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Sammanfattning 
 

Jordbruksmarken har minskat i omfattning i Sverige över tiden. Västerbottens län är ett av de 

län som har lägst andel jordbruksmark i Sverige. I uppsatsen undersöks de kollektiva värdena 

som jordbruksmarken bidrar med. Planeringsansvaret för markanvändning sker i 

kommunerna. Med hjälp av Multiple Bounded Discrete Choice (MBDC) metoden studeras 

kommunpolitikers betalningsvilja när det gäller de öppna landskapen i Västerbottens län. 

Enligt en tidigare studie av Drake (1987) värderar medborgarna i Norrland de öppna 

landskapen till 2 350 kr per hektar och år. Motsvarande värdering enligt kommunpolitikerna i 

Västerbottens län är klart lägre, 1 140 kr per hektar. Kommunföreträdarnas värdering varierar 

mycket mellan kommunerna. Sju respondenter saknar betalningsvilja samtidigt som en 

företrädare i en annan kommun värderar det öppna landskapet mycket högt. Variationen kan 

bland annat förklaras med att företrädare i kommuner med låg arbetslöshet eller lägre andel 

jordbruksmark har större betalningsvilja för de öppna landskapen. En låg/hög andel 

arbetslöshet påverkar betalningsviljan mer än vad en låg/hög andel jordbruksmark gör.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Västerbottens län har en lägre andel jordbruksmark än riksgenomsnittet i Sverige. I 

Västerbottens kommuner har både åker- och betesmarken minskat i omfattning över tid. Vissa 

kommuner har en mycket liten andel betesmark. Om åker- och betesmarken fortsätter att 

minska där det är en bristvara kan det ge upphov till negativa miljöeffekter i samhället. 

Landskapsbilden kan påverkas genom till exempel en ökad fragmentering och igenväxning av 

åker- och betesmarker. Det kan även medföra att den biologiska mångfalden kan minska. 

Viktiga delar i jordbrukets kulturmiljö kan även riskera att försvinna helt i vissa kommuner. 

En minskad åtkomlighet till betesmarker kan även leda till att det blir svårare att flytta djur 

mellan olika markområden. Det kan ge upphov till sämre möjligheter att utnyttja och få 

åtkomst till rekreationsvärden av det öppna landskapet.1  

 

Planeringsansvaret för markanvändning, det vill säga även jordbruksmarken, finns hos 

kommunerna. I detaljplaner beslutas om den framtida markanvändningen i kommunerna. 

Jordbruksmarken som i grunden är en produktionsresurs kan värderas på många olika sätt. 

Marken kan värderas utifrån ett produktionsperspektiv, via avkastningsförmågan. Den 

förmågan är varierad i landet, den är lägre i norr jämfört med södra Sverige. Ett annat sätt att 

värdera marken är utifrån jordbruksmarkens marknadsvärde vid en försäljning. I dessa fall 

påverkas värdet även av allmänna faktorer som är prispåverkande på fastighetsmarknaden. 

Det är enkelt att söka kunskap om ekonomiska transaktioner på en marknad. Det är svårare att 

värdera samhällsekonomiska miljövärden som rör jordbruksmark. Det inte är enkelt att mäta 

medborgarnas betalningsvilja för öppna landskap och kulturvärden. Drake (1987) har tidigare 

genomfört en omfattande undersökning som visar att det finns en betydande betalningsvilja 

för åker- och betesmark i Sverige. Det framgick även att det var ett högre samhällsekonomiskt 

värde i norra Sverige samt i tätorter, jämfört med i övriga landet. Jordbruksstödet har 

utformats så att hänsyn delvis tas till de samhällsekonomiska miljövärdena. Planeringen på 

kommunal nivå kan vara komplex, även om jordbruksmarken minskar och det finns en 

ambition att bevara jordbruksmark så finns konflikter mellan olika intressen i en kommun.  

 

Om staten påverkar den kommunala planeringen genom att jordbruksmark omvandlas till 

naturskyddsområden, för att bevara markens natur- och kulturvärden, kan den enskilda 
                                                
1 SOU 2009:45. 
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lantbrukaren se det som en begränsning i äganderätten. Det kan upplevas som en inskränkning 

att inte fritt få disponera sin egen mark som man vill (till exempel till byggnader eller 

försäljning). Andra medborgare kan å andra sidan förorda sådana åtgärder eftersom de vill 

bevara det öppna jordbrukslandskapet. De samhällsekonomiska värdena är dock inte alltid 

tydliga och ger i sådana fall inte några incitament till beslutsfattarna om hur 

konfliktsituationer kring jordbruksmarken bör prioriteras för att vara samhällsekonomiskt 

effektiv. Det finns inte någon tidigare studie i Sverige som beskriver hur kommunala 

beslutsfattare värderar jordbruksmarkens kollektiva värden i förhållande till medborgarens. 

Västerbotten är ett av de län som har lägst andel jordbruksmark i Sverige. Det är intressant att 

studera hur kommunalpolitiker värderar jordbruksmarkens kollektiva värden där. 

1.2 Syfte  

LRF Västerbotten har gett i uppdrag att undersöka hur de gröna näringarna (jord, skog och 

landsbygdens miljö) hanteras i de kommunala tillväxt- och översiktsplanerna och på vilket 

sätt dessa ses som en resurs. Samt om kommunerna skyddar jordbruksmark mot exploatering 

på något sätt. Eftersom frågeställningen är för vid för att kunna hanteras inom ramen för den 

här uppsatsen, har syftet utvecklats och preciserats enligt det följande.  

 

Syftet med uppsatsen är att översiktligt beskriva jordbruksmarkens fördelning, utveckling och 

värdering i Sverige, länen och kommunerna men med fokus på Västerbottens län. En mer 

fördjupad beskrivning och analys görs av hur jordbruksmarken hanteras och värderas, 

samhällsekonomiskt, i de kommunala översikts- och detaljplanerna i Västerbottens län. Det är 

jordbruksmarkens bidrag till det öppna landskapet som analyseras. 

1.3 Avgränsningar och definitioner 

Med jordbruksmark avses här åkermark och betesmark. Med åkermark menas  

”mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är 

lämplig att plöjas”. Med betesmark menas ”mark som används eller lämpligen kan användas 

till bete och som inte är lämplig att plöjas.”2  

 

Det är jordbruksmarkens värdering utifrån en kommunal planering som är utgångspunkten för 

den empiriska studien. Studien begränsas till att avse kommunerna i Västerbottens län. De 15 

kommunerna utgör emellertid en liten datamängd för analys. Förutom att datamängden är 

                                                
2 Sveriges Nationalatlas (1992), s 26. 
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liten har Västerbottens län inte heller en representativ situation kring jordbruksmark i 

förhållande till Sverige i övrigt. Resultatet ska därför tolkas enskilt för Västerbottens län. 

 

Med jordbruksmarkens kollektiva värden av öppna landskap innefattas, förutom 

naturupplevelsen, även värden som avser kulturarv och biologiskt mångfald. I den följande 

texten kommer dessa värden gemensamt att benämnas med öppna landskap.  

 

1.4 Disposition 

I det följande och avsnittet, beskrivs jordbruksmarkens fördelning och förändring i Sverige, 

länen och Västerbottens läns kommuner. I avsnitt tre beskrivs jordbruksmarkens 

planeringsprocess samt aktuell lagstiftning. Det fjärde avsnittet handlar om jordbruksmarkens 

värdering ur olika perspektiv samt de kollektiva värdena. De teoretiska utgångspunkterna 

beskrivs också. De kommunala företrädarnas nyttomaximering diskuteras utifrån Public 

choice teorin (avsnitt 4.5.4.)  

 

I det femte avsnittet beskriv den empiriska undersökning och dess resultat. För att få kunskap 

om de kommunala företrädarnas betalningsvilja används en direkt metod, Multiple Bounded 

Discrete Choice (MBDC). Medelbetalningsviljan har skattats med stöd av Minimum Legal 

Willingness to pay (MLW). Dataunderlaget har bearbetats i statistikprogramvarorna STATA 

och SPSS. För att analysera vilka preferenser som kan påverka kommunernas värderingar när 

det gäller viljan att bevara jordbruksmark har två olika regressionsmodeller använts, en 

semilogaritmerad regressionsmodell enligt minsta kvadratmetoden (OLS) och en Tobit 

regressionsmodell. Modellerna beskrivs i avsnitt 5.4.4. En analys och diskussion av 

jordbruksmarkens värden och den empiriska studiens resultat görs i det avslutande avsnittet.  
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2 Jordbruksmarkens fördelning och förändring 

 

Jordbruksmarkens omfattning och fördelning har förändrats över tid. Åkermarken har minskat 

kraftigt sedan 1950- talet (-25 procent).3 Det kan vara yttre omständigheter som påverkar 

jordbruksmarkens yta eller avkastningsförmåga. Jordbruksmarkens omfattning kan även 

påverkas genom att markens användning prioriteras aktivt eller passivt till alternativ 

användning. Yttre påverkan kan till exempel vara: försurning, markförgiftning, ozonlagret, 

sänkt humushalt (via stallgödsel), jorden blir mer kompakt på grund av inverkan av maskiner 

och fordon, vinderosion och markförbättring. Påverkan av jordbruksmarkens yta genom 

alternativa användningssätt kan till exempel vara: bebyggelse till följd av tätortsexpansion, 

vägbyggen, fritidshusbebyggelse och/eller ökad andel skog eller sly (marken växer igen).4  

 

I diagrammet nedan framgår utvecklingen från år 1981 till år 2010 när det gäller åker- och 

betesmark i Sverige. Det framgår att markytan som utgör åkermark minskat över tid. När det 

gäller betesmarkens utveckling har den dock den motsatta utvecklingen. Arealen ökade i 

mitten på 90-talet och även under år 2005. Ökningen beror delvis på att Jordbruksverket 

samlar in statistiskt data om arealerna via uppgifter i ansökningar av olika former av 

jordbruksstöd. Det innebär att när fler jordbruk ansökt om stöd för betesmarken så har 

mörkertalet minskat och bidragit till att markens yta ökat i statistiken men inte i praktiken. 

Utöver detta har förändringar i stöd till betesmarken utgjort ett incitament för jordbrukare att 

bevara och öka betesmarkens yta (se vidare avsnitt 4.4). 

 

                                                
3 SOU 2012:15. 
4 SOU 1991:38, bilaga 3. 
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Figur 1. Åker-, betesmark som är större än 2 ha i Sverige, år 1981 till 2010 
Källa: Jordbruksverket, egen bearbetning. 
 

Skogs- och jordbruksmarken är heterogent fördelad i landet, det framgår av tabell 1 nedan. En 

stor del av ytan i de sydligare länen utgörs av jordbruksmark. Länen i norr har det motsatta 

förhållandet, med en lägre andel jordbruksmark samt att markytan till stor del utgörs av skog. 

I Västerbotten, har länet samma fördelning som de övriga länen i norr. Det innebär en låg 

andel jordbruksmark och en högre andel skogsmark. Västerbottens län har den tredje lägsta 

andelen jordbruksmark (1,2 procent) jämfört med övriga län i Sverige. Endast de två 

norrlandslänen Jämtland och Norrbotten har en ännu lägre andel. Genomsnittsandelen i 

Sverige är 6,9 procent. Andelen skog i Västerbottens län är 67 procent. Riksgenomsnittet är 

63 procent. Övriga läns andelar och fördelning av olika marktyper framgår av tabellen nedan. 
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Tabell 1. Markanvändning efter markanvändningsklass år 2010 

 
Källa: SCB (MaiS), egen bearbetning. Övrigt avser täkter och gruvområden, golfbanor/ skidpister och öppen   
           myr. 
 

När det gäller jordbruksmarkens utveckling i Västerbottens län över tid, så motsvarar den inte 

riksnivåns. Åkermarken har minskat på samma sätt som i övriga landet, men i Västerbottens 

län har även betesmarken minskat i omfattning, utvecklingen framgår i tabellen nedan. 

Betesmarken ökade dock i samband med att Sverige kom att omfattas av EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik år 1995 (se vidare avsnitt 4.4). Betesmarkens utveckling framgår av 

diagrammet nedan. För att tydliggöra utveckling för de två marktyperna, presenteras de i 

samma diagram men med olika skalor, en för åker- och en för betesmark. 

 

 
Figur 2. Åker-, betesmark som är större än 2 ha i Västerbottens län, år 1981 till 2010 
Källa: Jordbruksverket, egen bearbetning. 
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Även inom Västerbottens län är jordbruksmarken heterogent fördelad (se figur 3). 

Fjällkommunerna: Vilhelmina, Storuman och Sorsele, som har en stor yta utgörs i liten 

omfattning av jordbruksmark. De kommuner som har större andel jordbruksmark än övriga är 

de kustnära kommunerna: Robertsfors, Vännäs, Umeå, Skellefteå och Nordmaling. Från år 

1998 har de flesta kommuners åker- och betesmark minskat i omfattning. Vilhelmina och 

Storumans kommuner avviker genom en ökad yta betesmark.5 

 

 
Figur 3. Markanvändning efter markanvändningsklass år 2010, andel av kommunens 
totala areal 
Källa: SCB (MaiS), egen bearbetning.  

  

                                                
5 Enligt egen bearbetning av uppgifter från SCB. 
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3 Jordbruksmarkens planeringsprocess  

 

Det är kommunerna som ansvarar för den fysiska planeringen av markanvändningen på lokal 

nivå. Det regleras i Plan och bygglagen (1987:10). Det första steget är översiktsplaner och i 

ett andra steg detaljplaner. Enligt PBL 2 kap 1§ 1 st. bör ett markområdets ändamål 

bestämmas utifrån beskaffenhet, läge och behov. 

 

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt instrument för kommunerna för att redovisa hur 

stads- och landsbygden skall förvaltas och utvecklas på lång sikt. Genom översiktsplanen får 

myndigheter lättare att fatta beslut om markutnyttjande och byggande. En översiktsplan 

måste, enligt lagen, upprättas för varje kommun. Planen har inte någon bindande verkan vare 

sig för myndigheter eller enskilda. I översiktsplanen redovisas markutnyttjande för olika 

ändamål. Den översiktliga planen visar var det kan bli aktuellt med detaljplaner. 

 

En detaljplan ska reglera markens användning detaljerat. Planen har bindande verkan för 

såväl myndigheter som för enskilda personer. En kommun bestämmer själv om en detaljplan 

skall upprättas inom ett specifikt område. Länsstyrelsen är den myndighet som ska 

tillhandahålla planeringsunderlag samt att de har en rådgivande roll.  

