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De resultater vi viser her er kun testresultater- fordi :             
- Nyt kortgrundlag
- Potentialeopgørelser 
- Implementering af VP2 
- Indsatskrav

=>   De resultater vi viser er derfor kun illustrative ift
test af modeller, men er ikke gyldige som 
resultater ift. VP3!



    
  

   

     
   

FORMÅL MED PROJEKTET
• At videreudvikle og sammenstille tre økonomiske 

modeller 
• Skabe grundlag for en konsolideret 

omkostningsvurdering af indsatsprogrammet for 
VP3; modeller og data dokumenteret i egen 
rapport. 

• Modellerne er her anvendt til test af forudsætninger 
i grundscenarier og  følsomhedsanalyser 
• Modeller: SMART og TargetEconN. 
• Nordsminde anvendt til specifikt scenarie.

• Det samlede projekt og den kommende slutrapport 
præsenterer forskelle i tilgange til modellering af 
omkostningerne og resultater for VP omkostninger 



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

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

ØKONOMISK ANALYSEGRUNDLAG

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

Virkemiddelkatalog 
(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



HVORDAN HÅNDTERES VIRKEMIDLERNE I 
MODELLERNE?

 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: Potentiale begrænses for at undgå overlap



MODELLERNE OG FORSKELLE 

 Omkostningerne er differentierede eller 
gennemsnitlige 

 Virkemiddeleffekt og additivitet, forskelle 
Niveau for dækningsbidragstab – beregnet for 

forskellige år
 Geografisk skala forskelligt
 Sammenhæng imellem husdyrhold og det 

dyrkede areal – forskel mellem Norsminde og de to 
øvrige modeller



POTENTIALEBEREGNINGER, HÅNDTERING 
AF VP2 og VP3

 VP2: 
 De fastsatte effekter, som 

besluttet i VP2, er 
implementeret i de to 
modeller

 Arealer anvendt til 
efterafgrøder mv er  
trukket ud af 
potentialerne inden VP3 
implementering

 VP3:
Modellernes 

beregningsrutiner 
anvendes til 
omkostningseffektiv 
placering af virkemidler 

Formålet er at beregne omkostninger for VP3. 
VP2 forudsættes opfyldt 



Sammenligning af testresultater, eksempler. 
Gennemsnitlig omkostningseffektivitet SMART 
og TargetEconN, for virkemidler
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FØLSOMHEDANALYSER

 Formål:  test af forudsætninger og hvad de betyder for de 
omkostningseffektive valg af virkemidler og omkostningerne: 

Eksempler: 
Rumlige/geografiske forudsætninger  
Potentiale for virkemidler, 
Additivitet, 
Spildevand 



Rumlige/geografiske forudsætninger
 De tre modellers parametre er specificeret på forskellig 

geografisk skala. 
 Testeksempel: gennemsnitlige estimater for omkostninger og 

effekter for virkemidlene i TargetEconN, hvilken effekt har dette 
sammenlignet med rumligt differentierede omkostninger og 
effekter? 

 Testresultater:

Niveau kan ændres i nye VP3 beregninger!!!!

Kg/ha Kr/ha Kr/kgN
Grundscenarie 
VP3

26 2.639 101

Gennemsnits-
forudsætninger

22 2.420 109



Potentialer for virkemidler
 Testeksempel: Potentialerne for udtagning som udvalgt virkemiddel 

ændres i SMART for at belyse effekten heraf på implementeringen 
og omkostningerne. 

 Grænsen for udtagning i SMART er sat ned fra max 25% til 10%
 Omfanget af udtagning falder med ca. 50.000 ha
 Omkostning 2.000 og 3.800 kr. pr. ha for sandjord og lerjord. 
 Effekt 58 og 35 kg N pr. ha på sand og ler, permanent udtagning 50 

kg N pr. ha. 
 Omkostning lavere, men også meget reduceret målopfyldelse  ; 

reducere med 500 tons N. 



Potentialeforøgelse: majs til 
græs(TargetEconN) 

 Græs i stedet for majs på 1/3 af majsarealet
 Øger samlet målopfyldelse og forøger omkostningerne 
 Reduktionsomkostningen reduceres til  98 kr./kg N, 
 Resultaterne indikerer:  yderligere analyser er nødvendige. af 

muligheder og begrænsninger ved dette virkemiddel er relevante, 
men potentialet afhænger af anvendelsen af græsset. 
Omkostningen kan være undervurderet ift. kvægproduktionen.

 Indgår pt. Ikke i N-virkemiddelkatalog fordi der mangler data og det 
virker også til at majs i dag oftere kombineres med efterafgrøder. 



