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Formål og baggrund 

 

Formålet med nærværende projekt er at skabe et forbedret grundlag for værdisætning af gevinster ved 
forbedret vandkvalitet. Projektets resultater skal føde ind til Miljø- og Fødevareministeriets 
nøgletalskatalog ift. værdisætning af forbedret vandkvalitet, og samtidig anvendes til at estimere en 
værdi-funktion som kan værdisætte vandkvalitetsforbedringer i Danmark for kystvandoplandene jf. 
Vandrammedirektivets definition.  

Miljø og Fødevareministeriets miljøøkonomiske nøgletalskatalog (seneste version er beskrevet i COWI 
2014, dateret 19.12.14) anvendes til brug for samfundsøkonomiske beregninger på miljø- og 
naturområdet i Danmark.  Kataloget indeholder nøgletal og beregningsforudsætninger med fokus på 
skadesomkostninger (vand, luft, jord og klimatilpasning) og rekreative værdier (natur, vand). 
Baggrundsinformationer til  nøgletalskataloget forefindes i COWI (2014), mens selve kataloget er et 
regneark. Der foretages løbende opdateringer af nøgletalskataloget, og senest er enhedspriser vedr. 
luftforurening opdateret. I Zandersen et al (2018) findes en samlet beskrivelse og opgørelse af den 
forskningsmæssige baggrund for opdatering af nøgletal for de forskellige områder (vandkvalitet, 
biodiversitet, rekreation etc.), baseret på litteraturstudie. Heri konkluderes det, at der er basis for at 
gennemføre en metaanalyse på vandkvalitetsområdet. 

Der er således ifølge Zandersen et al (2018) et godt grundlag for at anvende allerede udførte primære 
værdisætningsanalyser til nye beregninger af værdien af vandkvalitetsforbedringer. I nærværende 
projekt anvendes derfor eksisterende danske og nordeuropæiske estimater af værdien af 
vandkvalitetsforbedringer som datainput til en avanceret form for benefit transfer, en såkaldt 
metaregressionsanalyse. Denne analyse udføres med sigte på at opstille nøgletal eller en værdifunktion, 
som fremover kan anvendes til at estimere værdien af specifikke ændringer i vandkvalitet. 
Metaregressionsanalysen som tilgang til værdioverførsel er valgt, da metaregressionsanalyse anses for 
at generere mere robuste og troværdige estimater for værdien af ikke-markedsomsatte goder og 
tjenester end mere simple tilgange til benefit transfer som fx anvendelse af enhedsværdier/nøgletal 
(Rolfe, Brouwer and Johnston 2016).  

Benefit transfer som metode er hyppigt anvendt i andre landes forvaltninger, fx i svensk og amerikansk 
vandmiljøforvaltning, og er beskrevet i Zandersen et al 2018, og fx i Bateman and Jones 2003; 
Bergstrom and Taylor 2006; Nelson and Kennedy 2009; Johnston and Rosenberger 2010; Bateman et 
al. 2011; Kaul et al. 2013. Benefit transfer tilgangen baseret på metaregressionsanalyse er især udbredt 
i USA, hvor metoden i dag anvendes som standard af bl.a. USEPA i forbindelse med den 
lovkravsmæssige evaluering af politikker og projekter, som har indflydelse på vandmiljøet (Newbold et 
al 2018). 

I henhold til vandrammedirektivet (VRD) skal der opnås god tilstand i overfladevand og grundvand i 
2027. Udgangspunktet for beregningen af gevinsterne er vandrammedirektivets definition af god 
tilstand i kystvandoplande. 

Metode 

Det er valgt at anvende metaanalyseregression som metode for etableringen af en ny nøgletalsfunktion, 
da metaanalyse kan gøre brug af resultater fra det righoldige erfaringsgrundlag i danske og 
nordeuropæiske værdisætningsstudier relateret til opnåelse af god vandkvalitet.  

Metodegrundlaget er velfærdsøkonomisk værdisætning af ikke-markedsomsatte goder og tjenester, 
som ikke har en markedspris.  

Figurerne nedenfor viser en skematisk oversigt over værdisætningsmetoder, der kan anvendes som 
grundlag for såkaldt benefit transfer, dvs. overførsel af værdisætningsestimater fra ét studieområde til 
et andet. 
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Kilde: Zandersen et al. (2018) 

 

Benefit transfer kan udføres ved såkaldt enkelt estimat overførsel (svarende til anvendelsen af nøgletal 
i dag), som det ses til venstre i figuren nedenfor. Fordelen ved denne metode er, at den er relativt simpel 
at anvende. Ulempen er imidlertid, at metoden kan være forbundet med stor usikkerhed, hvis der fx er 
biologiske, geografiske eller demografiske forskelle på det oprindelige studieområde og det nye område, 
hvor værdien af en ændring af vandkvaliteten ønskes undersøgt, her benævnt policyområdet.   

