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1 Introduktion 

1.1 Baggrund  
I henhold til vandrammedirektivet skal der opnås god tilstand i overfladevand og grundvand. I 

forbindelse med 3. planperiode (vandområdeplanernes indsatsprogram 2021-2027) for 

gennemførelsen af vandrammedirektivet ønskes udført økonomiske analyser af hvordan 

forskellige forudsætninger i vandplanlægningen påvirker omkostninger og effekter og den 

geografiske fordeling heraf. I myndighedskontrakten indgår 3 projekter der omfatter forarbejde 

og analyser af de økonomiske konsekvenser ved opnåelse af fastsatte indsatser til reduktion af 

næringsstoftilførslen til vandmiljøet som del af opfyldelsen af vandrammedirektivet. De tre 

projekter er: projekt nr. 28 (Erhvervs og socioøkonomiske konsekvenser ved fuld 

implementering af vandrammedirektivet i 2027), projekt nr. 29 (Alternativberegninger for 

Norsminde Fjord) og projekt nr. 30 (Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplaner). Fælles 

for de tre projekter er anvendelsen af modeller udviklet på DCE og IFRO. De modeller der 

anvendes er henholdsvis TargetEconN (DCE) og SMART modellen (IFRO), samt 

Norsmindemodellen (IFRO).  

Denne projektbeskrivelse omhandler projekterne 29 og 30, mens projekt 28 udføres som et 

selvstændigt projekt. I projekt 29 og 30 er fokus på at opdatere de eksisterende modeller i 

forhold til f.eks. en øget detaljeringsgrad og inddragelse af grundvand. Det er tanken at der 

hermed skabes et fundament for analyser af omkostninger ved det fremtidige indsatsbehov i 3. 

planperiode frem mod 2027. Beregningerne af de erhvervs- og samfundsøkonomiske 

konsekvenser foretages i projekt 28 ved anvendelse af de tre videreudviklede modelgrundlag. 

  

1.2 Formål med projektet (projekt 29 og 30) 
Formålet med projektet er, at videreudvikle eksisterende modelgrundlag for modeller udviklet på 

IFRO og AU/DCE således at de hver for sig eller i samspil kan anvendes i forbindelse med 

økonomiske analyser til forarbejdet til Vandområdeplan 3 (herefter benævnt VP3). Modellerne er 

egnede til at beregne økonomiske konsekvenser af implementeringen af VP3 på grundlag af 

forskellige scenarier. Ligeledes er de egnede til at belyse konsekvenserne ved for eksempel at 

anvende forskellige geografiske niveauer (for eksempel anvendelse af retentionskort på ID15 

niveau mod retentionskort på hovedvandoplandsniveau, eller ved at specificere indsatser på ID15 

niveau mod deloplandsniveau). Derudover kan de belyse usikkerheden ved specifikke antagelser 

og ved forskellige dataspecifikationer (for eksempel anvendelse af faste effekter per 

kvælstoftiltag mod afgrødespecifikke effekter).   

Validiteten af de økonomiske analyser og usikkerhedsberegninger styrkes af, at analyserne 

udføres med anvendelse af tre forskellige modeller udviklet på henholdsvis AU og KU. De tre 

modeller er modellerne TargetEconN (Hasler et al., 2015) (AU-DCE), SMART-modellen 

(Jacobsen, 2015) (KU-IFRO) samt Norsminde-modellen (Ørum et al., 2017) (KU-IFRO/AU-
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AGRO). I dette projekt er formålet at opdatere og udvikle de eksisterende modelgrundlag. Det er 

formålet at udføre følsomhedsanalyser på væsentlige forudsætninger i modellerne, og forklare 

ligheder og forskelle i modellernes resultater som grundlag for anvendelsen af modelresultaterne 

i VP3 forarbejdet.  Der udarbejdes dokumentation for hver af de tre modeller, og det belyses 

hvor de supplerer hinanden og hvad de forskellige beregnings- og dataforudsætninger samt 

usikkerhedsbetragtninger har af betydning for modelresultaterne.  

Analyser har således til formål at give en kvantitativ vurdering af usikkerheden for omkostninger 

og miljøeffekt som følge af udvaskning, retention, virkemiddeleffekt, datakvalitet og 

forudsætninger om dyrkningspraksis. Der er i modellerne fokus på kvælstof og tab til 

overfladevand. Som del af udviklingen af modellerne tages også tab af fosfor til overfladevand 

samt tab af kvælstof til grundvand med i betragtning. En del af denne opdatering vil være at 

forberede modellerne til at håndtere data der endnu ikke ligger klar til analyse, mens det for 

andre elementer vil være muligt at optimere på indsatsen. I det følgende redegøres mere specifikt 

for hvordan de tre modeller opdateres og hvordan de forventes at blive videreudviklet til 

anvendelse for forarbejdet til VP3.    

 

1.3 Tre modeller: TargetEconN, SMART og Norsminde-modellen 
De tre modeller der arbejdes med i projektet beskrives kort i det følgende:   

TargetEconN er en rumligt specifik model, der tager udgangspunkt i markstrukturen for hele 

Danmark. Modellen kan svare ret præcist på spørgsmål om effekten af målrettet implementering 

kontra effekten af policy scenarier på lokalt og nationalt plan. Modellen kan beregne de totale 

omkostninger og de marginale omkostninger ved optimal implementering af forskellige N tiltag. 

Modellen har hidtil været anvendt på Limfjordsoplandet men er egnet til analyse af 

konsekvenserne på national skala så vel som analyse på deloplands- og ID15 niveau. Modellen 

afvikles i GAMS, med optimering af geografisk placering af virkemidler ud fra viden om 

omkostninger, virkemiddeleffekter og retention. Resultaterne fra TargetEconN kan anvendes 

som referencepunkt for andre scenarier/policies idet modellen kan give resultater på både ID15-, 

delvandoplands og hovedvandoplandsniveau.     

