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1 Introduktion  
 

1.1 Baggrund  
I henhold til vandrammedirektivet (VRD) skal der opnås god tilstand i overfladevand og 

grundvand, senest i 2027. I forbindelse med forberedelse af basisanalysen for vandområdeplan 

2021-2027 for gennemførelsen af VRD ønskes udført økonomiske analyser af hvordan forskellige 

forudsætninger i vandplanlægningen påvirker omkostninger 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 VRD:  

 projekt nr. 28 (Følsomhedsanalyser af økonomiske konsekvensberegninger 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 projekt nr. 28: følsomhedsanalyser af de økonomiske 

konsekvensberegninger af de indsatser der udledes af modelberegningerne i projekterne 29 og 30. 

Projekterne 29 og 30 opdaterer de eksisterende modeller, og er beskrevet i en selvstændigt 

projektbeskrivelse og afrapporteres medio 2019. Dette modelgrundlag anvendes i projekt 28. 

Samlet sigter projekterne 28, 29 og 30 mod et styrket grundlag for en vurdering af omkostninger 

forbundet med indsatsprogrammet i 3. planperiode frem mod 2027.  

  

1.2 Formål med projekt 28: Følsomhedsanalyser af 

økonomiske konsekvensberegninger ved fuld 

implementering af vandrammedirektivet i 2027 

 

Formålet med dette projekt er at gennemføre følsomhedsberegninger som scenarieberegninger 

med udgangspunkt i en antaget indsats på 6.200 ton N til gennemførelse i perioden 2021-2027. 

Indsatsen på 6.200 ton N, der svarer til den udskudte indsats i vandområdeplanerne 2015-2021 

(VP2), er valgt, da der endnu ikke foreligger opdaterede vurderinger af indsatsbehovet for 

vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3). 
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Ved at udføre beregningerne med de tre modeller SMART, TargetEconN og Norsminde illustreres 

hvad forskelle i modelgrundlag, potentialer og data betyder for de beregnede omkostninger. 

Hermed tjener sammenligningen af modelresultater fra de tre modeller som følsomhedsanalyse, 

og bidrager dermed til en konsolideret omkostningsvurdering af indsatsprogrammet for VP3.  

Det videreudviklede modelgrundlag fra projekterne 29 og 30 anvendes til analysen, hver for sig 

og med en samlet vurdering af det spænd der beregnes for de økonomiske konsekvenser.  

Modelgrundlaget beregner en omkostningseffektiv placering af virkemidler i forhold til 

indsatsbehov for kvælstofudledning til kystvandoplande. Forbedret spildevandsrensning, herunder 

udbygning af bassiner ved regnvandsbetingede overløb vil indgå som virkemidler. I visse 

beregninger inddrages opgørelser af fosforeffekt som sideeffekt i forhold til oplande til 

fosforfølsomme søer med udgangspunkt i eksisterende vidensgrundlag. Fosforeffekten beregnes 

som en sideeffekt for de kollektive virkemidler i de tilfælde hvor der er kvantitative 

effektberegninger, men det skal understreges at der ikke er data for transportveje og evt. retention 

for fosfor fra marken til søerne.  Fosforeffekten af spildevandsindsatser inddrages. Men fokus er 

på kvælstofeffekten, da der afventes data om fosfors transportveje fra et større forskningsprojekt. 

Resultaterne fra dette samt fra det kommende fosforvirkemiddelkatalog kan indarbejdes i et senere 

projekt.  

1.3 Beregninger  
Der gennemføres følsomhedsberegninger med henblik på at styrke grundlaget for vurdering af 

indsatsprogrammet i efteråret 2020. Følsomhedsberegningerne gennemføres som 

scenarieberegninger med udgangspunkt i en antaget indsats på 6.200 ton N til gennemførelse i 

perioden 2021-2027. Indsatsen svarer til den udskudte indsats i vandområdeplanerne 2015-2021, 

da der ikke til projektet vil kunne forelægge opdaterede vurderinger af indsatsbehovet for VP3. 

Ved at udføre beregningerne med de tre modeller SMART, TargetEconN og Norsminde illustreres 

hvad forskelle i modelgrundlag og data betyder for de beregnede omkostninger. Hermed tjener 

sammenligningen af modelresultater fra de tre modeller som følsomhedsanalyse, og bidrager 

dermed til etablering af grundlaget for, at der senere vil kunne gennemføres en konsolideret 

omkostningsvurdering af indsatsprogrammet for VP3 forud for offentlig høring ultimo 2020.  

