövas inom dettaatt
område, genomför genomgripande reformer CAP ellerom man mer av

lönsamheten i nötköttsuppfödningen försämras andra orsaker.om av
Här detär mindre troligt svenska förhållanden kan generellaatt anses
för EU. Uppfödning nötkreatur i Sverige ofta småskaligär ochav
klimatet medför kostnadsnackdelar. En sammanställning problemenav
och möjliga förändringar finns i 4591, Naturvårdsverket, 1996.rapport

olikaDe scenarierna har påtagligt skilda effekter budgeten.
fördjupningEn MacSharry-reformen, innebärande prisernaav att

mjölk, socker och nötkött sänks, skulle den kompenseras fullt utom ge
påtagligt ökad budgetbelastning. Det förefaller inte troligt fårEUen att

igenom jordbruksreform ökar budgetbelastningen med 50en som runt
%, vilket vad fördjupad fulltär kompenserad MacSharry-reformen

Äveninnebär för Sverige. nivån inte behöver bli lika inom EUom stor
helhet, i och med mjölksektorn i Sverige relativtärattsom stor,

förefaller sådant alternativ inte troligt.ett
Å andra sidan scenarierna med generell arealersättningger en

och stöd till ekologisk odling för ytterligare riktade stödåtgär-utrymme
der, nuvarande budget ökar för Sverige. Beräkningarna antyderutan att

drygt miljard skulle kunna läggas till dessa stöd och ändå skulleatt en
inte de beräknade budgetutgifterna öka. Dessutom finns redan idag stöd
omfattande ungefär halv miljard inte tagits med i beräkningarna.en som

Beräkningarna antyder del den svenska jordbruks-att storen av
marken fâr svårt klara sig fortsatt stöd. Närmare miljon hek-att utan en

läggas i det stödlösa scenariet. l scenarierna för generelltar antas ner en
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extensivodlingenberäknasstödekologisktoch förarealersättning av
Redanomfattning.ungefärtilluppgåtillintevall, sammatas vara,som

utnyttjad vallträda ochberäknasCAPdagensförlängningmed aven
förefaller0rdandraMedhektar.000ungefär 750omfattning aven

jordbruks-svenskadenbevaraförstöddelkrävsdet attdet enomsom
Även strukturanpassningomfattandemedskick.brukbartimarken en

intearealerrimligtdetförefaller anta att storakostnader attoch sänkta
detglesbygden tycksjordbruket ibehållastöd. Försigklarar attutan
kanslutsatsDennastödåtgärder.riktademedmotiveratföljaktligen

hög-Framförallt inomEU.delarandraför mångagällavälmycket av
områden.gynnademindreklassasidagoch vadområdenlänta somsom

uppnå demöjligtdetantyds ärscenarierna attflera attl av
kanvadbättre änsätt antajordbruketförgällermiljömål manettsom
scenarietBådeCAP.dagensförlängninggälla medkommer avatt en

enbarttillstödmedscenarietocharealerättninggenerellmed en
flerauppnåkanvi bättrei sigdessa görantyderodling attekologisk att

gynnademindretillstödriktadeinföradärutöverGenommiljömål. att
förefaller detbetesmarkenvärdefullabiologisktoch denglesbygder mest

billigare vadänochbåde bättrenåskanmiljömålenrimligt attantaatt
CAP.dagensinomförväntaskansom

scenarier-givetvisWTO-rundor ärkommandebakgrundMot av
föredramiljöanpassningförersättningoch attstödfrikopplademedna

Även kompen-tillrelationiCAP.dagensförlängningframför enaven
scenarier-framstår deMacSharry-reformenfördjupningserad senareav
detsjälvklartscenariet ärstödlösa mestDetgynnsamma.mersomna

under-östutvidgningengällerdetNärWTO-perspektiv.attraktiva i ett
kompenseradInförandetscenariet.stödlösai detdenlättas av enäven

problem,delinnebäradäremotMacSharry-reform kanfördjupad en
dåmedlemsstaternatill deersättning även upps-fråganeftersom nyaom

bönder intesvenskaprissänkningarförkompenseradesSverigetår. som
förefallerperspektivdetEU-medlemsskapet. Imedsambandupplevde i

ställakommaländer kantillkommande motsva-attandrarimligtdet att
enkel lös-heller intearealersättning utgörgenerellEnrande krav. en

budgeten,ökning äntillledadetskulleDelshärvidlag. omning aven
fördjupadkompenseradmedfalletilikaallsinte enstor som

ägarförhållandena tilloklaradelvisdeDels kanMacSharry-reform.
tillställamedlemsländernatilltänktadenågraijordbruksmarken enav

tämligenstödsådantinnebär storDessutomproblem. ettdel en
Ägarna jord-medlemsländerna.deinomomfördelning avnyapengarav
ekonomier kantill dessaförhållandeiintäkterfâskullebruksmark som

mycket höga.uppfattastänkas som
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6 Diskussion

detta kapitelI diskuteras vad framkommit i de tidigare kapitlen,som
med undantag för kapitel 2 endast innehåller beskrivningar densom av
nuvarande politiken. Diskussionen ansluter sig till den tidigare upplägg-
ningen, dock följastrikt presentationen avsnitt för avsnitt.utan att

kapitelI 3 analyseras och utvärderas den nuvarande jordbruks-
politikens påverkan effektivitetenpå i den samhälleliga resursanvänd-
ningen, den regionala balansen, miljön, konsumenternas välfärd och
hälsa djurens välbefinnande i EU och i Sverige. När det gällersamt att
utvärdera effekterna svenskt jordbruk det svårt komma framär tillatt
definitiva och helt säkra slutsatser eftersom CAP i Sverige varit i bruk
under förhållandevis kort tid. Analysen bygger därför modell-en en

de nuvarande åtgärdernasöver förväntade framtida effekter.prognos
Eftersom dylika modellprognoser alltid behäftade medär osäkerhet bör

viss försiktighet iakttagas vid tolkning resultaten. Deten av vore
naturligtvis föredra jämföra med det faktiska utfallet.att att

De analyser i kapitel 3 följergörs den sedvanliga praxisensom
jämföra den nuvarande politiken med hypotetiskt tillståndatt ett utan

någon politik alls. Beräkningar välfärdsförluster olika forskar-av som
har och OECD:s PSE kalkyler bygger dettapresenteratgrupper

tankesätt. Tillvägagångssättet kan naturligtvis diskuteras. Om inte CAP
hade funnits skulle troligtvis de enskilda medlemsländerna bedrivit en
inhemsk politik något slag. Hur denna politik skulle ha detärav sett ut
emellertid så omöjligt spekulera särskilt för ländergott attsom som
länge har varit medlemmar.

