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Abstract 

I analyserne for Ringkøbing Amt er omkostningerne ved vådområder, efterafgrøder, 
lavere kvælstoftilførsel og reduceret husdyrhold beregnet. Landbrugets indtjeningstab 
er i analyserne hovedsagligt estimeret med en ny jordrentemodel udviklet på Fødeva-
reøkonomisk Institut. De udvalgte virkemidler er efterfølgende samlet i fire scenarier 
hvor fokus er på scenarierne 2 og 3, der reducerer kvælstoftilførselen til Ringkøbing 
Fjord med henholdsvis 20 og 35 pct. Ringkjøbing Amt har anslået at fuld implemente-
ring af Vandmiljøplan II og effekten af Skjern Å projektet vil bidrage med yderligere 
15 pct., således de samlede reduktioner ved scenarierne 2 og 3, bliver hhv. 35 og 50 
pct. i forhold til belastningen i 2001. Amtets omkostninger ved disse to scenarier er 
2,5 mio. kr. årligt. såfremt de nationale MVJ-ordninger kan anvendes. Uden national 
finansiering vil amtets omkostninger stige til 26-28 mio. kr. årligt. Erhvervets om-
kostninger stiger fra 1 mio. kr. årligt ved scenario 2 til 45 mio. kr. årligt ved scenario 
3 grundet reduktion i husdyrholdet. Endvidere vil et skift fra scenario 2 til 3 øge om-
kostninger og tab af arbejdspladser for følgeerhverv. Omvendt vil det ikke med scena-
rio 2 være muligt at nå Ringkøbing Amts målsætning om en sigtedybde på 2 meter i 
Ringkøbing Fjord når der samtidig er et ønske om  en lav saltholdighed i Fjorden. 
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Forord 

Dette Working Paper er en konsulent rapport udarbejdet for Ringkøbing Amt i efter-
året og vinteren 2003/04. Formålet er at beskrive omkostningerne ved at reducere den 
mængde kvælstof der tilføres Ringkøbing Fjord. Med den anvendte jordrentemodel er 
det således muligt at målrette fx udtagning mod områder hvor det er billigst. Kombi-
neret med kendskab til udvaskningen er det muligt at finde de mest omkostningsef-
fektive virkemidler. Denne konsulentrapport giver sammen med de andre konsulent-
rapporter i projektet mulighed for at Ringkøbing Amt kan vælge hvor det er billigst at 
opnå de ønskede miljømål.  
 
Forudsætninger for de gennemførte analyser er opstillet i samarbejde med de andre 
konsulenter på opgaven omfattende Danmarks Jordbrugsforskning/Conterra og Dansk 
Hydraulisk Institut (DHI).   
 
Working paperet er udarbejdet af forsker Jens Abildtrup, forsker Jens Erik Ørum, se-
niorforsker Jørgen Dejgaard Jensen og seniorforsker Brian H. Jacobsen. Seniorforsker 
Brian Jacobsen har fungeret som projektleder og har forestået den afsluttende redige-
ring.   
 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut 
 
Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi, April 2004 
 
 

Johannes Christensen 
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Sammendrag  

I dette Working Paper har Fødevareøkonomisk Institut (FØI) analyseret omkostnin-
gerne for landbruget og Ringkøbing Amt ved en reduktion af næringsstofbelastningen 
af Ringkøbing Fjord. Udgangspunktet for analysen er en kortlægning af landbrugets 
driftsøkonomiske forhold i Ringkøbing Fjords opland på basis af geografisk relatere-
de landbrugsstrukturdata. Analysen viser, at der er stor variation i landbrugsindtjenin-
gen i området, hvilket skyldes forskelle i jordtype, husdyrtæthed, bedriftstype mv. De 
gennemførte analyser er i øvrigt koordineret med Ringkøbing Amt, DJF/Conterra og 
Dansk Hydraulisk Institut (DHI). 
 
Omkostningerne er estimeret ved en målsætning om henholdsvis en 20 pct. og 35 pct. 
reduktion af kvælstofbelastningen i fjorden ud over den reduktion, som følger af fuld 
implementering af Vandmiljøplan II og Skjern Å projektet. Ringkjøbing Amt anslår at  
fuld implementering af Vandmiljøplan II og Skjern Å projektet vil reducere kvælstof-
belastningen til fjorden med 15 pct. i forhold til belastningen i 2001.  
 
Reduktionen på 20 pct. (Scenario 2) opnås ved etablering af 4.185 ha vådområder, ud-
læg af yderligere 5.900 ha med efterafgrøder og 6.700 ha med reduceret kvælstof-
norm. Reduktionen på 35 pct. (Scenario 3) opnås ved yderligere at reducere kvælstof-
normen på 1.600 ha og en reduktion af husdyrholdet med 20 pct. i udpegede områder. 
De drifts– og samfundsøkonomiske konsekvenser er opsummeret i nedenstående ta-
bel. 
 
Implementering af virkemidlerne i scenario 2 vil koste 3,7 mio. kr årligt, mens om-
kostningerne ved scenario 3 er ca. 47,5 mio. kr. årligt. Omkostningerne for landbruget 
og amtet vil afhænge af om landbruget skal have kompensation for indkomsttabet, og 
hvem der finansierer denne kompensation. Generelt vil det beregnede jordrentetab 
være mindre end det tilskudsniveau der er nødvendig for at landmænd ønsker at del-
tage i frivillige projekter.  
 
Hvis omkostninger ved efterafgrøder og reduceret husdyrhold skal bæres af erhvervet 
vil det koste erhvervet 1,2 mio. kr. henholdsvis 43,9 mio. kr. årligt. Hvis det er muligt 
at benytte MVJ-ordningerne, som finansieres af den danske stat og EU, til gennem-
førsel af reduceret kvælstoftilførsel og etablering af vådområder, vil omkostningerne 
for Ringkøbing Amt kun være ca. 2,5 mio. kr. årligt, som vil gå til anlægsomkostnin-
ger og administration ved etablering af vådområder. 
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Hovedresultater: Årlige omkostninger og beskæftigelseseffekter 
  
 Virkemidler Sce. 2 Sce. 3 
 Våd-

områder5)
Efteraf-
grøder

N-Norm-
reduktion

Red. hus-
dyrhold

20% N- 
reduktion 

35% N-
reduktion 

  
Arealomfang (ha) 4.185 5.900 8.300 6)  
Antal dyreenheder (DE) 29.000  
  
Omk. for erhverv og amt  (mio. kr.) 2.5 1,2 0 43,9 3.7 47,6
- heraf for erhverv (mio. kr.)1)  0 1,2 0 43,9 1,2 45,1
- heraf for amt  ved MVJ (mio. kr.) 2)  2,5 0 0 0 2,5 2,5
  