Norsminde-modellen, bygger på en landsdækkende model udviklet i et samarbejdsprojekt 

mellem IFRO og AGRO, og er afprøvet på Norsminde Fjord oplandet for SEGES. Norsminde-

modellen kan på et meget detaljeret niveau (mark, delopland og opland) modellere effekten af 

målrettet regulering, mens analyser på nationalt niveau vil være for ressourcekrævende. 

Modellen afvikles som en avanceret regnearksmodel med en geografisk interaktion, der gør, at 

virkemidler placeres geografisk. Detaljeringsgraden i Norsminde-modellen er implementeret ved 

antagelser om lokale forhold i forbindelse med udpegning af mulige kollektive virkemidler.  

SMART-modellen kan give en hurtig mere overordnet vurdering af behov for virkemidler og 

omkostninger over hele landet, og bygger derfor i højere grad på anvendelse af mere 
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gennemsnitlige tal, idet hvert kystopland eller ID15 opland betragtes som en enhed. Modellen 

optimerer anvendelse af virkemidler i forhold til kvælstof og har ikke en geografisk interaktion, 

hvorfor det er vigtigt at de anvendte potentialer ikke overlapper i større omfang.   

I projektet anvendes modellerne til at analysere de samme scenarier, hvilket vil tydeliggøre 

forskellene i de tre modeller. Modellerne vil ikke arbejdes sammen til ÉN model, da det vil 

kræve omfattende ressourcer og reelt vil betyde udviklingen af et helt nyt modelgrundlag. De tre 

modeller er alle udviklede i forsknings og udviklingsprojekter, og over mange år. 

Dokumentationen af modellerne i dette projekt samt beskrivelse og analyse af hvad de 

forskellige beregnings- og dataforudsætninger samt usikkerhedsbetragtninger har af konsekvens 

for modelresultaterne, vil klarlægge hvordan den enkelte model kan anvendes i en specifik 

rådgivningssammenhæng, og hvad der evt. gør at modellerne når frem til forskellige resultater 

pga. forskellige forudsætninger. Ved anvendelse af hver af de tre modelgrundlag, er det muligt at 

analysere effekter, totale omkostninger og marginalomkostninger ved implementering af 

indsatsbehovene vedrørende VP3 og for alle vandoplande bl.a. med henblik på at kunne 

analysere de evt. disproportionale omkostninger i nogle oplande. Til denne type analyser er det 

givtigt at modellerne anvender forskellige tilgange, og at udnytte dette til analyser af usikkerhed. 

 

1.4 Modellering af udgangspunktet for analyserammen for VP3 
Hovedformålet med de analyser der er angivet i projekt 28-30 er, at opsætte og anvende 

modelværktøjer der kan beregne de økonomiske konsekvenser af implementeringen af VP3.  

Miljøstyrelsen har angivet omkring projekt 29 og 30, at der kun skal regnes på VP3. Men 

omfanget af potentialet i VP3 beregninger for implementering af mulige virkemidler, afhænger i 

høj grad af hvilke virkemidler der placeres hvor i forbindelse med opnåelse af VP2-

målsætningerne (2015-2021 indsatsen). De potentialer der implementeres/forventes 

implementeret i forbindelse med VP2 indsatsen for at opfylde vandrammedirektivets 2. 

planperiode, kan selvsagt ikke flyttes eller implementeres igen i 3. planperiode. Derfor kræver 

analyserne af VP3 et udgangspunkt for potentialet til implementering af virkemidler der tager 

højde for allerede implementerede tiltag under VP2 (kvælstofindsats 2015-2021 vedr. målrettet 

regulering, kollektive virkemidler og spildevand). I udgangspunktet antages det at svare til den 

analysen der fremgår af IFRO udredningsnotat 2016/09, men der er måske i dag en lidt anden 

vurderinger af det sandsynlige omfang af de anvendte virkemidler i 2021.  I den forbindelse er 

det nødvendigt dels at placere de allerede implementerede tiltag og tiltag med tilsagn om 

implementering samt at modellere placeringen af de resterende forventede/planlagte indsatser 

under VP2. Dette er vigtig for at kunne vurdere det reelle potentiale for implementering af VP3 

og modellere omkostningseffektiv implementering af VP3. I projektet analyseres således ikke en 

omkostningseffektiv placering af VP2 virkemidler der allerede er implementeret eller givet 

tilsagn om implementering, men den resterende indsats placeres på delvandoplandsniveau enten 

ved anvendelse af modellerne til omkostningseffektiv placering eller ud fra definerede kriterier. 
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Herefter beregnes et nyt udgangspunkt til anvendelse af VP3 implementeringen.  Det vurderes, at 

det forventede udgangspunkt for VP3 analysen kan adskille sig fra det som indgår i VP2, da det 

er baseret på nyeste viden. Der indgår således de nyeste potentialevurderinger for de vigtigste 

virkemidler (f.eks. vurderes potentialet for tidlig såning at være langt mindre end tidligere, og det 

vurderes nu at normerne ikke anvendes fuldt ud i alle oplande). Dette er nødvendigt for en mere 

korrekt konsekvensvurdering for VP3.  

I forhold til VP3 kan ændringer i for eksempel landbrugspolitik (CAP) også have en betydning 

for den fremtidige arealanvendelse. Det vurderes først i 2019 om det vil være relevant at 

inddrage disse elementer i den fremtidige regulering.     

2 Opgaver i projektet 
Der er tre overordnede opgaver i projektet: 

1) Opdatering af modelgrundlag. Opdateringen af hver af de tre modelgrundlag er mere 

detaljeret beskrevet i de kommende afsnit.  

 

2) Videreudvikling af modellerne til ud over at kunne optimere på kvælstofindsatsen til 

overfladevand, ligeledes kan optimere på/sættes op til senere at kunne løse: 

a. Optimering af kvælstofindsatsen til grundvand 

b. Optimering af fosforindsatsen til overfladevand 

c. Implementering af kollektive virkemidler 

Videreudviklingen af hver af modellerne er mere detaljeret beskrevet i de kommende afsnit.  