Målen för den politiken specificeras i Romfördra-gemensamma
artikel 39 och dateras till mitten 50-talet. Ingen formell revide-gets av

ring målen har skett sedan dess. En dylik revidering skulle förutsättaav
Romtraktatet omförhandlas, vilket omständligär procedur. Mållis-att en
återspeglar tydligt de preferenser och den problembild prägladetan som
europeiskadet jordbruket under dåtiden med behov öka jordbruks-att

produktion och lösa jordbrukarnas inkomstproblem. Följaktligenatt är
mâllistans relevans för dagens problem begränsad. I synnerhet saknas
det explicit miljömål miljöhänsynäven i viss månett i efterhand harom
införts. Ett väsentligt mål för den jordbrukspolitiken börgemensamma

uthålligt jordbruk. Ett införande miljömål skulle dessutomettvara ettav
viktig signalutgöra uthålligt jordbruk tillmäts värde.att etten ett stort

måluppsättningEn saknar förankring i konsumenternas ändradesom
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underminerarrealiteternaekonomiskaförändradeoch devärderingar
legitimitet.jordbrukspolitikens

tillfreds-fungeraskallpolitikförförutsättningviktigEn att en
och iingående elementendesamordninggodställande synner-är aven

politikeninkonsistenser. Deninternaavsaknadhet gemensammaav
kompliceradeförordningar. Denochreglerkomplextutgör systemett av

marknadsförord-huvudkomponenternai deresulterarstrukturen treatt
oftamiljöstödenregionalstödinklusivestrukturpolitikenningarna. samt

redovisaskonflikterexempelFleravarandra.konflikt medikommer
och mark-gränsskyddetsexempelgrundläggande äravsnitt 3.1. Etti

målettillkopplateffekt,produktionsstimulerandenadsordningarnas om
stödjamålmiljöstödensmedjämförtproduktiviteten atthöja enomatt

anföraskanexempel ärproduktionen. Ettextensifiering annat somav
direktstödutbetalningarförreglermellanöverensstämmelsebristande av

gradeninkomstnivân ochbetingasstrukturpolitikeninom avavsom
betalasareal/djurersättningarnaochjordbruket,verksamhet inom som

inkomst-relaterade tilldär kravprisstödsänktkompensation försom
beskrivasCAP kanpåpekabör dessutominte ställs. Mannivån att som

strukturpolitik ochläggspolitik. Deobalanserad somresurseren
kostnader förjämfört medblygsammaganskamiljöátgärder är

ocksåFEOGA visarfondeninomUtvecklingenmarknadsregleringarna.
iuppdelningenenklablivit. Denharkomplicerathur ensystemet

konstgjordblivit alltmermed årenstrukturdel harochmarknadsdel en
inomfinansierasfåttåtgärder harstrukturpolitiskaeftersom vissa

och vicemarknadsregleringarna versa.
efterlysespolitikensimplijieringarochFörenklingar numeraav

dockMan börstrategipapper.kommissionensiregelmässigt t.ex. vara
tillfällighet.utformning inte ärnuvarandepolitikensmedveten enattom

Åratal olika intressenbalanseranödvändighetochkompromisser attav
kanProblemetstruktur.kompliceradedagenshar skapatvarandramot

mekanismernaunderliggandedemindremed äninte lösassåledes att
Antin-problemet.lösningartvåendastegentligenfinnsförändras. Det

tillkommermajoritetsbeslutsåbeslutsreglernaändrar attmangen
beslutasåtgärderfärresåbeslutsområdetbegränsasanvändning eller att

medlems-mellanskillnaderdärområdenoch då inomgemensamt
små.länderna är

omfördelningarbetydandetillupphovJordbrukspolitiken ger
vanligasteskattebetalare. Detochkonsumentermellan producenter,
ProducerPSEbegreppenbyggeröverföringardessamätasättet att

PSE skaEquivalent.SubsidyConsumeroch CSEEquivalentSubsidy
bruttoin-producenternaspåverkaråtgärderomfatta allaprincipi som
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komster. PSE kan också utryckas i och visar de samlade subven-procent
tionernas andel i bruttoinkomsten. Enligt preliminära beräkningar för
1995 uppgick förPSE EU till 49%, eller drygt miljarder74 Deecu.
transfereringar ingår i PSE motsvarade cirka 500 hektarsom ecu per
åker 7900 årsverk. Ser till transfereringarnas för-samt ecu per man
delning länderna,över kan uppskattas utifrån produktions-grovtsom
strukturen vissa rika länder Danmark, Holland medanmm., gynnas
några relativt fattigare missgynnas Portugal, Storbritannien.

De transfereringar till jordbruket intePSEmäts mätersom av
stödets samhällsekonomiska kostnader. PSE överskattar också produ-

fördel eftersomstödet högre stöd resulterar i högrecenternas ettav en
produktion och därmed i högre kostnader. Jordbrukspolitiken leder till
samhällsekonomiska kostnader välfärdsförluster därför resursal-att
lokeringen påverkas ofördelaktigt Ett antal uppskatt-sätt.ett stort
ningar dessa förluster föreligger. iAtt detalj jämföra dessa studier ärav
föga meningsfullt eftersom metodologi, tidpunkt och omfattning skiljer
sig samstämmigaDen bilden dockavsevärt. de samhällsekono-är att
miska kostnaderna betydande. Skulle jordbrukspolitikenär man se en-
bart överföra inkomsterna till producenterna dennasätt ärattettsom ett

Ökningenmycket ineffektivt omfördelningsinstrument. producenter-av
överskott uppgår till endast del de förluster konsumenternas en av som
skattebetalareoch får vidkännas. den danskaFör studien redovisassom

i detalj i avsnitt 3.2 överföringsförlusten, den s.k. transfererings-är
kvoten %. omfattar68 Studierna dock inte effekterna miljön.

eüfekterJordbruksstödets på sysselsättningen vanligtär ett
för jordbrukspolitiken. Stödet till jordbruket främjar sysselsätt-argument

ningen i näringen eftersom produktionen högre eljest. Däremotär än är
det tveksamt den totala sysselsättningen ökar. Om alla priser ochom
löner flexibla och rörliga mellanär sektorerna främjar jord-resurserna
brukspolitiken sysselsättningen i jordbruket, detta sker industrinsmen
eller övriga sektorers bekostnad. Den totala sysselsättningensnarare

Ärinte.ökar priser, löner och däremot trögrörliga tyderresurser
vetenskapliga studier där frågan analyserat den totala sysselsätt-att

sjunkerningen eller arbetslösheten ökar.att
Inkomsterna förädlingsvärdet årsverk varierar påtagligtper

mellan olika regioner enligt holländski EU studie sluteten som avser
80-talet. En politik med intepriser har såledesgemensam gemensamma
resulterat i inkomstutjämning. Spridningen BNP capita i de 87en av per
regioner ingår i analysen betydligt mindre spridningen iär änsom
nettoförädlingsvärde inom jordbruket. missgynnadeDe regionerna
LFA har, sig, inkomsterkan lägre årsverkvänta änsom man per
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exempelvis inordvästiregionermissgynnadeVissaregioner.normala
i syd.regionernormalainkomster änbetydligt högredockharBelgien

framför deregionernanormaladegarantisektionernafrånStödet gynnar
tilluppgårgarantisektionFEOGAzsfrånUtgifternamissgynnade.

sist-deförstnämndadei268 ecuhektarmycket somsådubbelt per
subventionernadirektadeAnalyserarregionerna.127nämnda ecu man

till störrelederSubventionernagrad LFA.i högredessagynnar
deiregionermissgynnadeochnormala norramellanutjämning

sydliga delarna.i desituationenmedjämförtområdena
i deSverigeannorlunda i änheltstödprofilen ärregionalaDen
denomväntivarierar motStödet settmedlemsländerna. stortgamla
tillutjämningdennaobserverasdockbör attDetbördigheten.naturliga

ellersjälvfinansierarSverigestödderesultatdel är somettstor av
gamla EU-deblandobserveras ävenkantendensSammadelfinansierar.

grad harhögisubventionernadirektaeftersom de enländerna, en
ivarit likadär inteutjämningen stor somfinansiering,nationell även om

bördigadefrämstCAPkonstateraskan detSåledes gynnarattSverige.
tilldettaskett harharutjämningmånl den enregionerna.rikaoch en