 

En kommun har både rättighet och skyldighet att lösa in mark i vissa fall. Det regleras i 

Expropriationslagen. Expropriation innebär att fast egendom kan tas i anspråk för allmänna 

behov. Det kan uppstå en intressekonflikt mellan bebyggelse och bevarande av 

jordbruksmark. Det kan vara svårt för vissa jordbrukare att fatta beslut om framtida 

investeringar. Inom ramen för Plan och bygglagen är det 3 kap 4 § miljöbalken som reglerar 

när jordbruksmark, som inte är av nationell betydelse, får användas till bebyggelse. I den 

framgår följande; 

 

 ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 

om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.” 
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Regeringen har gett i uppdrag till Jordbruksverket att utvärdera hur 3 kap 4 § miljöbalken 

tillämpas vid planering i kommunerna. Jordbruksverket konstaterade att lagstiftningen i sig 

inte har haft någon nämnvärd effekt när det gäller att bevara jordbruksmark.6 

Planeringsansvaret för markanvändning och även jordbruksmarken finns hos kommunerna. 

Det finns inte någon central myndighet som hanterar frågan om jordbruksmark ska skyddas 

från exploatering. Det finns en risk för att jordbruksmark läggs ned till förmån för annan 

exploatering eller att den växer igen och att detta kan påverka samhället på sikt.7  När det 

gäller att skydda jordbruksmarken som ett riksintresse är det dock en avvägning mellan 

riksintressen och privat äganderätt. Om privat jordbruksmark skyddas fullt ut via 

lagstiftningen så inskränks jordägarens möjlighet att själv bestämma hur marken ska 

användas, vilket kan uppfattas som negativt för enskilda markägare. Jordbruksverket (2013) 

föreslår i stället att kommunerna bör få ett ökat stöd när det gäller rådgivning i frågan, samt 

att det bör ske tillsyn av lagstiftningen.8 

 

  

                                                
6 Jordbruksverket (2013). 
7 Se t.ex. SOU 2012:15. 
8 Jordbruksverket (2013).  
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4 Värdering av jordbruksmark  

 

Jordbruksmarken kan värderas utifrån ett marknadsvärde, det värde marken har vid ett 

försäljningstillfälle. Marken kan också värderas utifrån de inkomster den bidrar till 

jordbruksföretaget med, avkastningsvärdet. Dessa värden genereras på en marknad där det 

finns säljare och köpare och är därför enkla att mäta. Jordbruket bidrar även med andra 

miljövärden som inte har någon ägare eller marknad. Dessa kollektiva värden är inte alltid 

enkla att mäta. I de följande avsnitten görs en beskrivning av hur jordbruksmark kan värderas 

utifrån de olika perspektiven. Inledningsvis beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för 

prissättning på en marknad. Sedan beskrivs utvecklingen av marknadsvärdet och 

produktionsvärdet för jordbruksmark. En beskrivning görs även av utveckling och 

omfattningen av de jordbruksstöd som finns. Slutligen berättas det om jordbruksmarkens 

kollektiva värde för de öppna landskapen.    

4.1 Teoretiska utgångspunkter för prissättning på en marknad 

Om marknadsekonomin för jordbruksmark vore perfekt, skulle det råda fullständig 

konkurrens. Det vill säga att det finns många som äger jordbruksmark samt att de har små 

marknadsandelar. Det finns dessutom inte någon samverkan mellan köparna eller de olika 

säljarna av marken. Jordbruksmarken skulle även vara likvärdigt och de geografiska 

avstånden utgör inte heller något hinder för att köpa eller sälja mark samt att alla har samma 

information om marknadsläget. Det är även enkelt att både köpa och sälja jordbruksmark. Det 

finns därmed så många aktörer på marknaden att ingen enskild kan påverka markpriset. I ett 

samhälle utgörs i det här fallet intäkterna av jordbruksmark av marknadsvärdet på den mark 

som säljs, det vill säga jordbruksmarkens marknadspris multiplicerat med kvantiteten 

jordbruksmark. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs av marknadspriset på 

produktionsfaktorerna. Marknadspriset överensstämmer i sådana fall med alternativkostnaden 

och även marginalkostnaden för produktionsfaktorerna.9  

 

Antagandet om en perfekt marknadsekonomi när det gäller jordbruksmark är inte ett 

realistiskt antagande. Det förekommer så kallade marknadsimperfektioner. Om hänsyn tas till 

dessa beräknas jordbruksmarken marknadspris på ett alternativt sätt eller korrigeras för att 

uttrycka det samhällsekonomiskt korrekta värdet. Marknadsimperfektioner som förekommer 

när det gäller jordbruksmark är bland annat; ofullständig konkurrens, jämviktsbrist, externa 

                                                
9 Se t.ex. Brännlund & Kriström (2012), kap 2. 



 11 

effekter och kollektiva varor. Skatter och subventioner som inte är effektiva kan även ge 

upphov till externa effekter, alternativt kan de bidra till att öka effektiviteten i de fall det 

förekommer marknadsimperfektioner. Nedan beskrivs dessa marknadsimperfektioner.10 

 

Ofullständig konkurrens råder om antal köpare och säljare av jordbruksmark kan påverka 

marknadspriset. Om utbud eller efterfrågan av mark inte överensstämmer med varandra så 

uppstår en jämviktsbrist. Om tillgången på jordbruksmark är lägre än efterfrågan i en viss 

kommun så uppstår ett efterfrågeöverskott vilket i sin tur leder till att betalningsviljan är 

högre än vid en jämviktssituation (se avsnitt 4.2). Om skatter, subventioner och 

transfereringar inte genomförs av effektivitetsskäl så utgör de en kil mellan köp och säljpris 

som ger upphov till effektivitetsförluster i samhället. I sådana fall bör dessa värden exkluderas 

för att få den samhällsekonomiskt korrekta värderingen. Om skatter införs för att korrigera 

jordbruksmarkens marknadspris, av effektivitetsskäl och staten lyckas med detta, så är 

marknadspriset inklusive skatter och subventioner det korrekta samhällsekonomiska värdet. 

Jordbruksstödet är ett exempel på en form av marknadsimperfektion där staten ger bidrag för 

jordbruksmark i syfte att skapa incitament för att bland annat bevara de öppna landskapen (se 

avsnitt 4.4).  

 

Det uppstår även marknadsimperfektioner, när det finns externa effekter till följd av 

produktion eller konsumtion, som påverkar annan produktion eller konsumtion. 

Jordbruksmark ger till exempel upphov till negativa effekter via kemikalier som sprids på 

åkrarna. Äganderätten är nödvändig för att ekonomiska transaktioner ska kunna genomföras 

på en marknad. Det finns värden hos jordbruksmarken som inte ägs av någon eller värderas på 

en marknad (kollektiva varor, se avsnitt 4.5). I det här fallet är de öppna landskapen en 

kollektiv vara. För att en vara ska vara kollektiv ska två kriterier vara uppfyllda. För det första 

att en persons konsumtion av det öppna landskap inte påverkar andras möjlighet att 

konsumera samma landskap. Det andra är att det inte går att stänga ute någon person från att 

ta del av det öppna landskapen. Jordbrukare har till exempel rätt att bruka marken samtidigt 

som allmänheten har rätt att beträda betesmarkmarken via allemansrätten. Jordbruksmarken 

kan även vara kollektiv till viss del, det vill säga att något av de två kriterierna inte är helt 

utan delvis uppfyllda.11 All jordbruksmark är inte helt kollektiv, det kan finnas vissa 

begränsningar i tillgängligheten till exempel genom geografiska avstånd eller att 

framkomligheten till en viss åkermark kräver ett terränggående fordon vilket exkluderar de 
                                                
10 Se t.ex. Brännlund & Kriström (2012), kap 2. 
11 Se t.ex. Brännlund & Kriström (2012), kap 2. 
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personer som inte har tillgång till ett sådant. De positiva effekter som jordbruksmarken ger 

upphov till, utöver de öppna landskapen, är även biologisk mångfald och kulturella värden.12  

4.2 Jordbruksmarkens marknadsvärde 

Jordbruksmarksmarkens marknadsvärde har ökat mellan år 2008 och 2011.13 Medelpriset på 

jordbruksmark i Sverige har ökat ca 26 procent mellan år 2008 och år 2011. I norra Sverige 

(området omfattar Norr- och Västerbottens län) har värdet ökat med 16 procent under 

motsvarande period. Priset på jordbruksmark skiljer sig även åt mellan de geografiska 

områdena. Medelpriset i Sverige år 2011 var ca 50 000 kr per hektar. Motsvarande värde i 

norra Norrland var samma år ca 11 500 kr per hektar. I tabellen nedan framgår 

genomsnittspriset för samtliga områden. 
 

Tabell 2. Genomsnittliga priser på jordbruksmark 2008 och 2011, tkr/ha i 2012 års 
penningvärde 

 
Källa: Statistiska meddelanden, JO 38 SM 1201. 

 

Produktionsvärdet och marknadspriset skiljer sig mycket åt. Marknadsvärdet i ett 

riksgenomsnitt är betydligt högre. Skillnaden i pris kan bland annat relateras 

efterfrågeöverskott på jordbruksmark som har närheten till stadskärnor (det finns ett samband 

med priset på villamarknaden) samt att närhet till sjö och ”rik” natur påverkar priserna.14 

                                                
12 Drake (1987). 
13 Jordbruksverkets beräkning av medelpriset baseras på försålda lantbruksfastigheter aktuellt år där ansökan om 
lagfarts genomförts. Detta medför att överlåtelser som t.ex. resulterat i att den köpta fastigheten läggs samman 
med köparens gamla fastighet (fastighetsreglering) inte beaktas. Om fastigheten omfattar mer än bara mark så 
används relationen mellan jordbruksmarkens taxeringsvärde och det totala taxeringsvärdet för hela fastigheten 
för att bestämma jordbruksmarkens andel av försäljningspriset. 
14 Jordbruksverket (2012). 
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4.3 Värdering av jordbruksmarkens produktionsvärde 

Ett jordbruk kan även värderas utifrån produktionsförmågan. Det utgörs enligt Lantmäteriet 

av nuvärdet av den framtida förväntade avkastningen.15 Åker och betesmarkens areal, kvalitet 

(bördighet och avkastningsförmåga) och geografiska läge påverkar värdet. Jordbruksmarkens 

kvalitet varierar över Sveriges yta. Bördighetsskillnaderna beror på att den biologiska 

avkastningsförmågan varierar mellan olika jordar, klimatlägen och hydrotopografiska lägen. 

Avkastningsförmågan beror dessutom på läge i förhållande till marknaden 

(transportkostnader) och arronderingsförhållandena (fältform, fältstorlek och åkertäthet).16  

 

För att beskriva avkastningsförmågan delas åkermark in i värdena 1-10 för att gradera 

produktionskapaciteten. Där tio är värdet för den bästa förmågan och 1 för den sämsta. Klass 

8-10 betonas som den bästa och mest intressanta jordbruksmarken. Beskrivningen visar att 

Västra Götaland och de södra slättbygderna längst i söder har den högst kvalitén på 

jordbruksmark (värde 9-10). Värdena för bördigheten i övre och nedre Norrland är lägre (1-

4). Åkermarken i Västerbottens län har dock en lite bättre bördighet än vad marken i 

Norrbottens och Jämtlands län har.17   

 

Arrendepriset speglar åkermarkens inkomster och är därmed ett mått som beskriver nettot av 

jordbruksmarkens produktionsvärde.18 I figur 4 nedan framgår samma mönster som nämnts 

ovan när det gäller bördighet per geografiskt område, det vill säga att det högsta arrendepriset 

för åkermark finns i Sydsverige (3 491 kr/ha och år) och det lägsta i norra Sverige (350 kr/ ha 

och år). Det genomsnittliga arrendepriset för åkermark var 1 637 kr år 2012 och motsvarande 

värde för betesmark var 581 kr/ha. I figur 4 framgår att arrendepriserna har ökat, mellan år 

1999 och 2012.  

 

                                                
15 Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010). 
16 SOU 1991:38. 
17 SOU 1991:38 s 25. 
18 Jordbruksverket (2012), Drake (1987). 
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Figur 4. Arrendepriser i kr/ha för åker- och betesmark per region 1994, 1999, 2012 
(priserna anges i 2012 års penningvärde, inklusive gratisarrenden) 
Källa: Jordbruksverket, egen bearbetning. 
 

4.4 Jordbruksstödets omfattning 

I de föregående avsnitten har det konstaterats att marknadspriset och arrendepriset på 

jordbruksmark ökat samtidigt som arealen minskat i Västerbottens län. I ett riksgenomsnitt 

har dock ytan betesmark ökat något över tid. Enligt Jordbruksverket (2013) påverkas areal 

och markpriser till viss del av jordbruksstödets utformning och omfattning. När Sverige blev 

medlem i EU år 1995 kom vi att omfattas av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. År 2005 

ändrades reglerna så att stödet inte längre utgick från jordbrukens produktion. En stor del av 

stöden kom i stället att kopplas till jordbruksmarken. Jordbruksstödet består av flera delar. 

Vissa är gemensamma för hela landet och vissa varierar mellan olika områden. 

Regionalpolitiken i EU syftar bland annat till att bevara jordbruk och landskap med sämre 

produktionsförutsättningar. Jordbruksstöden omfattar även jordbruksmarkens miljövärden 

som till exempel att åkermarken ska vara fri från sly och buskar. Andra typer av miljöstöd kan 

sökas för utvalda miljöer som relaterar till natur- och kulturvärden. De geografiska stödens 

utbetalda belopp är högst i norra Sverige.19  

 

Stödnivån innan EU-inträdet var betydlig lägre än den nuvarande. Om stödnivån för år 2005 

jämförs med situationen innan EU-inträdet (1994) innebär det en ökning med drygt 170 

procent, se tabell 3 nedan. Det genomsnittliga totala stödet har ökat från 1 112 kr per hektar år 

1994 till år 2005, 3 040 kr per hektar. Enligt Jordbruksverket är de beloppsmässigt största 

stödformerna i Sverige, gårds- och miljöstöden. Den geografiska fördelningen av 

                                                
19 Jordbruksverket (2013). 
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jordbruksstöden, framgår av tabellen. De högsta stödnivåerna finns i Norrlandslänen. Det 

handlar om förhållandevis låga gårdsstöd per hektar kombinerat med stora stöd som består av 

kompensationsbidrag, nationella stöd samt miljöstöd. Lägsta nivån återfinns i 

Stockholmsområdet. För år 2012 motsvarades gårds-, regionala- och miljöstöd i olika former i 

Västerbottens län ca 4 780 kr per hektar. Om gårdsstöden exkluderas är motsvarande värde    

3 006 kr per hektar och om endast miljöstöden studeras i Västerbottens län är beloppet 1 915 

kr per hektar.20 

 
Tabell 3. Totalt jordbruksstöd per geografiska områden i kr/ha och år 1994 och 2005  
NUTSII   1994 2005   Ändring, % 

Stockholm      688  2 431   + 253 

Östra Mellansverige     975  2 594   + 166 

Småland med öarna  1 503  3 175   + 111 

Sydsverige   1 071  2 787   + 160 

Västsverige   1 123  2 825   + 152 

Norra Mellansverige  1 067  3 255   + 205 

Mellersta Norrland  1 128  5 066   + 349 

Övre Norrland   1 091  6 072   + 457 

Sverige i genomsnitt 1 112  3 040   + 173 

Källa: Jordbruksverket. 