 

3) Dokumentation af de tre modeller; TargetEconN, SMART-modellen og Norsminde 

modellen. De 3 modeller dokumenteres så det er klart hvad der er forskelle og ligheder 

mellem modellerne, og hvad konsekvensen ved de forskellige tilgange er for resultaterne ved 

analyse af de økonomiske konsekvenser ved implementering af VP3 indsatser. Data og 

dataforudsætninger, samt skala og de overordnede modeltræk, beskrives med vægt på:  

a. Modelforudsætninger og betydning for resultater. 

b. Modelforudsætninger og resultater diskuteres med fokus på hvad de eventuelle 

forskelle betyder for robustheden af resultaterne, og hvordan dette påvirker 

anvendelse af modelresultaterne. 

Målet er at lave en skematisk oversigt der angiver forskelle og ligheder.  

Det er vigtigt at understrege, at modelløsningerne kan anvendes som input til dialog omkring 

målrettet regulering, men ikke ses som den løsning der nødvendigvis ville blive valgt på lokalt 

niveau (af landmændene) ved implementering af en målrettet reguleringsindsats eller blive valgt 

ved en frivillig ordning. Løsningerne er de for samfundet omkostningsminimerede til opnåelse af 

et fastsat indsatsbehov. Derudover er de omkostninger der anvendes i modellen de 

erhvervsøkonomiske omkostninger (dækningsbidrag mv.), hvilket betyder, at der IKKE tages 
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højde for eventuelle velfærdsøkonomiske effekter (for eksempel effekter på biodiversitet, klima 

og rekreation). 

I det følgende beskrives kort planen for opdatering og videreudvikling af de 3 modelgrundlag. 

Derefter beskrives hvilke analyser der planlægges udført til sammenligning af de 3 

modelgrundlag. 

 

3 Opdatering og udvikling af de 3 modeller 

3.1 TargetEconN 

Principperne for TargetEconN-modellen er tidligere udviklet og anvendt dels i Odense opland 

(dokumenteret i Konrad et al., 2014), i Limfjordens opland (De Økonomiske Råde 2015, Hasler 

et al., 2015) og på Nationalt niveau (anvendt i MAES projekt, dokumenteret i Termansen et al., 

2017). Fælles for de tre opsætninger er, at modellens optimering er baseret på blok-skala, hvilket 

betyder at modellens optimeringsenhed er markblokke med en gennemsnitsstørrelse på 9 hektar. 

De afgrødedata der er anvendt for Odense opland modellen er fra 2005, og for de to andre 

opsætninger fra 2007-2011. Der er medtaget forskellige rækker af N-tiltag, og der er anvendt 

retentionskort på forskellig skala. Effekterne ved implementering af de forskellige N-tiltag er 

kun afgrødespecifikke i den Nationale opsætning af modellen. Dvs. effekten ved implementering 

af et virkemiddel på en given blok afhænger af den udvasknings der er til rodzonen fra den 

etablerede afgrøde. Udvaskningsestimaterne er baseret på data fra 2007-2011, og der arbejdes i 

opsætningen kun med tre forskellige N tiltag. For de andre opsætninger af modellen arbejdes 

med gennemsnitsestimater for effekt uafhængig af den eksisterende udvaskning fra afgrøderne. 

I indeværende projekt for Miljø- og Fødevareministeriet, opdateres TargetEconN til at omfatte 

alle hoved- og kystvandoplande på Nationalt niveau. Desuden specificeres modellen til at have 

marker som optimeringsenhed ved anvendelse af data fra Basemap02 (Levin et al. 2017), hvor 

marker er de af landmændene indmeldte marker til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i forbindelse 

med ansøgning om grundbetaling og givet i markkortene. Der arbejdes med en afgrøderotation 

baseret på årrækken 2012-2016 på et langt mere diaaggregeret niveau end tidligere (se afsnit 

3.1.1 punkt 5). Omkostningsestimaterne opdateres ligeledes med udgangspunkt i årene 2012-

2016. Der arbejdes så vidt muligt med de samme tiltag som medtaget i SMART-modellen, hvilke 

omfatter en række N virkemidler beskrevet i virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014). 

Effektestimaterne er så vidt muligt afgrødespecifikke/specificeret på husdyrintensitet/jordtype 

for alle tiltag. Der anvendes retentionskort på ID15-niveau (Højberg et al. 2015A, B) og 

aggregeringer til 23 hovedvandoplande og 90 kystvandoplande.   

I nedenstående tekst beskrives arbejdsgangen i forhold til en opdatering af TargetEconN 

modellen, og det databehov der skal ligge til grund herfor. Efterfølgende beskrives hvordan 

modellen videreudvikles og hvilke data der her er påkrævet.   
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3.1.1 Opdatering af modelgrundlaget for TargetEconN modellen 

Den modelversion der vil foreligge efter opdatering af TargetEconN modellen anvendes som 

udgangspunkt for videreudviklingen af TargetEconN og i forbindelse med beregningerne i 

projekt 28. Modelgrundlaget for modellen TargetEconN opdateres med hensyn til følgende 

områder:  

1) National model: Modellen sættes op for hele landet. Dette gøres med udgangspunkt i den 

programmeringsrutine/optimeringsmetode der er anvendt i Hasler et al. (2015), men 

modificeres som beskrevet nedenfor, i punkt 2-6. Modellens datainput vedrørende 

udvaskningsværdier er baseret på NLES4 beregninger leveret fra AU-BIOS/DCE, men 

modelgrundlaget sættes op således at der senere kan anvendes f.eks. NLES5 estimater.  

 

2) Udgangspunktet i modellen for potentialet for implementering af VP3 indsatsen (2021-2027 

indsatsen), sættes op til at være fratrukket den implementerede/planlagte indsats under VP2 

(2015-2021 indsatsen). I forbindelse med beregning af potentialer til optimering af VP3 

indsatsen, kræves information om allerede/forventede implementeringer af tiltag under VP2 

(bilag 1 til VP2, MST 2016) og anden N lovgivning. Datagrundlaget herfor er beskrevet i 

Bilag A og under punkterne i afsnit 3.1.2. 

