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Der er ved udgangen af 2003 etableret våd-
områdeprojekter på 1.880 ha, mens der for 
yderligere ca. 830 ha er bindende aftale med 
lodsejerne (4). Udover disse projekter, er der 
godkendt projekter for yderligere 5.200 ha., 
hvoraf 60 pct. har fået bevilliget midler. Ikke 
alle godkendte projekter har fået bevillinger, 
fordi midlerne til engangskompensation i 
regi af Skov- og Naturstyrelsen blev opbrugt 
i løbet af 2003. Endelig har yderligere ca. 
7.000 ha fået midler til forundersøgelser. 
Fordelingen af ansøgte og etablerede arealer 
opgjort ved udgangen af 2003 og fordelingen 
på amter fremgår af figur 1. Der er stor for-
skel på antallet af godkendte projekter i de 
enkelte amter.

Det kan måske komme som en overrask-
else for nogle, at det ansøgte areal for vådom-
rådeprojekter under VMPII har oversteget 
16.000 ha, der var det oprindelige mål. Når en 
del projekter er stoppet skyldes det primært  
omfang af økonomisk kompensation og util-

strækkelig kvælstoffjernelse. Kravet omkring 
kvælstoffjernelse kan dog også delvist relat-
eres til økonomien, idet der kræves en høj 
kvælstoffjernelse, såfremt tilsagnsbeløbet skal 
være højere end 25.000 kr. pr. ha. Endvidere 
har krav til forbedret naturindhold og lodsejer-
modstand været en medvirkende årsag til at 
projekterne er opgivet. Det kan konkluderes, 
at såfremt der fra starten havde være en 
højere økonomisk ramme fra koordinations-
udvalget, svarende til anbefalingen i den øko-
nomiske midtvejsevaluering, ville antallet af 
accepterede projekter havde været højere 
end i dag. Omvendt har nogle projekter været 
så dyre, at de selv i denne situation ville være 

blevet accepteret.
Det gennemsnitlige tilsagnsbeløb, ved 

udgangen af 2003 er opgjort til ca. 32.700 kr. 
pr. ha, hvortil kommer medfinansiering fra 
amterne på 19.000 kr. pr. ha, således at den 
samlede projektpris bliver 51.700 kr. pr. ha. 

Hvad angår miljøvurderingen, så anvender 
Danmarks Miljøundersøgelser i dag et gen-
nemsnit på 265 kg pr. ha i reduceret N-udvas-
kning, hvilket er på niveau med amternes vur-
dering af projekterne. Da der oprindeligt blev 
forventet en reduktion på 350 kg N pr. ha, har 
dette sammen med det lavere arealomfang 
medvirket til, at den samlede miljøeffekt re-
duceres fra 3.600 tons N til 800 tons N. 

Hvad har de accepterede projekter 
kostet ?
En analyse af de 53 projekter, der er blevet ac-
cepteret ved udgangen af 2002 viser, hvilket 
økonomisk tilsagn koordinationsudvalget har 
bevilliget, og hvor meget det enkelte amt har 
medfinansieret. (3). Analysen omfatter 4.489 
ha, hvorfor alle de projekter der er blevet 
gennemført og lavet bindende aftaler for i 
2003 indgår. Det samlede projektbeløb vil 
typisk være højere end tilsagnet fra koordina-
tionsudvalget. Når amtet har givet et ekstra 
tilskud skyldes det primært to forhold:

1. Det angivne tilsagn fra koordinationsud-
valget er ikke stort nok til at projektet kunne 
gennemføres, hvorfor amtet har givet et til-
skud.    

Vådområder er et omkostningseffektivt 
virkemiddel
Der er ved udgangen af 2003 etableret bindende aftaler vedrørende 

vådområdeprojekter på ca. 2.700 ha under Vandmiljøplan II. Der er 

fortsat vækst i arealomfanget, men det oprindelige mål på 16.000 ha 

nås ikke. Det skyldes bl.a., at det har taget længere tid end forventet 

at etablere projekterne, men også finansieringsmulighederne har 

været afgørende. Denne artikel fokusere på omkostningerne ved de 

godkendte projekter, men også på de store forskelle der er mellem 

amter hvad angår godkendte projekter og medfinansiering. Ana-

lyserne er nærmere beskrevet i den økonomiske slutevaluering af 

Vandmiljøplan II (2).
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Figur 1. Vådområdearealer fordelt på amter op-
gjort pr. 31.12.2003. 
Bem: Gennemført udgør 1882 ha, bevilliget udgør 
5.210 ha og bevilliget forundersøgelser udgør 7.220 
ha.
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Grundvandsmodeller

2. Amtet har i forbindelse med projektets 
tilblivelse ønsket ekstra elementer indføjet 
(rekreative formål, natur og vandløbsrestaure-
ring m.m.), som de har finansieret.