Dette kan være vigtigt ift. vandkvalitet som varierer med lokale forhold. I sådanne tilfælde kan benefit 
transfer gennemføres ved en såkaldt funktionsoverførsel. I stedet for at overføre den gennemsnitlige 
betalingsviljeestimat som et udtryk for værdien af vandkvalitetsforbedring, overfører man her selve 
funktionen, som statistisk set forklarer værdiestimatet. Denne tilgang er mere kompliceret, men anses 
samtidig for at være væsentligt mere robust, da den giver mulighed for at tage højde for forskelle mellem 
studie- og policyområder. Værdifunktionen kan med andre ord tilpasses policyområdet. Metaanalyse-
funktioner udgør en sådan metode, hvor der estimeres en funktion på basis af en sammenstilling af alle 
relevante eksisterende studier.  
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Kilde: Zandersen et al. (2018)1 

Metaanalysen anvender således data fra primære studier, der estimerer betalingsvilje for 
vandkvalitetsforbedringer. I udførte analyser der anvender metaregression på vandkvalitetsområder fra 
USA anvendes studier, der estimerer totale værdier (både brugs- og ikke brugsværdier), og der 
inddrages studier, der er udført med generelt acceptererede stated preference (erklærede preference) 
metoder. Det er muligt at anvende både publicerede og ikke-publicerede studier (Newbold et al 2018). 

Hvordan metaregressionen bliver udført kan beskrives baseret på et eksempel fra Bauer og Johnston’s 
(2017) metaregressions-analyse af værdi af vandkvalitetsforbedringer i USA. I Bauer og Johnston 
(2017) er målet at opstille en metaregressions-funktion, som kan anvendes til at estimere økonomiske 
værdier (betalingsvilje – herefter kaldt WTP) for nye vandkvalitetsforbedringer i New Hampshires 
Great Bay. 

Det første trin i metaanalysen er at udføre en grundig litteratur-gennemgang, hvorefter der 
sammenstilles et datasæt bestående af WTP estimater for vandkvalitetsforbedringer fra forskellige 
primære værdisætningsstudier. I Bauer og Johnstons studie blev der anvendt 141 WTP-estimater fra i 
alt 51 studier, alle baseret på erklærede præferencer, og alle er publiceret i perioden fra 1985-2013. Da 
vandkvalitet er beskrevet på forskellige måder i de originale studier, og der endvidere er forskelle i 
hvilke specifik ændring i vandkvalitet, der er blevet værdisat, konverterede Bauer og Johnston alle disse 
til en fælles og klart defineret vandkvalitetsskala (i dette tilfælde 100-points Water Quality Index, WQI). 
Dette sikrede, at de enkelte studier kunne sammenstilles i metaregressions-modellen. Ud over WTP per 
husholdning og den tilknyttede vandkvalitetsændring, består deres meta-datasæt af en lang række 
beskrivende variable for hvert studie. Disse relaterer til 1) geografiske forhold for det specifikke 
vandområde, 2) den adspurgte stikprøve og målpopulation, 3) mulige substitueringsmuligheder og 
relevante arealanvendelser, og 4) forskellige metode-relevante karakteristika for det enkelte studie.  

Eksemplet illustrerer, at man i metaregressionen kan inddrage alt hvad der kan tænkes at påvirke WTP 
for vandkvalitetsændringer, dog med den praktiske begrænsning, at man typisk kun kan inkludere 
variable afrapporteret i de originale studier eller variable som umiddelbart kan indsamles via 
sekundære data, f.eks. rumlige variable genereret i GIS. Metaregressionsmodellen estimeres typisk som 
en log-lineær model2: 

                                                             
1 De enkelte dele af denne figur er nærmere beskrevet i Zandersen et at 2018, og er medtaget her for at give et overblik over 
tilgangene til benefit transfer.  
2 En log-lineær model anvendes til at beskrive sammenhængen mellem variable, og i denne sammenhæng modelleres 

sandsynligheden for at WTP kan beskrives ved de variable der indgår. En regressionsmodel forklarer relationen mellem en 

afhængig variabel (på venstre siden af formlen) og en eller flere uafhængige variabler (på højre side af formlen). Den log-lineære 

transformation af den afhængige variabel sker for at sikre sig en normal fordeling af den afhængige variabel og dermed opnå mere 

robuste resultater; samtidig kan vi sikre at der stadig tillades en ikke-lineær sammenhæng mellem den afhængige og de 
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log(WTP) = konstant + Σ koefficienti * forklarende variabeli 

hvor logaritmen af WTP forklares ved hjælp af alle de forklarende variable, dog præsenteres oftest kun 
de variable for hvilke der estimeres en statistisk signifikant koefficient.  