 

3) Indsatsniveau: Det indsatsniveau der regnes på, er den udskudte indsats i 

vandområdeplanerne 2021-2027 på 6.200 ton N fordelt på 90 kystvandoplande jf. bilag 1 i 

VP2 (MST 2016). Indsatsen er beregnet og fordelt pr ha landbrugsareal efter 

omkostningseffektivitet og svarer til et udvaskningsniveau på ca. 6,5 kg N/ha landbrugsareal. 

Modellen sættes op til at optimere ud fra kystvandoplande. Modellen kan ligeledes optimere 

ud fra hovedvandoplande (23 hovedvandoplande) ved at aggregere indsatsen eller på ID15 

niveau ved at fordele indsatsen jævnt ud på ID15 oplandene inden for hvert kystvandopland, 

hvor der er et indsatsbehov. Der skal her tages højde for at indsatsen er givet ved kysten og 

skal fordeles på oplande, dvs. der skal ved fordelingen tages højde for retention og 

landbrugsareal. Det skal ligeledes bemærkes, at nogle ID15 oplande ikke vil kunne opfylde 

den fordelte indsats som følge af et for lille potentiale (efter justering for VP2 indsats). 

Ligeledes er det muligt efter optimering af indsats på kystvandopland niveau at beregne en 

tilnærmet totalomkostningskurve pr Id15 opland, delvandopland eller hovedvandopland ved 

at variere i indsatsniveauet for kystvandoplandene. Den udskudte indsats er beregnes ud fra 

forventningen om, at de planlagte indsatser under VP2 opnås, dvs. indsatserne listet i bilag 1, 

til VP2 (MFO, minivådområder, vådområder, lavbund, skov, målrettet regulering og 

spildevand) (MST 2016).  
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4) Geografiske niveauer: Der anvendes som udgangspunkt i modellen det nyeste 

retentionskort på ID15 niveau (Højberg et al. 2015A, B, opdateret
1
 af MST 2018). 

Retentionskortet kan herefter aggregeres til 90 kystvandoplande og 23 hovedvandoplande.  

Herved kan der foretages beregninger af de økonomiske konsekvenser ved at anvende 

aggregerede retentionskort. ID15 retentionskortet samt aggregerede retentioner er leveret af 

MST og dækker 3,137 ID15 oplande. Desuden undersøger MST om der hos GEUS 

forefindes et usikkerhedskort. 

 

5) Afgrødefordeling: Modellen sættes op til at regne på afgrødefordelingen over en femårig 

periode fra 2012-2016 for indikation af dyrkningspraksis for marken. Afgrødefordelingen 

modelleres på baggrund af kortgrundlag der leveres fra Basemap02 (Levin et al. 2017). Den 

enkelte mark følges fra 2016 og tilbage til 2012, hvorefter markens afgrødesammensætning 

over den 5-årige periode beregnes i forhold til den procentvise fordeling af 

afgrødekategorier. Der ses på 32 forskellige afgrødekategorier. Således er en meget lang 

række af afgrøder indrapporteret til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen aggregeret til 32 

kategorier. De 32 afgrødekategorier er så vidt muligt aggregeret ud fra homogenitet i forhold 

til gødningsbehov, dækningsbidrag og N udvaskning. En aggregering er nødvendig i forhold 

til dataanvendelighed for netop dækningsbidrag, udvaskningsestimater og gødningsforbrug. 

Afgrødefordelingen er udvidet i forhold til eksisterede modelopsætninger. Anvendelsen af en 

større diversitet i afgrødesammensætning på markniveau gør modellens resultater mere 

troværdige. Samtidig er det vigtigt at begrænse rækken af afgrøder til afgrøder hvor der 

forefindes data til anvendelse i modelopsætningen.  

 

6) Effekt på udvaskning: Effekterne på udvaskningen ved implementering af et N-tiltag, 

modelleres så det for alle N-tiltag afspejler differencen mellem udvaskningen før og efter 

implementering af et N-tiltag. Udvaskningen før implementering af et N-tiltag afspejler 

afgrødesammensætningen for den enkelte mark og er beregnet for en gennemsnitsafgrøde 

differentieret mellem blandt andet jordtyper og forbrug af gødning. N udvaskningsestimater 

leveres fra AU BIOS/DCE og effektberegningerne udføres i forbindelse med igangværende 

forskningsprojekter (DNMARK og BONUS projektet GO4BALTIC). Effektestimaterne er 

baseret på N forbrug i planperioden 31. august 2015 – 31. juli 2016 og forventes leveret i maj 

2018
2
. Videreudvikling af effektberegningerne er afhængige af denne leverance. For hvert 

                                                 

1
 Retentionskortet blev opdateret af MST i forbindelse med udmøntningen af ordningen med de målrettede 

efterafgrøder, da det her blev klarlagt at det var nødvendigt at underopdele nogle ID15 oplande (på Fyn), for at nogle 

små kystvande ved Fyn kunne få et opland tilknyttet.  
2
 Det er ikke muligt inden for dette projekt at få effektestimater der tager 2017 data i betragtning og dermed højde 

for at normen fra 2017 er udvidet til økonomisk optimum. Dette betyder, at de udvaskningsestimater der anvendes 

sandsynligvis er for lave i forhold til dem der evt. estimeres for 2017 og frem. Samlet set betyder det, at 

udgangspunktet for udvaskningen kan være for lavt og dermed at de marginale reduktionsomkostninger bliver for 

lave da forskellen mellem udgangspunktet og mål-udvaskningen er underestimeret. Ved udarbejdelse af en 
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virkemiddel anvendes gennemsnitsestimater for udvaskning, f.eks. udvaskning fra et 

skovrejsningsområde eller fra mark med energiafgrøder. Det skal bemærkes, at der for nogle 

N tiltag (f.eks. forbud mod jordbearbejdning) vil blive anvendt gennemsnitsestimater på 

tværs af afgrødekategorier.  

 

7) Omkostninger: Omkostningerne for implementering af N virkemidlerne beregnes med 

udgangspunkt i afgrødefordelingen per mark over en 5-årig periode. Der anvendes 

gennemsnits budgetøkonomiske data fra SEGES for årene 2012-2016 differentieret efter 

f.eks. jordtype og forbrug af husdyrgødning. Derudover anvendes omkostningsestimater for 

etablering og vedligeholdelse af hvert af de omfattede virkemidler så vidt muligt i 

overensstemmelse med estimaterne anvendt i SMART-modellen. 