Omk. for amt uden MVJ (mio. kr.)3) 17,2 0 8,7/10,8 0 25,9 28,0
Red. værditilv. i følgeerhverv. (mio.kr) 10 0 20 300 30 330
  
Beskæftigelseseffekter (antal 4) 50 0 70 1.030 120 1.150
- heraf i landbrug (antal) 30 0 40 550 70 620
- heraf i følgeerhverv (antal) 20 0 30 480 50 530
  

1)  Amtet omkostninger ved anvendelse af nationale MVJ-ordninger 
2)  Amtets omkostninger uden anvendelse af nationale MVJ-ordninger  
3)  De anførte omkostninger svarer til tilskud med MVJ-ordning. Såfremt der anvendes jordrentetabet ud-

gør omkostningen til sammenligning 15,6 og 16,6 mio. kr. årligt for scenario 2 og 3.  
4)  Beskæftigelse er opgjort i heltidsansatte pr. år (afrundede værdier).  
5)  Muligheden for at få afkoblet støtte er ikke indregnet i analysen af vådområder 
6)  Der etableres 6.700 ha i scenario 2 og 8.300 ha i scenario 3.  
  

 
 
Det er dog meget usikkert i hvilken udstrækning Ringkøbing Amt vil kunne øge area-
let med MVJ-aftaler og vådområder med anvendelse af national medfinansiering. 
Uden national finansiering vil amtet omkostninger udgøre næsten 26 mio. kr. og 28 
mio. kr. årligt for scenario 2 og 3. Det er her antaget at amtets tilskud vil svare til 
MVJ-tilskuddet. Det beregnede jordrentetab er omtrent halvt så store.  
 
Hvad angår omkostninger og beskæftigelseseffekter for følgeerhvervene er det pri-
mært reduktionen i husdyrholdet der har betydning. Effekterne på følgeerhverv som 
følge af scenario 2 er derfor beskedne, mens omkostningerne ved scenario 3 udgør 
330 mio. kr. årligt og beskæftigelseseffekten udgør 1.150 arbejdspladser, heraf knap 
halvdelen i følgeerhvervene. Reduktionen i arbejdspladser vil ikke nødvendigvis ske i 
Ringkøbing Amt. Det formodes at en del af den frigjorte arbejdskraft på sigt finder al-
ternativ beskæftigelse.     
 
Det konkluderes at de valgte virkemidler er de samme som i forarbejdet til Vandmil-
jøplan III er udpeget som nogle af de mest omkostningseffektive. Af teknologiske 
muligheder er der peget på etablering af biogasanlæg eventuelt kombineret med sepa-
rationsanlæg for at fremme en omfordeling af husdyrgødningen fra høj risikoområder 
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nær Ringkøbing Fjord til lav risikoområder længere fra Fjorden. Endvidere vil denne 
omfordeling reducere fosforoverskuddet. 
 
Det forventes at den almindelige udvikling i landbruget i kombination med EU-
reformen fra 2003 yderligere vil reducere kvælstofoverskuddet. Samlet kan det på na-
tionalt plan give en reduktion i kvælstofoverskuddet på ca. 10 pct., men effekten for 
amtet er ikke analyseret særskilt. EU-reformen synes ikke afgørende at ville ændre 
jordpriserne, men der kan ske en fremgang i indtjeningen for svineproduktionen på 
bekostning af indtjeningen i mælkeproduktionen.  
 
Det er på nuværende tidspunkt meget usikkert om Ringkøbing Amt kan få tilladelse 
fra Miljøministeriet til at lempe målsætningen om bl.a. sigtedybden i Ringkøbing 
Fjord. Den nuværende målsætning opfyldes kun ved scenario 3 eller 4.  
 
Analysen her viser at det både for amt og erhverv vil koste en del mere at opnå det 
samme miljømål ved et lavere saltindhold i Fjorden. Om disse meromkostninger 
modsvarer gevinsterne er et politisk spørgsmål. Der er ikke her foretaget en 
værdisætning af gevinsterne. 
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1. Introduktion 

1.1. Baggrund 

Ringkøbing Amt er, som andre amter i Danmark, i gang med at vurdere, hvorvidt de 
opstillede miljømålsætninger kan nås med de nuværende virkemidler. Den forøgede 
interesse skal også ses i lyset af EU’s Vandrammedirektiv, der over en årrække også 
skal implementeres i Danmark. Af Vandrammedirektivet fremgår det bl.a., at de op-
stillede regionale mål skal nås senest i 2015, og at der i 2009 skal være bindende 
handlingsplaner, der sikrer at de opstillede mål nås. I forhold til tidligere dansk regu-
lering (fx Vandmiljøplan I) skal målopfyldelsen nu ske for de enkelte oplande og ikke 
kun på nationalt plan. 
 
For Ringkøbing Fjord er forholdene kompliceret af, at også saltindholdet i fjorden 
spiller en afgørende rolle for miljøtilstanden. I 1995 blev saltholdigheden øget fra 6-8 
‰ til 8-15 ‰. En positiv faktor ved den højere saltholdighed er den øgede forekomst 
af sandmuslinger der har ført til markant klarere vand. En negativ faktor har været en 
hurtig og kraftig tilbagegang i bundvegetationen da en mere salttolerant bundvegeta-
tion har haft svært ved at blive etableret (Ringkøbing Amt, 2003).  
   
Der har de senest år været et folkeligt ønske om at få nedsat saltholdigheden i Ring-
købing Fjord til det tidligere niveau og Ringkøbing Amt vurdere at den nuværende 
tilstand ikke er acceptabel. Problemerne er primært manglende vegetation, men også 
kraftig stigning i søsalat, flere krabber og dårligere forhold for fiskeriet (Ringkøbing 
Amt, 2003). 
 
Den analyse, der blev gennemført af Ringkøbing Amt i foråret 2003, viste, at det var 
muligt med en saltholdighed på 8-15 ‰  at opnå de ønskede mål for bl.a. sigtedybden 
i Ringkøbing Fjord. Dette krævede en investering på max. 4 mio. kr. til sikring af slu-
sen.  Såfremt saltholdigheden skulle sænkes ville dette kræve en reduktion af kvæl-
stofbelastningen af fjorden med over 50 pct. i forhold til 2001 niveauet for at opnå de 
opstillede mål for miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord.  
 