 

Jordbruksstöden är omdiskuterade. Hur påverkas jordbrukarnas strategiska beslut? Hur ska de 

hantera sin mark? Hur inverkar stödet på markpriserna? Det diskuteras även hur 

kompensation för de kollektiva värdena ska hanteras på bästa sätt. Om stöd saknas kan mark 

komma att läggas ned och därmed skapa negativa miljöeffekter. Brady m.fl. (2008) menar att 

stöden har bidragit till ineffektivitet i ekonomin genom högre markvärden eftersom stöden i 

stor omfattning kopplats till marken. De argumenterar även att det delvis inneburit en 

omfördelning av inkomster från skattebetalare till markägare och inte alltid till dem som 

brukar jorden (år 2007 arrenderades ca 40 procent av marken i Sverige). Brady m.fl. menar 

även att delar av jordbruksstödet bidragit till en effektivisering kring de kollektiva värdena för 

jordbrukslandskapet i vissa regioner samt att stödet kräver regional anpassning.21  

   

  

                                                
20 Jordbruksverket (2013) samt egen bearbetning, stödbeloppet har satts i relation till ytan i hektar. 
21 Brady m.fl. (2008). 
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4.5 Jordbruksmarkens kollektiva värden  

4.5.1 Teoretiska utgångspunkter för utbud och efterfrågan av öppna landskap 
Producenter bjuder ut och konsumenter efterfrågar normalt varor så att de maximerar sin nytta 

inom ramen för sin inkomst. Varje hushåll har en efterfrågekurva som visar hur mycket de är 

villiga att betala för ytterligare en enhet, det vill säga den marginella betalningsviljan. I figur 

5, nedan finns ett exempel för två hushåll med efterfrågekurvorna WTP1 och WTP2. 

 

Den kollektiva varan öppna landskap kan flera personer njuta av samtidigt inom en kommun. 

När hushållens betalningsvilja för det öppna landskapet i en kommun ska beräknas, så 

summeras därför alla hushålls betalningsviljor vertikalt. I figuren nedan antas att en kommun 

består av två hushåll, deras efterfrågan summeras till den totala efterfrågekurvan för öppna 

landskap, D (D = WTP1 + WTP2). Den optimala kvantiteten fås vid den punkt som hushållens 

marginella betalningsvilja motsvaras av marginalkostnaden (MC). Marginalkostnaden är den 

verkliga kostnaden som krävs för att tillhandahålla ytterligare en enhet jordbruksmark på 

marginalen. Marknadens utbudskurva är summan av alla företags marginalkostnadskurvor. 

För producenten av jordbruksmark/öppna landskap är kostnaden för att producera en kollektiv 

vara densamma som för privata varor. I figuren nedan finns den optimala kvantiteten vid 

punkten Z0.  Det så kallade producentöverskottet motsvarar skillnaden mellan intäkterna för 

en vara och företagets kostnad för att producera den. I diagrammet nedan är 

producentöverskottet 0 vid punkten Z0., Konsumentöverskottet utgör skillnaden mellan 

betalningsviljan och det faktiska priset för varan, i det här fallet öppna landskap. Om 

individen inte betalar något för det öppna landskapet (priset är 0) utgör överskottet det 

konsumenten är villig att betala (ytan under efterfrågekurvan).22  

 

 

Figur 5. Utbud och efterfrågan av ett öppet landskap 

                                                
22 Se t.ex. Brännlund & Kriström (2012), s 55-56. 
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En samhällsekonomisk effektiv produktion av jordbruksmark i en kommun innebär att 

summan av alla individers nytta av öppna landskap jämförs med kostnaden att producera den 

(motsvarar ungefär arrendevärdet för jordbruksmark). När den totala konsumentnyttan är 

större än den totala kostnaden bör mer öppna landskap produceras och motsatsvis gäller att 

om konsumentnyttan är lägre än kostnaden, då bör mindre öppna landskap produceras. Detta 

är dock en förenklad beskrivning. Det kan även vara så att grupper av individer med olika 

inkomstnivåer har betalningsviljor som skiljer sig åt vilket också är viktigt att beakta.23  

 

När det gäller väljarna i Västerbottens läns kommuner har medborgarna nytta av de öppna 

landskapens värde. Jordbruksmark är en kollektiv vara eftersom det inte finns någon 

konkurrens när det gäller varan öppna landskap i en kommun, flera personer kan njuta av 

landskapet, ”varan” samtidigt. Jordbruksmarkens miljövärden är i det här fallet markens 

bidrag till ett öppet landskap, kulturvärden och biologisk mångfald. Konsumentnyttan av den 

kollektiva varan det vill säga tillfredställelsen av det öppna landskapet är avtagande på 

marginalen. Med det menas att om det finns lite öppna landskap i en kommun så värderas 

nyttan av ett tillskott av ytterligare mark som ger öppna landskap högt på marginalen. I en 

kommun som har en stor andel öppna landskap sedan tidigare är förhållandet det omvända, 

nyttan av ytterligare areal som ökar ytan öppet landskap värderas inte lika högt, på 

marginalen, som i det tidigare exemplet. Det innebär att den marginella betalningsviljan 

minskar med en ökad konsumtion.24  

4.5.2 Att mäta betalningsviljan, värderingsmetoder 
Att mäta individernas efterfrågan, det vill säga vilja att betala för värdet av öppna landskap 

handlar om att mäta värderingar om hur gärna en individ vill ha den kollektiva nyttigheten.  

Betalningsviljan kan definieras som den betalning som en individ är villig att betala eller få 

för att vara neutral om en viss åtgärd genomförs.  

 

Eftersom det inte finns ett pris på de öppna landskapen är en metod att fråga individer om 

deras betalningsvilja. För att direkt skatta betalningsviljan av öppna landskap skapas en 

hypotetisk marknad. En vanlig metod är att utseendet på en åker beskrivs samt att även en 

hypotetisk förändring beskrivs. Sedan frågas respondenterna om sin betalningsvilja för att få, 

eller för att undvika eller genomföra förändringen. Metoden kallas för betingad värdering, 

Contingent Valuation (CV). En annan direkt metod som syftar till att uppskatta den 

                                                
23 Se t.ex. Brännlund & Kriström (2012), s 83. 
24 Se t.ex. Brännlund & Kriström (2012), kap 2. 
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marginella betalningsviljan är Choice Experiment (CE). I metoden kan flera olika attribut 

jämföras med varandra.25 De direkta metoderna har svagheter, det kan vara svårt att få 

individer att hypotetiskt uppskatta sin sanna betalningsvilja. En risk finns därmed att 

betalningsviljan över- eller underskattas. Studien kan dessutom påverkas av ytterligare 

omständigheter, till exempel vilka värden som används som utgångspunkt för värderingen.26 

Tidigare studiers slutsatser bidrar också till en uppfattning om medborgarnas värdering.27    

4.5.3 Värdering av öppna landskap utifrån tidigare studiers resultat 
En mängd olika studier har genomförts, både i Sverige och i andra länder, för att värdera 

samhällsekonomiska effekter av de öppna landskapen. Gemensamt för forskningen är att de 

konstaterar att det finns positiva effekter av jordbruksmark som inte ägs av någon.28 Eftersom 

det inte finns någon marknad för dessa miljöeffekter saknas ekonomiska incitament och även 

extern finansiering av produktionen. Zander (2008) konstaterar dock att det kan finnas 

svårigheter med att jämföra resultat från olika studier då jordbruksmarkens värden ofta skiljer 

sig åt när det gäller hur produktionen värderas och definieras. Nedan följer en kort 

beskrivning av resultatet från tre olika studier. 

 

En svensk undersökning genomfördes av Drake (1987). Det var en omfattande studie, 1 290 

intervjuer genomfördes av individer i åldrarna 16-74 år. Den metod som användes för att 

beräkna den genomsnittliga betalningsviljan var CV-metoden. Studiens syfte var att 

kvantifiera de kollektiva samhällsekonomiska värdena av ett variationsrikts landskap och 

kulturhistoriska värden. Frågeställningen var hur mycket respondenterna var villiga att betala 

för att förhindra att hälften av all jordbruksmark odlas med gran. Undersökningen visade att 

det fanns en genomsnittlig betalningsvilja (värdena som nämns i det följande avser år 1986) 

ca 550 kr/år eller omräknat till hektar och år, ca 1 000 kr.29 Det påvisas att betalningsviljan 

beror av respondenternas inkomst, ålder (negativt samband), utbildningsnivå och vilka 

grundläggande attityder som fanns angående bevarande av jordbrukslandskap. 

Betalningsviljan skiljde sig dessutom åt mellan olika geografiska områden. Betalningsviljan 

var högre i områden där andelen jordbruksmark var liten (Norrland, ca 1 200- 1 300 kr/ha) 

samt i områden med en stor befolkning (Östra Mellansverige där värdet ungefär motsvarar de 

                                                
25 Se t.ex. Brännlund & Kriström (2012), s 73-142. 
26 Drake (1987). 
27 Brännlund & Kriström (2012). 
28 Se t.ex.: Drake (1987). Hasund m.fl. (2011). Huber m.fl. (2011). 
29 550 kr år 1986 motsvarar 1 078 kr år 2012, 1 000 kr år 1986 motsvarar 1 960 kr, i 2012 års penningvärde 
enligt SCB. 
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i Norrland).30 I undersökningen framgick även att betalningsviljan till viss del avsåg mark 

som finns nära individernas bostäder och/eller fritidshus samt även i anslutning till vägar som 

används ofta. En majoritet av respondenterna ansåg att det var viktigt att bevara 

jordbrukslandskapet. I Drakes studie jämfördes även konsumenternas skattade efterfrågan 

(betalningsviljan) med nettoproduktionskostnaderna via arrendepriserna. Jämförelsen visar att 

medborgarnas betalningsvilja till övervägande del var likvärdig med eller översteg 

jordbruksproduktionens nettovärde. Enligt Drake är detta ett argument för att motverka en 

allmän nedläggning av jordbruksmark så länge kostnaden inte överstiger betalningsviljan      

(1 000 kr/ha och år i ett genomsnitt).  

 

Hynes och Campbell (2011) har genomfört en studie med en CE modell i Irland. Studien 

genomfördes år 2008 och år 2009 och omfattade ca 1 000 respondenter. Betalningsvilja 

efterfrågades via hypotetisk höjd skatt via fem olika skattenivåer (från 0 till 80 Euro). 

Respondenterna fick sedan välja/värdera olika landskapsalternativ. Undersökningens resultat 

visar att den irländska befolkningen är medveten om värdet och utbudet av miljövänliga 

produkter och tjänster som det irländska jordbruket levererar, till exempel biologisk mångfald 

och bevarandet av arter och skyddet av ett traditionellt landskap. Den största välfärdsvinsten 

för befolkningen visade sig vara sådana åtgärder inom jordbrukslandskapet som skyddar 

traditionella värden och ökar den biologiska mångfalden. 

 

De flesta studier undersöker medborgarnas efterfrågan av jordbruksmark. Huber, Hunziker, 

Lehmann (2011) har genomfört en studie angående medborgarnas och politikernas 

preferenser, i en Schweizisk region, kantonen Aargau. I studien undersöks bland annat olika 

politiska alternativ för markanvändning som kunde anses politiskt genomförbara. Studien 

visar att det kan förekomma olikheter mellan medborgarna och politiskt förtroendevalda när 

det gäller preferenser. Turister och de som bor i området föredrar hedar och träd medan de 

beslutande föredrar klippta och ”rena” ytor. När politikernas preferenser om jordbrukspolitisk 

markanvändning undersöks påvisas att de politiska beslutsfattarna är villiga att stödja 

jordbrukare för deras tillhandahållande av öppna ytor, biologisk mångfald underhåll och 

bevarande av naturresurserna samt att kompensera dem väsentligt för deras inkomstbortfall. 

Det påvisades även att det på samma sätt som det finns skillnader i preferenser bland 

allmänheten även finns skillnader mellan olika grupper i Kantonens parlament när det gäller 

idéer och ståndpunkter. 

                                                
30 1 200 kr år 1986 motsvarar 2 353 kr i 2012 års penningvärde enligt SCB. 
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4.5.4 Kommunalpolitisk värdering av jordbruksmark i teorin  
I avsnitt 4.5.1 beskrevs de teoretiska utgångspunkterna för att analysera producenternas utbud 

och konsumenternas efterfrågan av öppna landskap. Men i det här fallet är det inte 

medborgarnas efterfrågan av de öppna landskapen som efterfrågas. Det är de folkvalda 

kommunalpolitikerna som beslutar i frågor som rör den kommunala markplaneringen och 

därför undersöks deras preferenser. De 15 kommunerna i Västerbottens län har olika 

värderingar av hur de ser på nyttan av olika varor. Det är betalningsviljan för öppna landskap 

inom respektive kommun som efterfrågas. Kommunalpolitikernas betalningsvilja för de 

öppna landskapen har inte något tydligt marknadspris. För att uppskatta värdet intervjuas 

politiker om sina värderingar, preferenser, av det öppna landskapet i den kommun de 

representerar.31  

 

Det är dock inte entydigt på vilket sätt en politiker representerar sin kommun när de värderar 

en kollektiv vara. En definition av politisk representativitet som brukar användas är framtagen 

av statsvetaren Pitkin (1967). ”Representation innebär att representanter på ett lyhört sätt 

handlar i de representerades intresse”. Enligt Pitkins definition bör politiker representera 

medborgarnas preferenser, men med det allmännas bästa för ögonen i ett långsiktigt 

perspektiv.32 Enligt den nämnda definitionen utgår betalningsviljan från individernas 

preferenser när det gäller vilken nytta de anser att de öppna landskapen bidrar med. Förenklat 

kan sägas att om det är så att medborgarnas preferenser sammanfaller med det som är bäst för 

samhället motsvarar i så fall de politiskt förtroende valda medborgarnas summerade 

betalningsvilja av de öppna landskapen i en kommun. En kommuninnevånares (i) nytta (U) i 

förhållande till sin totala inkomst kan beskrivas med nyttofunktionen.  

