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Hav Strategi ramme direktivet (HSD) inde-
holder en række artikler, som stiller krav om 
økonomiske analyser. Analyserne vil inden 
for rammerne af direktivet kunne fortolkes på 
forskellige måder og med forskellige ambition-
sniveauer. Der er endnu ikke opnået nogen 
yderligere afklaring omkring fortolkningen 
af de økonomiske elementer i direktivet i 
forbindelse med de drøftelser der har været 
i regi af den fælles implementeringsstrategi 
mellem EU Kommissionen, medlemsstaterne 
og interessenter (MSFD Common Implementa-
tion Strategy CIS). I december 2010 udkom en 
guideline som ikke indeholder præcise defini-
tioner af de økonomiske elementer /1/, men 
er mere et katalog over hvilke mulige metoder, 
der kunne anvendes. Derfor er det bedste 
udgangspunkt p.t. den rapport som EU kom-
missionen udarbejdede i 2010 som input til 
drøftelserne i EU CIS gruppen ”Working group 
on economic and social assesment”/2/. /1/

I HSD opstilles en tidsramme for hvornår 
de forskellige krav og faser skal være gennem-
ført. Det betyder, at det på den baggrund er 
muligt at opstille en tidslinje indeholdende 
disse krav. I figuren nedenfor er inkluderet 
krav som er relateret til økonomiske analyser. 

Som det ses af figur 1 er der to tidspunkter, 
hvor der er særlig behov for fokus på økono-
miske analyser og overvejelser. 

Første gang var i 2012, hvor Danmark og 
de andre medlems stater skulle levere en in-
dledende vurdering af havområderne til EU 
kommissionen. I 2012 skulle også fastsættes 
miljømål, som skulle sættes med hensyntagen 
til økonomiske overvejelser.

Anden gang er i 2015 hvor indsatsprogram-

met skal fastlægges og i den forbindelse iden-
tifikation og analyser af evt. undtagelser.

Økonomiske krav i direktivet
Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over de 
eksplicitte økonomiske krav i HSD, mens Tabel 
2 giver et overblik over de implicitte økono-
miske krav, hvor økonomisk analyse kan have 
en rolle at spille, men ikke er et direkte krav. De 
eksplicitte krav vil være konkrete analyser eller 
overvejelser som skal afrapporteres for at vise 
hvordan implementeringen af direktivet forgår. 
Det ses at kravene til analyser kan deles i to 
grupper den første i 2012 og den næste i 2015.

Her til kommer de implicitte krav, hvor der 
ikke skal afrapporteres direkte. Disse krav vil 
ofte hvis de analyseres i forhold til økonomien 
kunne anvendes til at tilvejebringe et bedre bes-
lutnings grundlag. 

Hvorvidt de implicitte krav vil blive håndteret 
med konkrete analyser vil være op til de enkel-
tes medlemslandes myndigheder at vurdere. 

Økonomisk og social analyse af vand-
områdernes udnyttelse
Det første krav til økonomiske analyser var 
den økonomiske og sociale analyse af van-
dområderne.

Der er to måder at anskue dette krav. 
• Opgøre de samlede velfærdsgevinster, de 

specifikke vandområder skaber for sam-
fundet. Estimer den økonomiske værdi 
af anvendelse af havområderne herunder 
velfærdsgevinster for alle brugere og ikke-
brugere. Der adskilles mellem dem der di-
rekte bruger vandområderne og dem som 
oplever en værdi ved at vide, at vandom-
råderne har en vis kvalitet. Dette kræver, 
beregningen af såvel brugs som ikke-
brugsværdier. Total Economic Value (TEV)  
er den værdi som samfundet oplevet ved at 
kunne anvende, i denne sammenhæng, det 
marine vand. 

• Opgøre sektorernes økonomiske fordel 
ved at bruge vandområder (kommercielle 
brugere, I modsætning til de ikke kom-

Økonomien i havstrategidirektivet
Havstrategidirektivet bygger på økosystem services tilgangen, som 

betyder at der er opstået et behov for at udvikle de økonomiske 

meto der og tilgange som anvendes til at udarbejdelsen af analyser. 