Kvælstofudvaskningen er faldet med ca. 22 pct. siden begyndelsen af 90’erne og frem 
til 2001. Endvidere forventes der en yderligere effekt af Vandmiljøplan II på ca. 15 
pct. 
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Ringkøbing Amt har på den baggrund bedt Danmarks JorbrugsForskning/Conterra 
APS, Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og Fødevareøkonomisk Institut (FØI) om at 
gennemføre en række analyser med henblik på at give et bedre beslutningsgrundlag 
for valg af virkemidler ved forskellige målsætninger. 
 
Opgaverne er opdelt mellem konsulenterne således at : 
 
DJF/Conterra varetager analyser af kvælstofudvaskningen 
DHI varetager analyser af kvælstoftransporten fra rodzonen til fjorden  
FØI foretager de økonomiske analyser  
 
Dette Working Paper beskriver de analyser, som FØI har gennemført. Udformningen 
af opgaverne er sket i dialog med Ringkøbing Amt og er baseret på en række data fra 
FØI og Conterra/DJF. De fire opgaver har været:  
 
Opgave 1: Analyse af indtjeningen i udgangssituationen for bedrifter i oplandet 
 (afsnit 2)  
Opgave 2:  Analyse af udvalgte scenarier (bl.a. vådområder og efterafgrøder)  

(afsnit 3-5) 
Opgave 3: Analyse af de afledte effekter på regional beskæftigelse (afsnit 6) 
Opgave 4:  Perspektiver for landbruget på længere sigt (ny EU-reform m.m.)  

(afsnit 7) 
  
Afslutningsvis er der i afsnit 8 foretaget en opsummering af resultaterne i forhold til 
de overordnede scenarier som Ringkøbing Amt har opstillet. Disse scenarier er nær-
mere beskrevet i næste afsnit. 

1.2. Scenarier  

De økonomiske analyser tager udgangspunkt i tre opstillede scenarier for reduktion af 
næringsstoftilførselen til Ringkøbing Fjord, som er formuleret af Ringkøbing Amt 
(Ringkøbing Amt, 2003). Der er i scenarierne benyttet to niveauer for saltholdighed i 
fjorden på henholdsvis 6-8 ‰ til 8-15 ‰. Et vigtigt miljømål er sigtedybden og plan-
teudbredelsen. I de opstillede scenarier varierer målsætningen om sigtedybden fra 1,3 
til 2,0 meter. Valg af mål kan endvidere sammenholdes med den eksisterende strategi  
(scenario 4). Endelig er der i tabel 1.1 opstillet en række virkemidler, der skal sikre 
gennemførsel af de pågældende mål. Virkemidlerne er udvalgt og præciseret af Ring-
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købing Amt i samråd med de tilknyttede konsulenter. Det er disse virkemidler, som 
Fødevareøkonomisk Institut har foretaget en økonomisk analyse af. 
 
De opstillede niveauer for reduktion i N-tilførsel til fjorden er sat i forhold til 2001 
niveauet, hvor afstrømningen til fjorden var ca. 5.800 tons N. Det forventes nu, at 
VMPII aftalen og Skjern Å projektet vil give en yderligere reduktion på 870 tons N 
(15 pct.). Dette svarer til at tilførselen falder til ca. 4.930 tons N. Dette vil alene være 
nok til at opfylde kravene i scenario 1 og 4, og de kan i denne sammenhæng gennem-
føres uden meromkostninger, idet der i tilfælde af scenario 1 dog kræves en lempelse 
af målsætningen, da sigtdybden kun forventes at blive 1,3 meter. I forhold til situatio-
nen efter fuldt gennemført VMPII og Skjern Å-projektet indebærer scenario 2en N-
reduktion på 20%, mens scenario 3 giver svarer til en N-reduktion på 35%. 
  
Tabel 1.1  Oversigt over scenarier og mål for Ringkøbing Fjord oplandet 
 
Scenarie 
Saltindhold 
N-reduktion  
 

1.
6-8‰

15% N red.

2.
6-8‰

35% N red.
(15%+20%)

3.
6-8‰

> 50% N red.
(15%+20%+15%)

4.
8-15‰

15% N red.

 
Regionale  
målsætning 

Planteudbr. >1,3 m
Sigtdybde.  1,3 m

Planteudbr. >1,5 m
Sigtdybde.  1,5 m

Planteudbr. >2,0 m
Sigtdybde.  2,0 m

Planteudbr. >2,0 m
Sigtdybde.  >2,0 m

 
Handling Lempelse af 

målsætning
Lempelse af
målsætning

Fastholdelse af 
målsætning

Fastholdelse af 
målsætning

Red. i afstrømning til 
fjorden (tons N) 870 2.030 2.790 870

 
Afstrømning 
til fjorden (tons N)  

4.930 3.770 < 3.010 4.930

Virkemidler  
(nye tiltag) 

Vådområder
Efterafgrøder

40 pct. N-
normnedsættelse

Vådområder
Efterafgrøder

40 pct. normned-
sættelse

Red. i antal husdyr
 

Bemærkning: Afstrømningen i 2001 er beregnet til 5.800 tons N 
Kilde : Ringkøbing Amt (2003)  

 
 
De anvendte forudsætninger vedr. reduktion i N-udvaskningen er angivet i tabel 1.2. 
Disse opgørelser er baseret på nationale angivelser og vil blive erstattet af estimater 
for den forventede effekt i Ringkøbing Fjord opland når de endelige resultater fra 
DJF/Conterra og DHI foreligger. 
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Tabel 1.2  Forventet effekt på N-udvaskning og kvælstofafstrømning til Ringkøbing 
Fjord 5)   

  
 

Våd-
områder3)

Efteraf-
grøder

N-norm-
reduktion

Red. 
husdyr-

hold

 
Scenario 

2 
Scenario

3
  
Arealomfang (ha) 4.185 5.900 8.3001)  
Antal dyreenheder (DE) 29.000  
Reduktion i N-udvaskning (kg N/ha) 200 25-37 16  
Reduktion i N-udvaskning (tons N) 9203) 148-218 107-133 1.520 1.200 2.750
Mål for ændring i N-tilløb til fjord (tons N) 9603) 1002) 1002) 760 1.1605) 1.9205)

  
1) Der etableres 6.700 ha i scenario 2 og 8.300 ha i scenario 3.  
2) Summen af de to tiltag er angivet til 200 tons N. 
3) De angivne vådområder forventes at give 860 tons N, hvortil kommer minimum 80 tons N som følge af 

landindvinding nord for Skjern Å.  
4) De endelige rapporter fra DJF og DHI vil angive forventes ændring i N-udvaskning og N-tilløb til fjorden. 
5) Der er i tabel 1.1. indregnet en resterende effekt af Vandmiljøplan II på 870 tons N. 
Kilde: Ringkøbing Amt (2003), Jacobsen et al. (2004) og egne beregninger. 
  