Politikensfinansiering.nationell meståstadkommitsdel genom enstor
identisktpåutformasmarknadsregleringarna ettdel, somgemensamma

medel,hundratill gynnarfinansieras gemensammaoch procent avsett
kanDettaländerna.rikaremestadels deochregionernaproduktivarede
sigklararegionerdessabordeDelsutgångspunkter.fleraifrågasättas ur

världs-liberaliseradframtidsperspektivisynnerhetistöd, enett avutan
samhörighetsprincipenomfördelningdylikstrider motdelshandel, en

länder/regioner.fattigaresolidaritet medimplicerarsom
konsumenternaförkonsekvensernegativatilllederCAP
uppskattningarpreliminäraEnligtfördyras.jordbruksråvaraneftersom

miljarder43till drygtfördyringdennauppgickovanjämförOECDav
Merkost-råvaruledet.ivärde mättkonsumtionens34%tilleller avecu

i månadenkr350elleroch år135 runtnaden personpermotsvarar ecu
spenderarlåginkomsttagareEftersomfyra enhuhållför ett personer.

relativtdrabbatsdessalivsmedel harinkomstersinaandelstörre av
fattig-eftersombetydelseökadfåtttroligtviseffekt harDennasett mer.

långtidsarbetslösa,blandsynnerhet uts-iinom EU,tilltagithardomen
fett,påpekasdet.kanhälsoeffekter attpolitikenstillSerlagna manm.m.

tilllettdäremotharPolitikenfördyrats.inte harförundantag smör,med
i CSE.medräknasintedockvilketgrönsakspriserochfrukt-högre

Å fördyringenharsidanandrahälsoeffekter.negativa ge-har klartDetta
vegetabilis-för-38produkter änanimaliskaförvaritnerellt störresett

eftersom störreför hälsanpositivt etthävdaskanvilket-23ka vara
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intag vegetabilier och mindre intag animalier rekommenderas.av av
Standardiserad, massproducerad, lågkvalitetsmat finns i länder däräven
priserna mindre reglerade. Således kan inte den påstådda lågaär mat-
kvalitén "skyllas" den jordbrukspolitiken.gemensamma

Det har inte varit möjligt inom utredningens arbete direktatt ut-
värdera de stöd betalas inom för miljöförordningen 2078/92som ramen

strukturprogrammen 5a och 5b. Stödformerna har funnits i bruksamt
under mycket kort tid. Erfarenheterna stödformergamla svenskaen av

NOLA, glesbygdsstödet åtgärdsprogrammet i Sverigesamtsom norra
dockkan viss ledning. svårt defini-Däremot det dra någraär attge en

tiva slutsatser detta material. Det exempelvis mycket osäkertärur om
arbetstillfällenalla bedömdes ha räddats verkligen skulle försvinnasom

intestödet Det heller inte säkert hur bestående de arbets-ärgavs.om
tillfällen skapats i kompletterande sysselsättning blivit. Generelltsom

kan därför vår kunskap effekter olika till före-sägas stödsett att om av
i glesbygden, den relativa effektiviteten stödformerolikatag samt om av

ofullständig i synnerhet det gäller de långsiktiga effekterna.är när
Trots omfattande litteratur CAP och miljön bilden inteären om

klar. råderhelt Det dessutom viss begreppsförvirring eftersomen
kritiken politikens miljöeffekter ofta inte gäller effekterdeav som
politiken faktiskt jämförelsehar haft i med situation ingendären en
politik hade bedrivits avsaknad vissa effekter ellerutan snarare av
åtgärder kritikerna önskvärda. problemetDet närstorasom anser vore

gäller utvärdera konsekvenserdet CAP:s för miljön har medgöraatt att
svårigheten särskilja effekten jordbrukspolitiken från de generellaatt av
effekterna samhällsutvecklingen, i synnerhet arbetskraftens ökadeav av
alternativvärde. Många former traditionellt extensivt jordbruk,av som
under sekler präglat och skapat Europas odlade landskap med dess
miljövärden, har försvunnit därför arbetskraften har konkurreratsatt ut

maskiner och/eller köpta insatsmedel. Vissa effekter dock relativtärav
säkerställda. Prisstödet till jordbruket innebär produktionen bliratt

den eljest skulle ha varit. Detta innebär användningenänstörre ävenatt
produktionsfaktorer högre eljest vilket liktydigt medär än är merav

gödsel och bekämpningsmedel och intensiv odling. Enen mer annan
effekt produktionen marginella marker, kan ha högtär att ettsom
skyddsvärde, upprätthålls, också marker ingendär odling bordeattmen
förekomma erosionskänsliga områden, våtmarker hålls i drift.m.m.

medI och CAP införde Sverige sitt miljöstödsprogram för
jordbruket inom för förordning Stöden2078/92. har tillämpats ettramen

två år olika föreller olika stöd. Det med andra ord lite tidigt draär att
genomgripande slutsatser. På basis den nyligen avslutade utvärderingen
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Program-iakttagelserdel göras.dockkan10, SJV1997:Rapport en
harlantbrukaremångaochuppmärksamhetgenerellthar rönt stormen

användasmedel kunnatbetydligtharstödenmedstöden. ochsökt l mer
blevSverigeinnanfalletvadåtgärdermiljöförstärkande äntill varsom

kom-tämligenupplevtsemellertidStöden harEU.medlem somav
Lantbrukarnakommit i dagen.harkomplikationerradplicerade och en

stödför vissaochstödenförreglernatill sighaft problemhar taatt
tidigtförDetansökningar. ärfelaktigt ifyllda attandelhögnoteras en
femårs-innevarandeundernåsmålen kommerhuruvidauttala som om

Stödtillfredsställande.fulltintesituation ärdagens ännuperiod även om
haftuppslutningdeninte fåtthittillsharområdenmiljökänsligatill man
vidahar däremotkulturmiljöstödentillAnsökningarnamålsättning.som

budgetramen.överstigit den avsatta
högamedmarkersigriktarstöddegällerdet motNär som

markerdedeldettycksnaturvärdenbiologiska somavensom
nuvarandeomfattasinteinventeringartidigareidentifierats i av

sigriktarstöddeanmälts underintemarkernastödformer eller somatt
medde tidigaremöjligtmarker. Det är systemetdessadirekt attmot

hade delför sigi ochåtgärder,Landskapsvårdandeoch somNOLA en
markerna.skyddsvärdadedeltäckte in störreandra brister aven

ellermiljöstödandrainomåterfinnsmarkernaaktuelladeHuruvida om
tycks detVidareosäkert.delvisidaganslutna ärinte alls som omde är

stödnuvarandeomfattasarealandel denobetydligicke avsomaven
stöden.kvalificerade fördevärden ärsådanadel hartillendast atten

Miljöstödenförbättras.härvidlagandra ordmedkanMåluppfyllelsen
Ombarnsjukdomar.delhelmedinledningsvis drasalltsåtycks en

infördade förstlinjeföljermiljöstödenutvecklingen somsammaav
tillinom stöden öppetspåraskantendensstöden, dvs. somsamma

möjligt näemellertiddetodling,ekologisk attochodlingslandskap synes
Sverige valt,linjeDenfemårsperioden.inommåluppfyllelsegod somen

regler, haromfattandetämligenmedinriktade stödbrettutformadvs. att
implemen-självafrämst iproblem,medfört delmindreicke desto en

regelverket lettkompliceradetycks detTill viss delreglerna.teringen av
stöden, valtomfattasskulle kunnaförvissobrukare,vissatill avatt som

dem.ansökainteatt om
känslor istarkaväckeraspekterdjuretiskadeMånga somav

trångadjurtransporter,långaavelsresultat,tvivelaktigaSverige, t.ex.
önskvärdauppnåfördjurhanteringeller attburar avgrym

effektCAP. Dessa ärorsakatsinteharproduktegenskaper ensnarareav
bristandeeller konsumenternaseller påbudförbudvissaavsaknad avav

ellerproduktervissaeliminerakunnaskullesomengagemang
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produktionsformer fallbristande efterfrågan. de CAP:s stödI ärgenom
regionalt differentierade de tillleder dock ibland det blir lönsamtatt att
flytta djur mellan olika regioner, för därmed komma i åtnjutandeatt av
stöd. stödrelaterade med 0rd direkt följdDylika andraärtransporter en