I eksemplet fra Bauer og Johnston blev der estimeret en metaregressionsmodel, hvori der indgår 22 
forskellige forklarende variable.    

Ved inspiration fra tilgangen i Bauer og Johnstons studie fra 2017 kan metaregressions-funktionen 
anvendes til værdisætning af nye vandkvalitetsændringer i Danmark på denne måde:  

Den estimerede metaregressionsmodel bruges til at beregne værdien af forbedring eller forværring af 
vandkvaliteten i et givent policy-område. Dette kræver, at man for policy-området kan indsamle viden 
om gennemsnitlige værdier for alle de variable, som indgår i metaregressionsmodellen, herunder 
beskrivelse af den forventede vandkvalitetsændring. Når dette er gjort, ganges hver af disse værdier for 
policy-området med den tilhørende estimerede koefficient fra metaregressionsmodellen, det hele 
lægges sammen og det estimerede intercept lægges også til. Hermed har man bestemt den naturlige 
logaritme af den gennemsnitlige betalingsvilje per husholdning (dvs. log(WTP)) for policy-området. Til 
sidst omregnes til gennemsnitlig betalingsvilje per husholdning, som gennemføres ved nedenstående 
udregning, hvor σ_ε^2 er en varianskomponent, som er estimeret i metaregressionsmodellen: 

WTP = exp(log(WTP) + σ_ε^2/2) 

Den beregnede gennemsnitlige betalingsvilje per husstand kan herefter ganges op med det relevante 
antal husstande i policy-området, for derved at opgøre den totale velfærdsøkonomiske benefit af den 
forventede vandkvalitetsændring og anvende denne i f.eks. Cost-Benefit analyse.  

Bauer og Johnston (2017) anvender således deres estimerede metaregressionsmodel til at værdisætte 
effekten af forskellige niveauer af vandkvalitetsforbedringer som følge af mulige nye tiltag for Great Bay.  

Det danske metastudie udføres således med sigte på at estimere en værdi-funktion som kan anvendes 
til at værdisætte vandkvalitetsforbedringer i Danmark for kystvandoplandene. Med udgangspunkt i 
Bauer and Johnston (2017) beskrives i rapporten udviklingen af en benefit transfer funktion ved 
anvendelse af metaregressionsanalyse til estimering af værdi af vandkvalitetsændringer. I rapporten 
beskrives metoden stepvist. Der undersøges om der kan udledes en ensartet fysisk 
beskrivelse/opgørelse af vandkvaliteten for hvert primært værdisætningsstudie, som indgår i 
datagrundlaget.3 I projektet testes om datagrundlag er tilstede for at kombinere  metadata  med rumlige 
data fra GIS datalag, som beskriver forhold af betydning for både vandkvalitet og fordeling af 
befolkningen. Et sådant indikatorsystem er udviklet for vandrammedirektivets (VRD) klasser: høj 
økologisk tilstand; god økologisk tilstand; moderat økologisk tilstand; ringe økologisk tilstand og dårlig 
økologisk tilstand. For stærkt modificerede og kunstige vandområder: maksimalt økologisk potentiale; 
godt økologisk potentiale; moderat økologisk potentiale osv. Det WQI, der anvendes i Bauer & 
Johnstons rapport, er væsentligt mere fininddelt end kvalitetsindikatorerne i VRD, og det skal derfor 
tages stilling til, hvordan de fastlagte EQR værdier4 for kvalitetselementerne i Vandrammedirektivet 
kan anvendes ift. resultaterne fra metastudiet. Da langt de fleste nyere værdisætningsstudier af 
vandkvalitet i en Europæisk sammenhæng er relateret til VRD, vurderes det umiddelbart som 
sandsynligt, at VRD klassifikationen af vandkvalitet kan anvendes direkte i metaregressionsanalysen5. 

