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 3 forskellige modeller - karakteristika
 Opdatering og udvidelse af modelgrundlag
 Følsomhedsanalyser og scenarier
 Diskussion / spørgsmål
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FORMÅL

Skabe grundlag for en konsolideret 
omkostningsvurdering af 
indsatsprogrammet for VP3. 



    
  

   

     
   

PROJEKT OG RAPPORT
• At videreudvikle og sammenstille tre 

økonomiske modeller 
• Modellerne anvendes til beregning af 

økonomiske konsekvenser af 
vandmiljøindsatser

• Modeller: SMART, TargetEconN og 
Nordsminde

• Projektet og den kommende slutrapport 
præsenterer forskelle i tilgange til 
modellering af omkostningerne,

• Sammenstiller modelforudsætninger og 
grundlag for hver af de tre modeller 



Opdatering: nye data, flere oplande, potentialeberegninger
Modellerne sammenlignes og fordele/konsekvenser belyses
 Undersøgelse af datagrundlag for udvidelse af modellerne  

med : 
 Fosfor, 
 Spildevand 
Grundvand

ØKONOMISK ANALYSEGRUNDLAG #1



 Gennemførelse af 3. planperiode (vandområdeplanernes 
indsatsprogram 2021-2027) – omkostningsberegninger og 
analyse af hvad der påvirker omkostningsniveauerne

 I beregningerne er indsatsbehovet givet, og formålet er at 
analysere og beregne omkostningerne  ved det fremtidige 
indsatsbehov (udskudte indsats – 6200 tons)

 Hvordan påvirkes omkostninger og placeringen af virkemidler af 
forskellige forudsætninger og modelkarakteristika - samt af 
usikkerhed på forudsætningerne? 

ØKONOMISK ANALYSEGRUNDLAG #2

Presenter
Presentation Notes
. 



MODEL-KARAKTERESTIKA FOR DE 3 MODELLER
. TargetEconN SMART Norsminde
Optimerings-
enh., skala

Opland Opland Bedrift

Beregningsenh. Mark Opland Bedrift og mark

Omkostninger
ved virkemidler

Ændring af dækningsbidrag (DB2),   samt etablering og drift

Additivitet Et virkemiddel per mark Flere per opland Flere per bedrift
- Specifikt omk. Ændring i DB Beregnes pba 

sædskifte for afgrøder på 
marken 5 år

Gennemsnitlig DB 
tab 
(Virkemiddelkat.)

Tab i DB med 
udgangspunkt i 
Virkemiddelkat.

Udvaskning Beregnes som difference til 
udvaskningen for eksisterende 
afgrødekombination

Virkemiddelkatalo
g (Eriksen et al 
2015)

Beregnes som difference til 
udvaskningen for 
eksisterende 
afgrødekombination

Retention Retentionskort på ID15 niveau (3137 oplande). Højbjerg et al 2015 revideret for 
små kystoplande (MST). 

Jordtyper Mark- Sand og ler Oplandsgenemsnit 
sand /ler

Jordtype bedriftsniveau



VIRKEMIDLER I MODELLERNE



MODELLERNE OG FORSKELLE 

 Omkostninger / differentierede eller gennemsnitlige-
forudsætninger vedr. beregninger af omkostningerne (tabte 
dækningsbidrag) 

 Virkemiddeleffekt og additivitet 
 Geografisk skala 
 Sammenhæng imellem husdyrhold og det dyrkede areal



OMKOSTNINGERNE

Gennemsnitlige, beregnet som tabt indtjening, 
differentieret for jordtype – SMART, delvis 
Norsminde

Differentierede på markniveau, bestemt af tabt 
indtjening fra arealet på markniveau, beregnet 
som sædskifte – TargettEconN, tildels Norsminde



HVORDAN HÅNDTERES VIRKEMIDLERNE I 
MODELLERNE? (ADDITIVITET)

 Nogle virkemidler kan implementeres samtidigt ( fx 
efterafgrøder og nedsat gødskning), andre ikke (fx 
vådområder og efterafgrøder)