1.3. Analysens gennemførelse 

Den konkrete udformning af virkemidlerne, herunder den geografiske målretning, er 
sket i en dialog med Ringkøbing Amt og Conterra/DJF. Koordinationen mellem mil-
jø- og økonomianalyserne er vigtig for at sikre en konsistent analyse af omkostnings-
effektiviteten. Dette forudsætter, at der benyttes de samme forudsætninger mht. vir-
kemidler og arealer i de forskellige analyser.  Da miljøeffekten ikke er opgjort, angi-
ves omkostningerne pr. kg N kun i begrænset omfang (se Børgesen, C.D. et al., 
2004). I stedet angives de samlede omkostninger ved de enkelte scenarier.  
 
Ringkøbing Amt vil senere kunne foretage en omkostningseffektivitetsanalyse ved at 
sammenholde omkostningsestimaterne med scenariernes miljøeffekt. Det er dog valgt 
i nærværende Working Paper at diskutere virkemidlernes omkostningseffektivitet ud 
fra standard tal og andre analyser, herunder analyser i forbindelse med Vandmiljøplan 
III (VMPIII) forberedelsesarbejdet (Jacobsen et al., 2004). 
 
Som grundlag for analysen benyttes økonomiske modeller udviklet ved Fødevareøko-
nomisk Institut kombineret med lokale landbrugsstrukturdata, herunder Det Generelle 
Landbrugsregister og Det Centrale Husdyrregister (GLR/CHR), markblokkort,  jord-
bundsdata og arealudpegninger.  
 
Den driftsøkonomiske kortlægning af amtet og analyser af omkostninger ved udlæg af 
vådområder og reduktion af husdyrholdet er analyseret med en driftsøkonomisk mo-
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del udviklet i forbindelse med forarbejdet til VMPIII  og den er også beskrevet i næ-
ste afsnit (Jacobsen et al. 2004).  
 
Omkostningerne ved øget udlæg af efterafgrøder og reduceret kvælstofnorm er analy-
seret med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII), som er beskrevet i afsnit 
4.1. Ud over en analyse af omkostningerne ved udlæg af efterafgrøder og normsænk-
ning, som skrevet i scenarierne er der fortaget en bredere analyse af omkostningerne 
ved forskellige niveauer af arealandel med efterafgrøder og reduktion af kvælstoftil-
førselen. Formålet med disse analyser er at give en forbedret indblik i omkostnings-
strukturerne og dermed også mulighed for at vurdere konsekvenserne af at justere på 
virkemidlerne i forhold til udformningen i nærværende analyse.  
 
De afledte effekter af tiltagene i oplandet på følgeerhverv og beskæftigelse er analyse-
ret i afsnit 6 med udgangspunkt i input-output tabeller. Endelig er der i kapitel 7 givet 
en vurdering af hvad udviklingen landbrugspolitikken og den nye EU-reform over-
ordnet vil have af betydning for landbrugsproduktionen i Ringkøbing Fjord oplandet. 
Her diskuteres også hvordan teknologier såsom separation og biogas kan medvirke til 
en bedre fordeling af husdyrgødningen.  

2. Produktion og indtjening i Ringkøbing Fjord oplandet 

Den driftsøkonomiske beskrivelse omfatter oplandet til Ringkøbing Fjord samt hele 
Ringkøbing Amt. Formålet er at beskrive den geografiske variation i produktions-
strukturen og indtjeningen. Viden om den geografiske variation i produktion og øko-
nomi giver et forbedret grundlag for omkostningseffektive udpegninger af områder til 
særlige miljøindsatser.  
 
Figur 2.1 viser arealet i Ringkøbing amt og oplandet til Ringkøbing Fjord (herunder 
arealer i andre amter). Landbrugsarealet i dette område udgør tilsammen ca. 362.000 
ha. Det samlede opland til Ringkøbing fjord er på 347.700 ha, hvoraf landbrugsarealet 
udgør 211.000 ha eller ca. 61 pct. Husdyrproduktion i oplandet udgør på 140-150.000 
DE. Den gennemsnitlige udvaskning er beregnet til 87 kg N pr. ha (Børgesen et al., 
2004 og Ringkøbing Amt, 2003). 
 
I analysen benyttes en driftsøkonomisk model udviklet i forbindelse med forarbejdet 
til VMPIII. Analysen baseres på oplysninger om landbrugsproduktionen i det analyse-
rede område. Oplysningerne er hentet fra det Det Generelle Landbrugsregister (GLR) 
og Det Centrale Husdyrregister (CHR) for året 2001. Derudover benyttes et mark-
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blokkort, som er underopdelt i forhold til jordbundsdata fra jordklassificeringskortet. 
(se også Jacobsen et al. 2004).  
 
Figur 2.1 Andelen af landbrugsjord i grid. 

 
Kilde: Egne beregninger baseret på FØI’s jordrente model  
 
 
Landbrugsarealer, som ikke er registreret i GLR-registeret indgår ikke i beregninger-
ne. Det betyder, at kun arealer hvor der er søgt om hektarstøtte indgår i analyserne. 
Det er dog langt hovedparten af landbrugsbedrifterne, der søger om hektartilskud, og 
de få bedrifter, som ikke søger om støtte, må antages at være mindre hobbylandbrug.  
 
Figur 2.1 viser andelen af landbrugsjord i kvadrater (grid) på 1 km x 1 km. I den geo-
grafiske præsentation af resultaterne benyttes Det Danske Kvadratnet (Kort og Matri-
kelstyrelsen). På det præsenterede kort er resultaterne vist i forhold til landbrugsarea-
let eller dyreenhederne i de enkelte kvadrater. Det betyder, at hvis et kvadrat kun er 
en enkelt mark, og denne mark dyrkes af en bedrift med en høj indtjening, vil denne 
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kvadrat fremstå, som om der er en høj indtjening, selvom markens areal måske kun 
udgør en meget lille andel af det betragtede kvadrats areal. Kortene siger derfor ikke 
nødvendigvis noget om hele kvadrates aggregerede indtjening, husdyrtæthed mv. i 
kvadrater med lav landbrugsjord (se figur 2.1.) 
 