Detaljerede følsomhedsanalyser (understreget emne for analysen): 

a) Som den væsentligste forskel er modellernes parametre specificeret på forskellig 

geografisk skala.  SMART og TargetEconN er sat op for hele landet, mens Norsminde er 

sat op for udvalgte oplande. Hvor SMART-modellen bruger gennemsnitsværdier inden 

for et opland, er parametrene i Norsminde modellen estimeret på bedriftsniveau, mens 

TargetEconN-modellen optimerer på oplandsniveau med udgangspunkt i den enkelte 

mark. På den baggrund præsenteres og diskuteres, hvorvidt forskelle i resultater mellem 

de tre modeller for de enkelte oplande kan tilskrives forskelle i den geografiske 

detaljering af modellernes parametre. Denne analyse koncentreres om de  oplande som er 

modelleret i alle tre modeller (Skive, Karrebæksminde og Norsminde).  Det vurderes 



4 

 

også hvilken forskel valg af skala (kystvandoplande eller ID15) gør for de opgjorte 

omkostninger. I vurderingen indgår følsomheden for placeringen af virkemidlet inden for 

et ID15-opland, dvs. hvilken betydning jordtype, afgrødevalg, retention (gennemsnit / 

stokastisk) etc. har for den omkostningseffektive placering.   

 

b) I SMART anvendes gennemsnit for virkemidlernes effekter, herunder retention og 

omkostninger i oplandene. Disse forudsætninger kan erstattes af mere detaljerede 

geografisk beregnede omkostninger og effekter i de øvrige modeller (i TargetEconN på 

mark/oplandsniveau og Norsminde på bedrifts/markniveau). De kan dermed anvendes 

som følsomhedsanalyse for rumlig detaljeringsgrundlag i de øvrige to modeller, for at 

vurdere betydningen for omkostningerne.  

 

c) Konsekvenser af at inddrage den additive effekt af virkemidler belyses nærmere. I 

TargetEconN er problemet behandlet ved at udelukke kombinationen af virkemidler på 

samme mark som en mulighed. I SMART er problemet behandlet ved at begrænse den 

samlede udtagning (randzoner, vådområder, anden udtagning m.m.). De to tilgange 

repræsenterer således to yderpunkter i behandlingen af problemstillingen. 

Konsekvenserne af tilgangene belyses under inddragelse af Norsminde-modellen.  

 

d) Om muligt inddrages følsomhedsanalyser af den forventede omkostningseffektivitet for 

de enkelte virkemidler fra 2021 og frem, da nogen virkemidler kan have øgede 

omkostninger, hvis potentialet ikke kan udvides. Der laves følsomhedsanalyser på 

forskellige udgangspunkter i 2021 omkring omfang af potentialer ift. dem der er 

beskrevet i Hansen et al (2019) for at belyse hvordan det vil påvirke de nationale 

omkostninger ved målopfyldelse frem mod 2027.  

 

e) Forudsætninger vedr. dækningsbidrag: Analysen vil omfatte forventede ændringer af 

dækningsbidraget eller ændringer i omkostninger ved udvalgte virkemidler.  Resultaterne 

fra det nye kvælstofvirkemiddelkatalog, som forventes afsluttet inden udgangen af 2019, 

ventes ikke at være til rådighed for projektet, hvorfor forudsætningerne kan afvige fra 

dem der anvendes i det kommende virkemiddelkatalog. Valg af dækningsbidragsniveau 

har især betydning for omkostningerne ved udtagning af arealer.  

 

f) Fordeling af virkemidler og omkostninger ved konsekvenserne af at inddrage spildevand 

(øget rensning og udbygning af bassiner ved regnvandsbetingede overløb) i analysen 

diskuteres. Det kræver en tydelig placering af virkemidlerne i forhold til mål og effekt, 

samt potentiale for forbedrede rensningsmuligheder. Dette indarbejdes i modellerne og 

samtidig sættes modellerne op til at kunne inddrage fosfor tabt til søer i vurderingen af 

omkostningseffektivitet på det eksisterende vidensgrundlag (som beskrevet i 

afrapporteringen for projekt 29 og 30), for også senere at kunne optimere på fosfor tabt til 

vandløb og kystvand på samme vis som der regnes på kvælstof tabt til kystvande. 

