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Vand - og naturplaner

Der er i forarbejdet til vandplanerne i flere 
omgange foretaget økonomiske analyser med 
henblik på at finde de mest omkostningsef-
fektive virkemidler. Således blev der både i 
virkemiddeludvalg 1 og virkemiddeludvalg 
II set nærmere på hvilke virkemidler, der var 
de mest omkostningseffektive /1/. Det blev i 
2009-10 således vurderet at det var disse vir-
ke midler hvor effekten kunne kontrolleres og 
der var en dokumenteret effekt. Erhvervet har 
efterfølgende fremført en række alternative 
virkemidler, men det blev dengang vurderet, 
at effekten ikke var tilstrækkelig dokumente-
ret til at de kunne indgå i de økonomiske 
be regninger. 

Samlet set er den forventede reduktion af 
N-effekterne i Vandplanerne ca. 9.000 tons N, 
idet en række virkemidler såsom biogas og 
øget areal med økologi også indgår med en 
samlet N-effekt. I vandplanerne indgår en 
kvæl stofreduktion fra rodzonen til nærmest 
vandbred på 58%, hvorfor effekten i kyst van-
 de kan være mindre. Den samme kvælstof-
reduktion var i forarbejdet fastsat til 67%, 
men den faktiske placering af virkemidler vil 
have en betydelig indflydelse på den endelige 
reduktion og dermed effekt i kystvande. 

Det fremgår af vandplanerne, at de sam le-
 de årlige omkostninger udgør 422 mio. kr., 
imod næsten 800 mio. kr. i høringsudgaven 
fra 2010 /2/. Det er alene de offentlige om-
kost ninger der er reduceret. Omkostninger til 
at reducere den diffuse udledning af N fra 
land bruget er i vandplanerne opgjort til 261 
mio. kr. årligt (62%). Resten er rettet mod sik-
ring af grundvand, fysiske forhold omkring 
vandløb samt punktkilder. Landbrugets 
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En revurdering af landbrugets omkostninger ved vandplanerne viser, 

at de koster erhvervet ca. 135 mio. kr. årligt, hvilket er mere end de 

forventede omkostninger på 82 mio. kr. årligt. Analysen viser, at der 

er stor variation i omkostningerne mellem de 23 oplande og at valg 

af de billigste virkemidler kan reducere omkostningerne betydeligt.

direk te omkostning ved vandplanerne udgør i 
udgangspunktet fra 2010 ca. 82 mio. kr. årligt 
eller ca. 20%. Der er efterfølgende foretaget 
en revurdering af omkostninger for de en-
kelte virkemidler, samtidig med at omkost-
ninger er fordelt på de 23 oplande /3/. 

Efterafgrøder og ingen jordbearbejd-
ning i efteråret 
Gennemgangen af virkemidlerne viser, at 
potentialet for efterafgrøder, kan være lidt 
lavere end først antaget i beregningerne i 
VMUII /1/. Den viser også, at omkostning-
er ne for nogle bedrifter, som følge af krav 
om sædskifteændringer, vil være højere end 
tidligere angivet. Det skyldes, at der på op-
landsniveau blev vurderet at der var vårareal 
nok til de forventede efterafgrøder. Denne 
antagelse holder imidlertid ikke nødvendigvis 
på bedriftsniveau. Analysen viser endvidere, 
at de mange valgmuligheder (lavere N-norm, 
aftaler m.m.) giver landmænd mulighed for at 
vælge det virkemiddel, der er billigst på deres 
bedrift. 

Det samlede behov for sædskifteændringer, 
som følge af øget krav om efterafgrøder, vur-
deres at være ca. 88.000 ha, hvoraf 34.000 ha 
sker på bedrifter, der tidligere udnyttede mu-
ligheden for 100% grønne afgrøder, i stedet 
for efterafgrøder. Det vurderes således, at de 
140.000 ha målrettede efterafgrøder vil kræve 
sædskifteændringer på 54.000 ha. Disse æn-
dringer forekommer primært i Horsens og 
Århus oplandet, mens omfanget på Sjælland 
er meget begrænset. Samlet øger dette om-
kost ningerne ved implementering af yderli-
gere efterafgrøder. Analysen viser, at der fort-
sat er potentiale for efterafgrøder på 
ho ved oplandsniveau og at der ved en stor 
indsats for omfordeling, kan ske en betydelig 
reduktion af erhvervets omkostninger. Omv-

endt vil erhvervet, hvis ikke disse alternativer 
anvendes, skulle bære betragtelige omkost-
ninger i nogle oplande grundet et skift fra 
vinter- til vårafgrøder. 