                                  

               !!   = !  (!!,  !!  )    (1) 

 

Q avser en individs konsumtion av ”vanliga” varor med ett ”pris” och med Z menas 

konsumtionen av kollektiva varor som inte har ett mätbart pris, till exempel nyttan av öppna 

landskap. Med U menas nyttan av olika kombinationer av de två varorna Q och Z. Med f 

menas slutligen sambandet mellan konsumtion av en vara och nyttan. Men som vi såg i 

avsnittet 4.5.3. ovan så påvisar Huber, Hunziker, Lehmann (2011) att det finns en diskrepans 

mellan medborgarna och de politiskt förtroendevaldas preferenser när det gäller 

                                                
31 I två av de 15 kommunerna har dock kommunalråden utsett tjänstemän att svara på frågeställningarna i deras 
ställe. 
32 Esiasson (2010). 
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jordbrukslandskapet. Samspelet mellan medborgare och politiker är komplext. Enligt Tullock 

(1994) finns det en informationsbrist både hos medborgare (väljare) och hos partipolitiker. 

Partierna har omfattande valprogram och det är svårt för enskilda medborgare att sätta sig in 

alla delar i dem inför ett val. Det är dessutom inte säkert att en väljare instämmer i alla delar i 

programmen. Samtidigt har politiker inte full information om medborgarnas preferenser, till 

exempel när det gäller de öppna landskapen. Enligt Tullock (1994) finns i det 

informationsglappet ett utrymme för enskilda kommunpolitiker och kommunaltjänstemän att 

agera självständigt utifrån sina egna preferenser. Public choice teorin, enligt bland annat 

Tullock (1994), har därför en annan utgångspunkt än Pitkin (1967). Alla aktörer i kommunen 

antas vara rationella. Politikerna i en kommun är nyttomaximerande utifrån sin egen nytta och 

inte nödvändigtvis med utgångspunkt i samhällets bästa. Public choiceteorin är en politisk 

ekonomisk teori som växte fram under 1960- och 1970-talet. Teorin är en modell som 

beskriver hur individer agerar på en ”politisk marknad”. Individerna delas in i grupperna 

politiker, väljare, byråkrater och intressegrupper.33 

 

Individerna antas vara rationella samt att de nyttomaximerar utifrån sin egen nytta. Väljarna 

vill maximera sin egen inkomst. Väljarna utser politiker genom demokratiska val där 

politikerna agerar utifrån sina egna preferenser. Det motsvarar det allmännas bästa om det 

även ger egen vinning när det gäller röstmaximering. Enligt medianväljarteoremet vars 

innebörd, i förenklad form, är att om många väljare med olika uppfattning röstar i en fråga 

genom majoritetsomröstning, så är resultatet medianväljarens optimum för betalningsviljan 

och kvantiteten av till exempel öppna landskap i en kommun. Om det är lika många 

röster/preferenser fördelade kring optimum (det vill säga lika många som vill ha mer 

respektive mindre respektive öppna landskap), så är det den punkt där minst personer är 

missnöjda med utfallet. Medianväljarens optimum motsvarar dock inte alla väljares önskan 

om öppna landskap eftersom vissa får mer och andra mindre. Teoremet kring medianväljaren 

förutsätter att alla medborgare röstar och att de har samma intensitet kring önskan om öppna 

landskap. Ett snedfördelat medianalternativ (det vill säga att det inte är en jämn fördelning på 

bägge sidor om optimum) leder till att medianväljaren inte är den mest optimala 

representanten för väljarnas preferenser i kommunen. För en politiker vars parti dominerar i 

en kommun är det gynnsamt att anpassa sin politik efter medianväljaren då det leder till flest 

röster. Men det kan även vara så att det finns flera (minst tre) starka partier i en kommun, då 

är det mer gynnsamt att i stället värva röster genom att vända sig mer till marginalväljare. En 

                                                
33 Tullock (1994). 
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stark intressegrupp för öppna landskap kan få stor påverkan på en politikers preferenser i 

förhållande till medborgarnas totala preferenser i ett sådant fall.34 När det gäller generellt 

viktiga frågor i en kommun, där medianväljaren kan tänkas få inflytande, är fler 

arbetstillfällen eventuellt en sådan fråga i de kommuner som har hög arbetslöshet. Det är en 

fråga som berör många arbetslösa väljare. Politikerna kan anpassa sina valprogram så att 

minskad arbetslöshet blir en prioriterad fråga för att svara upp mot medianväljarens 

preferenser. Arbetslöshetsfrågan kommer då att överskugga många andra frågor även om de 

anses viktiga, till exempel de öppna landskapen. I de fall en kommun har väldigt lite 

jordbruksmark kan det å andra sidan vara en viktig fråga för starka intressegrupper, 

marginalväljare, inom till exempel Centerpartiet (se avsnitt 5.4.3) och/ eller för specifika 

lobbygrupper. Frågan om de öppna landskapen kan då bli en viktig fråga för ett enskilt parti 

för att maximera antalet röster. 

 

Enligt resonemanget ovan påverkas en politikers preferenser av en rad faktorer och är 

komplext. Förutom att politikern är röstmaximerande är politikern också en 

medborgare/individ och har egna personliga preferenser. De preferenserna kan också påverka 

politikerns vilja att maximera sin egen nytta på samma sätt som övriga medborgare i 

kommunen. Den sociala representativiteten har betydelse för en politikers preferenser. 35 Det 

innebär att om en politiker själv är jordbrukare har denne en högre medvetenhet kring 

jordbruksmarkens värden och har en större benägenhet att prioritera frågor som rör öppna 

landskap.  

 

Politikernas beslut verkställs i förvaltningen där byråkraterna har en viktig roll. Enligt public 

choice teorin har tjänstemän i offentlig sektor ibland ett informationsövertag inom sina 

sakområden i förhållande till politikerna. Tjänstemännen har därmed en möjlighet att gynna 

sig själva och den egna förvaltningen. Tjänstemännen strävar efter att nå makt, uppsatta 

produktionsmål och en hög lön och överskattar därmed sin egen verksamhet i förhållande till 

medborgarnas preferenser. Det som eftersträvas kan lättare nås med ökade resurser och de 

offentliga tjänstemännen antas därigenom sträva efter att vilja maximera sin egen budget.36  

Intressegrupperna maximerar sin nytta genom att utöva påtryckningar på den beslutsfattande 

nivån i en viss riktning i syfte att gynna sina egna eller sina medlemmars intressen. 

                                                
34 Tullock (1994). 
35 Se t.ex. Esaiasson (2000). 
36 Niskanan (1971). 
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Påtryckningarna kan ta sig uttryck i bland annat lobbyverksamhet.37 

 

Om de olika aktörerna inte nyttomaximerar utifrån samhällets bästa uppstår 

marknadsimperfektioner. Marknadsmisslyckanden kan i vissa fall motivera ingripanden från 

staten. Om korrigering av marknadsimperfektioner misslyckas genom ekonomisk 

överkompensation, uppstår i stället politiska misslyckanden istället för de initiala 

marknadsmisslyckandena.  

 

I den här rapporten är det kommunalpolitiker som studeras, förutom i två fall där 

respondenterna är tjänstemän. Det undersöks hur de värderar det öppna landskapet i 

Västerbottens läns kommuner. Enligt resonemanget ovan antas att de kommunala företrädarna 

vill maximera nyttan av markanvändningen i sina respektive kommuner utifrån ett 

röstmaximeringsperspektiv samtidigt som byråkraterna är budgetmaximerande. Om det finns 

flera alternativa användningsområden för markanvändning i en kommun, rangordnas 

alternativen på det sätt som beslutsfattarna anser maximera nyttan/ antal röster/budget vid ett 

kommande val.  

 

Som det har framgått är det inte tydligt på vilket sätt en politikers nyttomaximering förhåller 

sig till de öppna landskapen. Det är tänkbart att röstmaximering sker via påverkan i sakfrågan 

det vill säga hur stor andel jordbruksmark det finns i en kommun, eller via sina egna 

individuella preferenser, eller via median eller marginalväljaren via ett specifikts partis 

agenda. Intressegrupper kring jordbruksmark kan även ha påverkan på preferenserna hos 

väljare och/eller politiker. Alternativt är jordbruksmark en viktig fråga men inte tillräckligt 

viktig i de kommuner som har hög arbetslöshet (något som berör många medborgare). I de 

kommunerna prioriteras alltid markanvändning som genererar arbetstillfällen och därmed 

skatteintäkter högst av både medianväljaren och då även av kommunalpolitikern samt även av 

byråkraten (som prioriterar tillskottet av skattemedel). Alternativt har byråkraterna ett högt 

inflytande och har stor inverkan i beslutsprocessen kring markanvändning och har därmed 

möjlighet att påverka beslut som genererar skatteintäkter och därmed en ökad budget.  

 

I kapitel 5 genomförs en studie kring de kommunala företrädarnas betalningsvilja. För att 

mäta de öppna landskapens värde vid markplanering i Västerbottens kommuner intervjuas 

kommunalpolitiker som ansvarar för markplanering i kommunen (eller den de utsett att svara 

                                                
37 Olson (1965). 
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i sitt ställe) om hur de värderar en förändring av ytan, när det gäller öppna landskap. Det kan 

göras på två olika sätt. Antingen genom att mäta det så kallade likvärdiga överskottet eller det 

kompenserade överskottet. I det tidigare fallet, för det likvärdiga överskottet frågas efter en 

förändring i nyttan, hur stor betalning som krävs för att undvika förändringen, att minska ytan 

jordbruksmark. Det innebär att nyttan som finns efter förändringen hålls konstant. I det senare 

fallet, som gäller kompenserat överskott, så efterfrågas i stället hur stor betalning som en 

kommunal företrädare behöver för att kompensera sig vid förändringen. Efter förändringen 

kommer den företrädaren därför att vara lika nöjd som innan, det vill säga vara kvar på 

samma nyttonivå som före förändringen. I den här rapporten undersöks det kompenserade 

överskottet. Det innebär att de kommunala företrädarna värderar den kompensation i 

skatteintäkter som de anser skälig för att minska de öppna landskapet och befinna sig på 

samma nyttonivå efter förändringen. Ett exempel på kompenserat överskott åskådliggörs i 

figur 6 nedan. Om en företrädare beslutar om att minska de öppna landskapen vid punkt C 

(från z0 till z1), då hamnar de på en lägre nyttonivå än den ursprungliga (från U0 till U1) vid 

punkt A. Det kompenserar de med ökade skatteintäkter (från s0 till s1). Den kommunala 

företrädaren befinner sig då vid punkt B och på samma nyttonivå som tidigare (U0).38  

 
Figur 6. Nyttonivåer för öppet landskap 

 

För att få kunskap om de kommunala företrädarnas värderingar av de öppna landskapen 

används multiple bounded discrete choice- metoden för att skatta den hypotetiska 

betalningsviljan. Metoden beskrivs i det följande avsnittet.  

 

 

                                                
38 Hultkrantz & Nilsson (2008). 
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5 Empirisk studie av jordbruksmarkens värde hos kommunerna i 

Västerbottens län  

5.1 Värdering med multiple bounded discrete choice (MBDC) metoden 

Som det nämnts tidigare är Contingent Valuation (CV) en metod som ofta används för att 

studera jordbruksmarkens värde. En kritik som riktats mot CV-metoden är att det finns en 

osäkerhet i respondenternas svar när det gäller betalningsviljan.39 För att hantera den 

osäkerheten har ett antal alternativa metoder kring frågeställningarnas utformning tagits fram. 

Den ena typen av frågeställningar ger respondenten möjlighet att uttrycka kvalitén på sina 

svar. Respondenten får värdera sin osäkerhet av betalningsviljan på en skala från till exempel 

0-100 procent eller 1-10.40 En annan variant är att inkludera ett ”vet ej”-svar, så att de som är 

osäkra på sin värdering får möjlighet att uttrycka det. Ett alternativt sätt att hantera 

osäkerheten utvecklades av Ready, Whitehead and Bloomquist (1995). Det är en typ av 

frågeställning där respondenten får uttrycka hur säkra respektive osäkra de är kring ett enskilt 

”bud” genom att svara på en skala från ”definitivt ja”, ”eventuellt ja”, ”eventuellt”, 

”eventuellt nej”, ”kanske nej” och ”definitivt nej”. Welsh och Poe (1998) föreslog senare ett 

alternativt tillvägagångssätt av den metoden, där respondenten i stället får ge svar på en 

budvektor för en rad olika värden på en stigande skala. Svaren för varje bud anges på en 

glidande femgradig skala från "definitivt nej", "eventuellt nej", "inte säker", "eventuellt ja", 

"definitivt ja" till "definitivt nej". Metoden kallas för multiple bounded discrete choice 

(MBDC).41    

 

Som det har beskrivits tidigare är respondenterna i den här studien kommunalråd, 

byggnadsnämndens ordförande eller annan person som de utsett i sitt ställe.42 Det kan vara 

svårt för politiska företrädare att ge ett tydliga ja eller nej-svar. För att göra det enklare för 

respondenten samt för att hantera preferensosäkerheten i svaren har MBDC-metoden använts. 

Det är kommunernas betalningsvilja/värderingen av jordbruksmarkens bidrag till de öppna 

landskapen som undersöks via respondenterna. De anger här hur de hypotetiskt skulle välja 

mellan att ”definitivt bevara”, ”eventuellt bevara”, ”vet ej”, ”eventuellt använda” eller 

                                                
39 Se t.ex. Grether & Plott (1979). Welsh & Poe (1998). 
40  Li & Mattsson (1995), Champ m.fl. (1997). 
41  Welsh & Poe (1998). 
42  Samtliga respondenter framgår i bilaga 1. 
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”definitivt använda” jordbruksmark i förhållande till ett antal ”bud”. Buden utgörs av ökade 

skatteintäkterna på en skala från 0 till 15 procent.43  

 

Det finns inga tydliga regler för hur själva budvektorn ska utformas.44 I det här fallet har en 

fokusgrupp använts för att få kunskap om lämpliga bud. Gruppen bestod av politiker i 

Robertsfors kommuns allmänna utskott. Innan mötet skickades ett utkast till frågeställningar 

till fokusgruppen. Med hänsyn till gruppens synpunkter utformades sedan den slutliga enkäten 

och buden. 