Additivitet

 To eller flere virkemidler kan i princippet implementeres på den 
samme mark, med mindre de fysisk udelukker hinanden: 
Eksempel: anlæggelse af vådområder forhindrer implementering 

af andre virkemidler (efterafgrøder). 
 Vurderinger af additivitet i forhold til virkemidler som efterafgrøder 

og minivådområder viser: 
 etablering af minivådområder i oplande hvor der er mange 

efterafgrøder, har en begrænset mereffekt. 
 Omvendt har minivådområder i år, hvor efterafgrøderne ikke 

etableres på disse marker, samme effekt, som minivådområder 
etableret i oplande med få efterafgrøder. 

 I områder med store reduktionsbehov kan denne dobbeltsikring 
være nødvendig, selvom den også er relativ dyr.  



Spildevand

Skyggepris
på P

Antal. 
Tiltag

Kvælstof
(tons N)

Fosfor
(tons P)

Omk.
(mio. 

Kr/årligt.)
Omk. eff. 
Uden P 

skyggepris 
(kr. pr. kg N)

Omk. Eff
Med P-

skyggepris 
(kr. pr. kg N)

0 61 371 55 49 133 133

5000
355 561 125 155 277 -841

10000 399 589 130 190 323 -1.884

Når spildevand indarbejdes så øges målopfyldelsen, større potentiale.
Omkostningen stiger, både totalt of reduktionsomkostningerne,
både i SMART og TargetEconN.

Eksempel: SMART Effekt og omkostninger ved udvalgte tiltag ved
rensning af spildevand (tiltag koster under 200 kr. pr. kg N)



Spildevand uden P skyggepris, SMART

Trin Obs.
i alt

Antal 
udvalgt  

Effekt 
(tons N)

Effekt 
(tons P)

Omkostning
(mio. kr.) 

kr. / kg N

MBN 249 11 9 1 1 128

MBNDK 469

44 56 4 7

132

MBNDKF 691

39 345 54 45 131
MBNDKFe 599 0 0 0 0 0

Beskrivelse af mulige tiltag 
med omkostninger under 
200 kr. kg N. Ingen 
skyggepris  af P er 
indregnet.  

MBN = Mekanisk og 
biologisk rensning samt 
kvælstofreduktion; 
MBNDK = Mekanisk og 
biologisk rensning samt 
kvælstofreduktion og 
kemisk fældning af fosfor, 
MBNDKFe hvor der sker 
en yderligere fældning 
med jern.



Opsamling

 Analysen omfatter indsatskravet i VP3 på 6.200 tons N. 
 Implementering af VP2 har betydning for de potentialer, der 

indgår i analysen for VP3. 
 Potentialerne for virkemidlerne er vigtige, da manglende 

potentialer er en af årsagerne til, at det er svært at nå 
målsætningerne med modellerne. 

Grundscenarierne for VP2 og VP3 viser, at der indgår et 
betydeligt areal med efterafgrøder og udtagning af 
landbrugsarealer i begge modeller, samt implementering af 
kollektive virkemidler. 

Omkostningerne  for testkørslerne på de foreløbige 
forudsætninger i de opstillede grundscenarier udgør omkring 
460-700 mio. kr. årligt, men målsætningen på 6.200 tons N nås 
ikke i grundscenarierne i nogen af modellerne. 



Opsamling #2

 For en del kystvandoplande er der konkurrence mellem potentialerne for 
virkemidlerne, hvorfor det er svært at nå i mål. Mere viden om hvilke virkemidler, 
der kan implementeres samtidigt med god effekt (additivitet) vigtigt. 

 Øget potentiale for kollektive virkemidler og udtagning betyder, at det i højere 
grad er muligt at nå reduktionskravet. 

 Forbedret spildevandshåndtering og indsats overfor regnbetingede udløb gør 
det muligt at nå indsatsbehovet i kystvande uden større landbrugsareal 

 En række virkemidler har en afledt effekt på fosfor, og der vil i næste runde 
indarbejdes fosfor som sideeffekt. 

 Revurdering af omkostningerne ved virkemidlerne med udgangspunkt i det nye 
virkemiddelkatalog samt nye kort (nye kystoplande).





Videre arbejde  med begge modeller, 
samt Norsminde

 Fosfor indarbejdes som sideeffekt
Revurdering af omkostningerne ved virkemidlerne med 

udgangspunkt i det nye virkemiddelkatalog. 
Potentialer revurderes på baggrund af nye potentialekort
Nyt retentionskort indarbejdes
Opdaterede indsatsbehov indarbejdes, for nye 

kystvandoplande
Herefter gennemføres nye scenarieanalyser (indsatsbehov) 

med begge modeller, og analyseres på nationalt og 
kystvandoplandsniveau. 
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