De øko nomiske analyser bliver anskuet som et centralt beslutnings 

redskab i forbindelse med implementeringen af direktivet og har 

fået en langt mere central rolle end i tidligere direktiver.  

Christina van Breugel

Figur 1. Tidslinje for de økonomiske krav relateret til implementeringen af HSD. Kilde: Egen 
illustration
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mercielle brugere såsom lystfiskere og lyst-
sejlere ). Estimer den værdi, der skabes ved 
at de direkte brugere, der nyder økono-
misk fordel ved at bruge vandområderne. 
For eksempel ved at vurdere de enkelte 
brugere / sektorers økonomiske afhæn-
gighed af de særlige vandressourcer via 
indikatorer, såsom økonomisk omsætning 
af sektorer, brutto-indkomst, beskæftigelse 
osv. (Finansiel analyse)

Det var vigtigt for at kunne opfylde kravet i 
artikel 8 1c at analysen blev udført i tæt sam-
arbejde med analyserne for artikel 8.1a og b, 
således at resultaterne fra artikel 8.1a og b 
kunne have et fokus der sikrede at disse an-
vendtes som grundlag og input i analysen 
knyttet til artikel 8.1c. 

Man skal være opmærksom på at resul ta-
terne af de to analyser kan være meget for-
skellige og at man ikke umiddelbart kan an-
vende resultatet fra den finansielle analyse 
som indikator for fordelingen i TEV op gø-
relsen. Det skal ses i lyset af at de gevinster, 
som samfundet oplever i form af ikke-mar-
kedsomsatte goder kan fordele sig f.eks. ge-
ografisk eller tidsmæssigt  helt anderledes 
end de gevinster, som de kommercielle sek-
torer oplever.

Økonomisk og social analyse af om-
kostningerne ved en forringelse af 
havmiljøet
Samtidig skulle medlemslandene leverer 
en analyse af de omkostninger som er for-
bundet med det tab som vil opleves hvis 
der ikke implementeres tiltag for forbedre 
miljøtilstanden. Forringelsen skal ses i for-
hold til i dag, hvis man vælger ikke at tage 
yderligere tiltag i forhold til at sikre eller 
forbedre havmiljøet. På figur 3 er illustreret 

med skravering, det som skal estimeres. Det 
skraverede område udgør forskellen mellem 
at have samme miljøtilstand som i dag og 
den miljøtilstand man vil opleve ved en frem-
skrivning af udviklingen (baselinjen). 

På samme måde som oven for giver dette 
to mulige typer af analyser.
• Velfærdstabet ved ”no action” eller ”busi-

ness as usual” (udgifter for samfundet 
ved ikke at gøre noget). Velfærdstab pga. 
den forventede forringelse af havmiljøet. 
Estimer ændringen i den samfundsøkono-
miske værdi af vandområderne ved en for-
ringelse af havmiljøet

• Finansielle tab i sektorerne af ikke at kunne 
udnytte vandområderne som hidtidig. Es-
timer de finansielle omkostninger forbun-
det med forringelse af det marine miljø for 
de relevante sektorer.

Danmarks artikel 8 analyse
Danmark har valgt at gennemføre den økono-
miske og sociale analyse efterspurgt i art. 
8.1.c, som en samfundsøkonomisk analyse. 
Til denne analyse anvendtes en analyseramme 
baseret på DPSIR  (Driving force, Pressures 
States Impacts Responses) til at beskrive den 
økosystemmæssige sammenhæng mellem 
sektorer og havmiljøet. DPSIR identificerer 
de velfærdsmæssige værdier, der i forbindelse 
med estimeringen af TEV (total economic 
value) knyttes monetære værdier til, således 
at der tilknyttes en værdi.

TEV indeholder den samfundsøkonomiske 
værdi af at kunne anvende havmiljøet. Værdi-
erne indeholder derfor såvel de direkte erh-
vervsmæssige værdier, men også opgørelser 
af de fordele og gener som opleves i et 
bredere samfundsmæssigt perspektiv.