Sideeffekt på CO2 inddrages, hvor muligt, i beregningerne af effekter, men ikke i 

optimeringen i modellerne da opsætning hertil vil tage meget tid.   
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g) Hvilken betydning har modellernes forskellige antagelser for sammenhængen imellem 

husdyrhold og det dyrkede areal ønskes belyst. Hvad betyder krav til areal i forhold til 

husdyrproduktionen for de resultater der opnås. I Norsminde-modellen beregnes 

grovfoderbehovet direkte, mens der i SMART og TargetEconN ikke inddrages 

sammenhæng mellem dyrehold og dyrket areal i analysen, men det opgøres bagefter. En 

sammenligning af resultater på tværs af modellerne i de oplande, hvor alle tre modeller er 

anvendt (Skive, Karrebæksminde og Norsminde) vil belyse implikationerne af denne 

udeladelse.  

 

På baggrund af resultaterne fra følsomhedsanalyserne vurderes de regionale erhvervsøkonomiske 

konsekvenser. Modelresultaterne fra de tre modeller giver grundlag for at angive et spænd i 

resultaterne som følge af forskellige modelgrundlag, hvor modellernes datagrundlag er forsøgt 

gjort så konsistent som muligt. Resultaterne opsummeres i tabelform.  

 

1.4 Følsomhedsanalyser af økonomiske 

konsekvensberegninger 

 

De erhvervsøkonomiske konsekvenser beregnes med VP2 som udgangspunkt for VP3. 

- De erhvervsøkonomiske konsekvenser for det primære landbrugserhverv opgøres i alle tre 

modeller med udgangspunkt i beregningerne fra projekterne 29 og 30, som udføres med 

budgetøkonomiske priser.  Det er tale om kortfristede og ikke dynamiske effekter. 

- De samfundsøkonomiske omkostninger består af de beregnede omkostninger ved 

opfyldelse af VRD indsatsbehovet 2027, og de samfundsøkonomiske omkostninger 

opgøres på baggrund af en justering af disse budgetøkonomiske omkostninger fra budget- 

til velfærdsøkonomiske priser med Nettoafgiftsfaktoren (NAF), (Finansministeriet, 2019)   

- Fordelingseffekter mellem kystvandoplande illustreres.  

  

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

1) Specificering af følsomhedsanalyser  

 

2) Beregning af erhvervsøkonomiske konsekvenser på  

a. Nationalt niveau, kystvandoplande og ID15. Vurdering af forskelle mellem 

kystvandoplande, og forskelle i modelresultater fra de tre modeller 

b. Virkemidlernes omkostninger (ændret dækningsbidrag), effekter og retention 

c. Ændringer af omkostningseffektiviteten for enkelte virkemidler ved udvidet potentiale 
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d. Inddragelse af den additive effekt af virkemidler 

e. Inddrage spildevand samt fosfortab til søer  

f. Krav til det dyrkede arealerne i fht. husdyrhold  

 

3) Beregning af samfundsøkonomiske omkostninger  

a) De opgjorte omkostninger omregnes til velfærdsøkonomiske omkostninger. Der beregnes 

ikke fordelingsmæssige konsekvenser.   

3 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. 
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Opgave Tidsrum for udførelse Færdiggørelsestidspunkt 

Specificering af følsomhedsanalyser, 

afklaring og konsolidering 

August  August 2019 

Møde med følgegruppen om 

projektbeskrivelsen 

16. August August 2019 

Validering af modeller hvor resultater 

holdes op mod hinanden  

August – Oktober  Oktober 2019 

Resultater fra modelkørsler fra projekt 

29 og 30 (TargetEconN, Norsminde-

modellen og SMART-modellen) 

Oktober-november December 2019 

Beskrivelse og opgørelse af 

erhvervsøkonomiske konsekvenser for 

hver af de tre modeller 

Oktober  November 2019 

Sammenstilling af modelresultater fra de 

tre modeller, erhvervsøkonomiske 

omkostninger  

Oktober-November   December 2019 

Beregning af samfundsøkonomiske 

omkostninger pba. af de 

erhvervsøkonomiske beregninger med 

de tre modeller 

November December 2019 

Input til samlet rapport for projektet fra 

alle dele 

November  

Samlet rapport, 1. udkast  December 2019 

   

Korrektur, gennemlæsning og deadline 

for kommentarer fra MST/projektgruppe 

 December 

2019/januar2020 

Ekstern kvalitetssikring og opfølgning  Januar 2020 

   

Offentliggørelse  Januar 2020  
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