Figur 2.2 indikerer, at der er stor variation i husdyrtætheden i det analyserede område. 
Det fremgår, at husdyrtætheden er størst umiddelbart sydøst og øst for Ringkøbing 
Fjord samt omkring Lemvig. I enkelte kvadrater er husdyrtætheden helt oppe på om-
kring 2 DE pr. ha. Det gælder blandt andet den sydvestlige del af oplandet. Husdyr-
tætheden er estimeret ud fra oplysningerne om husdyrholdet i CHR og det totale 
landbrugsareal, og der er foretaget en gennemsnitsberegning af husdyrtætheden i en 
radius af 5 km omkring det enkelte kvadrat. Der er ikke taget hensyn til, at braklagte  
 
Figur 2.2 Beregnet husdyrtæthed 

 
Kilde: Egne beregninger baseret på FØI’s jordrente model   
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arealer ikke tæller med i harmoniarealet, hvorfor husdyrintensiteten opgjort i forhold 
til harmoniarealet vil være højere. Grundlæggende er husdyrintensiteten noget højere 
i den vestlige del af oplandet end i den østlige del af amtet, hvorfor en bedre fordeling 
af husdyrgødningen i oplandet vil betyde transport af husdyrgødning til den østlige 
del af oplandet (ca. 50 km). Det vurderes at husdyrproduktionen opgjort i CHR regi-
steret stort set svarer til den samlede husdyrproduktion (Kristensen, 2004).  
 
Figur 2.3 og 2.4 er omkostningerne pr. hektar til handelsgødning og kemikalier kort-
lagt. Det fremgår, at de laveste omkostninger til handelsgødning er i husdyrintensive 
områder, da der i disse områder er adgang til store mængder husdyrgødning. Til gen-
gæld er der store omkostninger til såvel handelsgødning og pesticider i områder med 
mange kartofler. Det gælder de østlige egne af oplandet og amtet. 
 
Figur 2.3 Modelberegnede omkostninger til handelsgødning 

 Kilde: Egne beregninger baseret på FØI’s jordrente model  
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Figur 2.4 Modelberegnede omkostninger til kemikalier 

Kilde: Egne beregninger baseret på FØI’s jordrente model   

 
 
I figur 2.5 og 2.6 er den gennemsnitlige og marginale jordrente afbildet. Jordrenten er 
bedriftens overskud til forrentning af jord og det beregnes udfra nettooverskud til eje-
raflønning og risiko. Nettooverskuddet er her opgjort efter afskrivninger på bygninger 
og inventar, efter forrentning af jord, besætning, bygninger og inventar samt afholdel-
se af forpagtningsafgifter og aflønning af brugerfamiliens arbejdsindsats. Jordrenten 
beregnes herefter som nettooverskud plus forrentning af jorden og forpagtningsafgif-
ter. 
 
Den marginale jordrente er forøgelsen i en bedrifts jordværdi, hvis bedriften får een 
hektar landbrugsjord mere, og er således et udtryk for den potentielle forpagtningsaf-
gift. Kapitalværdien af den marginaljordrente udtrykker prisen på jord. 
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Figur 2.5 Modelberegnet gennemsnitlig jordrente       
 

Kilde: Egne beregninger baseret på FØI’s jordrente model   

 
 
Det fremgår, at for væsentlige områder er den beregnede gennemsnitlige jordrente 
negativ (figur 2.5). Den forholdsvis lave gennemsnitlige jordrente indikerer, at del-
tidsbedrifter og hobbylandmænd må have en lav aflønning af deres egen arbejdskraft. 
Det er dog væsentligt at understrege, at det ikke er den gennemsnitlige jordrente, som 
er bestemmende for jordprisen i et område, men den marginale jordrente (se figur 
2.6). Den gennemsnitlige marginale jordrente ligger mellem 0 og 3.000 kr. pr. ha 
mens der dog er enkelte kvadrater, hvor den marginale jordrente er over 10.000 kr. pr. 
ha. Det er især i husdyrtætte områder, der ses en høj marginal jordrente. 
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Figur 2.6 Modelberegnet marginal jordrente 
 
 

Kilde: Egne beregninger baseret på FØI’s jordrente model  

 
 
Den marginale indtjening per husdyr er beregnet uden hensyn til husdyrtypen (se fi-
gur 2.7).  Bedrifternes indtjeningen øges typisk med omkring 1.000 – 3.000 kr., hvis 
de øger deres husdyrhold med 1 dyreenhed. For enkelte bedrifter er den marginale 
værdi af husdyr dog over 10.000 kr. pr. DE. Det fremgår, at i områder med høj hus-
dyrtæthed (f.eks. i det sydvestlige hjørne af oplandet) er den marginale indtjening per 
husdyr mindre end i områder med lavere husdyrtæthed. Dette skyldes, at der i områ-
der med høj husdyrtæthed er højere omkostninger forbundet med anskaffelse af har-
moniarealer og afsætning af husdyrgødning. 
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Figur 2.7 Modelberegnet marginal indtjening per husdyrenhed 

 
Kilde: Egne beregninger baseret på FØI’s jordrente model  

 
 
Endelig er det gennemsnitlige kapitalbehov pr. ha. for bedrifterne beregnet (figur 2.8). 
Ved udtagning af landbrugsjord eller reduktion i antallet af husdyr vil kapitalbehovet 
typisk reduceres. Hvis der overflødiggøres stalde eller inventar vil det ofte ikke være 
muligt at realisere den ikke afskrevne kapital, hvilket vil være med til at øge omkost-
ningerne ved tiltagene. Af figur 2.8 fremgår det, at arealerne omkring Lemvig har en 
gennemsnitlig kapitalbehov pr. hektar på mere en 100.000 kr., hvilket hænger sam-
men med en god bonitet og et stort husdyrhold. 
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Figur 2.8 Modelberegnet landbrugskapital 

Kilde: Egne beregninger baseret på FØI’s jordrente model  

 
 