5.2 Undersökningens genomförande  

Efter att enkäten tagits fram sändes ett förklarande följebrev samt enkäten (för kännedom) ut 

med epost till samtliga kommuner i Västerbottens län (även till Robertsfors kommun). Brevet 

och enkäten riktades till kommunalråd eller byggnadsnämndens ordförande. En tid bokades 

sedan för telefonintervju i respektive kommun. I två kommuner hänvisade kommunalråden till 

tjänstemän som ansågs ha tillräcklig information för att kunna besvara frågorna (om de 

politiska preferenserna). Påminnelser till kommunerna, i de fall de inte svarat på epost-brevet 

som sänts ut inledningsvis, genomfördes först via epost och sedan via telefonsamtal. 

Intervjuresultatet gav förutsättningar för att undersöka betalningsviljan i Västerbottens län och 

att studera skillnaderna mellan kommunerna och orsaken till dem. Avsikten är inte att 

beskriva enskilda kommunernas värderingar i detalj. För att skapa ytterligare förutsättningar 

för att respondenterna skulle uppge en så sann betalningsvilja som möjligt fick de information 

om att svaren skulle presenteras på grupperad nivå och inte med kommunnamn. Vid 

resultatpresentation på kommunnivå utelämnas därför kommunnamnet.  

 

För att kunna mäta betalningsviljan (WTP) i ekonomiska termer uttrycks de öppna 

landskapens värde i form av ökade skatteintäkter i procent. En värdering gjordes inom en 

vektor från 0 procent till 15 procents ökade skatteintäkter. Det som värderingen avsåg är 

användning av 0,1 procent öppet jordbrukslandskap. För att förenkla för respondenten så 

anpassades varje enkät enligt respektive kommuns faktiska värden. I bilaga 4 framgår de 

faktiska värdena per budnivå samt vad 0,1 procents andel jordbruksmark utgör i hektar per 

kommun.45 

 

                                                
43 Enkäten framgår i sin helhet i bilaga 2. 
44 Vossler m.fl. (2004). 
45 Enkäten framgår i sin helhet i bilaga 2. 
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I MBDC-frågan har kommunerna tagit ställning till följande hypotetiska frågeställning.  

”Ett eller flera företag/industrier vill etablera sig i er kommun. Vid markplanering krävs det 

totalt 0,1 procent ha jordbruksmark (inkl. vägar m.m.) för etableringen (det antas att det inte 

finns några övriga marktyper tillgängliga). Det är den sammanhållna landskapsbilden, 

kulturvärden samt djur och växtliv som påverkas. Möjligheten till rekreation kan också 

komma att påverkas. Det antas vidare att arbetstillfällena inom jordbruksproduktionen inte 

påverkas negativt av den hypotetiska förändringen.” 

 

Respondenterna i respektive kommun fick uttrycka sin värdering av hur mycket det/de 

nyetablerade företaget/industrierna hypotetiskt borde bidra med i ökade skatteintäkter, på en 

skala från 0 till 15 procent, för att de skulle vara villiga att använda en del av det öppna 

landskapet (jordbruksmarken) i kommunen. På varje budnivå fick de ange om de ”definitivt 

bevarar jordbruksmark”, ”eventuellt bevarar jordbruksmark”, ”vet ej”, ”eventuellt använder 

jordbruksmark”, eller ”definitivt använder jordbruksmark”.46  

5.3 Allmänt om kommunernas värdering av jordbruksmark 

Innan beräkningar av jordbruksmarkens värde genomförs, beskrivs här först en 

sammanfattning av svaren som gällde de generella frågeställningarna i enkäten. Frågorna 

berör kommunernas arbete med planering av jordbruksmark samt vilka faktorer som 

påverkade respondentens preferenser när det gäller betalningsvilja för jordbruksmarkens 

bidrag till de öppna landskapen i kommunerna.47 

 

Samtliga respondenter uppger att de värnar om jordbruksmarken i de kommuner de 

representerar. Det är få respondenter som säger att de upplever att det finns en stor konkurrens 

mellan öppna landskap och nybyggnation av företag och/eller bostäder. Den typen av 

konkurrens förekommer i huvudsak i expansiva kommuner när det gäller bostäder och 

fritidshus (framförallt Umeå). De flesta respondenter framhåller att det görs överväganden i 

varje enskilt fall när jordbruksmark planeras till alternativ markanvändning. De beskriver 

vidare att överväganden sker utifrån en övergripande och sammanhållen plan om hur det 

aktuella områdets utveckling ska ske. De beskriver även att det i sådana fall då jordbruksmark 

används, ska det finnas ett väsentligt samhällsintresse som anses viktigare än att 

jordbruksmarken/ de öppna landskapet bevaras. Med väsentliga intressen för samhället avses, 

enligt flertalet respondenter, sådant som på något sätt bidrar till ekonomisk tillväxt 

                                                
46 Enkäten finns i sin helhet i bilaga 2. 
47 För att se en sammanställning över enkätsvaren utöver fråga 5 se bilaga 3. 
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(arbetstillfällen, nya företag, turism eller på annat sätt bidrar till ökade skatteintäkter). Det är 

åtta av 15 kommuner som uppger att de har beslutat att använda jordbruksmark till alternativ 

användning. Annan bebyggelse har i de fallen varit: etablering av företag, bostads- eller 

fritidshusbebyggelse och/eller kommunala vägar. Det förekommer även att bebyggelse sker 

som gynnar jordbruksnäringen själv. Ett exempel är bostadsbebyggelse som sker i anslutning 

till befintliga jordbruk för att underlätta generationsväxling för befintliga jordbruksföretag.  

 

Den jordbruksmark som är viktig för näringen är ofta undantagen vid planering i översikts 

och/eller detaljplanerna. Ungefär hälften av kommunerna uppger att de undantar mark i någon 

grad. I de kommuner som upplever en stor efterfrågan på betesmark kopplat till 

jordbruksnäringen undviks bebyggelse i största möjliga utsträckning. Respondenterna i de 

kommuner som har en låg bebyggelsetakt säger att det inte har funnits behov av att skydda 

marken eftersom det inte finns någon ”konflikt” mellan olika behov när det gäller 

jordbruksmark. Några av dessa personer anser även att översiktsplanen är ett överskattat 

instrument som ett underlag för dialog med medborgarna kring markanvändning. Synpunkten 

grundar sig i att planerna inte alltid är så aktuella. De kommuner som har ett kontinuerligt 

fritidshus- och bostadsbyggande har dock mer aktuella översiktsplaner. Respondenterna i de 

bebyggelseexpansiva kommunerna påpekar att de tycker att den sammanhållna karaktären på 

ett bostads- och/eller fritidshusområde är viktig. De menar att vid detaljplaneringen kan 

diskussionen med medborgare och intresseorganisationer ”fastna” i enskilda individärenden i 

stället för att diskussioner förs om hur olika bebyggelseområdens karaktär bör bevaras när det 

gäller miljö och kultur i ett vidare och mer långsiktigt perspektiv. Grundtanken beskrivs vara 

att hålla ihop ytor och strukturen i bebyggelsen och att jordbruksmarken är en viktig del i det, 

kulturvärdena betonas ofta. 

 

De flesta respondenter anser även att det inte går att särskilja arbetet med att producera 

livsmedel från värdena som gäller landskapets möjligheter i en kommun. De menar att det är 

djuren som till största delen bidrar till det öppna landskapet. De tror vidare att det kommer att 

vara svårt för kommande generationers markägare att bevara det öppna landskapet på samma 

sätt om det inte finns några djur som betar längre. Respondenterna betonar därför att 

bevarandet samt generationsväxling för de befintliga jordbruksföretagen är prioriterat. I de 

fall som jordbruksmarken inte tydligt är kopplat till näringen förfaller, enligt respondenterna, 

ofta det öppna landskapet. Kommunerna har som regel inte någon konkret plan för att bidra 

till att hålla dessa landskap öppna. De framhåller att de projekt som Länsstyrelsen driver samt 

att de anser att jordbruksstödet till viss del kan bidra till att markägare aktivt håller marken 
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öppen. Företrädarna i de kommuner som har en låg efterfrågan på jordbruksmark säger sig 

vara mycket bekymrade inför framtiden.  

 

I fjällkommunerna finns även öppet landskap i form av fjäll-landskapet. Respondenterna i de 

kommunerna frågades därför även om de ansåg att jordbrukslandskapets bidrag till de öppna 

ytorna var mindre i fjällkommuner. De kommunala företrädarna i fjällkommunerna ansåg 

dock inte att det var mindre viktigt för dem. De ansåg att landskapsbilden är viktig i de delar 

som inte finns i fjällkedjan. Dessa kommuner har även har en låg andel jordbruksmark och 

respondenterna framhöll att de därför var rädda om den lilla jordbruksmark de har, oftast på 

grund av de kulturella värdena.  

 

Nästan samtliga respondenter ansåg att det finns ett värde i att jordbruksmarken bevaras. Fyra 

av dem framhöll dock att landskapsbildens bevarande inte kan ske till vilket pris som helst. 

Även om det nämns att det finns en stor resepekt inför kultur- och landskapsbildens värde så 

menar de att en större företagsetablering som genererar arbetstillfällen och därmed 

skatteintäkter alltid är intressant att överväga, även om det skulle innebära att landskapsbilden 

påverkas. 

 

Sammanfattningsvis så kopplar många respondenter jordbruksmark till jordbruksproduktion, 

det vill säga hur aktiv näringen är i kommunen. Vikten av att bevara ett öppet landskap lyfts 

fram men bevarandet av kulturvärden nämns oftare. Enligt respondenterna förekommer det 

sällan några diskussioner i kommunerna om hur de kan bidra till arbetet med att hålla 

landskapet öppet när det inte längre finns aktiva lantbrukare. De hänvisar bland annat till 

länsstyrelsens olika projekt som upplevs som positiva. Det finns dock en oro för att det kan 

bli svårt att fortsätta att hålla större ytor öppna utan betande djur samt att marken växer igen 

om aktuella stödprojekt inte längre bidrar med ekonomiskt stöd. Någon kommun berättar att i 

de fall åkermark växt igen hastigt med sly, så hör kommuninnevånare av sig och är 

bekymrade, de vill inte gärna se att de öppna jordbrukslandskapet växer igen. En kommun 

beskriver att det finns aktiva byar som självmant bedriver ett kontinuerligt arbete för att 

undvika igenväxning. De aktiva byarna uppnår ofta positiva resultat när de ingår i projekt 

tillsammans med länsstyrelsen. Respondenten menade att det är sådana byars goda exempel 

som bör lyftas fram som förebilder när det gäller att bevara det öppna landskapet i framtiden. 
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5.4 Beräkning av betalningsviljan för jordbruksmark i Västerbottens län 

5.4.1 Beräkning av betalningsviljan enligt Minimum Legal WTP (MLW) 
Det finns olika metoder för att estimera medelbetalningsviljan utifrån resultatet av 

betalningsviljeundersökningar. När beräkningar utförs från en CV-fråga används vanligtvis 

logit- eller probitmodeller som har en parametrisk distribution av data. Datat från en MBDC-

fråga är mer komplext, Alberini m.fl. (2003) föreslår att all svarsinformation används, från 

alla värderingsnivåerna, från ”definitivt ja” till ”definitivt nej”. För att kunna ta hänsyn till 

respondenternas osäkerhet i värderingen och för att beräkna medelbetalningsviljan används en 

så kallad random-effect ordered probit modell. Det kan dock vara svårt att tolka och analysera 

resultatet av medelbetalningsviljan i en sådan modell. I den här undersökningen skulle den 

metoden även medföra problem på grund av den ringa datamängden. Bostedt m.fl. (2007) har 

beskrivit en alternativ metod som är lämpligare att använda i det här fallet. Svaren på MBDC-

frågan hanteras som ett underförstått kontrakt mellan respondenten och frågeställaren. Det 

kallas för minsta lagliga betalningsvilja eller ”Minimum Legal WTP” (MLW). Det handlar 

om att identifiera det lägsta ”säkra” belopp som respondenten är villig att betala för att, som i 

det här fallet, vilja bevara de öppna landskapen. Enligt Bostedt m.fl. är det ett bra mått på 

betalningsvilja när det gäller känsliga frågeställningar, vilket frågan om de öppna landskapen 

är. Vid beräkning av betalningsviljan enligt MLW används endast det lägsta svarsvärdet i 

MBDC frågan (se tabell 5). I det andra fallet, vid beräkning av betalningsviljan enligt Alberini 

m.fl. omfattas samtliga svarsvärden, det vill säga en mängd värden med högre belopp, vilket 

ger ett högre estimerat värde för betalningsviljan än i fallet med betalningsviljan enligt MLW.   

 

Ett exempel på hur MLW beräknas framgår i tabell 4 nedan. Respondenterna tar ställning till 

om de vill bevara eller använda jordbruksmark vid ett värde i ökade skatteintäkter i procent, 

från 0 till 15 procent. Respondenterna anger sin osäkerhet genom att svara om de ”definitivt 

vill bevara jordbruksmark”, ”eventuellt vill bevara”, ”osäker”, ”eventuellt vill använda” och 

”definitivt vill använda jordbruksmark” per bud. Dessa bud är markerade med ett X per 

budnivå i tabellen nedan. Det högsta budet där respondenten anger att hon/han ”definitivt vill 

bevara jordbruksmark” utgör MLW (den grönmarkerade rutan). I det här exemplet är MLW 1 

procent i ökade skatteintäkter. Det är det värde som respondenten garanterat gått med på att 

betala för att bevara jordbruksmark.  

 
 
  



 31 

Tabell 4. Exempel på hur MLW beräknas 

 
 

5.4.2 Resultat, MLW för Västerbottens län och per kommun 
Respondenternas betalningsvilja uttrycks här i form av de skatteintäkter som de är villiga att 

avstå från för att bevara 0,1 procent jordbruksmark i sin kommun. I tabell 5 nedan framgår 

betalningsviljan enligt MLW per kommun uttryckt i procent och i kronor.48 MLW varierar 

mellan kommunerna.49 Ungefär hälften, i sju av de 15 kommunerna i Västerbottens län 

uppger respondenterna att de saknar betalningsvilja för de öppna landskapen. Två av dessa 

uppger att de inte är säkra på att de vill bevara jordbruksmark ens vid oförändrade 

skatteintäkter, 0 procent. För dem har ändå värdet 0 använts vid beräkning av MLW. De två 

aktuella kommunerna diskuterade inte något negativt värde, det vill säga ett alternativ där de 

eventuellt kunde få minskade i stället för ökade skatteintäkter vid alternativ markanvändning, 

värdet antas därför vara nära 0 (markeras med * i tabellen nedan). Om MLW i kronor studeras 

per hektar, framgår att fem kommuner har en betalningsvilja som är större än 0 men mindre 

än 1 000 kr per hektar, två kommuner uppger värden i intervallet 2 000 – 3 000 kr per hektar 

och en kommun avviker med ett högt värde, 46 494 kr per hektar.  