Endelig blev estimeret de omkostninger, 
som samfundet vil opleve i 2020, hvis der ikke 
implementeres yderligere tiltag for at værne 
om havmiljøet, i forhold til i dag. Fortegn af-
hang direkte af den forventede udvikling i 
havmiljøet. Hvis det forventes, at det vil 
bedres vil værdien blev positiv og omvendt.

Værdien af at kunne udnytte havmiljøet
TEV blev for de udvalgte sektorer estimeret 
på baggrund af den værdi, som skabes ved, at 
det er muligt at anvende havet og det marine 
miljø. De udvalgte sektorer er:
• Fiskeri 
• Akvakultur
• Skibsfart
• Offshore olie og gas
• Offshore vindmøller
• Turisme og rekreative aktiviteter
• Råstofindvinding. 

Kontekst Tid Koncepter

Indledende vurdering af 
havområder (præambel 

nr. 24, art. 8 par. 1c)

15. juli 
2012

Økonomisk og social analyse af 
vandområdernes udnyttelse

15. juli 
2012

Økonomisk og social analyse af 
omkostningerne ved en forringelse af 

havmiljøet

Indsatsprogrammer
(art. 13 par. 3)

2015
Sociale og økonomiske konsekvenser af de 

påtænkte foranstaltninger

2015 Omkostningseffektive foranstaltninger

2015 Cost-benefit analyse af foranstaltninger

Medlemsstaternes 
undtagelser (præambel 

nr. 11, art. 14 par. 4)
2015 Disproportionale omkostninger

Fastsættelse af miljømål 
(Anneks IV nr. 9)

15. juli 
2012

Hensyntagen til økonomiske og sociale 
forhold 

Kilde: /2/ European Commission DG Environment (2010).

Tabel 1 Eksplicitte økonomiske krav.

Boks 1 Artikel 8 i HSD
Medlemsstaterne foretager for hver havregion eller subregion og under 
hensyn til eventuelle eksisterende data en indledende vurdering af de-
res havområder, der omfatter følgende:
a) en analyse af vandområdernes væsentlige egenskaber og karakteri-
stika og nuværende miljøtilstand baseret på de vejledende lister i tabel 
1 i bilag III og omfattende de fysiskkemiske egenskaber, habitattyper, 
biologiske egenskaber og hydromorfologi

b) en analyse af de væsentlige belastninger og påvirkninger, herunder 
fra menneskelige aktiviteter, af disse vandområders miljøtilstand, der

i)  er baseret på de vejledende lister i tabel 2 i bilag III og omfattende 
de forskellige belastningers kvalitative og kvantitative sammensæt-
ning samt mærkbare tendenser

ii) omfatter de vigtigste kumulative og synergistiske virkninger, og
iii) tager hensyn til relevante vurderinger, der er udarbejdet i medfør af 

gældende fællesskabslovgivning 
c)  en økonomisk og social analyse af vandområdernes udnyttelse 
samt af omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet/3/
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Valget af sektorer er sket på baggrund af en 
forventning om, at det er i de sektorer, de 
største værdier ved at kunne anvende havet 
skabes. Som det kan ses af tabellen nedenfor, 
er der store forskelle på den værdi, som 
skabes i de forskellige sektorer.

Hertil kommer, at der er mange ansatte i 
de enkelte sektorer. I en samfundsøkonomisk 
analyseramme tillægges dette normalt ikke en 
særskilt værdi, idet det antages, at disse vil 
kunne beskæftiges andre steder. Men da der 
ved summen af disse sektorer er tale om en 
betydelig andel af den samlede beskæftigelse 
i Danmark, betyder det, at det er vigtigt sær-
ligt at bemærke den beskæftigelsesmæssige 
effekt af at kunne anvende havet som en res-
source. 

Sektorernes påvirkning af havmiljøet
Det er forskellige deskriptorer, som bliver 
påvirket af aktiviteterne i sektorerne. I tabel-
len nedenfor er skabt et overblik over hvilke 
relationer, der er mellem påvirkningen af 
deskriptorerne og de aktiviteter som udføres 
i sektorerne.