Den driftsøkonomiske analyse af området viser, at der er stor variation i indtjeningen i 
de forskellige områder i oplandet. Variationen er blandt andet bestemt af husdyrtæt-
heden, jordtypen og om der dyrkes kartofler på bedrifterne. Dette indikerer, at om-
kostningerne ved udtagning af jord eller ekstensivering af driften også vil variere mel-
lem de forskellige områder. Hvor det vil være mest omkostningseffektivt at gennem-
føre miljøtiltag vil endvidere afhænge af tiltagenes miljøeffekt, som også varierer 
geografisk. Derfor bør både indtjenings- og miljøeffektkort ligge til grund for udpeg-
ning af områder til gennemførsel af miljøtiltag. 
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3. Omkostninger ved etablering af vådområder 

3.1. Tidligere vådområdeprojekter  

I relation til Vandmiljøplan II forventes der på landsplan, at der ved udgangen af 2003 
er etableret eller er bindende aftale med lodsejere for et vådområdeareal omfattende 
ca. 2.900 ha. Det kan endvidere nævnes, at ved udgangen af 2002 havde koordinati-
onsudvalget givet tilsagn om støtte til 53 projekter omfattende 4.489 ha. Af disse var 
der kun to projekter fra Ringkøbing Amt omfattende i alt 94 ha. Der er ved udgangen 
af 2002 behandlet 12 projekter fra Ringkøbing Amt, hvoraf de 7 er stoppet, mens 3 
fortsat kan blive etableret. I næsten alle ansøgte projekter var der behov for puljejord. 
De projekter der er stoppet skyldes primært økonomiske forhold. Dette skal ses i lyset 
af at Ringkøbing Amt, i modsætning til mange andre amter, ikke har bidraget med 
medfinansiering til de godkendte vådområdeprojekter. De godkendte projekter i 
Ringkøbing Amt har i gennemsnit fået tilsagn om statsstøtte på ca. 25.000 kr. pr. ha.   

3.2. Placering af vådområdeprojekter 

Ved placering af vådområder er det hensigtsmæssigt at beskrive oplandet udfra den 
effekt en reduktion i kvælstofudvaskningen vil have på tilstrømningen til fjorden. 
DHI’s analyser viser således, at nitrat fra nogle marker løber næsten direkte ud i fjor-
den, mens nitrat fra andre marker bliver omformet til frit kvælstof undervejs og derfor 
ikke påvirker nitratindholdet i fjorden i samme omfang (se figur 3.1.).  
 
I figur 3.1. er de røde områder de højt prioriterede områder, hvor tiltag mod kvælstof 
vil have størst effekt. Disse områder befinder sig nær fjorden og i lavere og drænede 
dele af oplandet. Sidstnævnte ses i det sydøstlige hjørne der delvis er placeret i Vejle 
Amt. De blå områder er lavt prioriterede områder hvor reduktion i kvælstofudvask-
ningen vil have en lav indvirkning på den mængde kvælstof der tilføres Ringkøbing 
Fjord.  
 
Ved etablering af vådområder på 4.300 ha omfattes et opland på ca. 70.000 ha (lyse-
grønne områder i figur 3.2). Det fremgår, at vådområder fortrinsvis er placeret i høj  
prioritetsområdet i den vestlige del af oplandet. Det fremgår også af figur 3.2, at redu-
ceret kvælstoftildeling tænkes anvendt på arealer, der ligger udenfor oplande til våd-
områder (gule områder i figur 3.2.).  
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Figur 3.1  Kvælstof prioriteringsområder. I områder med rødt vil tiltag til reduktion 
af kvælstofudvaskningen have en stor effekt på N-tilførselen til Ringkø-
bing Fjord  

Kilde: DHI (baseret på Ringkøbing Amt, 2003) samt Kort og Matrikel Styrelsen.  
 

 
 
 
Det udpegede vådområde areal udgør 4.300 ha, men en del af dette areal er ikke land-
brugsjord. DJF opgør det samlede landbrugsareal til 3.416 ha. Forskellen på lidt under 
900 ha er arealer hvor der ikke findes oplysninger. Det vurderes at nogle af disse area-
ler er landbrugsarealer og i de gennemførte analyser er det antaget at disse arealer vil 
koste det samme som de andre vådområdearealer. Det anvendte areal er herefter 4.185 
ha.  
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Figur 3.2 Eksempel på placering af vådområdeprojekter, opland til vådområder og 
arealer med reduceret kvælstoftildeling. 

 

 
Kilde: DJF/Conterra (Børgesen et al., 2004).  

3.3. Driftsøkonomiske omkostninger for landbruget 

Omkostningerne ved udtagning af landbrugsarealer til etablering af vådområder er be-
regnet som den tabte jordværdi ved udtagning af arealerne af drift. Der er således ikke 
taget hensyn til, at nogle vådområder eller dele af vådområder fortsat vil kunne af-
græsses ekstensivt efter omlægningen. Den økonomiske værdi af ekstensiv afgræs-
ning vurderes dog at være meget begrænset på grund af et lavt udbytte og en begræn-
set efterspørgsel efter arealer til afgræsning.  
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De økonomiske analyser af etablering af vådområder berører alene de driftsøkonomi-
ske konsekvenser for det primære jordbrug, mens de samfundsøkonomiske konse-
kvenser er beskrevet i afsnit 6.  
 
Værdien af produktionsjorden i de markblokke, der berøres af vådområder, beregnes 
som arealernes gennemsnitlige marginale værdi for de bedrifter, der har jord i mark-
blokkene. Det antages således, at de dyrkede arealer, som omlægges til vådområder, 
har samme dyrkningskvalitet, som kvaliteten svarende til gennemsnittet for bedrifter-
ne. I nogle tilfælde vil arealerne i forvejen være vandlidende og der vil være øgede 
omkostninger ved vedligeholdelse af dræn. Derfor er de estimerede omkostninger et 
overkantsskøn i forhold til de faktiske omkostninger. Dog vurderes det, at dyrknings-
værdien af jorden i høj grad er bestemt af, om arealerne kan benyttes til opfyldelse af 
harmonikravene, og derfor i mindre grad bestemt af arealernes dyrkningsomkostnin-
ger og udbytter. 
 
Det antages, at husdyrholdet opretholdes efter udtagning af arealer til vådområder. 
Det betyder, at den husdyrgødning, der tidligere blev tilført arealerne, bliver omfor-
delt på de omkringliggende marker. Dermed øges husdyrtætheden, hvilket øger om-
kostningerne, idet husdyrgødningen vil skulle transporteres i større afstande. Samtidig 
vil dette øge kvælstofudvaskningen på de arealer hvor husdyrgødningen nu tildeles.  
 