 

3.1.2 Videreudvikling af modelgrundlaget for TargetEconN modellen 

Formålet med en videreudvikling af TargetEconN modellen er, at den i fremtiden ud over 

kvælstofoptimering til overfladevand, kan optimere på kvælstoftab til grundvandet, på fosfortab 

til overfladevand og tage højde for implementering af kollektive virkemidler samt 

spildevand/fosforpunktkilder. Der foreligger dog ikke data klar til konkrete modelkørsler for alle 

de nævnte punkter, hvorfor projektet i et vist omfang kun vil bidrage med en beskrivelse af 

hvordan optimeringen vil kunne implementeres i fremtiden når data foreligger. Dette fremgår af 

de nedenstående punkter.  

1) Kollektive løsninger: De kollektive virkemidler implementeres i modellen baseret på 

opdaterede estimater for potentiale og effekt fra MST.  

De kollektive virkemidler der kan tages i anvendelse er vådområder, minivådområder, 

lavbundsprojekter og skovrejsning (MST 2017). De projekter der i forbindelse med VP2 er 

implementeret/givet tilsagn til implementering skal trækkes ud af potentialet som beskrevet i 

afsnit 1.4 for at kunne beregne et potentiale for implementeringen af tiltag under VP3.   

I vandområdeplanerne (MST 2016) er der for VP2 indsatsen fordelt 2452,6 ton i kollektive 

virkemidler på deloplandsniveau. MST har leveret følgende kort (tiltag etableret frem til 

marts 2018): 

- Udpegningskort for minivådområder og traditionelle vådområder 

- Kort over tilsagn til skovrejsningsprojekter 

- Kort over tilsagn til realiseringsprojekter med udtagning af lavbundsarealer 

- Kort over realiseringsprojekter med vådområder 

                                                                                                                                                             

marginalomkostningskurve, vil der kunne tages højde for denne eventuelle underestimering. Det er muligt for alle 

tre modeller. 
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På baggrund af de angivne kort, justeres det mulige potentiale for VP3 implementeringen for 

hvert ID15 opland. Det resterende potentiale der ikke er placeret jævnfør de tilsendte GIS-

lag, placeres med brug af optimeringsrutinen i TargetEconN eller placeres ud fra specifikke 

kriterier. 

I VP3 er der endnu ikke specificeret en konkret plan for hvor meget kollektive virkemidler 

skal dække 2021-2027 målsætningen. Der tages derfor i indeværende projekt ikke højde for 

placering af kollektive virkemidler i forbindelse med VP3 målsætningen.  

 

2) Grundvand: I forbindelse med VP2 er der ikke fastlagt en særlig grundvandsindsats, hvorfor 

der ikke er data til korrektion for VP3 potentialet. Allerede etablerede grundvandsindsatser 

(skovrejsning) tages der forbehold for under punktet om kollektive virkemidler. Den indsats 

der er implementeret som følge af at gennemføre en ikke-forringelsesindsats som følge af 

landbrugspakken (efterafgrøder) skal ikke trækkes ud af potentialet for VP3, da denne 

ordning kun løber til 2018, mens den i 2019-2021 erstattes af aftale om målrettet regulering, 

der primært sigter på overfladevand. Sidstnævnte skal trækkes ud af potentialet i forhold til 

regulering af overfladevand.  

 

I forbindelse med VP3 er der endnu ikke besluttet en eventuel specifik grundvandsindsats. 

Eventuelle VP3-kvælstofindsatser i forhold til grundvand kan oversættes til ID15-

kvælstofindsatser i rodzonen. Modellerne sættes op til at kunne adressere sådanne indsatser 

på ID15-niveau. Formuleres indsatserne af hensyn til grundvandet som f.eks. et krav om 

reduktion af udvaskning af N fra rodzonen, hvilket kan imødekomme krav om procentvis 

reduktion af udvaskning til grundvand, eller en indsats om implementering af efterafgrøder 

på et specifikt areal, kan det adresseres i modellerne. TargetEconN opstilles til at kunne 

regne på begge dele.  

3) Drikkevandsinteresser: Det er diskuteret med MST hvorvidt der skal fokuseres specifikt på 

drikkevandsinteresser. Det er blevet besluttet at der i dette projekt ikke beregnes effekt af 

særlige drikkevandsinteresser.  

 

4) Fosfor: Til inkorporering af fosfor i TargetEconN kræves viden om potentialer 

(fosforfølsomme områder), indsatser, fosfortransportveje (fosfor-retention og tab) og 

virkemiddeleffekter. Der er på AU-BIOS igangsat et fosformodel- og et fosfor-

virkemiddelkatalogprojekt hvor estimater for effekter og rumlige kort udvikles. Arbejdet 

ledes af Hans Estrup Andersen DCE og Gitte Rubæk, DCA. Der tages løbende kontakt til 

HEA og GR angående data, således at når de er udviklet, så er TargetEconN klargjort til at 

optimere på fosfortabet til overfladevand. I første omgang, kunne fosfor indregnes i 

TargetEconN som en sideeffekt af N-indsatsen baseret på fosfor effekter i 
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virkemiddelkataloget (Eriksen et al. 2014). Sideeffekter er dog områdespecifikke og kan lige 

så godt have negative som positive konsekvenser. Meningen med at indregne fosfor som 

sideeffekt er, at omfavne flere af de omkostninger og benefits der er ved N-indsatsen. Det er 

besluttet sammen med MST at der i udgangspunktet ikke regnes på sideeffekter i dette 

projekt. Såfremt sideeffekter skulle indgå for vådområder/minivådområder leverer MST 

effektestimater.   

 

5) Spildevand/fosforpunktkilder er beskrevet i forarbejdet til vandområdeplanerne og er taget 

ud af indsatsprogrammet som følge af meget lave tab.  