CAP:s utforming. Lagstiftning det veterinära området inteärav
harmoniserad, varför skillnader härvidlag inte spårasmellan länder kan i

ÅterCAP. det brist regler förklarar nationellaär snarare som
skillnader. Det dessutom uppenbart vad etisktär att som anses
acceptabelt kraftigt varierar mellan länder.EU:s

I kapitel 4 diskuteras principiella överväganden börsom genom-
den politiken. Detta omfattar diskussion jordbruketssyra nya en om

specificitet, frågor rörande regionalpolitiken och dess relation tillsamt
landsbygdsutveckling. Avslutningsvis formuleras principer för den nya
politiken och frågan ställs huruvida eller nationellen gemensam en
politik föredra subsidiaritetsprincipen följs.är att om

jordbruketsHypotesen specificitet har traditionellt spelatom en
förroll speciell jordbrukspolitik. Attstor ett argument ettensom

förinkomstmål finns specificerat jordbrukssektorn, till skillnad för andra
sektorer, bygger på övertygelse jordbruket oregleradatten om en
marknad inte skulle erhålla rättvis eller korrekt ersättning. SverigeIen

inkomstmålhar för lantbrukarna, produktivitetsmál och strukturpolitik
varit i den tidigare förda jordbrukspolitiken. Inför dengrundstenar
svenska interna avregleringen 1990 ägnades hel del analyseren
måluppfyllelsen förda LAG-utredningenmed den politiken. s.k.Den

inkomstmål för lantbrukareDs 1989:63 underkände speciellt ochett
nedtonade jordbrukets specificitet. Istället menade utredningen att
jordbruket LAG-utredningenskulle betraktas näring bland andra.som en

förargumenterade de skäl traditionellt motiveraatt att ettsom angavs
speciellt inkomstmål för jordbruket inte giltiga ellerlängre, attvar

Ävenfenomen näringar. ikunde observeras i andrasamma om man
Sverige fördet specifika med inkomstmål lantbrukarna i ochövergav ett
med 1990 års reformbeslut gäller detta inte för EU. CAP har kvarännu
inkomstmålet övergången till direkta stöd innebär, åtminstoneoch
implicit, specificiteten fortfarande gäller. Det äratt attanserman
emellertid bland mångatydligt jordbruket alltatt mer ses som en
likställda strukturstöd sådannäringsgrenar. Utvecklingen inom EU:s är

jordbruket inte skall särbehandlas.att
inkomster också påpekaNär det gäller lantbrukarnas kan man

såvälallt lägre andel kommer från jordbruksproduktion. l Sverige,att en
i övriga mycket delEuropa, kommer stor avsom numera en

lantbrukshushållens från aktivitet. Under hela dettainkomster atman
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jordbruksinkomstersjunkandelantbrukshushållenårhundrade har ersatt
gården.utanförarbeteexempeltillkällor,andrafrånmed inkomster
inkoms-OECD närstudiervisarjordbrukssektorn atthelaSett över av

lantbrukar-förefallerbeaktas,jordbruksdriftenutanförarbetefrånterna
hushåll. Enför allagenomsnittetmedi paritetliggainkomsternas

inkomstsituation ijordbrukarnaseuropeiskadegenomgånggedigen av
slutsats.till1996 kommerHillstudiepubliceradnyligen sammaavav

diskussioneriförekommerofta ettomEtt argumentannat som
inkomsts-kapitaliseringtillhänvisarlantbrukarnaförinkomstmål av

jordbruksproduktionentillgångarbegränsadedeeffekter itödets som
dvs.sektorerna,mellanrörligfrittarbetskraften ärpå. Så längebygger

bestäms ersätt-utanför gården,sysselsättningväljalantbrukare kan en
gården.utanförkanjordbrukarenden löntill arbetetningen somav

fungerarvärdealternativtharinteproduktionsfaktorer somettDe som
såledesinnebäreffekterstödets attKapitaliseringenrestpost. aven

egenskap ägareiinkomstökninguppnårjordbrukarna avaven
åkermark, ellerverkliga,bådekantillgångarbegränsade somvarasom

Förmögenhetsökningen ärproduktionskvot.fiktiva,skapade som en
Följaktligenproducenten.tillinteochtillgångentillknutenalltså

inteDenfåttförstden/deendastfördelentillfaller somresursen.som
sig ellervill etableraochproduktionsrättighetereller expan-åkeräger

stöd.existerandefördelproduktion får ingensin ettdera av
marknaden tilluppfyllda lederförutsättningar ärvissaGivet att

effektivadenoch mestallokeringenbästaden resursernaav
så kalladeavsaknadbl.a.förutsättningar ärproduktionen. Dessa av
emellertidsigdessaBådanyttigheter. görkollektivaocheffekterexterna

skäl kandessamiljöfrågor. Avgällerdetgällandegrad närallra högstai
KRAV-förMerbetalningmiljöproblem.inte hanterai regelmarknaden

attraktivailandsbygdsturismfråninkomsterochprodukterodlade
exempel mark-docklandskapvarierat ärrikt ochmedområden ett

Även konsu-såväl producentermiljöproblem.nadslösningar somom
miljö-olikainsig föransträngtår alltmer att taundermenter senare

aspekter där detradåterstårkonsumtionochproduktioni sinhänsyn en
exempelvis detrestriktioner, närochstödstatligamedmotiveratsynes

jordbruksproduktion i all-uthålligtillomställningvaraktiggäller enen
synnerhet.mångfalden ibiologiskadentryggandetochmänhet av

glesbygdsproblemetföttsharregionalpolitikensvenskaDen ur
strukturomvandlingtill följdNorrlandinredetavfolkningdvs. avavav

päfokuseratshar längeRegionalpolitikenskogsbruket.jord- ochinom
tillstarkafråntillväxtenomfördelasyftemedNorrlands inland svagaatt

Högemellertidbilden90-taletmitten ärVidregioner. annan.enav
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arbetslöshet råder i hela landet. Detta har lett till övergång tillen
regionalpolitik liknar "allregionaltillväxtkampanj" enligt utred-som en
ningen REKOSTAT vilket innebär regionalpolitiken har signärmatatt

Ökadnäringspolitiken. globaliseringen innebär samtidigt behovett stort
flexibilitet, eftersom konkurrensförhållanden kan förändras ävenav

tid.kort Det kan sin plats påpeka den ekonomiskaatt attvara
forskningen något oklar bild varför vissa regioner ochväxerger en av
andra inte det. Senare års forskning har betonat innovations- ochgör
förnyelseförmåga och de institutionella förhållanden främjar dessasom
fenomen. Den gamla svenska regionalpolitiken har gått erbjudaattut
företagen ekonomiska fördelar i utbyte de flyttat hela eller delarattmot

sin verksamhet till mindre expansiv region. De traditionellt vik-av en
tigaste regionalpolitiska medlen har varit subventioner till investeringar
för minska nackdelar producera långt utanför marknaden. Iatt att en
bilaga till REKOSTAT har det hävdats, med stöd studierav av
Syditalien Europas subventionerade område,är detta kundemest attsom

till följdha regionerna omvandlades i lägre takt eljest, dvs.änatt atten
form negativt stödberoende uppstår.aven