 TargetEconN: kun et virkemiddel kan implementeres per 
mark for alle virkemidler. Implementering påvirker ikke 
effekt nedstrøms

 SMART: også restriktivt, potentiale restrikteret
 Norsminde modellerer flere virkemidler per arealenhed



GEOGRAFISK NIVEAU FOR MODELLERING AF 
VIRKEMIDLER  OG OMKOSTNINGER

TargetEconN SMART Norsminde
Hele landet X X Nej
Kystopland X X Udvalgte

oplande
ID15 niveau X X
Bedriftsniveau X



SAMMENHÆNG HUSDYRHOLD OG 
DYRKET AREAL 

 Norsmindemodellen:  sammenhæng  
mellem husdyrhold og harmoni samt foder 
på bedriftsniveau

SMART og TargetEconN:  harmoniarealer 
inde ift. beregning af omkostninger



POTENTIALEBEREGNINGER, HÅNDTERING 
AF VP2 og VP3

VP2: 
De fastsatte effekter, som besluttet i VP2, 

er implementeret i alle 3  modeller:
 Udvaskningseffekt for virkemidlerne  er 

fast
 Retention gennemsnitlig
 Omkostningerne bestemmer placering, 

for  kollektive virkemidler er placering dog 
bestemt udenfor modellen

VP3:
Modellernes 

beregnings-
rutiner 
anvendes til 
omkostnings-
effektiv 
placering af 
virkemidler 

Formålet er at beregne omkostninger for VP3. VP2 forudsættes 
opfyldt 



POTENTIALEBEREGNINGER OG VP2
Det potentiale der eksisterer efter 2021, når VP2 

er implementeret
Kollektive virkemidler placeres i oplandene og 

trækkes ud af VP2 potentiale; realistisk og 
ensartet
Arealer indberettet for skovrejsning samt 

tilsagn
Planlagte vådområder og minivådområder
Lavbundsprojekter – realiserede/etablerede



MÅLRETTEDE

Potentialet for efterafgrøder begrænses 
ift. de allerede gennemførte
Efterafgrøder ifm med MFO
Efterafgrøder ifm målrettet regulering
Pligtige efterafgrøder
Husdyrefterafgrøder



Undersøgelse af om modellerne kan udvides med har 
resulteret i : 

Spildevand: data på plads, og optræder nu som 
virkemiddel
Fosfor: afventer data fra Virkemiddelarbejde og 
fosforprojekt vedr. tabsveje
Evt. grundvand – afventer afklaring

MODELOPDATERINGER MED SPILDEVAND, 
FOSFOR OG GRUNDVAND



SPILDEVAND

Fordeling af virkemidler og omkostninger ved 
at inddrage spildevand (øget rensning) som 
virkemiddel i analysen 

Baseres på en tydelig placering i forhold til 
mål og effekt, samt potentiale for forbedrede 
rensningsmuligheder. 



FOSFOR

Modellerne sættes op til at kunne 
omkostningsminimere på fosfor tabt til søer på 
det eksisterende vidensgrundlag, 

Dette kræver klare beskrivelser af tabsveje fra 
fosforprojektet (2019/2020). 

Ønsket at kunne optimere på fosfor tabt til 
søer, men også vandløb og kystvande på 
samme vis som der regnes på kvælstof tabt til 
kystvande



VIDERE ARBEJDE

 Indarbejdelse af spildevand i alle modeller, fosfor 
når data er klar

Følsomhedsanalyser og scenarier: 
Modellernes forskellige, og der er afgørende 

forudsætninger der kan være usikre
Betydning for omkostningerne 

Projektgruppen har identificeret emner for 
følsomhedsanalyser og scenarier



FORMÅL FØLSOMHEDANALYSER

At sammenstille tre økonomiske modeller  
med henblik på at skabe grundlag for en 
konsolideret omkostningsvurdering af 
indsatsprogrammet for VP3. 

