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skab ny natur

øg bestanden af  
vilde dyr og planter
naturgenopretning kræver indsigt. vi har  
over 20 års erfaring i danmark og i udlandet

læs mere på www.cowi.dk

erfaringen giver os mulighed for at skræddersy den bedste løsning – uanset om 
det drejer sig om en sø, å eller mose i danmark – eller et af forsvarets tidligere 
arealer i grønland.

lokalkendskab samt forståelse for økologi, naturlige processer og fremtidige 
oplevelses muligheder er nogle af de professionelle kompetencer, vi kan tilbyde.

intensivt landbrug, ny bebyggelse og mere infrastruktur betyder, at levesteder 
forringes, og bestande af vilde dyr og planter går tilbage, hvis ikke vi gør noget 
aktivt for naturen. med relativt enkle midler og efterfølgende målrettet pleje kan vi 
genskabe levesteder og være med til at skabe natur for fremtiden. ny natur kan 
tilmed give befolkningen adgang til at opleve natur, kulturhistorie og landskab.

powering your 360° solutions
cowi er en førende rådgivningsvirksom-

hed, der skaber værdi for kunder, borgere 
og samfund gennem vores 360°-tilgang. 

vi angriber udfordringerne fra mange  
forskellige vinkler for at skabe sammen-

hængende løsninger for vores kunder.
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I den tidligere regerings udspil om Grøn 
Vækst var der indeholdt en reduktion af kvæl
stoftabet til havet med 19.000 tons N for at nå 
kravet i Vandrammedirektivet om god økolo
gisk status. I de fremlagte vandplaner indgår 
virkemidler, der skal reducere tabet til havet 
med ca. 9.000 tons N, hvorfor der mangler 
10.000 tons N.   

I denne artikel gives et første bud på om
kostningerne i de enkelte oplande ved om
kost ningseffektiv implementering af en række 
virkemidler med henblik på en yderligere re
duktion på 10.000 tons N. Der tages udgangs
punkt i de virkemidler og de effekter der er 
angivet i rapporten ”Virkemidler til Nreduk
tion – potentialer og effekter” /1/ og den ef
ter følgende økonomiske analyse, der er fore
taget af Institut for Fødevare og Ressource 
økonomi (IFRO) (tidligere FOI) på Køben
havns Universitet er beskrevet i /2/.

For hvert opland og hvert virkemiddel er 
det forventede potentiale i areal og tons N 
reduktion angivet fordelt på de 5 retentions
klasser.  De virkemidler der indgår omfatter 
bl.a. energiafgrøder, vådområder, yderligere 
reduktion i Nnormer, øget krav til udnyttelse 
af husdyrgødning, mellemafgrøder, udtagning 
af høj og lavbund, skov og yderligere efteraf
grøder. Der er beregnet en omkostning pr. ha 
for hvert virkemiddel og herefter er omkost
ningseffektiviteten for hvert virkemiddel be
regnet og det billigste virkemiddel er herefter 
anvendt først.  

I lyset af den øgede diskussion om målret
tede tiltag er der anvendt 2 analysetilgange. I 
den ene analyse kaldet ”SMART” analysen, er 
det antaget, at alle virkemidler kan placeres 
geografisk baseret på retentionen i det på gæl
dende delopland. Dette betyder også, at krav 

Hvad koster reduktion af N-tabet med 
yderligere 10.000 tons? 
En målretning af indsatsen mod arealer med lav kvælstoftilbagehol

delse (retention) reducerer omkostningerne med ca. 15% på natio

nalt niveau, men i nogle oplande er gevinsten helt op til 40%.
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til fx udnyttelse af husdyrgødning differentie
res alt efter lokalitet. Analysen er baseret på 
en opgørelse af retentionen i 483 deloplande 
fordelt på 5 retentionsklasser /1/. I den anden 
analyse, gennemsnitsanalysen, antages det at 
retentionen indenfor hvert af de 23 hovedop
lande er den samme. 

Grundlæggende viser SMART analysen, at 
langt de fleste virkemidler placeret med en 
retention på 020% er omkostningseffektiv, 
hvorfor de indgår i løsningen, men at relativt 
få virkemidler placeret med en retention på 
80100% indgår i løsningen. Forklaringen er, 
at der med høj retention er meget lille effekt 
af virkemidlet i vandmiljøet, hvorfor det bli
ver dyrt målt i kr. pr. kg N.      