Data fra de primære værdisætningsstudier anvendes i regressionsanalyser for at estimere en 
funktionssammenhæng mellem betalingsvilje for vandkvalitetsændringer og en lang række af variable, 
som potentielt kan forklare variation i betalingsviljen på tværs af de primære studier. Disse variable kan 
være biologiske, geografiske, demografiske eller metoderelaterede. 

For at sikre det bedste udgangspunkt for udførelse af metastudiet gennemføres arbejdet i samarbejde 
med internationale eksperter indenfor metaanalyse og værdisætning. 

                                                             
uafhængige variabler og bevare en lineær regression. Konstanten er den forventede middel værdig af den afhængige variabel når 

alle uafhængige variabler =0. Konstanten er nødvendig at have med for at lave estimeringer (predictions) med BT modellen.  

 
3 Bauer og Johnston (2017) beskriver i sit studie anvendelsen af det før nævnte vandkvalitetsindeks (WQI) som en fælles 
måleenhed på tværs af studier, der oprindeligt har anvendt forskellige beskrivelser af vandkvalitetsændringer. Et sådant WQI 
kombinerer information vedr. fysiske og kemiske parametre til et indeks. 
4 EQR: Ecological Quality ratios. Er et mål i vandrammedirektivet for ændringen i de biologiske kvalitettselementer ved opfyldelse 
af vandkvalitetsklasserne i VRD (Høj, god, moderat, ringe og dårlig).   
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Datagrundlag 

Metastudiet udføres med anvendelse af data fra eksisterende studier. Mange af de relevante studier er 
beskrevet i Zandersen et al (2018), som henviser specifikt til 11-12 danske og 28-29 europæiske 
værdisætningsstudier af vandområder. Denne oversigt vil kunne suppleres med viden og resultater for 
værdien af kvalitetsforbedringer i ferske og marine vande på baggrund af nyere og igangværende 
studier.   

Der findes relativt mange udenlandske, europæiske studier af forbedringer af vandløb, floder og søer, 
og mange af disse studier er relaterede til vandkvalitetsmålsætningerne i VRD. Det vil sige, at studierne 
er sammenlignelige med hensyn til det gode, der værdisættes. Sammen med de danske studier på 
området er der derfor grundlag for metastudier af værdien af opnåelse af vandkvalitetsmålsætningerne 
i VRD, men det ser ikke ud til, at denne type metastudie er udført med anvendelse af danske studier. 
Således er der udført tre tidligere metaanalyser inden for værdisætning af vandkvalitet (Brouwer et al 
1999, Ahtiainen and Vanhatalo, 2012 og Brander et al 2013), men disse indeholder ingen af de danske 
studier og omfatter også studier som ikke relaterer sig til VRD målsætningerne. 

Beregninger og resultater 

Projektet afrapporteres med en samlet rapport med en sammenfatning rettet mod den ikke-
specialiserede læser.  Datagrundlag og metode beskrives, inklusive anvendelsen af 
vandkvalitetsindikatorer, og oversættelsen heraf til værdisætningsindikator, fx god økologisk tilstand. 

Projektets resultater angives som konkret(e) funktion(er) samt anvisning til hvordan funktioner kan 
anvendes som nøgletal, dvs. til at beregne værdier for opnåelse af god vandkvalitet i et givent område 
ift. en eksisterende vandkvalitet.  Ved anvendelse af funktioner kan resultaterne anvendes til at vise 
intervaller for opnåelsen af god vandkvalitet afhængig af fx. type af vandområde.  Den estimerede 
funktion beskrives både formelt og med praktisk forklaring og anvendelse af formlen. Som del af 
beskrivelsen af data, metode og resultater beskrives der, hvordan funktionen/erne tager højde for den 
videnskabelige kvalitet af de forskellige studier samt andre variable der kan inddrages i metaanalysen.  

I rapporten gives eksempler på hvordan metaregressionsfunktionen kan anvendes i dansk kontekst med 
beregnede værdier for kystoplande ud fra forskellen mellem den nuværende vandkvalitet og god 
vandkvalitet, ved anvendelse af EQR. Desuden præsenteres konkrete eksempler på anvendelse fra USA.  

Arbejdsopgaver og ressourcefordeling 

1. Litteraturreview 
2. Datasampling fra litteraturen 
3. Datasampling GIS data for physical characteristics of the catchments etc. 
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5. Beskrivelse af resultater 
6. Præsentation af resultater for brugerne 
7. Oversigt over sideeffekter 
8. Beskrivelse af resultaterne fra metastudiet 
9. Rapport nøgletal samt evt afrapportering vedr. anvendelse i vandplanssammenhæng 
10. Afrapportering 
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