Derfor er de økonomiske omkostninger beregnet i to omgange. Først er omkostnin-
gerne ved udtagning af arealerne beregnet uden hensyn til, at husdyrtætheden i de til-
stødende arealer øges. Dernæst er de marginale omkostninger beregnet for et scena-
rio, hvor alle de potentielle vådområder er udtaget og husdyrtætheden dermed er øget. 
I den sidste beregning er de marginale omkostninger typisk lidt højere, da der er min-
dre jord til rådighed for bedrifterne. Da den sidste beregning viser omkostningerne i 
situationen, hvor alle vådområder er gennemført, vil de faktiske omkostninger ligge et 
sted mellem de to beregningers resultater, hvis kun en del af vådområderne gennem-
føres. 
 
Ved etablering af vådområder er det normalt en forudsætning, at alle arealer i et om-
råde indgår i projektet. I princippet burde det således være den aggregerede jordrente 
af de arealer, som er beliggende i vådområdet, der udgør omkostningen ved etablering 
af vådområdet jf. arealet under kurven i figur 3.3.  Beregningerne viser imidlertid, at 
jordværdien for nogle bedrifter er forholdsvis lav. Det kan skyldes, at der er tale om 
deltids- eller hobbybedrifter, som accepterer en lavere aflønning af deres egen ar-
bejdsindsats end forudsat i de økonomiske analyser. Det er dog næppe sandsynligt, at 
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ejerne af disse bedrifter vil acceptere en væsentligt lavere kompensation end deres 
naboer, som har en høj marginal indtjening på deres arealer i de potentielle vådområ-
der. Den gennemsnitlige omkostning ved etablering af et givet vådområde er derfor 
beregnet som den marginale pris ved udtagning af de første 90 pct. af arealerne i våd-
områderne (jf. figur 3.3). Det antages, at de 10 pct. af arealerne, som dyrkes af den el-
ler de bedrifter, som har den højeste indtjening pr. hektar, kompenseres med er-
statningsjord, som kan erhverves til den marginale pris ved udtagning af 90 pct. af 
arealet i vådområdet. 
 
Figur 3.3 Model beregnet marginal jordrente for arealer beliggende i to vådom-

råder. 

Kilde: Egen fremstilling  

 
 
Figur 3.4 viser de gennemsnitlige omkostninger ved udtagning af arealer for de enkel-
te vådområdeprojekter arrangeret efter stigende omkostning. Det fremgår af kurven, 
at landbrugsarealerne i de billigste vådområder har en gennemsnitlig marginal jord-
rente på under 1.000 kr. pr. ha, mens jordrenten er over 3.000 kr. pr. ha i de dyreste 
områder. Et enkelt vådområde har en gennemsnitlig jordrente på næsten 8.000 kr. pr. 
ha. Dette vådområde er på kun 24 ha og er ikke medtaget i figur 3.4. 
 
I beregningen af kurven for de gennemsnitlige omkostninger ved udtagning af arealer 
til vådområder, antages det, at det ikke er muligt at udtage landbrugsarealer til under 
1.000 kr. pr. ha. årligt svarende til en reduktion i jordens handelspris på 25.000 kr. pr. 
ha (kalkulationsrente på 4 pct.). 
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Hvor gennemsnitskurven viser de samlede omkostninger for alle projekter, viser mar-
ginalomkostningskurven omkostningerne for hver enkelt projekt rangordnet efter om-
kostning pr. ha. Det fremgår af figur 3.4 at de dyreste og ”sidste” projekter er relativt 
dyre (over 2.500 kr. pr. ha). Disse projekter er med til at de gennemsnitlige omkost-
ninger for alle projekter stiger til omkring 2.200 kr. pr. ha.   
 
Det er i beregningerne antaget, at de arealer, som der ikke foreligger produktionsom-
kostninger for, har samme omkostninger, som de arealer der ligger til grund for be-
regningerne. Det vurderes derfor, at de beregnede omkostninger ligger i overkanten i 
forhold til de faktiske omkostninger.  
 
Figur 3.4 Gns. og marginalomkostninger ved udtagning af landbrugsarealer til 

vådområder.  

Kilde: Egen fremstilling 

Bemærkning: 
Gennemsnitskurven viser hvad det koster at gennemføre et givet areal med vådområdeprojekter. Marginal-
omkostningen viser hvad de enkelte projekter koster. I begge tilfælde gennemføres de billigste projekter 
først. Kurverne er baseret på den beregnede husdyrtæthed efter alle vådområder er etableret.   

 
 
Det er vigtigt at understrege, at omkostningerne ved gennemførsel af tiltagene er mo-
delberegninger, der beskriver den gennemsnitlige indtjening for bedrifter af samme 
type, som de bedrifter med jord i vådområderne. Den faktiske indtjening på de ud-
valgte bedrifter kan således både være højere og lavere end angivet.  
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Af tabel 3.1 fremgår de samlede omkostninger ved fire forskellige scenarier for gen-
nemførelse af vådområderne. Hvis de 25 pct. billigste vådområder gennemføres vil de 
årlige gennemsnitlige omkostninger ved udtagning af landbrugsarealer være godt 
1.500 kr. pr. ha mens omkostningerne er knap 2.200 kr. pr. ha, hvis alle arealer skal 
gennemføres. 
 
Tabel 3.1 Årlige omkostninger ved gennemførsel af vådområde projekter 
 

 
Areal

(ha)
Omk. ved  udtagning

(mio. kr.)
Gns. omk. ved  udtagning 

(kr./ha)
 
25 pct 1.046 1.6 1.509
50 pct 2.092 3.7 1.779
75 pct 3.138 6.8 2.151
100 pct. 4.185 9,1 2.176
 
Kilde: Egne beregninger  

 
 
Ud over omkostninger til kompensation for tabt indtjening skal der i nogle tilfælde 
regnes med en engangsomkostning på op til 5.000 kr. pr. ha til etablering af vådområ-
derne f.eks. omkostninger til ændringer af dræn (Jacobsen, 2000).  
 
Det er i de gennemførte beregninger antaget at husdyrholdet er uændret, men i de be-
regninger som Danmarks Jordbrugsforskning har gennemført er det antaget, at hus-
dyrholdet reduceres på de bedrifter, hvor det ikke er muligt at omfordele husdyrgød-
ningen inden for sognet (Børgesen et al., 2004). 