Det er ikke muligt præcist at angive, hvor 
meget af tillægsfinansieringen fra amtet der 
omfatter hver af disse forhold, men det an-
slås, at 20-30 % af amtets ekstra tilsagn kan in-
dplaceres under punkt 1. Denne procentsats 
er imidlertid meget usikker og gælder kun 
som gennemsnit for alle projekter. Udover 
den her angivne medfinansiering fra amtet 
har nogle projekter opnået finansiering fra 
kommuner, fonde og EU. Disse er ikke med-
taget i opgørelsen.  Af det samlede projekt-
beløb bevilliget til alle projekter ved udgan-
gen af 2002 på 206 mio. kr. har 
koordinationsudvalget bevilliget de 150 mio. 
kr. og amternes resten, svarende til 27%. 

Sammenhængen mellem arealomfang og 
tilsagn/projektbeløb for de enkelte projekter 
er nærmere beskrevet i figur 2. Som det frem-
går, har de laveste tilsagn været på ca. 15.000 
kr. pr. ha, mens de højeste tilsagn har ligget 
på 55.000 kr. pr. ha. Den samlede projektpris 
svinger fra 16.000 kr. pr. ha til lige over 
100.000 kr. pr. ha. Det er tydeligt, at tilsagn 
mellem 25.000 og 40.000 kr. pr. ha har været 
det hyppigste, mens der for de samlede pro-
jektbeløb er større variation. En række af de 
dyreste projekter har været projekter, som de 
pågældende amter meget gerne ville have 
gennemført. 

En tilsvarende beskrivelse i relation til de 

enkelte projekters omkostningseffektivitet 
fremgår af figur 2. Ved omregning til det år-
lige beløb er der anvendt en uendelig tid-
shorisont og en rente på 4 pct. Set i forhold til 
de givne tilsagn ligger de fleste projekter om-
kring 5 kr. pr. kg N, mens det samlede pro-
jektbeløb typisk giver omkostninger på 5 - 7 
kr. pr. kg i reduceret N-udvaskning. Det skal 
erindres, at der i det samlede projektbeløb, 
kan være indeholdt elementer med henblik 
på at forbedre de rekreative værdier af projek-
tet, hvorfor der opnås andre gevinster ved 
disse projekter end blot kvælstoffjernelse. 

Hvad angår naturgevinster ved etablering af 
vådområder har dette været omdiskuteret, 
men det kræves nu, at projekterne samlet skal 
give en øget naturværdi. Der er dog ikke i 
denne sammenhæng gjort forsøg på at kvan-
tificere denne værdi nærmere bl.a. fordi den 
variere meget fra projekt til projekt. Endvi-
dere betyder de fleste projekter en reduktion 
i omkostningerne til vandvedligeholdelse, 

udgifter til at pumpe vand bort m.m. Dette er 
heller ikke indregnet. Alle disse forhold er 
dog med til at reducere omkostningerne målt 
pr. kg N. 

Projektbeløb og areal fordelt på 
amter
Efter gennemgangen på projektniveau vil det 
også være relevant at gennemgå projekterne i 
forhold til de tilsagn, der er givet i de enkelte 
amter. I tabel 3 er anført arealer og tilsagns-
beløb for de enkelte amter undtagen Born-
holm, der ikke har nogle vådområdeprojek-
ter. 

Som det fremgår af tabellen, er der en be-
tydelig variation i det beløb som de enkelte 
amter anvender på vådområde projekter. 
Gennemsnittet er som nævnt ca. 45.000 kr. 
pr. ha, men det variere fra over 50.000 kr. pr. 
ha i 4 amter til under 30.000 kr. pr. ha i Ribe 
og Ringkøbing Amt. Det er tydeligt, at den 
økonomiske støtte til vådområdeprojekter er 
meget forskellig i de enkelte amter. 