Der forekommer såvel positive som nega-
tive påvirkninger, hvilket betyder, at der kan 
forekommemodsvarende effekter. Om disse 
vil ophæve hinanden eller hvordan de vil ind-
virke på hinanden er det på nuværende tid-
spunkt ikke muligt at afklare. Alligevel er for-
søgt i tabel 4 nedenfor at skabe et overblik 
over hvor meget de enkelte sektorer med-
virker til påvirkningen af deskriptorerne, 
således at det angives om de bidrager lidt el-
ler meget til påvirkningerne af deskriptoren.

Fremskrivning af miljøtilstanden i 
havet
Det blev vurderet, at de deskriptorer, hvor 
den nuværende indsats ikke vil kunne sikre 
god miljøstatus i 2020 er: 
• Biodiversitet 
• Havets fødenet 
• Havbundens integritet.
• Affald

Det betyder, at for alle de andre deskrip-
torer er der foranstaltninger eller regulering 
til stede eller fastlagt som gør, at det for-
ventes at en god økologisk tilstand kan opnås 
i 2020. Hvorvidt det er muligt at implemen-
tere tiltag, som kan sikre denne udvikling er 
ikke behandlet i denne analyse. 

Det pointeres, at det i denne fase af arbej-
det med havstrategidirektivet ikke kan ude-
lukkes, at der vil være yderligere deskriptorer, 
hvor der er problemer med at kunne opfylde 
god miljøtilstand i 2020 eller hvor tilstanden 
udvikles bedre end her forventet. Det skyl-
des, at havstrategidirektivet bygger på en 
økosystemtilgang, hvorefter det ikke på for-
hånd er givet, at mål og indsatser, som fast-
lægges og gennemføres af hensyn til de en-
kelte sektorer, også opfylder kravene om et 
velfungerende økosystem. Hertil kommer, at 
der endnu mangler både et teknisk udvikling-
sarbejde og en række politiske beslutninger, 
før mål og indsatser i havstrategidirektivet 
lægges fast.

Omkostningen ved en evt. forringelse 
af havmiljøet
Omkostningen ved en evt. forringelse af 
havmiljøet frem til 2020 for de sektorer, som 
er afhængige af kvaliteten af havmiljøet, er 
ikke estimeret i monetære værdier. Der er 
ikke belæg for at bestemme det forventede 
tab eksakt, idet der er stor usikkerhed for-
bundet med at vurdere, hvilken effekt en 
ændring i havmiljøet vil få på aktiviteterne i 
sektorerne. 

Det tab som vil opleves i sektorerne har di-
rekte sammenhæng med sektorens opgjorte 
TEV. Nogle aktiviteter vil blive påvirket af små 
ændringer i miljøtilstanden mens andre først 
vil opleve tab ved større ændringer. På samme 
måde vil størrelsen af TEV have en stor betyd-
ning for størrelsen af påvirkningen af den 
sam lede TEV. F.eks. vil en stor ændring i en 
sektor med lille TEV ikke betyde så meget for 
det samlede resultat. 

Tabel 5 viser hvilke miljø aspek ter, der har 
betydning for indkomsten i de udvalgte sek-
torer. For så vidt angår skibsfart, offshore olie- 
og gasproduktion, offshore vindmøller og 

Tabel 2. Implicitte økonomiske krav.

Kontekst Tid Koncepter

Implementering af 
indsatsprogrammet  (præambel nr. 

27)
2015 Forureneren betaler princippet

Undtagelser (preamble. nr. 30 and 32, 
art. 14 par. 1d)

2015

Hensyn til overordnede 
samfundsinteresser, der tillægges 

større vægt end de negative 
miljøpåvirkninger

Fællesskabsfinansiering (finansiering 
of foranstaltninger) (art. 22 par. 1 

and 2)
2016

Fællesskabets finansielle 
instrumenter

Indsatsprogrammet (Anneks VI, nr. 6) 2015 Økonomiske incitamenter

Kilde: /2/ European Commission DG Environment (2010).