 

Betalningsviljan (MLW) för Västerbottens län summerat motsvarar 0,8 procent av 

kommunernas summerade skatteintäkter för att bevara 0,1 procent av den totala 

jordbruksmarken (se tabellen nedan). De totala skatteintäkterna för Västerbottens läns 

kommuner motsvarar 10 408 577 tkr. Betalningsviljan i länet är enligt MLW, 0,8 procent av 

skatteintäkterna och utgör därmed i ekonomiska termer (MLWAC) 83 316 tkr.50 Den totala 

ytan jordbruksmark är 73 010 ha (HAAC).51 Betalningsviljan enligt MLW, för Västerbottens 

                                                
48 MLW i kronor har beräknats genom att MLW i procent har multiplicerat med de totala skatteintäkterna i 
kommunen år 2012. Skatteintäkterna per kommun framgår av bilaga 5. 
49 Kommunnamnet har utelämnats enligt resonemanget i avsnitt 5.2. 
50 0,8 procent (MLW) * 10 408 577 tkr (de totala skatteintäkterna) = 83 316 tkr (MLWAC). 
51 Skatteintäkter år 2012 kr och jordbruksmark år 2010 i ha framgår av bilaga 5. 
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län (MLW kr/haAC) motsvarar därmed totalt 1 141 kr per hektar. Som det påpekats ovan 

varierar betalningsviljan mycket mellan kommunerna. Om den kommun som har den högsta 

betalningsviljan i länet hypotetiskt skulle exkluderas ur beräkningen skulle värdet i stället 

motsvara 136 kr per hektar i Västerbottens län. 
 

             !"#!"
!"!"

  =   !"#  !"/ℎ!!"   (2) 

 

Tabell 5. MLW per kommun och värdet för Västerbottens län  

 
 

I de följande avsnitten görs en analys av vilka faktorer som kan påverka olikheterna i 

kommunernas betalningsvilja för att bevara det öppna landskapet. 

5.4.3 Analys av skillnaderna mellan kommunernas betalningsvilja  
I det tidigare avsnittet konstateras att betalningsviljan per hektar varierar mellan kommunerna. 

I intervjuerna med kommunalpolitikerna framgår att det är flera olika faktorer som påverkar 

betalningsviljan för att bevara jordbruksmark. Enligt Public choiceteorin vill 

kommunalpolitiker maximera sina röster i sina respektive kommuner. En hypotes är att 

röstmaximeringen sker utifrån tre faktorer. Preferenserna kan påverkas av själva sakfrågan, 

hur stor andel jordbruksmark det finns i en kommun. Den andra faktorn gäller annan 

markanvändning som bidrar till minskad arbetslöshet och därmed ekonomisk tillväxt. Den 

tredje faktorn som påverkar är det partipolitiska engagemanget när det gäller öppna landskap. 

De tre variablerna beskrivs närmare i den följande texten. 

 

Kommun nr MLW i % MLW i 1000 kr MLW i kr per hektar
1 0,0 0 0
2 0,0 0 0
3 0,0 0 0
4 0,0 0 0
5 0,0 0* 0*
6 0,0 0 0
7 0,0 0* 0*
8 0,1 260 27
9 0,1 205 58

10 0,2 195 231
11 0,1 4 786 369
12 1,5 1 277 481
13 1,0 2 330 2 035
14 0,5 664 2 687
15 15,0 73 600 46 494

Västerbottens län 0,8 83 316 1 141
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Först beskrivs de tre oberoende variablerna, andelen jordbruksmark (J), andelen 

centerpartimandat i kommunerna (C) och andelen öppet arbetslösa (A). Sedan beskrivs 

sambandet mellan dem och den beroende variabeln (betalningsvilja för jordbruksmark per 

hektar och kommun) i en modell. Utöver de tre nämnda faktorerna kan det finnas andra 

okända faktorer som påverkar betalningsviljan (Ö). 

 

Andel jordbruksmark av total landareal år 2010 i kommunen (J) 

I avsnitt 5.1 framgick att medborgarnas betalningsvilja för jordbruksmark är avtagande på 

marginalen. Det innebär att desto mer jordbruksmark det finns i en kommun desto lägre blir 

medborgarnas vilja att betala för ytterligare en hektar jordbruksmark.52 Enligt hypotesen följer 

kommunpolitikerna väljarens preferenser. Kommunalpolitiker i kommuner som har en liten 

andel jordbruksmark har en högre betalningsvilja för att bevara jordbruksmark än de i 

kommuner med en högre andel jordbruksmark. Andelen jordbruksmark varierar mellan 

kommunerna. Det finns de som nästan inte har någon jordbruksmark alls (0,1 procent) till en 

kommun där var tionde hektar utgör jordbruksmark.53  

 

Andel öppet arbetslösa i kommunen år 2012 (A) 

Variabeln utgör antal öppet arbetslösa personer i åldern 20 till 64 år i jämförelse med den 

totala befolkningen i samma ålder i respektive kommun, enligt SCB. Värdet beskriver 

personer som någon gång under året registrerats som öppet arbetslösa. I Västerbottens 

kommuner varierade andelen öppet arbetslösa mellan fem och 9,8 procent. Att minska 

arbetslöshet och att förbättra kommunens ekonomiska situation är en fråga där politiker kan 

förvänta sig väljarens stöd i ett kommande val. I de kommuner som har en högre arbetslöshet 

är det enligt hypotesen en viktig fråga för medborgarna och även den politiska nivån utifrån 

en vilja att röstmaximera. En ökad sysselsättningsgrad ger även högre skatteintäkter vilket 

även är prioriterat av tjänstemännen i en kommun.  

 

  

                                                
52 Se t.ex. Drake (1987). 
53 Se figur 3 eller tabell 6. 
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Procentuell andel mandat för centerpartiet i kommunfullmäktige (C) 

Centerpartiet är av tradition det parti som profilerat sig mest kring frågor som är kopplade till 

jordbruk och landsbygdsfrågor och även frågan om öppna landskap. År 2006 röstade 56 

procent av jordbrukarna på centerpartiet.54 På centerpartiets hemsida beskrivs centerns 

jordbrukspolitik bland annat enligt följande, ”Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker 

mat, öppna landskap, god miljöhänsyn och arbetstillfällen”.55 Centerpartiet är det parti som 

drivit frågan kring jordbruksmark och öppna landskap i störst omfattning i jämförelse med 

övriga partier. Om det är så att en politiker röstmaximerar utifrån partitillhörighet så bör det 

även avspeglas i en högre betalningsvilja för det öppna landskapet i de kommuner som har en 

högre representativitet av centerpartiet. Centerpartiet har i medel 13,1 procents andel av 

mandaten i länets kommunfullmäktigegrupper. Andelen är varierad, två kommuner har ingen 

representation alls i kommunfullmäktige och en kommun har 29 procents andel, se tabell 6 

nedan.  

 

Modell 

En analys görs av sambandet mellan den beroende variabeln betalningsviljan (WTP) per 

kommun och de oberoende variablerna för respektive kommun. De oberoende variablerna är: 

andel jordbruksmark (J), andel öppet arbetslösa (A), andel mandat för centerpartiet (C), samt 

övriga faktorer (Ö) som kan påverka betalningsviljan för de öppna landskapen. Modellen kan 

beskrivas enligt följande.56  

 

Betalningsvilja, MLW i kr per hektar i respektive kommun = f (J, A, C, Ö)       (3) 

 

Hypotesen är att det finns ett samband mellan den beroende variabeln, kommunernas 

sannolika vilja att bevara jordbruksmark (Ywtp) per hektar och de oberoende variablerna: 

andel jordbruksmark (J), andel öppet arbetslösa (A) och andel mandat som centerpartiet har i 

kommunfullmäktige (C). Variablernas min-, max- och medelvärde samt standardavvikelse 

beskrivs i tabellen nedan. I tabell 6 framgår att medelvärdet av de 15 kommunernas 

betalningsvilja per hektar utgör 3 492 kr/ha.57  

 
 

                                                
54 SCB (2008). 
55 Centerpartiets hemsida (2014).  
56 Kennedy (1998). 
57 Medelvärdet för de15 kommunernas betalningsvilja per hektar ska inte förväxlas med värdet i tabell 5 som 
beskriver länets totala betalningsvilja per hektar. 
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Tabell 6. Värden för den beroende och de oberoende variablerna som antas påverka 
sannolikheten att bevara jordbruksmark i Västerbottens läns kommuner 

 

 

Det är de 15 kommunernas samband med betalningsviljan som studeras. Modellens 

oberoende variabler specificeras enligt det följande. 

 

XJ = Andel jordbruksmark i procent av total markyta (ej vatten) per kommun år 2010. 

XC = Andel mandat som centerpartiet har i procent, i kommunfullmäktige i respektive 

kommun. 

XA= Andel öppet arbetslösa i procent av den totala befolkningen i åldern 20-64 år, i 

respektive kommun. 

i = 1,2 ….15 

 

Sambandet för en kommuns vilja att bevara jordbruksmark och de oberoende variablerna kan 

uttryckas i en modell, enligt funktion 4. De övriga faktorerna (Ö) inkluderas i modellen som 

en slumpvariabel, ε.  

 

 !"  !!"#$ =   !! + !!  !!" + !!!!" + !!!!" + !!     (4) 

5.4.4 Metod för estimering, resultatet och dess tillförlitlighet 
För att estimera sambandet mellan betalningsviljan, den beroende, och de oberoende 

variablerna i ekvation 4, har två olika modeller använts. Den första modellen är en 

semilogaritmerad regressionsmodell enligt minsta kvadratmetoden (OLS) och den andra en 

Tobit regressionsmodell. Estimering samt resultat enligt de två modellerna beskrivs nedan. 

 

En semilogaritmerad regressionsmodell enligt minsta kvadratmetoden (OLS) används först 

för att estimera sambanden mellan betalningsviljan,58 Den beroende variabeln, 

betalningsviljan per hektar, är inte linjär och har därför logaritmerats för att anpassas till det 

linjära sambandet enligt minsta kvadratmetoden.59 Resultatet framgår av tabell 7 nedan.  

 

 
                                                
58 För att kunna logaritmera värdet 0, har värdet 1 adderats till variabeln. 
59 Kennedy (1998), s 108. 
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För att säkerställa att det inte finns risk för multikollinearitet, hög samvariation mellan de 

oberoende variablerna i modellen, studeras korrelationen mellan de tre oberoende variablerna. 

Variablernas samvariation undersöks dels genom att studera Variance Inflation Factor (VIF) 

värdena samt dels genom att studera korrelationsvärdena mellan de oberoende variablerna (se 

bilaga 6). VIF-värdena är låga (alla understiger 4) samt att korrelationen understiger 0,7 som 

ofta anges som riktvärde.60 Det undersöks även, med hjälp av ett Breush-Pegantest, om det 

förekommer heteroskedasticitet i modellen, om det är så att residualerna inte är 

normalfördelade. Testet visar att hypotesen om homoskedasticitet inte kan förkastas och det 

innebär att heteroskedasticitet inte är ett problem i modellen, det vill säga att residualerna har 

en normal distribution.61 

 

På grund av att undersökningsmaterialet endast omfattar 15 respondenter är det svårt få ett 

statistiskt signifikant resultat på 5 procentsnivån. Modellens F-värde är dessutom lågt vilket 

innebär att modellen totalt sätt påvisar att grupperna i modellen inte är signifikant skilda från 

varandra. Det hade varit att föredra ett betydligt större antal respondenter. I det här fallet 

avsåg uppdraget endast Västerbottens läns kommuner, samt att det hade varit svårt att rymma 

fler telefonintervjuer inom den aktuella tidsramen. Tolkningen av resultatet beskriver hur de 

oberoende variablerna förhåller sig till betalningsviljan per hektar i Västerbottens läns 

kommuner. Resultatet av regressionsanalysen påvisar statistiska samband som är signifikanta 

på 10-procentsnivån. Det finns ett samband mellan kommunernas betalningsvilja och andelen 

jordbruksmark och andelen öppet arbetslösa. Det finns dock inget påvisat samband med andel 

mandat som centerpartiet har i kommunfullmäktige i respektive kommun. Modellen förklarar 

ungefär 16 procent av skillnaderna mellan kommunernas genomsnittliga betalningsvilja per 

hektar.  

 

Tabell 7. Regressionsmodell nr 1 resultat 

 
 
                                                
60 Kennedy (1998), s 186-187. 
61 Kennedy (1998), s 19-120.  

Variabler Koefficient t-värde VIF
Konstant     15,74** 2,72
Andel jordbruksmark av tot landyta i %   -0,65* !"#$" 1,47
Andel öppen arbetslöshet i %   -1,56* -2,14 1,32
Andel Centerpartimandat i %  0,03 0,24 "#"%
**p! 0,05, *p! 0,1 
F 1,9
Justerat r2 0,16



 37 

Även om det är möjligt att använda en OLS-modell trots att två värden inte är tydligt kända, 

de kan understiga 0, är det ett alternativ att använda en så kallad Tobit modell.  OLS-modellen 

ovan kan inte hantera värden i datamaterialet som är okända och kan understiga värdet 0. 

Tobitmodellen är en vidareutveckling av probitmodellen och hanterar paneldata som är 

okända och mindre än 0 i den beroende variabeln. I det här fallet är det två kommuner som 

uppger att de vid värdet 0 (utan ökade skatteintäkter), inte säkert vill bevara jordbruksmark. 

Det innebär att värdet kan vara mindre än 0, men vilket värde är inte känt. Modellen skiljer 

sig från regressionsmodellen ovan genom att de två värden som är okända hanteras ”separat” i 

modellen, samtidigt som övriga värden hanteras som en vanlig OLS-regression.  Ekvationen 

för modellen är likvärdig med en vanlig OLS-regression enligt följande. 62  

 

  !!     =   !!    !!   +   !         (5) 

 

Men den beroende variabeln (y) är censurerade till 0 om ekvationen har negativa värden som 

är okända och mindre än 0.63 

   

 !
!  !    !