Ser bakåt i tiden kan det konstateras förrädslaattman
avfolkning landsbygden har varit starkt motiv bakom jordbruks-ettav
politiska ingrepp. Jordbrukspolitiken har emellertid förhind-inte lyckats

avfolkningen och koncentrationen befolkningen till ochtätorterra av
Ökningenstäder.större arbetsproduktiviteten och begränsatettav pro-

duktionsutrymme har lett till avgång arbetskraften jordbruket.av ur
Jordbruksproduktionen har varit utspridd och har framförallt känne-
tecknats bristande skalfördelar. Små enheter har därför varitav
effektiva. aktiviteterDe lantbruksbefolkningen övergått till främstsom
industri- serviceproduktionoch har kännetecknats skalförde-störreav

Större enheter harlar. därför krävts för bedriva produktionenatt ett
effektivt vilket har lett till koncentrationsbehovsätt, och missgynnatett
glesbygdsområden. Samtidigt karaktäriseras många traditionella gles-
bygdområden småskaligt diversifierat näringsliv. lantbrukareFörettav

det vanligt flertal aktiviteter, eller mindre relatera-är äratt ett som mer
till jordbruksdriften,de tillfredsställande utkomst.sammantaget ger en

regelverk efter härvidlagEtt stordrift kangemensamt som anpassas
den småskaligamissgynna verkamheten. Exempel finns inom dent.ex.

småskaliga livsmedelsförädlingen där del den obligatoriskastoren av
kontrollen blir proportionellt dyrare för de små producenterna.

Lämnar den historiska tillbakablicken och framåt kanman ser
påpekas den framtida teknologiskadet utvecklingen distans-att av

oberoende produktion som telemarketing och distansoberoendet.ex.
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hushållenstelefon görbanktjänster attköpkonsumtion t.ex. perav
platser.avlägsnatilllokaliseraskanproduktionenochräckvidd ökar

glesbygdsområdena.fördel förutvecklingDenna nyger en
församlingsnamnfungerarlandstad och enBegreppen som

fårbetonasdessavilkaBeroendeföreteelser.olikamängd somav
skiljer sigFöljaktligenlandsbygd/glesbygd.definitionerolika avman

rural areas avsevärtlandsbygdmedvaduppfattningar menassomom
tillfredsställandefinnaSvårigheterländer. gemensamolikamellan att en

finnasvårigheternaåterspeglarlandsbygd att endefinition begreppetav
mycketnämligenglesbygderoch ärlands-Europasnämnare.gemensam

landsbygds-mångaharavfolkningsregionervarithaFrånolika. att
näringslivdiversifieratmedområdenattraktivatillförvandlatsregioner

sigklaratallmänhetiharområdenlevnadsstandard. Dessahyggligoch
sysselsättningsutveckling deänochvälstånds-tillmedbättre hänsyn

glesbygdsregionerandraharDäremotindustriregionerna.traditionella
Avsaknadattraktionskraft.ochbefolknings- av enfortsatt tappaatt

meningsfullformulerasvårtdetproblembild kan göra att engemensam
glesbygder.ochlands-förpolitik Europasgemensam

efterlyseslandsbygdsutvecklingspolitikintegreradBehovet enav
nyligenkommissionendenunderminstintesammanhang,i många av

Sektoriserin-Cork.ilandsbygdsutvecklingkonferensengenomförda om
iliggerlösningproblemdå oftapolitiken enett stort varssomsesgen av

enkeltheltinteemellertidProblemet attärinsatserna.integrering av
börolika sektorsorganmålbaraRegionala hänsyn ärlösa. ett som

miljöeffektertillgänglighet,effektivitet,aspekterAndra är m.m.beakta.
mångatillsigriktarPolitikuppenbar.målkonflikterför ärRisken som

"byråkrati"specialiseradkräverkomplicerad. Dettaoftastområden är
"sektoriseringen".tillvilket bidrar

begrepp.mångfacetteratlandsbygdsutveckling ärIntegrerad ett
ekonomiskadekoncentreratshandförstahar iarbeteGruppens

eventuelltillkopplinghaft klarasthardessaeftersomaspekterna en
olika.tolkaslandsbygdsutveckling kanIntegreradCAP.reformering av

huruvidadelstvå frågor;tillställningdetgäller enprincipI att ta
samordningbättreomfattaskallendastutvecklingintegrerad aven

till samtligautsträckasskasatsningarellerelementnuvarandeCAP:s om
nuvarande 5binomskall tillämpasendastpolitikendelssektorer, om

landsbygder.samtligatillutsträckasskasatsningarområden eller om
mycket smalfrånmöjligheterolikatill fyradettalederSammanlagt en

utveckling.integreradbredtill mycket ensynen
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Principer för politiken ny
Uthållig jordbruksproduktion bör övergripande mål för denettvara
integrerade politiken. innebär jordbruketDet bör bedrivasatt ett
sådant långsiktig hushållningsätt med främjas,att naturresurseren att

rikt och varierat jordbruks- och kulturlandskap bevarasett samt att
miljöbelastningen växtnäringsläckage och användning bekämp-p. g.a. av
ningsmedel minimeras. Stöd till jordbruket främjabör uppfyllandet av
dessa mål. En kombination produktionsrelaterade regler, inriktasav som

begränsa jordbrukets miljöbelastning, och stöd siktaratt mot attsom
upprätthålla kollektiva nyttigheter bör vidarutvecklas. De produktions-
relaterade reglerna bör samordnas för åstadkomma konkurrens-att
neutralitet. En referensnivå för kanEU härvidlag fylla sittgemensam
syfte. För de stöd riktas därutöver underlätta jordbruketsattmotsom
anpassning i miljöfrämjande rikting tycks nationell anpassningen mer
motiverad, eftersom förutsättningarna påtagligt skiljer sig inom EU.
Även för åtgärder den kan dock EU-inflytande behövas såtypen ettav

olika former nationella åtgärder inte snedvrider konkurrensen.att av
Syftet med integrerad landsbygdspolitik bör vidareen attvara

stimulera och självgenererande landsbygdsutveckling. Detspontanen
innebär politiken bör främja tillkomsten institutionella förhållan-att av
den skapar flexibilitet och förnyelseförmåga. Stöd till landsbygds-som
utveckling bör i första hand riktas till framätsyftande satsningar medan
långvarigt stöd icke-konkurrenskraftiga aktiviteter konserverandeav
stöd bör undvikas. Lokalt deltagande och bottom-up-aktiviteter är
viktiga element i dylik strategi. Stöd till lantbrukarnas inkomster bören
inte självändamål för den integrerade landsbygdspolitiken.ettvara
Acceptabla lantbrukarinkomster dock viktig förutsättningär fören
levande landsbygd och hållbar utveckling. Stöd till landsbygdsutveckling

betalningar för miljötjänster kan viktiga bidrag till möjlig-samt ses som
heter till utkomst landsbygden. Den skillnaden i regionala för-stora
hållanden talar vidare för icke obetydligt inslag lokalt bestäm-ett av
mande över användning.resursernas

fortsattaDet kravet sunda statsfinanser leder till högaatt
effektivitetskrav bör ställas det gäller användning budgetmedel.när av

implicerarDetta bl.a. krav tydliga och uppföljningsbara mål och en
kontinuerlig utvärdering de gjorda insatserna i syfte finna detatt mestav
kostnadseffektiva uppnå målen.sättet Det också viktigt kunnaäratt att

och okonventionella lösningarpröva inbegriper aktörer ochnya som nya
kontraktsformer, i synnerhet det gäller miljöområdet.närnya

Subsidiaritetsprincipen innebär decentraliseratatt ett
beslutsfattande föredra inte goda förär skäl föreligger.att motsatsenom
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effek-politik blirkunnaskulleskälengoda attDe en gemensamvara
omfördelning inkomsternaönskvärdmöjliggör samtdentivare, avatt en