 

TargetEcon N kan dog sættes op til at indregne spildevandsindsats på højde med andre 

virkemidler i modellen. Det vil sige at spildevandsindsatser indgår som punktkilder med tab 

til vandmiljøet uden om retentionen og modellen vil således kunne vise trade-off mellem 

spildevandsindsatser og arealvirkemidler. For at kunne inkorporere spildevandsindsatsen i 

TargetEconN modellen, er det en forudsætning, at der forefindes oplysninger om potentiel 

placering af anlæg, effekter og omkostninger. MST kan vende tilbage med spildevandsdata 

for både N og P i oktober 2018, hvis det besluttes i projektgruppen af spildevand skal indgå i 

modelarbejdet.  

6) Modellering af retention i forhold til implementering af virkemidlerne minivådområder 

og reetablerede vådområder: I TargetEconN tages der ikke højde for, at et implementeret 

vådområde opstrøms ændrer retentionen for de nedstrøms implementerede tiltag. Det vil 

blive undersøgt inden for projektets rammer hvorvidt det er muligt at korrigere 

retentionskortet efter implementering af vådområder. Således kunne der optimeres på en 

placering af de kollektive virkemidler (reetablerede vådområder og minivådområder), 

hvorefter retentionskortet korrigeres, herefter foretages ny optimering med de resterende 

målrettede virkemidler. En korrektion af retentionskortet kræver input fra f.eks. AU-BIOS. 

Det vil blive diskuteret i dokumentationsrapporten hvad forholdet mellem opstrøms og 

nedstrøms indsatser har af konsekvens for den optimerede løsning med og uden en korrektion 

af retentionskortet.  

 

3.1.3 Tidsplan TargetEcon N 

Opgave Tidsrum for udførelse Færdiggørelsestidspunkt 

Opsætning af opdateret model – 

tidsplan under forudsætning af 

datalevering fra MST samt levering af 

data fra Bioscience angående 

udvaskningsestimater senest maj 2018. 

Januar-juni 2018 01.07.2018 

Opsætning af model med 

videreudvikling i forhold til kollektive 

Maj-august 2018 01.09.2018 
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virkemidler, grundvand og spildevand  

Beskrivelse af modeludvikling i 

forhold til fosfor og grundvand 

August-september 2018 01.10.2018 

Input til samlet dokumentationsrapport 

for projektet 

 01.11.2018 

 

3.2 Norsminde-modellen 

3.2.1 Opdatering af modelgrundlaget for Norsminde-modellen 

Det vil være muligt at videreudvikle modellen og anvende opdaterede kort over placering af 

vådområder, minivådområder m.m., ligesom de nyeste oplysninger omkring sædskifte 

(2015/2016) anvendes, ligesom reguleringstiltag i 2017-2019, herunder udkast til modeller for 

målrettet regulering kan indarbejdes. Der arbejdes også på at forbedre de anvendte 

produktionsfunktioner så langsigtede forhold og ændringer i proteinværdi indgår. Det 

langsigtede udbyttetab er vurderet som højere end det kortsigtede udbyttetab. Proteinværdi 

indgår med forskellige andele efter om det er til salg eller til opfodring. Pt. antages at 75% af 

proteinværdien indgår i den optimale N-tilførsel. Det vil næppe være muligt at inddrage NLES 5, 

i indeværende projektperiode, uanset at modellen er klar til anvendelse.  

 

3.2.2 Videreudvikling af modelgrundlaget for Norsminde-modellen 

Det vil være relevant at udvide modellen til at gælde flere oplande som er forskellige med 

hensyn til indsatsbehov, tilpasningsmuligheder og indsatskrav. Det vil på den måde være muligt 

at belyse muligheder og omkostninger for oplande med et gennemsnitligt indsatsbehov og for 

oplande med et stort indsatsbehov. Fokus vil være på omkostningerne i VP3, men det vil også 

blive belyst hvordan forskellige antagelser omkring udgangspunktet for VP3 påvirker 

omkostningerne i VP3. I relation til mulige fremtidige analyser af dis-proportionale 

omkostninger vil specielt sådanne analyser være relevante. Da modellen indeholder flere 

detaljerede analyser, er det ikke sandsynligt at modellen opstilles for hele landet inden for den 

angivne projektperiode. Kontrol og opsætning af modellen for et nyt opland kræver en del 

forarbejde. Udpegning af mulige projektområder for vådområder og minivådområder på 

markniveau er tidskrævende, men vigtige. Desto større opland, desto større ressourcebehov til 

opstilling og kvalitetssikring. Det er derfor relevant at anvende modellen på udvalgte, meget 

forskellige oplande med meget forskellige tilpasningsmuligheder og indsatskrav. Modellen vil i 

så fald skulle udbygges med grovfoderbalancer samt mulighed for omlægning fra majshelsæd til 

f.eks. sædskiftgræs. Resultater og sammenhænge fra disse analyser kan herefter med fordel indgå 

og udnyttes i simplere modeller, der dækker hele landet. Hvilke oplande modellen udvides til 

diskuteres med MST. 
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I lyset af indsatskrav til drikkevandsområder vil det være naturligt at inddrage dette i relation 

til videreudvikling af modellen og placeringen af virkemidler. Dette er dog ikke en del af 

indeværende projekt da drikkevand ikke er inkluderet i vandområdeplanerne. 

Videreudviklingen af Norsminde-modellen til flere delvandoplande kræver, at der i samarbejde 

med AU (DCA) gennemføres et projekt med henblik på at sikre, at det agronomiske fundament 

for analysen er på plads, herunder hvordan mini-vådområder påvirker retentionen lokalt. Denne 

del er ikke med i dette projekt.   