∗  !"  !∗!  !
!  !"  !∗  !    !  

    (6) 

 

Det estimerade resultatet presenteras i tabell 8 nedan. Modellens anpassning förbättras med 

Tobits regressions modell och är därmed lämpligare att använda än OLS- modellen ovan. 

Samtliga t-värden har förbättrats. Variabeln andel arbetslösa visar nu på en signifikans på 5-

procentsnivån och andel jordbruksmark på 10-procentsnivån. De estimerade värdena skiljer 

sig dock inte så mycket åt mellan de två modellerna. 

 

Undersökningens resultat pekar på att den del i hypotesen som gäller att betalningsviljan för 

de öppna landskapen i en kommun i genomsnitt minskar desto mer jordbruksmark en 

kommun har på marginalen, stämmer. Enligt resultatet minskar en kommuns betalningsvilja i 

ett genomsnitt (MLW) med 67 procent, allt annat lika, om en genomsnittskommun ökar 

andelen jordbruksmark med en procent. Den andra delen i hypotesen, om att betalningsviljan i 

en kommun, i ett genomsnitt, minskar om andelen öppet arbetslösa ökar med en procent 

stämmer också. Resultatet visar att den genomsnittliga betalningsviljan för de öppna 

landskapen minskar med 179 procent, allt annat lika, när arbetslösheten ökar med en procent. 
                                                
62 Tobin (1958).  
63 I det här fallet har de två värdena satts till ett tal marginellt mindre än 0 för att särskilja dem från övriga värden 
som har det faktiska värden 0. 
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Den tredje delen i hypotesen som avser andel mandat som centerpartiet har i 

kommunfullmäktige och dess inverkan på betalningsviljan får dock förkastas då resultatet inte 

är signifikant. Hypotesen innebar att en högre andel mandat för centerpartiet i en kommun 

skulle motsvara en högre betalningsvilja. I det här fallet är inverkan på betalningsviljan för de 

öppna landskapen i en kommun liten, om andelen mandat för centerpartiet är en procent 

högre, allt annat lika, ökar den genomsnittliga betalningsviljan med 6 procent.64 

 

Tabell 8, Regressionsmodell nr 2, Tobit regression, resultat 

  

                                                
64 Enligt Kennedy (1998), 108, !"# =   ! +   !", !"#ä!"#$  !"#$%&  !  !"#  %∆!  !"  ∆!. 

Variabler Koefficient t-värde
Konstant    16,76** 3,01
Andel jordbruksmark av tot landyta i %   -0,67* -2,04
Andel öppen arbetslöshet i %    -1,79** -2,50
Andel Centerpartimandat i % 0,06 0,52
**p! 0,05, *p! 0,1 
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6 Analys och diskussion  

 

I tidigare avsnitt framgår att det finns olika sätt att värdera jordbruksmark på. De tidigare 

beskrivna värdena får anses som ungefärliga, det skiljer i vissa fall många år mellan 

undersökningstillfällena, samt att det är olika metoder som används.65 Nedan har de olika 

värdena på jordbruksmark/öppna landskap sammanställts i en tabell för att kunna jämföras 

och diskuteras utifrån det tidigare resonemanget i rapporten.  

 

Tabell 9. Genomsnittliga värden per år, för jordbruksmark i norra Norrland och i 
Västerbottens läns kommuner 
Marknadsvärdet i Norrland                      11 500 kr/ha  
Stöd till jordbruksmark i Västerbottens län66  4 780 kr/ha 
  varav jordbruksstöd för miljöåtgärder   1 915 kr/ha 
Medborgarnas betalningsvilja i Norrland67  2 353 kr/ha 
Kommunpolitikers betalningsvilja i Västerbottens län   1 141 kr/ha 
Produktionsvärdet i Norrland      350 kr/ha  
 

Värderingen av jordbruksmark skiljer sig mycket åt beroende på vilket värde som studeras. 

Marknadsvärdet är det klart högsta och reflekterar markprisernas prisutveckling på 

marknaden. Om marknaden för jordbruksmark hade varit perfekt borde marknadspriset 

överensstämma med marginalkostnaden för produktionsfaktorn (350 kr per ha), det vill säga 

nettovärdet för produktionsvärdet, vilket inte är fallet. Det innebär att det finns 

marknadsimperfektioner som påverkat marknadspriset. Avvikelserna beror på flera faktorer, 

några av dem diskuteras i den följande texten. 

 

Enligt Jordbruksverket (2012) finns det en jämviktsbrist när det gäller jordbruksmark i 

storstadsområdena. Jämviktsbristen har uppstått på grund av en ökad exploatering där 

jordbruksmarken efterfrågas till alternativ användning (bland annat byggnation av industrier 

och bostäder). Efterfrågan på jordbruksmark är i det fallet betydligt större än utbudet vilket 

påverkat betalningsviljan för marken så att den är betydligt högre än vid en jämviktssituation.  

 

Enligt Brady m.fl. (2008) har även jordbruksstödet inverkat på marknadsvärdet på 

jordbruksmarken, det stöds av värdena i tabellen ovan. Det vill säga att jordbruksstödet som 

                                                
65 Penningvärdet har räknats om så att det avser jämförbart år. 
66 Avser jordbruksstödets delar som är kopplat till jordbruksmarken: gårdsstöd, miljöstöd i olika former samt 
regionala stöd ej de delar som är kopplat till företagsutveckling eller djur. 
67 Värdet, 1 200 kr/ha, enligt Drake (1986) har räknats om till 2012 års penningvärde. 
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är kopplat till själva marken, ca 4 780 kr per hektar i Västerbottens län, väsentligt överstiger 

det belopp som både kommunpolitiker och medborgare är villiga att betala för det öppna 

landskapen exklusive produktionsvärdet. Den del av jordbruksstödet som avser miljön, 1 915 

kr, är dock i en ungefärlig nivå med medborgarnas betalningsvilja enligt Drake (1987). Den 

här rapporten gör inte någon vidare analys av jordbruksstödets effekter, det konstateras att de 

höga bidragsbeloppen har bidragit till ineffektivitet i ekonomin genom att det kapitaliserats i 

jordbruksmarken.68 

 

De kollektiva värdena som jordbruksmark har utgör en marknadsimperfektion som det bör tas 

hänsyn till. De norrländska medborgarnas värdering av det öppna landskapet är enligt Drake 

(1987) ca 2 350 kr per ha och år. De kommunala politikerna i Västerbottens län värderar 

marken klart lägre, ca 1 140 kr per ha. Betalningsviljan varierar även mycket mellan 

kommunerna. En kommun har en väldigt hög betalningsvilja, om den kommunen hypotetiskt 

skulle exkluderas från beräkningen, skulle MLW endast motsvara 136 kr per ha. Ett värde 

som i så fall understiger produktionsvärdet. Det finns sju kommuner som saknar 

betalningsvilja för jordbruksmark. Av dessa finns det dessutom två kommuner som inte ens 

anser att det är positivt att bevara jordbruksmark över huvud taget.69 Den empiriska 

undersökningens resultat visar att variationen i betalningsvilja mellan Västerbottens läns 

kommuner delvis kan förklaras av två faktorer. Det är till 95 procent statistiskt säkerställt att 

andelen arbetslösa och till 90 procents säkerhet andel jordbruksmark i en kommun inverkar på 

värderingen. Bägge faktorerna påverkar betalningsviljan i negativ riktning, allt annat lika, det 

vill säga desto högre arbetslöshet och desto högre andel jordbruksmark det finns i en 

kommun, desto lägre är betalningsviljan för de öppna landskapen. Den först nämnda 

variabeln, arbetslöshet påverkar betalningsviljan mer än vad andelen jordbruksmark gör. 

Omfattningen av Centerpartiets mandat i en kommun, inverkar inte på betalningsviljan. Som 

det tidigare påpekats finns det osäkerheter i studien eftersom endast ingår 15 kommuner. Som 

det beskrivits i avsnitt 5.4.1. påverkar även val av metod det estimerade värdet. 

Betalningsviljan kan även ha påverkats av att två respondenter är tjänstemän. Även om de fått 

i uppdrag av kommunalrådet att svara i deras ställe och uppger att de svarar utifrån vad de tror 

att kommunalrådet har för preferenser, är det möjligt att deras egna värderingar också inverkat 

på svaren. 

 

                                                
68 Brady m.fl. (2008). 
69 De kommunala företrädarna har uppgett att de inte säkert vill bevara jordbruksmark vid värdet 0. 
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De kommunpolitiker som företräder kommuner med en låg värdering av jordbruksmarken 

hänvisade till en sammanvägd värdering vid markplanering. De menar att det är de konkreta 

monetära värdena som styr den värderingen, det vill säga värden som kan kopplas till en ökad 

sysselsättning för medborgarna i vissa kommuner. Dessa respondenter menar att så länge det 

inte finns ekonomiska incitament för att bevara jordbruksmark på kommunal nivå, via en 

ökad sysselsättningsgrad och/eller ökade skatteintäkter, så har de svårt att prioritera de öppna 

landskapen, det bidrar inte till de ekonomiska intäkterna/nyttan i kommunen. Vad som 

förklarar de kommunala företrädarnas betalningsvilja är således komplext. Vissa respondenter 

uppger att de ser en nytta och vill bevara de öppna landskapen, delvis på grund av om de har 

mycket/lite av den ”varan” och att medborgarna tydligt efterfrågar den, medan andra antyder 

att det krävs ekonomiska incitament på kommunal nivå. Det gör det svårt för de öppna 

landskapens värden i en prioriteringssituation på kommunal nivå eftersom dessa värden inte 

är tydliga i monetär form. Det finns medborgare som prioriterar dessa värden (enligt Drake) 

men det är säkert att politikerna har kunskap om, eller prioriterar detta.  

 

Några respondenter som representerar kommuner med lägre andelen jordbruksmark, menar 

dock att problemet med minskande jordbruksmark inte endast handlar om kommunens 

prioritering av markanvändningen och ekonomiska värden. De anser att det även krävs 

samlade krafter i samhället för att de öppna landskapen inte ska växa igen när det inte finns 

djur som betar där längre. I diskussionen kring hur marken ska kunna bevaras i framtiden, 

framhålls vikten av att alla aktörer i samhället arbetar tillsammans. Flera kommuner berättar 

att det saknas ett sådant aktivt arbete i dagsläget. Även om enskilda markägare får bidrag för 

att hålla marken öppen tror de inte att det räcker. De menar att goda exempel kan lyftas fram 

ännu mer så att arbetet med att bevara jordbruksmark kan fortsätta även om tidsbegränsade 

jordbruksstöd upphör. Vikten av att anpassa jordbruksstöd till ”rätt” insatser, det vill säga de 

som får effekt på lång sikt, framhålls också. Det nämns även att intresseorganisationer så som 

LRF är en relevant aktör när det gäller diskussionen kring kommunal markplanering av 

jordbruksmark. Fokus i de fallen framhålls vara generella diskussioner om hur jordbrukets 

kulturvärden och landskapsbild kan bevaras på bästa sätt. En löpande och konstruktiv dialog 

mellan olika aktörer är enligt respondenten en del i arbetet med att bevara det öppna 

landskapet i Västerbottens län.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är en utmaning att bevara jordbruksmarken i 

Västerbottens läns kommuner i framtiden. Utmaningen finns både vid prioritering av 

markanvändningen men även i de kommuner där det inte längre kommer att finnas några 
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betande djur. Även om jordbruksmark framhålls som viktig så ingår inte de 

samhällsekonomiska värdena konkret i diskussionen på kommunal nivå när 

markanvändningen ska prioriteras. Ungefär hälften av de kommunala företrädarna tilldelar 

inte det öppna landskapet något samhällsekonomiskt värde, utan kopplar det öppna landskapet 

till näringen själv, som en produktionsfaktor.  

 

Om det fanns mer kunskap kring de samhällsekonomiska värdena av det öppna landskapet 

skapas ökade möjligheter för en förbättrad diskussion kring markanvändning i kommunerna. 

Det vore därför intressant att göra en liknande studie som omfattar fler län. En mer 

omfattande studie ger möjligheter till ett representativt undersökningsresultat samt en 

fördjupad analys av de bakomliggande faktorer som påverkar betalningsviljan. Det vore 

dessutom intressant att utöka en sådan studie till att omfatta, förutom kommunalpolitiker, 

både medborgare och riksdagspolitikers betalningsvilja av de öppna landskapen. Om flera 

olika samhällsaktörer studeras i samma undersökning finns möjligheter att närmare studera 

hur preferenserna motsvarar och skiljer sig åt. Ett sådant undersökningsresultat ger en ökad 

kunskap och därmed förutsättningar för politiska beslut som på ett bättre sätt bidrar till 

samhällsekonomisk effektivitet när det gäller de öppna landskapen. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
 
 
Tabell. Respondenter per kommun, politisk tillhörighet och datum för intervju 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

!"##$% &'()"%*'%+ ,'-.++%/%0

&'()"%*'%+'%(1).2+/+/33452/04'+1
.3+16/*1+7#.%1*'+1).2+/1("#1
)"3/+/8'2%1+/334521("#1+7#.%1
(6.2.21/1(+933'+1-52 :.+$#1-521/%+'267$ ;62/0+

!"#$%&'( )*+,(-$./%(-* 0&((#*-'$12 3 45.-#+#678.9:4;
<&$&7,- =$,+,$.>8*2?@867 0&((#*-'$12 A ;.&07&B,$.9:4;
>CD06,', >8''C.!ED0'#*2 0&((#*-'$12 A 4F.6,G7,(B,$.9:4;
3-'1 3-$78*.H&$I%* 0&((#*-'$12 A 9F.-#+#678.9:4;
H&$2(-'8*+ A#*,.JK+'-*2,$ 7"E*67,(-* A ;.&07&B,$.9:4;
H&$6"K 380-,'.>8*2L&$6 0&((#*-'$12 A 4F.6,G7,(B,$.9:4;

M&B,76L&$6 N-7$80.H8'66&* 0&((#*-'$12 A 4O."#*8.9:4;

<,7.-''(E**-.#760&77,7.
(,2@,$0-2,.6&(.L&0#6+$#GG.
2,*.44."#*8.9:4;

A0,'',L7,1 J-$$8,7.P867,(-$0 7"E*67,(-* A 9Q.-#+#678.9:4;
A&$6,', R-86-.SB$-%-(66&* 0&((#*-'$12 A 9.6,G7,(B,$.9:4;
A7&$#(-* T&(-6.3K$76,'' 0&((#*-'$12 R 9Q.-#+#678.&07.9:4;
U(,1 /6-.V+$,* BC++*-26*E(*2,*6.&$2L A 49.-#+#678.9:4;
W8'%,'(8*- /0,.H8'66&* 0&((#*-'$12 A 9X.6,G7,(B,$.9:4;
W8*2,'* YZ-[3-C.\-$'66&* 0&((#*-'$12 R 4Q.-#+#678.9:4;
WE**E6 >,8L.S*2,$66&* BC++*-26*E(*2,*6.&$2L A 9:.-#+#678.9:4;
/6,', N,7,$.>8*267$K( 0&((#*-'$12 A 4Q.6,G7,(B,$.9:4;
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Bilaga 2 
 
Enkät, exempel Robertsfors kommun 
 
 
Frågor om jordbruksmarkens bidrag till värdet av öppna landskap, Robertsfors kommun 
 
Syftet med den här enkäten är att generellt undersöka hur jordbruksmarken hanteras i de kommunala 
planeringsprocesserna samt att studera värdet av jordbruksmarkens bidrag till det öppna landskapet i 
Västerbottens kommuner. 
 