Til-kontroll.demokratiskaochinsynmedborgarnasunderlättardenatt
kankomponenterviktigastejordbrukspolitikenskriterierdessalämpas

socialförfinna stödsvårtdetdras: ärföljande slutsats att gemensamen
förmånersocialaochreglereftersomunionenför helapolitik normer,

utvecklingsnivá. Avsig olikabefinnermellan länderskiljer sig som
börsiktjordbrukspolitikeninominkomststödetföljerdetta att

behövsstöddyliktden måninationella planet,överföras till det ett som
Även platssinavseende kan deti detta attmål.oberoende varaett

konkurrensen.snedvriderinkomststödingripamöjlighetEU har att om
samordnaförgodafinns detmiljöngäller attdet argumentNär

"slapp"eftersomkonkurrensneutralitetförpolitiken enatt garantera
dockbörkonkurrensfördel. Manfungeramiljölagstiftning kan ensom

miljölagstift-varförskäl"legitima"kan finnasdetmedveten attomvara
förviktigtEttmellan länderna.skiljer signing argument gemensamen

påverkanEU:seftersommiljöproblemenglobalamiljöpolitik deär
obetydlig. Däravstorlek ickeregionenmiljönglobaladen är p.g.a.

viktig aktörtillregionenocksåstorlekEU:s görföljer enett ansvar.
internationel-i detpådrivandemöjlighetmedden globala att varascenen

miljö-politik ärförskälytterligareEttmiljöarbetet. gemensamen
sigkanDet röramedlemsländer.unionenfleraberörhänsyn omavsom

skyddsvärde,"alleuropeiskt"högtmycketharmiljöervärnet ettsomav
Alpregionen,medlemsländerflerasigsträcker övermiljöer avsom

exempelvisÖstersjön inomtekniska lösningarsamordningm.m., av
recirkulationmiljövänligaunderlättartransportomrâdet transporter,som

satsningar påsamordnaskälgodasaknas deto.dyl. Däremot att
miljöproblem.lokalalösningarlokalabevarande samt avresurserav

omfördelastrukturpolitikenrimligtDet är resurseratt genom
inte kan dratill de regionersynnerhetoch inationerfattigare.till som

integrationen.ekonomiskaföljer denvälstånddetfördel avsomav
avsaknadförkompenseratveksamtdetDäremot är att avenytterst

gradlägreländerpolitiken. Deinhemskautjämning i den ensom genom
gradfårockså störreindividerinkomstutjämning mellan avenm.m.av

dettafördeldraskillnader bör inte kunna attregionala genomaven
andra.övervältrasdelviskostnaden

bemärkelsen,"smala"landsbygdsutvecklingspolitik i denEn
elemen-nuvarandedeintegreringbättrebestårenbartdvs. avenavsom

synpunktfrån svensknackdel ärEnbedrivasbör kunna gemensamt.ten,
politikdennaOminlåsningtillledadetta kandock av resurser.att

jordbruketlämnararbetskraft"fånga upp" deninriktas p. g.a.somatt
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jordbrukspolitiska reformer och strukturrationalisering sigdetrörgenom
relativt människor i Sverige. Ser integrerad lands-om man en

bygdsutvecklingspolitik del i jordbrukspolitisk reform bör densom en en
övergångsåtgärd bredare och möjliggöra användningsom en vara av
inom flera sektorer användas i alla eftersomregioner,samtresurser

goda jordbruksbygder kan påverkas negativt jordbruksreformer.även av
svårt finnaDet starka skäl på lång siktär att att gemensamt

bedriva landsbygdsutvecklingspolitik i den bredaste bemärkelsen,en
dvs. politik täcker alla sektorer och alla regioner inomen som en
glesbygdsregion. Politik detta slag ligger regionalpolitikmycket näraav

näringspolitikoch i allmänhet, i synnerhet i Sverige och börstörsta
därför samordnas med den nationella politiken områden.dessa Den

spridningen förutsättningar glesbygdspolitik detta slaggör attstora av av
facto kommer utformas mycket olika.de Denatt gemensamma

skulle kunna politiken fram såsomnämnaren sätt,att tasvara samma
Ännufallet med utvecklingsplaner inom för strukturfonderna.är ramen

återstår det påvisa detta tillvägagångssätt främjar effektivitetenatt att
inteoch skapar onödiga lösningar.

kapitel diskuteras och analyseras några förslag reformerI 5
CAP. Analyserna i första hand hänsynmed tillgörs expertgruppensav

ansvarsområde i enlighet direktiven.med
Det föreligger antal olika reformförslag reform-ochett stort
kapitletidéer. I systematiskt genomgång några förslag ärges en av som

både idémässigt och politiskt intressanta. I det fallet handlar detsenare
idéer "tunga" ställt sig bakom. synnerhet belyses kon-Iom som grupper

uppfattning eftersom detta ligger i linje medsumentgruppernas expert-
reformförslagdirektiv. Nya kommer dessutom ständigt. Tvågruppens

de maj 1996, januari 1997 heltäckande förslagen kommersenasteav
professorernafrån Masch och Tangerman och har förutarbetats en

parlamentariker i europeiska parlamentet från internatio-samtgrupp en
nell forskargrupp under ledning professor arbetatBuckwell, harav som
fram förslag till integrerad jordbruks- och landsbygdsutveck-ett en
lingspolitik under CARPE, Common Agricultural and Ruralnamnet
Policy for Europe. Det arbetet har initierats Kommissionensenare av

skett i samarbetet med "tyngsta" dokumentet ioch DG Vl. Det samman-
Kommissionens strategipapper, där det förhanget är argumenteras en

utveckling i MacSharry-reformen,fortsatt linje med medan status quo
och radikalt förslag avvisas. kärna till förändringarEnett gemensam
återkommer i flesta och innefattar lägrede förslag priser och mindre

vid betalningar förvikt marknadsregleringar, till lantbrukare miljö-
tjänster, krav på miljöhänsyn motprestation vid stöd, satsnin-störresom
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administration. Deenklare regler ochlandsbygdsutveckling, samtgar
skall utgåkompensationerockså tankenflesta förslag avvisar utanatt

mindreförslag ellerPraktiskt allatidsbegränsningar. ärtaget vaga.mer
intereformidéer ochskäl harlättförståeligaAv presenteratman

reformförslag.detaljanalyseradedetaljutformade och
meningsfullt granskahellerogörligt och knappastDet är att

Eftersom analyserförslagstlora.hela dennaeffekter storaavav
osäkerheterbehäftade med betydandeårs siktförändringar några är

snarlika förslag. Skillnadernameningsfullt jämföradet vidare fögaär att
felmarginalen.troligtvis mindrei detta fall änalternativenmellan är

förstatvâ förslag. Detanalysera i huvudsakdärför valtGruppen har att
MacSharry-reform. andra ansluterDetutvidgadkan beskrivas som en

genomgripandeoch innebärförslagtill konsumentgruppernassig en
förslagenBeräknade effekternuvarande politiken.denavreglering avav

CAPförändringar nuvarandedär ingamed situationjämförs sedan aven
denalternativen tillsig de analyseradeansluterdragIgörs. stora

strategipapper:kommissionensförekommer itredelning status quo,som
genomgripande alternativ.medelväg och ett meren

endast skisseradeursprungligenalternativenEftersom vagtvar
frånfall utgårSamtliga analyseradeantaganden gjorts.har förtydligande

för nötkött på 15 %30 % ochför mjölk och sockerprissänkningar;
MacSharry-reformen. Pris-sänkts inomtidigare hardär priserna redan

flera reformförslagstorleksordning diskuterades i sesänkningar denav
dessutom1996. Deeller Masch och Tangerman ärBuckwell 1997t.ex.

