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Kostnadseffek5vitet	  

•  Direk5vet	  betonar	  kostnadseffek5vitet	  men	  
beslutsfaAare	  måste	  prioritera	  mellan	  åtgärder	  

•  Kostnadseffek5va	  åtgärder?	  	  
	  à	  Beror	  både	  på	  kostnaden	  och	  nyAan	  	  

•  NyAan	  beror	  av	  hur	  åtgärden/förbäAringen	  värderas	  
av	  allmänheten	  

•  Behövs	  ökad	  kunskap	  om	  ”nyAosidan”	  
	  à	  Case:	  Hur	  värderar	  allmänheten	  olika	   	  aspekter	  
	  av	  vaAenkvalitet	  i	  Alsterån?	  

	  



Enkätutveckling	  och	  datainsamling	  

•  Stöd	  från	  anställda	  vid	  VaAenmyndigheten	  i	  Kalmar	  	  
–  Avvägning	  mellan	  relevans	  och	  begriplighet	  
–  Avgränsning	  av	  studieområde,	  avrinningsområde	  kontra	  

vaAendrag	  
–  AAributnivåer	  är	  förenklingar	  av	  vad	  som	  används	  för	  

statusklassning	  

•  Juni	  2014,	  2259	  hushåll	  	  
–  Emmaboda,	  Högsby,	  Mönsterås,	  Kalmar,	  Lessebo,	  Nybro,	  

Oskarshamn,	  Uppvidinge,	  Vetlanda	  och	  Växjö	  



Urval	  

•  502	  hushåll	  (22%	  svarat,	  27%	  klickat	  men	  ej	  
avslutat)	  

•  47	  %	  kvinnor	  
•  Ålder	  49	  år	  
•  50	  %	  med	  högskoleutbildning	  (25	  %	  mer	  än	  3	  år)	  
•  56	  %	  bor	  i	  stad	  med	  minst	  10000	  invånare,	  övriga	  i	  

mindre	  samhällen	  
•  14	  %	  av	  respondenterna	  är	  medlemmar	  i	  

miljöorganisa5on	  
•  33	  %	  av	  respondenterna	  anser	  sig	  vara	  engagerade	  

i	  lokala	  miljöfrågor	  



Abtyder	  5ll	  miljöproblem	  och	  vaAenkvalitet	  

•  Problem	  med	  artrikedom,	  igenslammade	  boAnar	  och	  
grumlighet	  upplevs	  som	  vik5ga/mycket	  vik5ga	  problem	  
(cirka	  80	  %)	  

•  Miljögider	  i	  vaAen	  är	  eA	  vik5gt/mycket	  vik5gt	  problem	  
(87)	  %)	  

•  Betydande	  osäkerhet	  om	  vaAenkvaliteten	  i	  Alsterån	  idag	  
(74	  %)	  

•  Mycket	  få	  känner	  5ll	  några	  åtgärder	  som	  görs	  för	  bäAre	  
vaAenkvalitet	  (3	  %)	  

•  Alla	  i	  Sverige	  ska	  vara	  med	  och	  betala	  för	  bäAre	  
vaAenkvalitet	  i	  Alsterån	  (43	  %)	  

•  De	  som	  påverkat	  vaAnet	  ska	  betala	  mest	  (29	  %)	  



Faktorer	   Tänkbara	  -llstånd	   Nuvarande	  -llstånd	  

VaAnets	  klarhet	   Klart	  –	  mycket	  liten	  grumlighet,	  lite	  färg	  och	  syrerikt	  vaAen.	  
Må7lig	  klarhet	  –	  svagt	  grumlat,	  färgat	  vaAen	  och/eller	  mindre	  syrerikt	  vaAen	  i	  sjöar.	  	  	  
Starkt	  grumligt	  och	  färgat	  –	  starkt	  grumligt,	  starkt	  färgat	  och/eller	  syrefriA	  eller	  nästan	  
syrefriA	  vaAen	  i	  sjöar.	  	  

Må7lig	  

Artrikedom	  fisk	   Mycket	   hög	  –	   goA	  om	  havsvandrande	  fisk	   (lax,	   öring),	   bäcköring	   och	   övriga	   fiskar	   (t.ex.	  
gädda,	  elritsa,	  simpa,	  lake,	  mört).	  	  
Hög	  –	  havsvandrande	  fisk	  förekommer	  och	  det	  finns	  livskradiga	  bestånd	  av	  bäcköring	  och	  
övriga	  fiskar.	  
Må7lig	  –	   ingen	  havsvandrande	  fisk	  men	  bäcköring	  förekommer	  och	  det	  finns	   livskradiga	  
bestånd	  av	  övriga	  fiskar.	  Även	  inplanterad	  fisk	  kan	  förekomma.	  	  
Låg	  –	  generellt	  liten	  förekomst	  av	  samtliga	  fiskarter	  men	  enstaka	  tåliga	  arter	  kan	  det	  dock	  
finnas	  goA	  om	  (t.ex.	  sutare	  och	  ruda).	  Även	  inplanterad	  fisk	  kan	  förekomma.	  