Analysen viser, at de samlede omkostnin
ger udgør 780 mio. kr. ved brug af SMART an
alysen og 928 mio. kr. ved brug af Gennem
snitsanalysen. Dette svarer til henholdsvis 75 
og 91 kr. pr. kg N eller 282 og 335 kr. pr. ha. 

Det er således ca. 15% billigere, hvis virkemid
lerne kan indplaceres lokalt og hvor effekten 
er størst. I de nordjyske oplande er den øko
no miske gevinst ved at differentiere virkemid
lerne omkring 40%, mens forskellen i en 
række oplande på Fyn og Sjælland er under 
10%. Der er således relative homogene op
lande, hvor målretning har relativ lille betyd
ning og oplande, hvor det har en stor betyd
ning. De oplande der har de største årlige 
omkostninger er Limfjorden og LillebæltJyl
land med henholdsvis 390 og 140 mio. kr.     

Analysen af virkemidlerne viser, at omkost
ningerne pr. kg N er noget højere end ni
veau et for de virkemidler der indgår i vand
planerne fra 2011. En række virkemidler har 
således en omkostning på 80 til 130 kr. pr. kg 
N, hvorimod omkostningerne i vandplanerne 
lå omkring 40 kr. pr kg N. 

Endvidere viser samfundsøkonomiske ana
lyser, at tabet for sektoren som følge af vand

Tabel 1. Potentiale og omfang af virkemidler (ha) i henholdsvis SMART analyse og gen-
nemsnitsanalysen for at nå en reduktion på yderligere 10.000 tons N

Potentiale SMART Gns Retention

Energiafgrøder (min) 30.000 18.203 24.390

Energiafgrøder (max) 468.380 0 0

Vådområder 14.489 14.488 14.225

Reduceret Norm (yderligere 10%) 2.490.606 906.891 1.320.374

Skærpet krav for udvalgt husdyrgødning 1.811.895 720.569 1.083.282

Generel skærpet krav til husdyrgødning 1.811.895 882.657 1.011.591

Skærpet krav til afgas (20% af alt gylle) 2.060.887 893.558 1.146.642

Skærpet krav til afgas (50% af alt gylle) 2.060.887 0 0

Mellemafgrøder 236.247 35.138 44.215

Udtagning højbund 943.488 115.032 109.576

Skov 128.515 5.849 9.904

Yderligere efterafgrøder 178.387 79.414 81.394

Udtagning lavbund 163.634 55.427 91.265

Brænd husdyrgød. (20%) 2.060.887 871.140 1.063.982

Brænd husdyrgød. (50%) 2.060.887 0 0
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planerne, vil være noget større end det di
rekte tab for landmændene beskrevet i denne 
analyse (Jacobsen og Jacobsen, 2013). 

Der er i denne analyse ikke indregnet over
lap mellem virkemidler, men det må forven
tes at der vil være en del overlap, dels i form 
af reduceret effekt som følge af anden regule
ring, dels hvor udtagningen omfatter de 
samme arealer. Dette vil betyde, at omkost
ningerne bliver højere end angivet her. Dertil 
kommer at de højere kornpriser, hvis de fast
holdes på det højere niveau som vi har set i 
2012, vil betyde at omkostningerne øges. Ju
ste ringer af omkostninger ved normreduktio
ner i opadgående retning vil også øge ni
veau et for de samlede omkostninger.

Udtagningen omfatter henholdsvis ca. 
191.000 ha og ca. 225.000 ha ved brug af de to 
analysemetoder. Udtagningen omfatter lav
bund, højbund, vådområder og skov. Analy
sen viser, at udtagning af lavbund vælges i 
flere oplande, men at det ikke alene kan op
fylde reduktionskravet. Udtagning af højbund 
på et areal med høj retention er i flere analy
ser det sidste virkemiddel der indgår. Udtag
ningen er relativ størst i LillebæltJylland. Det 
er oplagt, at såfremt det er muligt at udtage 
arealer der samtidig har en stor natureffekt vil 
det være effektivt, men desværre nåede Na
tur og Landbrugskommissionen ikke så langt 
ad den vej så det blev tydeligt om der var 
mange arealer der havde høj kvælstofeffekt 
og samtidig gav meget naturværdi. 