    

3.2.3 Tidsplan Norsminde-modellen 

Opgave Tidsrum for udførelse Færdiggørelsestidspunkt 

Analyse af potentialer i 2021 for bl.a. 

efterafgrøder  

1.4.2018 1.5.2018 

Udpegning af relevante delområder i 

dialog med MST 

1.5.2018 01.07 - 2018 

Data fra DCA og MST omkring 

retentionsforhold og kobling til 

minivådområder 

1.6.2018  

Inddragelse af grundvand og fosfor i 

modellen analyseres nærmere  

1.7.2018  

Data og indarbejdelse af data relateret til 

grundvands udpegning og fosfor tab 

beskrives  

1.8.- 1.10. 2018 1.10.18 

Der opstilles en analyse for 2-3 nye  

delområder  

1.8.2018 1.10.2018 

Input til samlet dokumentationsrapport 

for projektet 

 01.11.2018 

 

3.3 SMART-modellen  

3.3.1 Opdatering af modelgrundlaget for SMART modellen 

1) SMART-modellen blev anvendt i 2015 til at give et overblik over omfanget af nødvendige 

virkemidler i de enkelte kystvandoplande (Jacobsen, 2015). I analyserne blev der anvendt 

retentionsopgørelser på både nationalt niveau, hovedoplandsniveau og kystoplandsniveau. 

Modellen udvikles nu til at kunne håndtere ID15 niveau.  

 

2) SMART-modellen er en regnearksmodel der vælger de mest omkostningseffektive 

virkemidler i et opland for at nå de opstillede krav. Modellen var sat op til at kunne anvende 

alle virkemidler i virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014), men i den gennemførte analyse 

i 2015 blev de kollektive virkemidler taget ud og ikke inkluderet. Det vil være naturligt at 

indsætte de kollektive virkemidler i analysen.  
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3) Et nøgleinput er de faktiske potentialer for virkemidlerne, herunder omfang til eventuel 

lavere og højere omkostningsniveau (f.eks. efterafgrøder med sædskifteændringer). 

Potentialer hvad angår landbrugsvirkemidler sker i samarbejde med DCA, mens potentialer 

for minivådområder og traditionelle vådområder skaffes fra MST og de potentialekort der 

foreligger. I SMART-modellen er effekter af virkemidler opgjort i rodzonen, hvorefter der 

anvendes forskellige retentionsopgørelser for beregning af effekten i kystvandet.  

 

4) I tidligere SMART analyser er potentialet opgjort for 5 forskellige retentionsklasser således 

at en målretning i forhold til retentionen også indgår (Jacobsen, 2014). Dette sammenholdes 

med en placering baseret på gennemsnitsretentionen opgjort på hovedoplandsniveau (23). 

Udgangspunktet var dengang de virkemidler der indgik i Andersen et al. (2009). I analysen 

foretaget i 2015 er der ikke, grundet den meget stramme tidsplan (2 uger), sket en opdeling af 

virkemidler på retentionsklasser. Det forventes, at dette indgår fremadrettet, så 

virkemidlernes potentialer opgøres på retentionsklasser. Det kan være nødvendig at sætte 

øvre grænser for potentialet, da der ellers vil være en frygt for, at der sker for meget overlap 

mellem virkemidler. Det skal således overvejes om der skal anvendes ID15 og 

gennemsnitsretention (3137 enheder) eller kystvandoplande og en opdeling på 5 

retentionsklasser (5*90= 450 enheder). I dag er effekter af de enkelte virkemidler i den 

målrettede regulering i 2020-2021 opgjort på nationalt niveau.    

 

5) Effekter af virkemidler i rodzonen er tidligere beregnet af DCA baseret på den placering de 

potentielle arealer har (beregnet gennemsnitseffekt for et givent ID15 opland baseret på f.eks. 

det sædskifte og husdyrintensitet der er i oplandet) og foregår derfor ikke som i Norsminde-

modellen. Derfor kan kombinerede effekter af flere virkemidler på samme lokalitet ikke 

indgå i beregningen.   

 

6) I SMART modellen indgår i højere grad et gennemsnitligt indkomsttab eller omkostning ved 

de enkelte virkemidler på den enkelte lokalitet. Det betyder, at tabet i nogen sammenhænge 

overvurderes og i andre undervurderes i forhold til det faktiske tab. Imidlertid afspejler det 

nærmere de omkostninger i form af støtte f.eks. landdistriktsmidler der vil være da de ofte vil 

være baseret på relativt få satser.  

  

3.3.2 Videreudvikling af modelgrundlaget for SMART modellen 

1) For denne model vil et naturligt næste skridt være at opdele indsatsten på ID15 niveau, men 

det kræver opgørelse af både indsatsbehov, potentialer og omkostninger pr. ha på dette 

niveau. Det vil med modellen være muligt at give en vurdering af de nationale omkostninger, 

men modellen vil også kunne angive hvorfor specielle indsatskrav måske ikke kan 

imødekommes på ID15 niveau. En øget detaljeringsgrad vil målrette indsatsten, men vil også 

reducere fleksibiliteten i de løsninger der kan findes i nogle oplande og i flere oplande vil 
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målet måske ikke kunne opnås fordi de områder der indgår bliver mindre. Alternativt kan der 

vælges 5 retentionsklasser og 90 kystvandoplande i forhold til virkemidlernes effekt.    

 

2) Almindelige vådområder og minivådområder indgik ikke i analysen i 2015 og 2016 fordi 

MFVM havde foretaget en vurdering af omfanget af disse virkemidler. Det vil i 2018 være 

relevant at inkludere disse for at få en samlet analyse af kollektive og målrettede virkemidler 

med udgangspunkt i potentialekort, placering, effekt m.m.  

 

3) For grundvand vil det være relevant at vurdere om de krav der ligger bag de målrettede 

efterafgrøder i 2018 og 2019 kan indgå som et krav i SMART modellen – dvs. korrektion af 

potentialet for efterafgrøder i VP3 i forhold til eventuelle krav om grundvands-efterafgrøder i 

nævnte periode. Man kunne således tænke sig at der ville være et minimumskrav til 

efterafgrøder i forhold til grundvandssikring i nogle id15 områder, der ikke har et 

reduktionskrav i forhold til overfladevand.  

 

4) Da modellen er hurtig at sætte op, kan den give et hurtigt, men også grovere resultat end de 

andre to modeller beskrevet ovenfor. Dette kunne være relevant hvor man ønsker at bruge 

den til at finde ud af hvor mere detaljerede analyser vil være relevante (f.eks. ved anvendelse 

af Norsminde-modellen). 