MacSharry-i och medprisförändringarmed dejämförbara som
den storleks-Prissänkningarför spannmål.infördesreformen av

förväntasi olika beräkningardeligger dessutomordningen nära som
skullför denjordbruk de utgörför avregleradgälla utan attett en

Medelvägsförslagetvärldsmarknadspriserna.explicit prisprognos över
medi tvâ alternativ:MacSharry-reform analyserasutvidgaden ett en

prissänkningar och helt okompenserat.förkompensationfullständig ett
i flera varianter,stödlös körsgenomgripande alternativetDet trevarav

arbetskostnader i mjölk-spannmålspriser, med högremed lägreett ett
betraktadyrare transportermed ärproduktionen och attett som

generellt, enkeltfall medSlutligen analyseraskänslighetsanalyser. ettett
produktionenbetingasalternativ detta stöddärarealstöd, attsamt ett av
varianter påkörningar kanekologiskt Dessabedrivs sätt.ett ses som

ekologiska körningarna börfrån deResultatenkrav.cross-compliance
dataunderlag saknas.heltäckandeförsiktigt eftersommyckettolkas ett

harenkla tredelningendärför fått Denuppskattningar har göras.Flera
Alternativen harinklusive quo.variantertill nioinalles vuxit status
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"fått föröka sig" resultat de insikter de första beräkningarnaettsom av
gav.

Gruppens arbete har således inte gått formuleraattut ett eget
reformförslag. faktumDet avståtthar identifiera "denatt attgruppen
bästa lösningen" innebär inte vi har avstått från värdera alternati-att att

Dessa jämförs i första hand med tillhänsyn uppdrag iven. gruppens
enlighet med direktiven. Således beaktas effekter konsumenterna,
miljön, djuretiska aspekter politikens regionala konsekvenser. I detsamt

inkluderas effekter sysselsättningen, produktionen, âkeranvän-senare
dning och djurhállningen regionala omfördelningar. Alla dessasamt
effekter avläses från de modellkörningar iutgör stommensom gruppens
arbete. Utöver detta översiktlig analys med hänsyn till implika-ges en
tionerna för östutvidgning den kommande WTO-rundan. bådaIsamt
fallen ställs frågan respektive förslag underlättar försvårarellerom
utvidgningen respektive de internationella förhandlingarna. Slutligen
analyseras de samhällsekonomiska kostnaderna välfärdskonsekvenserna

eventuella implikationer med hänsyn till landsbygdsutvecklingen.samt
Det uppfattning för tillföra substansatt attvar gruppens en ny

det gäller diskussionerna framtida CAP-reformer detnär väsent-om var
ligt konsekvensberäkningar reformförslagen.göra Gruppen haratt av
därför valt arbeta med jordbrukssektorsmodell som har utarbetatsatt en

ÄvenLars ochJonasson i sitt slag iden enda Sverige.ärav som n.
modeller jordbrukssektorn har sina begränsningaröver hade det varitom

vanskligare genomföra konsekvensanalyserännu detta hjälp-att utan
medel. modellEn hanterbar samtidigt förenklad bildger en men av
verkligheten. Resultaten bör därför inte övertolkas. När granskarman
modellresultaten bör det dessutom observeras dessa konsek-äratt ytterst

de antaganden har förts modellen konstruerades.närvenser av som
arbetet medDet modell möjliggör systematiskt analyseraär attsom en

den samlade effekten alla antaganden, i synnerhet alla samspel mellanav
delkomponenterna svåra genomskåda.är attsom annars

Resultaten de nio körningar sammanfattas i tabellerav som ges
i kapitel korthet följandeI kan En utvidgning MacSharry-noteras: av
reformen, för de produkter inte med i den ursprungliga refor-som var

leder långt sikt till ökade budgetkostnad med i storleksord-men,
ningen 50 % vad gäller jordbruket i Sverige nära tolv miljarder
kronor. viss välfärdsvinstFörslaget under förutsättningen attger en

bortser från de negativa effekter ökade skatter får samhälls-man som
ekonomin. effekterna eftersomAnnars marginella produktionen inteär
påverkas särskilt mycket. höga budgetbelastningen lämnar inteDen
något för satsningar på miljö och landsbygdsutveckling.utrymme nya
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sjunkerstödettotalaWTO. Detgällerdetproblematiskt närFörslaget är
svår-till socker kommerarealersättningarmjölkkortillej. Bidrag samt

harUSAmiljösynpunkt.motiveradestödligen uraccepterasatt som
förvänta sig dekanintevarförstödsystem attmotsvarandeinte man

sin politik iändratUSAharstöden. Dessutomkommer accepteraatt
försvårarFörslagetproduktrelaterade stöd.frånbortriktningtydlig

administrativaochbudgeteffektentankemedöstutvidgningenockså
problemen.

litenförvånandeharkompensationerpriserSänkta utan en
docksjunkerLönsamhetensockerproduktionen.mjölk- ocheffekt

Endast störrevärdelösa.såblirvarför kvoternapåtagligt gott som
priserna.lägreklarar delång siktberäknaskor45mjölkgårdar över

till dagensarbetskraftanställdmedbedrivsmjölkproduktionenOm
struktur-omfattandeEnpåtagligt.minskaproduktionenberäknaslöner

Förslagetprissänkning. ärsådandärför följaberäknasomvandling en
ländereftersom,skälinternagenomförasvårtförmodligen somatt av

saknardäremotmjölkproducenterHollandochIrland är enstora men
få svårtdärförkanspannrnålsproduktion. De attbetydande antas

mjölken kompenseras.intespannmålenattacceptera men
sikttillvidare ledaberäknasreformgenomgripandeEn en

bruk iåkervegetabilieproduktionenminskad taskraftigt samt att ur
såeffektivitetsbesparingarnaochkostnads-Sverige. De ensomstora

föremellertidleder till skaparförändring utrymmeomfattande ett stort
haberäknasFörslagetmiljö.ochlandsbygdsutvecklingsatsningar en

bekämp-användningminskadimiljöeffekter, bl.a.positivarad aven
Å radtroligenföljersidanandragödningsämnen.ningsmedel och en

kraftigmycketformimiljön, främstförkonsekvensernegativa enav
nötköttsuppfödningminskadMednötköttsproduktionen.iminskning

ochhävdasförväntasinte kanbetesmarkernaskyddsvärdadeföljer att
betydelsefull medarealdenhuvuddelen mestdärmed hotas ansessomav

bevarakulturmiljön. Förochmångfaldenbiologiska atttill denhänsyn
behövsSverigejordbruksdriften iför bevaraochmarkerdessa att norra

reform.omfattandevidkompletterande stöddärför en
östutvidgnings-idealiskt ireformgenomgripandeEn ettvore

lands-satsningarmedkompletterassynnerhet denperpektiv, i om
fördelaktigtsynnerligenocksålösningenGivetvisbygdsutveckling. är

kravkoppladegjort därberäkningar harTvå antasgäller WTO.detnär
samtligaomräknades dagensfalletstöd. I deterhållaförgälla att ena

jordbruksmark. Förtill allarealersättninggenerell attdirektstöd till en
miljömässigtbrukasmåstemarkenersättningen etterhålla antogs att

obrukad.helteller liggaigenintemarken tillåts växadvs.uthålligt sätt,
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Enligt beräkningarna skulle sådant stöd leda till all jordbruksmarkett att
i Sverige brukas och produktionen hålls nivå inteatt en som
väsentligt skiljer sig från den gälla dagens CAP behålls.antassom om