Påvirkningen på husdyrproduktion er svær 
at angive præcist, men det er anslået at hus
dyrproduktionen måske reduceres med 25  
140.000 dyreenheder alt afhængig af hvor me
get ledigt harmoniareal der kan anvendes til 
husdyrgødning og de alternative muligheder, 

herunder tilpasningshorisonten. Reduktionen 
i husdyrproduktionen forventes pri mært at 
ske i Limfjorden og LillebæltJylland. Der er i 
analysen alene sat højere omkostninger for 
udtagning på højbund, men i praksis vil om
kostningerne til udtagning lavbund, skovrejs
ning og vådområder kunne blive påvirket af 
efterspørgsel efter harmoniareal.

I grundanalysen indgår det laveste poten
tiale for en række virkemidler omfattende en
ergiafgrøder, udnyttelse af afgasset gylle og af
brænding af den fast fraktion efter separation. 
Såfremt potentialet øges samtidig med at om
kostningen pr. enhed (ha eller tons) øges, så 
vil der blive etableret yderligere 20.000 ha en
ergiafgrøder i Limfjorden og LillebæltJylland. 
De højere omkostninger, der er knyttet til op
nåelse af et større potentiale betyder om
vendt, at energiafgrøder i andre oplande re
duceres, hvis virkemidlet bliver for dyrt. Når 
energiafgrøder ikke i højere grad afløser ud
tagning af højbund, så skyldes det at der i no
gle oplande ikke er behov for megen udtagn
ing, mens det i andre oplande ikke er mere 
omkostningseffektivt at etablere energiafgrø
der til 1.800 kr. pr. ha end at lave udtagning 
til 2.500 kr. pr. ha når miljøeffekten indreg
nes.

Hvad angår de enkelte oplande så er om
kostningerne højest i Limfjorden, Mariager 
Fjord, Randers Fjord, Horsens Fjord, Lillebælt 
Jylland og det Syd fynske øhav (over 340 kr. 
pr. ha). Omvendt har en række oplande et 
lavt reduktionskrav og lave omkostninger 
(under 100 kr. pr. ha), nemlig: Ringkøbing, 
LillebæltFyn, Storebælt, Kalundborg og Ise
fjord+Roskilde Fjord. Endelig har følgende 
V3 oplande intet reduktionskrav og derfor in
gen omkostninger: Kattegat, Djursland, Vade

havet, Øresund, Køge Bugt, Bornholm, Kruså. 
(se figur 1)

I det fremtidige arbejde skal der arbejdes 
mere med hvor sikker og detaljeret en kort
lægning af retentionen der kan foretages. I 
øjeblikket synes et oplandsomfang på ca. 
1.500 ha incl. veje m.m. omfattende 3.000 op
lande som det mest sandsynlige. De økono
miske gevinster ved en øget målretning på 
bedriftsniveau er analyseret (Ørum og Jacob
sen, 2013), men der er behov for flere analy
ser. Økonomisk set er det klart, at en øget 
forskel i marginalværdi af N mellem afgrøder 
og lokaliteter vil øge omfordelingen. En del 
mængde kvælstof bliver derfor ikke placeret 
hvor den miljømæssigt var tiltænkt og det be
tyder så igen et øget reduktionsbehov. Analy
serne vil også indgå i fremtidige analyser af 
gevinster ved en mere målrettet miljøregule
ring der vil blive gennemført i 2014. Op gø rel
sen af  omkostningerne vil også være vigtige i 
vurderinger af om udvalgte oplande eller 
deloplande har disproportionale omkostnin
ger, hvorfor der skal opstilles reducerede 
miljøkrav eller gives længere tid til implemen
tering.

Konklusion
Der er store variationer i omkostningerne pr. 
hektar i de 23 betragtede oplande. Reduktion 
af yderligere 10.000 tons kvælstof kan koste 1 
mia kr. årligt.
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Figur 1. Omkostningerne pr. ha ved en yderligere reduktion på 10.000 tons N i de 23 op-
lande. Note: Når omkostningerne i opland 1.9 (Horsens) er lidt højere i SMART analysen 
skyldes det at den reduktion der indgår i SMART analysen er lidt større end i analysen med 
gennemsnitsretention.
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