Modellerne omfatter: SMART, TargetEconN 
og Norsminde



OVERSIGT
Geografisk skala og følsomhed for placering af virkemiddel 

indenfor ID15-opland 
Omkostninger / differentierede eller gennemsnitlige 
Konsekvenser af at inddrage additive effekt af virkemidler 
Omkostningseffektivitet for de enkelte virkemidler fra 2021 og 

frem, 
 Forudsætninger vedr. dækningsbidrag: 
Sammenhæng imellem husdyrhold og det dyrkede areal
 Fordeling af virkemidler og omkostninger ved konsekvenserne 

af at inddrage spildevand (øget rensning) i analyse
 Fosfor



GEOGRAFISK SKALA

SMART- model bruger gennemsnitsværdier indenfor 
et opland, 

Norsminde modellen er estimeret på bedriftsniveau, 
TargetEconN-modellen optimerer på oplandsniveau 

med udgangspunkt i den enkelte mark. 
Forskelle i resultater for de oplande, som er 

modelleret i alle tre modeller (Skive, 
Karrebæksminde og Nordsminde), præsenteres og 
diskuteres.  

Spørgsmål: Hvilken forskel har valg af skala (oplande 
eller id15) for målopfyldelse og omkostninger. 



OMKOSTNINGER

Betydningen af at anvende gennemsnitlige 
omkostninger og effekter (SMART) overfor geografisk 
detaljerede placering af virkemidler (TargetEconN

og Norsminde)
Hvad betyder rumlig placering for omkostningerne? 

Forventningen er, at omkostningerne vil blive større 
med brug af den grove skala pga mindre geografisk 
målretning. Gevinsten kan være relateret til hvor 
meget der reelt kan omplaceres. 



PLACERING AF VIRKEMIDLER

Hvor sikker er vi på placeringen af et givet virkemiddel på 
en given lokalitet indenfor et ID15 opland? 

Ændringer i:
- retention (gennemsnit / stokastisk) 
- udvaskning fra rodzonen af virkemidler 
- omkostninger ved virkemidler 
Hvordan påvirker det hvilke områder hvor det er dyrest at 

nå målsætningen?




ADDITIVE EFFEKTER

Konsekvenser af at inddrage additive effekt når 
flere virkemidler kombineres (ej modelleret direkte i 
TargetEconN og SMART). 

TargetEconN behandler problemet ved at 
udelukke kombinationen af virkemidler på samme 
mark

I SMART er problemet behandlet ved at sætte 
grænser for potentialet hvis omfang af virkemidler 
er stort

Konsekvenserne af tilgangene belyses. 



OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET FOR 
VIRKEMIDLER

Omkostningseffektivitet for de enkelte virkemidler
kan ændres efter 2021, da nogen virkemidler kan 
have øgede omkostninger/lavere effekter, hvis 
potentialet skal udvides. 

Der laves følsomhedsanalyser på forskellige 
udgangspunkter i 2021 omkring omfang af 
potentialer og omkostninger for at belyse hvordan 
det vil påvirke de nationale omkostninger ved 
målopfyldelse frem mod 2027.



DÆKNINGSBIDRAG

Analysen vil omfatte forventede ændringer af 
dækningsbidraget/ ændringer i omkostninger 
ved udvalgte virkemidler. 

Der foreligger ikke et nyt virkemiddelkatalog til 
projektet.

Valg af dækningsbidragsniveau har især 
betydning for omkostningerne ved udtagning 
af arealer, men kan også påvirke 
rangordningen af virkemidler. 



HUSDYRHOLD OG DYRKET AREAL

Hvad betyder antagelser for sammenhængen 
imellem husdyrhold og det dyrkede areal? 

I Norsminde-modellen beregnes 
grovfoderbehovet direkte, mens der i SMART og 
TargetEconN ikke inddrages sammenhæng 
mellem dyrehold og dyrket areal. 

Hvad viser en sammenligning i de oplande, hvor 
alle tre modeller er anvendt (Skive, 
Karrebæksminde og Norsminde)



AFRUNDING

De første analyser er på vej 
Der skal indledningsvis foretages yderligere 

validering af modellerne inden ovenstående 
analyser kan foretages. 
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