Med jordbruksmark avses här åkermark och betesmark.70 De flesta av Västerbotten läns kommuner har en låg 
andel jordbruksmark i jämförelse med många kommuner söder om länet. Jordbruksmarkens yta i Västerbottens 
län har minskat med ca 20 procent de senaste 25 åren. Jordbruksmarken har tagits ur bruk, vuxit igen eller 
använts till andra ändamål. Jordbruk skapar värden i form av livsmedel och andra produkter som kan säljas på en 
marknad. Förutom dessa värden skapar jordbruket även andra värden. Jordbruksproduktion i allmänhet innebär 
att jordbruksmark bevaras. När jordbruksmarken minskar påverkas landskapsbilden samt att djur och växtliv 
påverkas. Möjligheten till rekreation kan också komma att påverkas.  
 
1. Har kommunen någon policy för planering av jordbruksmark i översiktsplaner och/eller 

detaljplaner, vad innebär i så fall den (i korthet)? 
 
Svar:  
 
2.  Förekommer det att jordbruksmark planeras för alternativ användning i översikts och/eller 
detaljplaner? 
 
1.    Ja, ofta 
2. Ja, delvis 
3. I liten omfattning 
4. Inte alls 
5. Vet ej 
Ev kommentarer… 
 
3. Förekommer det att jordbruksmarken skyddas mot exploatering i översikts- och/eller detaljplaner? 
 
1. Ja, all mark 
2. Ja, delvis 
3. I liten omfattning 
4. Inte alls 
5. Vet ej 
Ev kommentarer………. 
 
4. Det kan finnas olika motiv att bevara jordbrukslandskapet. Anser ni att motiv A och B nedan är lika 
viktiga i er kommun, eller är någon av dessa som är viktigare än det andra?  
 
A) Jordbruksmarken är viktig för jordbruket i arbetet att producera livsmedel. 
B) Jordbruksmarken ger andra värden till exempel vackert landskap, rekreationsmöjligheter, bevarar djur- och 

växtliv. 
 

1. A och B lika viktiga 
2. A viktigare än B 
3. B viktigare än A 
4. Vet ej  
5 Annat….. 
Ev kommentarer……… 
                                                
70 Med åkermark menas mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är 
lämplig att plöjas. Med betesmark menas mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte 
är lämplig att plöjas. 
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5. I den här frågan ska ni tänka er att ett/flera företag/industrier vill etablera sig i er kommun. Vid markplanering 
krävs det totalt 0,1% (motsvarade ca 10 ha i Robertsfors år 2010) jordbruksmark (inkl. vägar m.m.) för 
etableringen (anta att det inte finns några övriga marktyper tillgängliga). Det är den sammanhållna 
landskapsbilden samt djur och växtliv som påverkas. Möjligheten till rekreation kan också komma att påverkas. 
Anta vidare att arbetstillfällena inom jordbruksproduktionen inte påverkas negativt av förändringen.  

 
Hur mycket behöver det/de nyetablerade företag/industrierna hypotetiskt bidra med i ökade skatteintäkter för att 
ni ska vara villiga att använda jordbruksmarken? Det nya företaget kan t.ex. bidra med fler arbetstillfällen. 
 
Ange för var och en av de 11 beloppen nedan med ett X för vilket av de fem alternativ som känns mest sannolikt 
när det gäller att definitivt bevara jordbruksmark till att definitivt använda jordbruksmark. 
 

Ökade 
skatteintäkter i % 

och kr 
  Definitivt	  

bevara	  
jordbruksmark	   	  	  

Eventuellt	  
bevara	  

jordbruksmark	   	  	  
Vet	  

ej/osäker	   	  	  

Eventuellt	  
använda	  

jordbruksmark	   	  	  

Definitivt	  
använda	  
jordbruks	  

0% / 0 kr  	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

   	   	   	   	   	   	   	   	   	  0,1%	  /	  260	  000	  kr	    	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  

	  	    	   	   	   	   	   	     	  0,2%	  /	  519	  000	  kr	    	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  	    	   	   	   	   	   	   	   	   	  0,5% / 1 298 000 kr  	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

   	   	   	   	   	   	   	   	   	  1% / 2 595 000 kr  	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

   	   	   	   	   	   	     	  1,5% / 3 893 000 kr  	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

   	   	   	   	   	   	   	   	   	  2% / 5 190 000 kr  	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

   	   	   	   	   	   	   	   	   	  2,5% / 6 488 000 kr  	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

   	   	   	   	   	   	   	   	   	  5% / 12 976 000 kr  	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

   	   	   	   	   	   	   	   	   	  10% / 25 951 000 kr  	  	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

   	   	   	   	   	   	     	  15% / 38 927 000 kr   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
Eventuellt annat belopp…. 
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6. Vad anser ni om följande påstående? 
 
Det är av stort värde att landskapsbilden med åker- och betesmark bevaras. 
 
1. Instämmer helt 
2. Instämmer i stort sett  
3. I stort sett emot  
4. Helt emot   
5. Ingen uppfattning 
Ev kommentarer……… 
 
 
7. Tycker du att jordbrukslandskapet har förändrats i Robertsfors kommun under de senaste 20 åren? 
 
1.  Ja, till det bättre 
2.  Ja, till det sämre 
3.  Nej 
4.  Tveksam, vet ej 
Ev kommentarer……… 
 
 
8. Eventuellt övrigt om jordbruksmark och/ eller öppna landskap i er kommun. 
 
(Fråga till fjällkommunerna om hur de ser på det öppna landskapet i förhållande till fjäll-landskapet) 
 
 
9. Eventuella synpunkter på enkäten. 
 
 
 
Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 3  
 
Frekvenstabell, svar till enkätfrågorna nr 2,3,4,6 och 7 
 
 

 
  

Förekommer det att jordbruksmark planeras för 
alternativ användning i översikts och/eller 
detaljplaner? !"#$%&'() *#&(+%,#-./"++,(,0 *,+%#"&&) 1-+"&+
!"#$%#&'()"*#+&,&- . / / .0
1"23#&45#++6()"*#+&,&- 78/9 :78/9 :78/9 .;;9

Förekommer det att jordbruksmarken skyddas 
mot exploatering i översikts- och/eller 
detaljplaner? !"#$%&'() *#&(+%,#-./"++,(,0 *,+%#"&&) 2%+#%3 1-+"&+
!"#$%#&'()"*#+&,&- 0 < 7 . .0
1"23#&45#++6()"*#+&,&- <<8<9 =;8;9 :;8;9 78/9 .;;9

Det kan finnas olika motiv att bevara 
jordbrukslandskapet. Anser ni att motiv A och B 
nedan är lika viktiga i er kommun, eller är 
någon av dessa som är viktigare än det andra? 

A)   Jordbruksmarken är viktig för jordbruket i arbetet att producera livsmedel.
B)   Jordbruksmarken ger andra värden t.ex. vackert landskap, rekreationsmöjligheter, bevarar djur- och växtliv.

456#&(7"#'(7+(0" 4#'(7+(0"8%#9,#6 6#'(7+(0"8%#9,#4 1-+"&+
!"#$%#&'()"*#+&,&- / : : .0
1"23#&45#++6()"*#+&,&- :78/9 =78/9 =78/9 .;;9

Det är av stort värde att landskapsbilden med 
åker- och betesmark bevaras. *,)+9..%8#:%&+ *,)+9..%8#(#)+-8+#)%++ *,0%,#;<</"++,(,0 1-+"&+
!"#$%#&'()"*#+&,&- .; : . .0
1"23#&45#++6()"*#+&,&- 778/9 =78/9 78/9 .;;9

Tycker du att jordbrukslandskapet har 
förändrats i er kommun under de senaste 20 
åren? !"#+(&&#$%+#=9++8% !"#+(&&#$%+#)9.8% >%3 1-+"&+
!"#$%#&'()"*#+&,&- < .. . .0
1"23#&45#++6()"*#+&,&- =;8;9 /<8<9 78/9 .;;8;9
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Bilaga 4 

 

Värden som utgör underlag för MBDC-frågan 

 

 
Källa: SCB, egen bearbetning 
 
 
 
Bilaga 5  
 
 
Skatteintäkter i tkr och jordbruksmark i ha 

 
Källa: SCB, egen bearbetning. 
 
 
 

!"#$%&'&()*+,+-.*/00$+1.&*(1.%23'+4".3(,#"(."5&"(.("-,/+1.("#$%&'&()*+,+-#3/#&"(./67.&,4

*/00$+ 8198: 81;: 81<: 9: 91< ; ;1<: <: 98: 9<:
!"#$%&'( )* +,- ./0 )*/ +1/,, +1,-2 /1+/3 .1/*) )1*+* +/1,,2

4&$&567 +-0 /+2 *2+ +1-02 +1*3. /1+/* /10*, *12+2 +-10/, +*13.-

89:;<6'6 .3+ 3)+ /1.*2 .13-, ,120- 31)+2 +/1/0, /.1*22 .31-0, ,210--

=7'> +22 /0* 00. +12/, +133+ /10** 212+) 0102, +21/,. +313+-

?&$@(7'ABC /)+ *0+ +1.-2 /1)-0 .1/-3 *10++ ,1-+. +.1-/3 /)1-*, ./1-)0

?&$<"D +0/ 2/* )+/ +10/. /1.2, 21/.3 .1-0+ )1+// +01/.* /.120,

E&F6$5<G&$< /0- *+3 +1/3) /1*3* 21)32 *1+3- 01.)) +/13,0 /*13*+ 2)13/,

H;6''6G56> /1)). *1,0) +.1./- /)1)23 .21/*3 *,10,) ,/1-3) +..1+30 /))123/ .2/1*))

H&$<6'6 3, +3* .)0 3,2 +1.*3 +13.0 /1.2/ .1)0* 31,/3 +.1*3.

H5&$#(7B /22 .00 +1+0* /122- 21.3* .100- *1)/. ++10.3 /21/3) 2.13.0

I(6> .1,)0 31*,2 /2132/ .,1)02 ,+1,3* 3*1,/0 ++310*) /2312+0 .,)102+ ,+,13.,

JA'%6'(AB7 /*- *-- +1/.3 /1.33 21,.) .133) 01/., +/1.3. /.13)) 2,1.)/

JAB@6'B /-* .+- +1-/0 /1-*+ 21-,, .1+-2 *1+/3 +-1/*, /-1*+* 2-1,,/

JKBBK< 2/, 0*2 +1022 21/0, .13-- 01*22 )1+0, +0122. 2/100, .31--+

L<6'6 +-3 /+) *.* +1-3- +102* /1+)- /1,/* *1.*+ +-13-/ +012*2

M&57'5 +-1.-3 /-1)+, */1-.2 +-.1-)0 +*01+/3 /-)1+,/ /0-1/+. */-1./3 +1-.-1)*) +1*0+1/),

=7N .1,)0 31*,2 /2132/ .,1)02 ,+1,3* 3*1,/0 ++310*) /2312+0 .,)102+ ,+,13.,

=AB )* +,- ./0 )*/ +1/,, +1,-2 /1+/3 .1/*) )1*+* +/1,,2

=6@6' 03. +12)) 21.,- 01323 +-1.-3 +21),) +,12.) 2.103* 03123+ +-.1-)0

=*'&&",+&)*&"(.,.3(/6"+&.'>.("#$%&'&()*+,+-.&*(.3"(.*/00$+.?(.;89; @/(4A($*#0'(*
819:.0/&#>'(.,.7'

2O-

-O2

/O-

-O/

.O-

+O-

3O*

/,O-

+O-

+O-

+2O-

+O-

.O-

0O-

+O-

,.

/,

-O/

*

!"##$% &'())*+%),')*-./-.0120 3"-45-$'6#(-'./-.0121.+.7(
!"#$%&'( )*+,*- .+/*/
0&$&123 ,4/+.// .55
6789:2'2 ;<4+//) ,+*)-
=3'> ,-.+5-/ .;5
?&$@(3'ABC .)4+*54 ;+;;-
?&$:"D ,/.+;;/ <;)
E&F2$1:G&$: .*<+*,. <+*-5
H92''2G12> .+))-+<,) .5+,*5
H&$:2'2 <5+.<; );;
H1&$#(3B .-.+<5/ ,+,;*
I(2> ;+5)/+-,- ,.+</5
JA'%2'(AB3 .;<+))- ,+-<-
JAB@2'B .4*+,;< -+*.5
JKBBK: -./+/5; *+*5/
L:2'2 ,4<+4,< 5,4
M&13'1 ,4+;4)+*55 5-+4,4
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Bilaga 6 
 
Korrelationstabell för de oberoende variablerna 
 

 
Ingen av korrelationerna är signifikant på fem procentsnivån. 
 

!"#$%&'(#)*+&,+-./01+.#
12#3*3#(1%&431#5#6#

!$#$%&'(#788'%#
1+,'3/(7/9'3#5#6

!:#$%&'(#:;01%&13#5#
.*00-%<-((0=.35>'#5#6#

!"#$%&'(#)*+&,+-./01+.#12#3*3#
(1%&431#5#6# ?@AA ;A@BC A@DE
!$#$%&'(#788'%#1+,'3/(7/9'3#5#6 ;A@BC ?@AA A@?E
!:#$%&'(#:;01%&13#5#
.*00-%<-((0=.35>'#5#6# A@DE ;A@?E ?@AA