Må7lig	  artrikedom	  

Artrikedom	  
boAenlevande	  djur	  

Mycket	  hög	  –	  stort	  antal	  ovanliga	  arter	  (t.ex.	  ovanliga	  arter	  av	  vaAenskalbaggar	  och	  
sländor).	  
Hög	  –	  eA	  mindre	  antal	  ovanliga	  arter.	  	  
Må7lig	  –	  ovanliga	  arter	  förekommer	  inte	  men	  det	  kan	  finnas	  goA	  om	  enstaka	  tåliga	  arter.	  	  

Hög	  artrikedom	  

Kostnad	  per	  
månad	  (fram	  5ll	  år	  
2020)	  

AA	  vidta	  åtgärder	  i	  Alsterån	  innebär	  kostnader.	  Kostnaden	  finansieras	  via	  en	  kommunal	  
månadsavgid	  för	  varje	  hushåll.	  Avgiden	  kan	  vara:	  
	  	  
•	  20	  kr/mån	  	  	  	  	  •	  40	  kr/mån	  	  	  	  	  •	  60	  kr/mån	  	  	  	  	  	  
	  

Attribut och attributnivåer 



Exempel	  på	  valsitua5on	  	  



Lärdomar	  från	  valexperimentet	  

•  Är	  man	  villig	  aA	  betala	  för	  klart	  vaAen,	  fisk	  och	  
artrikedom?	  

•  I	  sådant	  fall	  hur	  mycket?	  
•  Har	  man	  en	  vilja	  aA	  bidra	  5ll	  vaAenkvalitet	  i	  allmänhet?	  



Lärdomar	  från	  valexperimentet	  

Jämfört	  med	  må7ligt	  klart	  vaAen:	  
	  -‐	  är	  klart	  vaAen	  bäAre	  (100	  kr)	  
	  -‐	  är	  grumligt	  vaAen	  sämre	  (-‐200	  kr)	  

Jämfört	  med	  må7lig	  artrikedom	  av	  fisk:	  
	  -‐	  är	  hög	  och	  mycket	  hög	  artrikedom	  bäAre	  (25/42	  kr)	  
	  -‐	  är	  låg	  artrikedom	  sämre	  (-‐290	  kr)	  

Jämfört	  med	  hög	  artrikedom	  av	  bo7enlevande	  djur:	  
	  -‐	  är	  mycket	  hög	  artrikedom	  sämre	  (-‐60	  kr)	  
	  -‐	  är	  måAlig	  artrikedom	  sämre	  (-‐50	  kr)	  

	  
Små	  skillnader	  mellan	  säkra	  och	  osäkra	  svar	  



Den	  generella	  viljan	  aA	  bidra	  5ll	  vaAenkvalitet	  
	  

•  Alterna5v	  med	  bäAre	  kvalitet	  föredras	  före	  dagens	  status	  (100	  kr)	  
•  Kvinnor	  är	  mer	  villiga	  aA	  bidra	  5ll	  bäAre	  vaAenkvalitet	  än	  män	  
•  Människor	  som	  är	  med	  i	  miljöorganisa5oner	  är	  mer	  villiga	  aA	  bidra	  	  
•  Högutbildade	  är	  mer	  villiga	  aA	  bidra	  	  
•  Människor	  som	  säger	  sig	  känna	  5ll	  Alsterån	  är	  mer	  villiga	  aA	  bidra	  



Slutsatser	  

•  VaAenkvaliteten	  bör	  inte	  försämras	  
•  Om	  kostnadseffek5vitet	  edersträvas	  för	  åtgärder	  bör	  klart	  vaAen	  

prioriteras	  före	  åtgärder	  för	  ökad	  artrikedom	  i	  Alsterån	  
•  Om	  kostnadseffek5vitet	  edersträvas	  bör	  ej	  åtgärder	  för	  ökad	  

artrikedom	  av	  boAenlevande	  djur	  prioriteras	  	  
•  Åtgärder	  som	  sydar	  5ll	  aA	  begränsa	  miljögider	  är	  sannolikt	  också	  

vik5ga	  (na5onell/interna5onell	  nivå)	  
•  Kunskapen	  om	  vaAenkvaliteten	  och	  åtgärder	  i	  Alsterån	  är	  

begränsad	  