Slutligen analyseras alternativ där stöd utgå endast tillett antas
ekologisk produktion. Den ursprungliga tanken följa enkelhets-attvar
principen och låta hela stödet till ekologisk odling utgå i form areal-av
ersättning. Detta alternativ fick dock eftersomöverges genomförbar-

i dettaheten visade sig begränsad och delar arealbidragetsystem vara av
omvandlades till djurbidrag. Om hela stödet betalas areal-ett som en
ersättning leder det i modellen till ekologiskt odlat foder förbrukas iatt
konventionell animalieproduktion, vilket inte ansågs motiverat. Modell-
resultaten indikerar del produktionen skulle läggas tillatt storen av om
ekologisk odling detta skulle krävas för jordbruksstöd.attom ut
Stödets storlek bestämdes de budgetmedel idag föranvänds olikaav som

direktstöd inom Sverige. Vall, bete, köttkor och får skulle helttyper av
läggas till ekologisk odling. För potatis, oljeväxter och höns skulleom
däremot omläggning inte aktuell merpris. övrigaFörutan ettvara
produkter sker viss omläggning.en

Sammanfattningsvis konstateraskan reformerna harlagöveratt
effekt inkomster förmögenheterstörre och produktionen.än Bety-

dande produktion finns under denäven genomgripande föränd-mest
ringen. En förutsättning för detta emellertid brukare vid,är att tarnya

därmed får tillöverta betydligt lägre pris, med andraettsom resurser
uppstårord påtagliga kapitalförluster för dagens brukare. Vidare

omfördelas produktionen kraftig; den iökar slättbygderna och i detavtar
genomgripande alternativet betydligt längremest ut mannorr

kommer. Om inte stöd utgår beräknas den brukade åkermarken minska
med miljon hektar och de miljösynpunkt skyddsvärdarunt en mestur
markerna beräknas inte brukas. Med generell arealersättning,en som

belastarinte budgeten dagens stöd beräknasän emellertid all denmer
jordbruksmark idag används behållas. Om samtliga dagenssom
budgetmedel används kan, den generellautöver arealersättningen, ytter-

cirkaligare halv miljard användas till riktade åtgärder miljö-inomen
landsbygdsområdet.och Eftersom alla alternativ innebärutom status quo

prissänkningar effekter förär konsumenterna likartade. Prisernasamma
dockbestäms till del endogent varför effekterna inte blir identiska.en

Sysselsättningen påverkas i det radikala alternativet och beräknasmest
då leda till sänkning med drygt 33 % för landet helhet meden som men
betydligt siffror i mindrestörre gynnade områden.
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3:tillDirektiv expertgrupp

kvalitetfördelning,regionalmiljö,frågoriintressenSvenska om
etikoch

önskemåluttalatklarastEUinommedlemsländertill dehörSverige som
CAP.jordbrukspolitikEU:sreformering gemensammaavenom

ökadCAP ärutvecklingenrörandeintressen ensvenska avViktiga
Demiljöanpassning.ochavregleringmarknadsorientering,

delsrolljordbruketssikte sommedlenjordbrukspolitiska tar
rollenIkollektivaproducentdelslivsmedel, varor.producent avsomav

det öppnavärdetingårkollektiva avproducent varoravsom
miljöerviktigakulturhistoriskt samt attbevarandetodlingslandskapet, av

produktionen.fördelningregionalvissuppnå aven
detmeningendentydliga i attbörsyftemedlensolikaDe vara
deninomMedlenuppfylla.siktarmål deframgå vilket mot attskall

allteftersom detinförtssuccessivtharjordbrukspolitikengemensamma
tillbidragitharkorrigera. Detta attvelatförhållandenuppstått som man

kopplingenkanskeoch attminskat rentharöverskådligheten att av
uppfyllatillbidraskullemedlet attmåloch det numedelmellan somett

fyrainnehållerutformningnuvarandesiniCAPotydligt.mycketär
regionalstödstrukturstöd, samtmarknadsregleringar,medel;

medlet.förstnämndadetliggertyngdpunktendärmiljöåtgärder,
kommittédirektivregeringensiarbete,Kommitténs angessom

SomCAP.reformertillförslagtillframledaska av109, ett1995:Dir.
jordbruks-olikademedsyftenaviktigtdetarbete är atti dettaledett
områdenskall belysa treklara. Expertgruppenblirmedlenpolitiska -

jordbrukssektorn.kvalitet inometikochfördelningregionalmiljö, samt
nuvarandemiljökonsekvenseranalyseraskall avExpertgruppen
kollektivaproducentrollJordbrukets avjordbrukspolitik. som

dels tillskall hänsynanalysVid tasbelysas.ocksåskalljordbniksvaror
användningökadbl.a.följdtillmiljön avpåverkanskadlig av

bevarandetilldelsochjordbruketigödsel avbekämpningsmedel och
mångfald.biologiskochkulturlandskap

jordbruks-nuvarandehuranalyseraskall ävenExpertgruppen
EU. Ettinomochlandetinombalansenregionaladenpåverkarpolitik

förstärka deCAP ärreformeringen attfortsattadenled iviktigt av
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jordbrukspolitiken för landsbygds-förinom avsättssomresurser ramen
utveckling.

skall också hur kvalitets- och etikaspekternaEn analys göras av
jordbrukspolitiken. Några områden bör ingå i analysentillgodoses i som

matkvalitet.brukningsmetoder, djurhälsa, djurtransporter ochär
efter identifieraVid analysarbetet ska sträva attexpertgruppen

integrerad för landsbygdsutveckling där hänsyn tillstrategi tasen
och etikaspekterna.regional miljökonsekvenser kvalitet-balans, samt

har hittills huvudsakligenKonsumentintressena ska beaktas. CAPäven
förändringarvarit gemenskapsangelägenhet. Med hänsyn till deen som

CAP-reform, utvidgningpåbörjades med 1992 års kommande österut
Gruppen skallåtaganden i WTO detta inte lika självklart längre.och är
tillämpligdärför subsidaritetsprincipenockså undersöka voreom

tillämpasdelar den politik gemensamt.som nuav
strikt uppdelningvisat sig omöjligtDet har göraatt en avvara

delmellan de olika Enarbetsuppgifterna expertgrupperna. expert-av
därför i arbete.arbetsuppgifter andra Förtangerar attgruppersgruppens

därför ske mellanundvika dubbelarbete skall samrådonödigt expert-
för frågorhar främst produk-Expertgruppen röransvar somgrupperna.

föreliggerkollektiva nyttigheter. Avgränsningsproblem itionen av
för frågortill tvåsynnerhet i förhållande expertgrupp ansvararsom som

livsmedelsproduktionen.specifikt hör till
kommittén denskall för 5 decemberslutrapportEn presenteras

kompenserad fördjupadscenariet. Införandetl996.stödlösa enav
del problem eftersomkan däremot innebäraMacSharry-reform en

dåersättning medlemsstaterna uppstår.frågan till deävenom nya
för prissänkningar svenska bönder inteSverige kompenserades som

följd EU-medlemsskapet. I detta perspektivupplevde en avsom
länder kanförefaller rimligt andra tillkommande komma ställadet attatt

integenerell arealersättning heller enkelmotsvarande krav. En utgör en
lösning skulle det leda till ökning budgeten,hårvidlag. Dels änaven om

i fallet med kompenserad fördjupadalls likainte stor som en
delvis oklara ägarförhållandena tillMacSharry-reform. Dels kan de

medlemsländerna ställa tilljordbruksmarken i några de tilltänkta enav
innebär sådant stöd tämligendel problem. Dessutom ett storen

Ägarnaomfördelning de medlemsländerna.inompengar nya avav
i förhållande till dessa ekonomierjordbruksmark skulle intäkter som

tänkas uppfattas mycket höga.kan som
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områden analyseras i följer indelningen för de regio-De modellensom
nala stöden enligt kartan. de åtta angivna områdenaFörutom utgörs
modellens område slättbygder,6m Svealands och Götalandsav norra

Öster-dvs. det vita" områdena Mälaren och i och Västergötland.runt
Område 6s Svealands södra slättbygder.utgörs av
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