Analyser viser, at Vestsjælland og Viborg 
Amt har haft et stort areal, hvor projekterne 
er stoppet, mens Nordjylland, Fyn og Sønder-
jylland kun har et meget lille areal, der er 
stoppet (2). Generelt gælder, at de amter der 
er aktive omkring etableringen af vådområde-
projekter og gerne yder medfinansiering 
både har de fleste projekter og de færreste 
projekter, der bliver stoppet undervejs. Nord-
jyllands Amt synes dog her at være en und-
tagelse, idet de har mange projekter selvom 
medfinansieringen fra amtet er beskeden. 
Det kunne forklares ved, at projekterne ge-
nerelt er billigere, men tilsagn fra koordina-

Figur 2. Tilsagn og projektbeløb som funktion af 
det samlede areal (opgørelse pr. 31.12.2002)
Kilde: SNS (2003b) egne beregninger

Figur 3. Omkostningseffektivitet (kr. pr. kg N i 
reduceret udvaskning) i forhold til den samlede 
reduktion i N-udvaskning.
Kilde: Egne beregninger
Bemærkning: De årlige omkostninger er beregnet 
udfra en uendelig annuitet og en rente på 4 pct.
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tionsudvalget er dog blandt de højeste.
En analyse af tidligere forundersøgelser be-

skrevet i den økonomiske Midtvejsevaluering 
af VMPII viser iøvrigt, at forundersøgelserne 
rammer det faktiske tilsagnsbeløb ganske 
godt, men at det samlede projektbeløb ofte 
bliver noget højere måske fordi amtets øn-
sker til projektet ikke indgår (2) og (5).  

Afslutning
Etableringen af vådområdeprojekter tager 
relativ lang tid, men mange har nu fået øjnene 
op for gevinsterne ved disse projekter. Ikke 
alle godkendte projekter har kunnet få tilsagn 
om støtte i 2003 fordi mange har søgt om en-
gangstilskud. Det er derfor i VMPIII-aftalen 
indføjet, at der etableres 4.000 ha med en-
gangsudbetaling blandt de projekter, der 
allerede er undervejs eller som er godkendt. 
Penge til denne del hentes fra ubrugte VMPII-

midler, der var afsat til vådområdeprojekter 
med løbende udbetaling. Den fremtidige stat-
slige finansiering af vådområdeprojekter sker 
over MVJ-ordningerne bl.a. fordi EU her ty-
pisk medfinansiere 60 pct. af udgifterne. 

Det vurderes, at der samlet kan blive etable-
ret 8-10.000 ha vådområdeprojekter indenfor 
VMPII-VMPIII med udgangspunkt i de alle-
rede indkomne ansøgninger, såfremt der er 
tilstrækkelige midler. Målet for kvælstoffjernel-
sen på 3.600 tons N nås ikke, men et niveau 
på 2.000 – 2.500  tons N synes indenfor 
rækkevidde. 

Der er i perioden 1998 til 2003 sket en stig-
ning i tilsagn fra koordinationsudvalget og en 
væsentlig stigning i amternes medfinansie-
ring. Dette har været nødvendigt for at nå det 
arealomfang, hvor der i dag er givet tilsagn. 
Vådområder er selv ved de høje projektbeløb 
fortsat et meget omkostningseffektivt 

virkemiddel. 
Analysen viser endelig, at der er stor forskel 

mellem de enkelte amter, hvad angår ansøg-
ninger, etablerede projekter og tilskud fra 
amtet. Det konkluderes, at amternes engage-
ment og medfinansiering synes at fremme 
både antallet af projekternes og chance for at 
de enkelte projekter bliver gennemført.

BRIAN H. JACOBSEN er seniorforsker ved Fødevareøkono-

misk Institut (brian@foi.dk)
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Figur 4. Tilsagn fra koordinationsudvalg og samlet 
projektpris for vådområdeprojekter opgjort ultimo 
2002. 
Kilde: SNS (2003b) og egne beregninger.

Tabel 1. Vådområder fordelt på amter udfra tilsagn pr. 31.12.2002

Areal Kg /ha
Tilsagn 

Koordination
(kr./ha)

Amt
Tilsagn
(kr./ha)

I alt
(kr./ha)

Omkosteff.  (kr. pr. 
kg N)

København 20 321 40.000 15.441 55.441 6,9
Vestsjælland 134 218 36.183 36.183 6,6
Storstrøm 166 259 34.765 34.765 5,4

Fyn 924 232 28.617 25.024 53.640 9,2
Sønderjylland 669 310 33.943 18.045 51.988 6,7

Ribe 180 178 20.830 3.055 23.885 5,4
Vejle 684 313 38.195 9.625 47.820 6,1

Ringkøbing 94 239 25.226 25.226 4,2
Århus 448 333 32.644 26.313 58.957 7,1
Viborg 108 320 34.871 . 34.871 4,4

Nordjylland 1.062 238 35.564 1.434 36.998 6,2
Gennemsnit 4.489 268 33.187 12.464 45.651 6,8

Bem: Kvælstofeffekt er baseret på opgørelse foretaget af de enkelte amter.

Kilde: SNS (2003b) og egne beregninger.