Omkostningerne ved tiltaget om ingen 
jord bearbejdning i efteråret var relativt lave 
og efter de justeringer, der er foretaget ved 
implementeringen, hvor landmænd med kar-
tofler og økologer holdes udenfor, så vurde-
res omkostningerne fortsat som lave. For bud 
mod pløjning af fodergræsmarker i ef teråret 
vurderes nu at have en omkostning på 7 mio. 
kr., idet kvægbedrifter, primært på sandjord, 
nu er tvunget til at skifte fra græs til vårsæd 
mod tidligere vintersæd. Omlægning af norm-
systemet medfører, at kvælstoftildelingen pr. 
ha, ikke som hidtil, øges over tid pga. udtagn-
ing af landbrugsjord. Erhvervet går derfor glip 
af en gevinst på ca. 35 mio. kr. årligt som gen-
nemsnit for perioden 2011 – 2015. Beløbet 
vil stige over tid. 

Randzoner, vådområder og ændret 
vandløbsvedligeholdelse
Randzoner vil på nogle bedrifter betyde en 
større omkostning, der overstiger kompensa-
tionen på 2.100 kr. pr. ha for areal i omdrift, 
mens andre bedrifter vil have den omvendte 
situation. Kompensationen er baseret på 
indkomsttabet i 2008-2010. Erhvervet vil 
som gennemsnit få en kompensation, der 
på længere sigt svarer til tabet, når støttesats 
sammenholdes med forpagtningsafgiften 
til lagt diverse omkostninger, som er skøn-
net til 20% af forpagtningsværdien. I denne 
vurde ring indgår at ca. 12.000 ha af de 50.000 
ha er græsarealer med et relativt lavt udbytte 
(under 4.000 FE/ha). Set i sammenhæng med 
braklægningsordningen der blev ophævet 
i 2008, ville det have været en økonomisk 
fordel for samfundet, hvis de arealer der nu 
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Figur.1 Omkostninger opgjort som kr pr. ha for landbrugsvirkemidler omfattende efterafgrøder, randzoner og justeret norm. 
Kilde: /3/ 

udlægges som randzoner, og som tidligere var 
brakarealer, havde forblevet som brakarealer. 
Det havde reduceret kompensationsbehovet 
og måske øget natureffekten for de udvalgte 
arealer. Det brakareal der i dag er i omdrift 
udgør over 100.000 ha. og således noget mere 
end det der nu udlægges som randzoner. Det 
er her relevant at overveje om kompensatio-
nen over tid skal justeres med prisudviklin-
gen. Således vil kompensationen have været 
højere, hvis der tages udgangspunkt i 2010-
2012 priser, end hvis der anvendes 2008-2010 
priser. 

Det kan måske her undre, at der i 2012 igen 
er kommet så meget diskussion omkring im-
plementeringen af randzonerne. De blev jo 
fremsat og vedtaget under den tidligere re ge-
ring og meget af lovgivningen kom på plads i 
2011. Den megen diskussion i 2012 skyldes 
blandt andet at det nu er angivet på et kort og 
at der er tale om et påtvunget vir ke middel, 
hvor den enkelte lodsejer ikke selv kan be-
stemme hvilke areal der skal udtages. Med 
braklægningsordningen der omfattede 3 
gan ge så stort et areal, var der således ikke 
samme modstand. Endvidere er det interes-
sant at der på den ene side tales om øget mål-

retning af virkemidler, men når der så gøres et 
forsøg på målretning, mener mange at målret-
ningen skal være mere detaljeret. En øget dif-
ferentiering af randzoner kunne betyde at 
færre arealer omfattes, men det kræver at 
disse fordele kan beregnes med en vis sikker-
hed. I den nuværende ordningen er effekten 
anslået til ca. 50 kg N pr. ha og en kvælstof-
reduktion på ca. 0 procent. Det er altså ikke 
muligt at finde arealer der har en lavere N-
reduktion og det er således kun vådområder 
der giver en større effekt (113 kg N/ha). 

For vådområder gælder, at de årlige om-
kost  ninger er blevet lavere fordi omkostnin-
gerne nu er fordelt over 50 år og ikke 6 år 
som i de første vandplaner. Omkostningen 
udgør nu 6.200 kr. pr. ha. pr. år og den sam-
lede investering er ca. 98.000 kr. pr. ha våd-
om råde. Omkostningseffektiviteten er opgjort 
til 55 kr. pr. kg N. 

Der er betydelig usikkerhed omkring på-
virk ningen som følge af reduceret vand løbs-
ved ligeholdelse, hvorfor det vil være hensigts-
mæssigt, at starte med de strækninger, hvor 
der foreligger de fleste data og hvor påvirknin-
gen på landbrugsarealer er mindst. Dette giver 
tid til at få erfaringer og forbedre grundlaget 

og samtidig reducere usikkerheden for er-
hver vet. Den lokale konsekvensvurdering vil 
minde om den måde som vådområdeprojek-
ter vurderes på. Målet må være at skabe et 
grundlag som den enkelte landmænd kan 
træffe beslutninger på. Hvis kompensationen 
pr. km vandløb kan blive højere end angivet i 
vandplanerne, vil det betyde at færre vandløb 
end forventet indgår i første planperiode. 

