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Temaoversikt

• Miljøproblemer

• Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer

• Miljømodellering

• Økonomisk velferdsteori

• Miljøpolitikk (direkte/indirekte virkemidler)

• Miljøpolitikkens virkninger p̊a resten av økonomien

• Forurensninger over landegrenser

• Verdsetting av miljøgoder, og måling av denne

• Bærekraftig utvikling og vekst kontra vern



Miljøproblemer

• Globale

• Regionale

• Lokale

• Ulykker

• Opphopning



Globale miljøproblemer

• Jorda varmes opp som følge av økt konsentrasjon av klimagasser

• Svensken Arrhenius (1896) - sammenheng CO2 og temperatur: doblet
CO2-konsentrasjon i atmosfæren ville øke temperaturen med ca 5◦

• Klimaendring: endringer i fauna og flora, ødelagte korallrev, redusert
artsmangfold, stigende havniv̊a, større værutslag, endringer av
havstrømmer (Golfstrømmen).

• Aftenposten skrev i g̊ar at tørken i USA og det v̊ate været i Norge i år
kan være smakebiter p̊a hva som vil komme

• Tynnere ozonlag og skader fra UV-str̊aling



Regionale problemer

• Sur nedbør

- Utslipp som svovel fraktes langt i lufta og gir forsuring av miljøet

- Skader p̊a fisk, skog og planter

- Korrosjon p̊a bygningsmasser

• Mikropartikler

- Helseskader

• Bakkenært ozon

- Skyldes f.eks. NOx-utslipp

- Helseskader (bronkitt, astma, hodepine)

- Vegetasjonsskader



Lokale problemer

• Luftkvalitet

- Smog i London, vinterluft i Oslo

- Aftenposten 9. Januar 2003: “Oslo like forurenset som Mexico by”

- Piggdekkforbud og 60km/t om vinteren. Nå 70km/t hele året

• Vannkvalitet

- Kolera

• Forringede rekreasjonsomr̊ader

• Støy (f.eks fra transport)



Ulykker

• Uvitenhet

- Minamata (Japan) - 27 tonn kvikksølv dumpet i -bukten mellom 1932
og 1968. Noen tusen misdannede, forgiftede eller døde.

- Asbest - giftig å puste inn over lengre tidsrom. Kanskje vil s̊a mange
som 100,000 amerkianske verftsarbeidere dø av asbestforgiftning.

• Ulykker i produksjon

- Bhopal (India) - Sprøytemiddelfabrikk slapp ut butangass, mange tusen
døde.

- Tsjernobyl (n̊av. Ukraina) - Atomulykke. Man antar 400 ganger mer
utslipp enn Hiroshima og Nagasakibombene. Finner fortsatt spor av
disse stoffene i næringskjeder i Midt-Norge.



Opphopning

• Skille mellom flyt og beholdning.

• Naturen klarer ikke å bryte ned utslippene fortere enn vi slipper ut

• Drivhusgasser hoper seg opp i atmosfæren

• Ozon-nedbrytende stoffer hoper seg opp

• Miljøgifter hoper seg opp i fettlaget til dyr

• Ikke tilstrekkelig å stoppe utslippene i dag, problemet vil vedvare

• Krever ny analysemetode der tid spiller en viktig rolle: intertemporale
modeller.

- Da dukker det igjen opp nye problemer: hvor mye skal vi vektlegge
fremtiden relativt til n̊atiden? Diskontering



Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og
miljøproblemer

• Bruk av areal

• Utnytting av naturressurser

- Eget masterkurs i ressursøkonomi (ECON4925)

• Utslipp av spillprodukter

- Materialbalansen for økonomisk aktivitet (produksjon og forbruk)



De tre trinnene i miljøøkonomisk analyse

1. Økonomisk aktivitet → utslipp av stoffer

2. Utslippets effekt p̊a naturen

3. Vurdere verdien av økonomisk aktivitet opp mot verdien av
endringene i naturen

De to første blir gitt oss som “data” i analysen, v̊ar oppgave ligger i det
siste punktet



Materialbalansen

Økonomisk aktivitet

Opphoping av realkapital

Innsats av
stoffer fra
naturen

Innsats av
produserte
varer

Utslipp av spillprodukter
til naturmiljøet

Produkter som
brukes videre
i økonomien



Spillproduktenes virkninger i naturen

• Påvirker primært tre forskjellige resipienter

- Vann - innsjø, elv, havomr̊ade

- Luft - luftrommet over Oslo

- Land - Nordmarka

• Og vi kan danne oss et bilde av tilstanden til resipientene ved å se p̊a
miljøindikatorer.



Miljøindikatorer

• Vann
- Oskygeninnhold
- Bakteriemengde
- Surhetsgrad
- Siktedybde
- Fiskebestand
- Algemengde

• Luft
- Innhold av ulike stoffer:

svevestøv, svovel, nitrogen,
ozon, CO2, CO

- Ozonlagets tykkelse
• Land

- Artsmangfold
- Kronetetthet gran
- Bestander av fugl, dyr
- Støy målt i desibel
- Tykkelsen p̊a rovfuglers

eggeskall



Dose-responsmodeller

• Sammenhengen mellom utslipp og miljøindikatorer

• Tidsdimensjonen ved sammenhengene

- Statisk analyse

- Dynamisk analyse

• Valg av tidsenheten p̊avirker valg av analysemetode



Sammenhengen mellom utslipp og miljøindikatorer

Tid

Miljøindikator,
utslipp

(Stabilt niv̊a)

Miljøindikator

Utslipp



Surstoffinnhold i en elv: Streeter-Phelps-likningene

Avstand
nedover elva

Oppløst
surstoff

Utslipp av
organisk materiale



Fra spillprodukter til forurensning

• Deler naturmiljøets tjenester til oss inn i tre

- Renovasjonstjenester

- Ekstraheringstjenester

- Rekreasjonstjenester

• Forurensning i økonomisk forstand

- Når bruk av renovasjonstjenester redusererer volumet av eller kvaliteten
p̊a ekstraherings- og/eller rekreasjonstjenestene



Konflikten mellom naturmiljøets tjenester

Renovasjons-
tjenester

Ekstraherings- og
rekreasjonstjenester

Utslipp av
spillprodukter

Negative
virkninger

Fri
renovasjon

Fri
renovasjon



Hvordan kan vi n̊a optimum?

• Økonomiske problemer er todelte: hva ønsker vi å oppn̊a, og hvordan
kan vi gjøre det?

• Stort sett kreves offentlige inngrep

- Direkte reguleringer

I Styring

I Forbud

I Påbud

- Indirekte reguleringer

I Skatter, avgifter, subsidier

I Omsettbare utslippstillatelser (kvoter)



Veien videre

• Neste uke: Optimal forurensing. F&S 2.5-2.7

• Undervisningsfri 4. oktober

• Første seminar 11. september