Figur 2. Illustration af økonomisk analyse

Tabel 3 Samlet oversigt over TOTAL ECONOMIC VALUE i de forskellige sektorer i dag

Beskæftigelse Omsætning Total economic value

Antal beskæftigede DKK millioner
Samlet værdi, DKK 

millioner

Fiskeri 3681 955 955

Akvakultur 347,5 22,6 

Skibsfart 50.000 32600 1160 

Offshore olie og gas 1.734 51.000 41.000 

Offshore vindmøller 5.000 1.200 1500 

Turisme og 
rekreative aktiviteter

14.488 18 1.680

Råstofindvinding 340 26,5
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råstofindvinding, så er disse sektorer uafhæn-
gige af kvaliteten af det marine miljø, hvilket 
er markeret med orange i tabellen. Det bety-
der, at der ikke på baggrund af en ændring i 
tilstanden af miljøaspekterne, vil være en æn-
dring i de pågældende sektorers indtjenings-
muligheder. 

I modsætning hertil, så er fiskeri, akvakul-
tur og turisme og rekreation afhængige af 
miljøkvaliteten (markeret med grøn i tabel-
len), hvorfor en ændring i en eller flere af 
miljøaspekterne vil få betydning for den for-
ventede indtjening i sektoren.  Det bemærkes 
i den forbindelse, at for miljøaspekterne bio-
diversitet, havets fødenet, havbundens integ-
ritet og affald (angivet med X i anden række) 
så kan allerede igangsatte eller planlagte initi-
ativer ikke forventes at ville være tilstrækkelig 
til at sikre en god miljøtilstand i 2020.

For hver sektor er illustreret hvilke af 
miljøaspekterne, den pågældende sektor er 
særlig afhængig af (markeret med grønt). En 
ændring af et eller flere af disse aspekter må 
derfor forventes at få en effekt på indtjenin-
gen i sektoren, og derved på total economic 
value. 

Det vil sige, at hvis f.eks. biodiversiteten 
forbedres, så må det forventes at have en pos-
itiv indvirkning på fiskeri og turisme sek-
toren. 

For de resterende miljøaspekters vedkom-

mende, vil der for nogle kunne forventes en 
forbedring frem til 2020, mens andre som 
minimum vil være på samme niveau som i 
dag. 

Det var en kort præsentation af den første 
økonomiske analyse som er gennemført for 
Danmark i forhold til at støtte implementerin-
gen af HSD. Denne analyse skal betragtes 

som en opgørelse af værdien af det marine 
vand i dag. Dertil kommer fremskrinvingen af 
værdien hvis vi ikke foretager os noget. Disse 
to analyse resultater vil f.eks. kunne anvendes 
når der skal udarbejdes indsatsplaner. Så det 
er muligt at vurderer hvor effektivt et tiltag vil 
være i forhold til de omkostninger som er for-
bundet dertil. 

Tabel 4. Oversigt over hvilke sektorer som påvirker hvilke deskriptorer, samt hvor meget sektorerne bidrager med. 