Ordningen omkring reduceret vandløbs-
ved ligeholdelse kan blive ret kompleks og det 
bliver svært at lave en ordning der bliver 100% 
retfærdig. En mulig løsning kunne være at 
lade lodsejeren bestemme om arealet skal 
dyrkes baseret på den tilgængelige viden. Hvis 
arealet dyrkes kan der ikke opnås støtte i til-
fælde af oversvømmelse og hvis det ikke dyr-
kes oppebæres der et tilskud for hele area let 
uanset om det faktisk oversvømmes. Forløbet 
har vist at de mange interessenter så som 
kom munerne, landbrugserhvervet, Natursty-
relsen, har hver deres økonomiske interesse i 
hvordan aftalerne udformes og hvad der ud-
meldes. Samlet set har dette øget usikkerhe-
den omkring implementeringen af ordninger 
omkring ændret vandløbsvedligeholdelse.

Vandplanernes økonomi
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De samlede omkostninger 
De samlede omkostninger for erhvervet er 
højere end antaget i Grøn Vækst, grundet 
større sædskifteændringer som følge af yder-
ligere efterafgrøder og højere omkostninger 
ved omlægning af fodergræs. Dertil kommer 
højere omkostninger grundet ændringen af 
normsystemet som ikke var inkluderet i Grøn 
Vækst opgørelsen.. Samlet er omkostningerne 
beregnet til 135 mio. kr. årligt (tabel 1). 

Fordelingen af omkostningerne opgjort 
som kr. pr. ha fremgår af Figur 1. I de samlede 
omkostninger indgår omkostninger ved efter-
afgrøder, randzoner og normreduktion. Det 
er ikke overraskende, at omkostningerne er 
højest ved Lillebælt, Limfjorden og Mariager 
fjord, da sædskifteændringerne her er de 
mest omfattende. I V3 områderne, hvor der 
ikke er målrettede tiltag i vandplanerne, lig-
ger omkostningerne under 25 kr. pr. ha., 
mens de højeste omkostninger i V1-V2 om-
råder ligger på ca. 80-90 kr. pr. ha for oplan-
det. Analyser af udvalgte cases viser, at nogle 
bedrifter kan få højere omkostninger. De gen-

nemsnitlige nationale omkostninger er bereg-
net til 50-55 kr. pr. ha. 

Som nævnt tidligere vil en anvendelse af de 
dyre virkemidler og skift fra vinter til vårafgrø-
der øge omkostningerne betragteligt, men 
omvendt kan der opnås en billigere imple-
mentering, hvis der kan opnås en driftsøkon-
omisk optimal fordeling i oplandet. 

En reduktion af N-tabet på 9.000 tons N vil 
betyde meromkostninger for erhvervet, men 
en omkostning på ca. 50 kr. pr. ha er begræn-
set i forhold til det gennemsnitlige dæknings-
bidrag II på ca. 1.500 - 2.000 kr. pr. ha i 2010. 
Dog vil nogle bedrifter opleve omkostninger 
på 500 kr. pr. ha eller højere og hvis disse 
bedrifter også har en lav indtjening kan vand-
planerne betyde en reel økonomisk udfor-
dring. Omkostningseffektiviteten for land-
brugsvirkemidlerne kombineret med vådom-
råder udgør ca. 36 kr. pr. kg N. Der udtages i 
alt op til ca. 4% af landbrugsarealet. Som det 
fremgår af tabel 1 så afholder det offentlige 
ca. 2/3 af de samlede omkostninger i vandpla-
nerne, men en del af midlerne kommer fra 
EU via Landdistriktsprogrammet. 
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Tabel 1. De samlede omkostninger i vandplaner relateret til landbrug.

Virkemiddel Areal (ha) Effekt pr. år (tons N) Erhverv (mio. kr./år) Stat (mio. kr./år) Kr./kg N

Ændring af normsystem 
(mistet gevinst, gns. over 5 år)

(10.000) 1.008 35 35

Forbud mod jordbearbejdning 111.000 739 1 1

Forbud mod pløjning af 
fodergræsmarker 

15.000 230 7 30

Efterafgrøder i stedet for 
grønne marker 

50.000 690 24 35

Nye efterafgrøder 
(målrettede)  

140.000 1.698 68 40

Randzoner 50.000 2.561 96 37

Vådområder 10.000 1.131 62 55

P-ådale 2) 3.000 10

Reduceret grødeskæring 30.000 52

Energiafgrøder 30.000 400 --

Biogas 65 --

Andet 1) 710 --

Samlet 3) 9.232 135 220

Note

1) Andet omfatter : skovrejsning (180 tons N), Natura 2000 (60 tons N) og økologi (470 tons N). Effekter af virkemidler som husdyrgodkendelser, energiafgrøder, øget anvendelse af 

slæt og biogas analyseres også i kvælstofudvalgets basseline gruppe (Naturstyrelsen, 2011b). Baselineeffekten er opgjort til ca. 2.000 tons N. 

2) For P-ådale er omkostningen 54.800 kr. pr. ha svarende til 3.477 kr. pr. ha pr. år over 50 år (Naturstyrelsen, 2011c).

3) Omkostninger forbundet med energiafgrøder, biogas og andre virkemidler indgår ikke i summen. 

Kilde: /3/