 

5) Det vurderes, at fosfor kan indgå i modellen i form af udtagning og etablering af P-ådale. 

Den komplekse omsætning af P gør det svært at inddrage i SMART-modellen. Der skal 

således opsættes konkrete mål omkring fosfor tilførsel- og tab for at dette muligvis kan 

indgå.  

 

6) Spildevand/fosforpunktkilder. På samme måde som ovenfor vil tiltag over for spildevand 

være muligt såfremt de nødvendige data og omkostninger foreligger. 

 

3.3.3 Tidsplan SMART 

Opgave Tidsrum for udførelse Færdiggørelsestidspunkt 

Der laves en grundberegning hvor de 

kollektive virkemidler indgår i den 

oprindelige SMART model for at give et 

foreløbigt overblik. 

 

1.3.2018 1.4.2018 

Inddragelse af manglende virkemidler 

og potentialer  (minivådområder m.fl.) i 

nuværende model baseret på data  fra 

bl.a. DCA, LST, GEUS (potentialekort 

mm.) 

 

1.4.2018 

1.6.2018 
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Der laves en grundberegning for 

omkostninger ved VP3 under nuværende 

forhold og kvælstofkrav og det kan 

sammenholdes med VP2 

 

1.4.2018 

1.5.2018 

Modellen udvikles til flere områder 

(id15) og beskrives mht. inddragelse af 

fosfor og grundvand.  

 

1.5.2018 

 

1.7.2018 

Det overvejes hvordan krav til 

grundvand kan indgå i modellen.    

1.5.2018 1.8.2018 

Der foretages beskrivelser af  

inddragelse af grundvand   

1.8.2018 1.10.2018 

Input til samlet dokumentationsrapport 

for projektet 

 01.11.2018 

 

3.4 Sammenligning af modeller: forudsætninger, resultater  

Sammenligning af TargetEconN og SMART 

1) Det diskuteres hvad forskellige modelforudsætninger har af konsekvenser for resultaterne.  

2) Modelkørsler for og sammenligning af TargetEconN og SMART-modellen for forskellige 

indsatsbehov  

3) Overordnet udføres usikkerhedsberegninger for modellerne således, at input data varieres og 

det analyseres hvilket interval modellerne bevæger sig indenfor og om der evt. er overlap.  

a. Modelkørsler for og sammenligning af TargetEconN og SMART-modellen for 

forskellig skala af retention (ID15, 23 og 90 vandoplande). Derudover foretages 

modelkørsler ved anvendelse af usikkerhedskort fra GEUS.  

b. Modelkørsler for og sammenligning af TargetEconN og SMART-modellen hvor der 

anvendes estimater for effekt på henholdsvis afgrødeniveau og gennemsnitsestimater. 

Gennemsnitsestimaterne der anvendes er dem der fremgår af virkemiddelkataloget 

(Eriksen et al. 2014), mens de mere specificerede estimater er dem der fremgår i 

modelarbejdet, dvs. hvor udvaskningsestimaterne for eksisterende afgrøder tages i 

betragtning. Effekten af virkemidler kan variere mere eller mindre i modellerne. Som 

anført er effekterne i TargetEconN genereret af DCE, mens SMART modellen har 

været beregnet på effekter beregnet af DCA og Norsminde-modellen beregner 

effekten internt i modellen. Det er derfor relevant at beregne hvor stor forskellen er 

mellem den administrative beregnede effekt og den ”faktiske” effekt. Der redegøres 

for forskellen mellem de anvendte effektestimater. 

c. Sammenligning af TargetEconN og SMART-modellen mht. forskelle i 

potentialevurdering (overlap) samt differentiering i omkostninger. Dette er relevant 

idet potentialerne for de anvendte virkemidler, for SMART-modellen anvender dette 

som et input, mens de andre (TargetEconN og Norsminde) beregner dette i modellen 

baseret på det angivne sædskifte.  
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Baseret på de ovenstående analyser, udfærdiges en samlet konklusion på tværs af de tre 

modelgrundlag.  Der udarbejdes en rapport med dokumentation af modellerne, beskrivelse af 

analyserne og konklusionerne for anvendelsen af resultaterne fra de tre modeller i forbindelse 

med opnåelse af VP3 målopfyldelsen. 

 

4 Overordnet tidsplan 
Tidsplanen for opdatering og udvikling af den enkelte model er beskrevet for hvert 

modelgrundlag. Dette afsnit beskriver den samlede tidsplan for i) modelopdatering, ii) 

modeludvikling iii) modelkørsler til sammenligning af de tre modelgrundlag og iv) 

konklusioner/rapportlevering. 

Opgave Tidsrum for udførelse Færdiggørelsestidspunkt 

Opdatering  af  modelleren 

TargetEconN, Norsminde-modellen og 

SMART-modellen 

Februar –juni 2018 01.07 - 2018 

Delrapport på model-dokumentation og 

midtvejsstatus 

 15.07 - 2018 

Videreudvikling af modellerne i forhold 

til kollektive virkemidler, grundvand og 

spildevand. 

Maj-august 2018 01.09 - 2018 

Modelkørsler og sammenligning af 

modeller 

August-oktober 01.11 - 2018 

Input til samlet dokumentationsrapport 

for projektet fra alle 3 modelgrundlag 

 01.11.2018 

Samlet dokumentationsrapport, 1. udkast  15.11 - 2018 

Korrektur, gennemlæsning og deadline 

for kommentarer fra MST/projektgruppe 

 01.12 - 2018 

Ekstern kvalitetssikring og opfølgning  10.12 - 2018 

Endelige dokumentationsrapport  15.12 - 2018 

Offentliggørelse   

 

5 Leverancer  
Der udarbejdes en samlet rapport i DCE’s rapportserie, som omfatter de 3 opgaver beskrevet i 

punkt 4 (opdatering og videreudvikling af de tre modelgrundlag samt sammenligning af modeller 

mht. resultater og forudsætninger. Rapporten leveres i december 2018.  
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