Ds. 1 Ds. 2 Ds. 3 Ds. 4 Ds. 5 Ds. 6 Ds. 7 Ds. 8 Ds. 9 Ds. 10 Ds. 11

Biodi-
versitet

Invasive 
arter

Fiske-
bestand

Havets 
fødenet

Eutro-
fiering

Hav-
bunden

Hydro-
grafi

Forure-
nende 
stoffer

Kvalitet 
af kon-
sumfisk

Affald
Energi/

støj

Fiskeri ÷÷ ÷÷÷ ÷÷÷ ÷÷÷

Akvakultur

Skibsfart ÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷÷ ÷ ÷÷ ÷÷

Offshore 
olie og gas

÷ ÷ ÷ ÷÷÷ ÷ ÷÷

Offshore 
vindmøller

÷/+ + ÷ ÷ ÷÷

Turisme og 
rekreative 
aktiviteter

÷ ÷ ÷ ÷ ÷

Råstof-
indvinding

÷÷ ÷÷ ÷÷÷ ÷

Jagt

Kabler og 
rørledninger

+ + ÷/+ ÷

Kunstige rev ++ ++ ++ ++

Landvinding ÷ ÷ ÷ ÷÷÷

Note: 
÷ sektoren bidrager marginalt eller lokalt til en negativ påvirkning af deskriptoren
÷÷ sektoren bidrager til en negativ påvirkning af deskriptoren
÷÷÷ sektoren bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af deskriptoren
+ sektoren bidrager marginalt eller lokalt til en positiv påvirkning af deskriptoren
++ sektoren bidrager til en positiv påvirkning af deskriptoren

Figur 3: Illustration af omkostningen ved forringelse af miljøtilstanden
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Tabel 5 Miljøaspekter med negativ indflydelse på indtjeningen i sektorerne, og basisscenar-
ieudvikling i perioden 2010-2020 

Biodiver-
sitet

Invasive 
arter

Fiske-
bestand

Havets 
fødenet

Eutro-
fiering

Havbun-
den

Hydro-
grafi

Foruren-
ende 

stoffer

Kvalitet 
af kon-
sumfisk

Af-
fald

Energi/
støj

Ikke opfylde GES 
i 2020

X X X X

Fiskeri

Akvakultur

Skibsfart

Offshore olie 
og gas

Offshore 
vindmøller

Turisme og 
rekreative 
aktiviteter

Råstofindvinding

Biodiversitet i skønlitteraturen 
Blandt vore biodiversitets digtere rager Inger Christensen tårnhøjt 
op. Hvis hun ikke var død i 2009 havde hun fået Nobelprisen i 
litteratur i årene umiddelbart efter. Hendes sonetkrans ’Sommer-
fugledalen’ er et enestående værk i dansk litteratur/1/. Den udkom i 
1991.

Som jeg har beskrevet I min magisterkonferens består en sonet af 
14 linjer med en fast rimstruktur, der ikke kan fraviges: A B A B - C D 
C D - E F E - G H G. Det lyder simpelt men i en sonetkrans bliver det 
en stor udfordring. I en sonetkrans er der 15 sonetter. Den sidste 
sonet, mestersonetten, består så af begyndelseslinjen fra hver af de 
14 forudgående sonetter. 
Mestersonetten i ’Sommerfugledalen’ /1/ lyder:

De stiger op, planetens sommerfugle
I Brajcinodalens1 middagshede luft,
Op fra den underjordisk bitre hule,
Som bjergbuskadset dækker med sin duft.

Som blåfugl2, admiral og sørgekåbe,
Som påfugløje3 flagrer de omkring
Og foregøgler universets tåbe
Et liv der ikke dør som ingenting.

Hvem er det der fortryller dette møde
Med strejf af sjælefred og søde løgne
Og sommersyner af forsvundne døde?

Mit øre svarer med sin døve ringen:
Det er døden som med egne øjne
Ser dig an fra sommerfuglevingen4.
Noter:

1) Dal i Makedonien, kendt for sine mange sommerfugle

2) se Figur 3

3) se Figur 4

4) henvisning til problemerne med biodiversiteten  

ikke blot på Balkan men i hele Europa

Inger Christensen beskriver sommer-
fuglene som en miljøindikator, noget 
som Det europæiske Miljøagentur har 
opdyrket senere i stor stil. Man har nu over 200 miljøindikatorer /2/.
/1/ Christensen, I. 1998. Samlede digte. Gyldendal, København

/2/ Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, European Environmen-

tal Agency, ISBN 978-92-9213-346-7, doi: 10.2800/66071

Figur 1. Inger Christensen 1962 hvor hun debuterede. Det var fire 
år før jeg blev født.
Figur 2. Francesco Petraca 1304-1374, sonetformens skaber
Figur 3. Skovblåfugl, Celastrina argiolu. Foto: Mads Linnemann 
Filskov
Figur 4. Dagpåfugleøje, Aglais iou. Foto: Mads Linnemann Filskov
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