3.4. Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger optræder i forbindelse med etableringen af vådområ-
derne og indgåelse af aftaler. I forbindelse med forberedelsesarbejdet til VMPIII er 
administrationsomkostningerne analyseret for en række forskellige virkemidler an-
vendt i Vandmiljøplan II. Det er således skønnet, at administrationsomkostningerne er 
800 kr. pr. landmand, der berøres af et vådområdeprojekt (Jacobsen et al., 2004).  
 
De offentlige myndigheders administrative omkostninger er i rapporten vurderet til 
17,9 mio. kr. i 2002, hvoraf amternes andel udgør 14,4 mio. kr. (Jacobsen et al., 
2004). De samlede administrative omkostninger er opgjort til ca. 10 pct., men det skal 
understreges, at disse beløb er estimeret med stor usikkerhed.  
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Skov- og Naturstyrelsen skønner således at de samlede administrative omkostninger 
(forundersøgelser m.m.) ved etablering af vådområder har udgjort op til 100 mio. kr. 
for tilsagn omfattende 400 mio. kr., svarende til 25 pct.   
 
I 2002 var arealet med vådområder, der enten er etableret eller er under etablering, 
4.303 ha. Den største administrative belastning for amterne vil være i forbindelse med 
etablering af vådområderne, hvorefter der kun vil være få omkostninger forbundet 
med kontrol. Det er derfor vanskeligt at opgøre hvad de gennemsnitlige administrati-
onsomkostninger er pr hektar vådområde. Ovennævnte arealer skal også ses i lyset af 
at en række projekter aldrig bliver gennemført, hvorfor omkostningen pr. ha for dem 
der gennemføres kan virke høj.   
 
I denne sammenhæng er det valgt at antage at de administrative omkostninger vil væ-
re en engangsomkostning på 3.490 kr. pr. ha der etableres (14,4 mio. / 4.303 ha). 
Imidlertid må det anbefales at erfaringer med de administrative omkostninger ved tid-
ligere vådområdeprojekter i amtet og andre amter indgår i vurderingen af de fremtidi-
ge administrationsomkostninger.  

3.5. Omkostningseffektivitet 

Det antages her, at alle de udpegede vådområder etableres, og de i gennemsnit redu-
cerer udvaskningen med ca. 200 kg N pr. ha. Der regnes med et indtjeningstab på 
2.200 kr. pr. ha årligt, mens engangsomkostning til anlæg m.m. og administration på 
henholdsvis 2.500  og 3.500 kr. pr. ha. fordeles over 10 år, svarende til 600 kr. pr. ha 
pr. år. Herefter vil den gennemsnitlige årlige omkostning pr kg N være 14 kr. pr. kg 
N.  
 
Såfremt engangsomkostningerne fordeles over en uendelig tidshorisont bliver om-
kostningerne 12 kr. pr. kg N (4 pct. rente). Det skal her nævnes, at i VMPIII forbere-
delsesarbejdet er der kun regnet med en reduktion i udvaskningen på 100 kg N pr. ha 
vådområde. I så fald vil omkostningerne pr. kg N blive fordoblet. Anvendes der i ste-
det tilskudssatser på 3.500 – 5.000 kr. pr. øges omkostningerne pr. kg N til 20-30 kr. 
pr. kg N.  

3.6. Virkemidler til etablering af vådområder 

Ved implementering af Vandmiljøplan II fik amterne til opgave at udpege potentielle 
vådområder og at iværksætte gennemførelse af konkrete vådområdeprojekter. Amter-
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ne har en række forskellige virkemidler til rådighed ved gennemførelse af projekterne 
(Skov- og Naturstyrelsen 2000): 
 

− købe et areal og videresælge det efter projektets gennemførelse, 
− give lodsejeren en engangskompensation, 
− indgå MVJ-aftaler med supplerende bestemmelser for vådområder, eller 
− give erstatningsjord gennem jordfordeling. 

  
Der var under VMPII oprindeligt sat en beløbsramme på 25.000 kr. pr. ha vådområde, 
som skulle dække både kompensation for tabt dyrkningsværdi og etableringsomkost-
ninger. Erfaringerne fra VMPII vådområder projekterne viser dog, at de statslige til-
sagn har været på omkring 33.300 kr. pr. ha. og amterne har bidraget med i gennem-
snit 12.500 kr. pr. ha (Jacobsen et al. 2003). Projekterne har således samlet kostet ca. 
46.000 kr. pr. ha. Amternes bidrag er primært gået til forbedring af projekternes na-
turmæssige værdi. Omregnet til årlig omkostning ved en uendelige tidshorisont og 4 
og 6 pct. giver dette henholdsvis 1.840 og 2.760 kr. pr. ha.  
 
Der kan benyttes MVJ-aftaler til gennemførelse af vådområder, såfremt en række 
supplerende bestemmelser indgår i aftalerne. Således kan der med de seneste tilskuds-
satser for MVJ-aftaler opnås årlige tilskud i 20 år på 3.440 kr. pr. ha for arealer i om-
drift og op til 5.850 kr. pr ha, såfremt der har været dyrket højværdiafgrøder på area-
lerne (DFFE, 2003).  
 
Sammenlignet med det beregnede omkostninger ved udtagning af vådområder bereg-
net ovenfor vil MVJ-tilskuddene således i de fleste tilfælde kunne kompensere land-
mændenes tab ved vådområder. Ligesom der i en række tilfælde vil ske en overkom-
pensation. Det er omvendt vigtigt at være opmærksom på at kompensationen pr. ha 
for at opnå stor deltagelse i en frivillig ordning vil være noget højere end de beregne-
de jordrentetab.  
 
Ved anvendelse af MVJ-ordningerne er det vigtigt at være opmærksom på at omkost-
ningerne til forundersøgelser, tinglysning m.m. skal afholdes af de enkelte lodsejere 
eller amtet. Der kan altså her godt være højere omkostninger for amtet end ved våd-
områdeprojekter med engangsudbetaling etableret i regi af Skov- og Naturstyrelsen, 
hvor også administrationsomkostningerne dækkes.  
 
I øvrigt er de afsatte VMPII-midler til engangsudbetaling udtømte i efteråret 2003. 
Regeringen har i deres udspil til Vandmiljøplan III afsat 140 mio. kr. til etablering af 
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vådområdeprojekter i 2004 og 2005 omfattende ca. 4.000 ha. Disse midler er ikke nye 
midler, men midler som ikke blev brugt under Vandmiljøplan II og er efterfølgende 
overført fra Direktoratet for FødevareErhverv (MVJ) til Skov- og Naturstyrelsen (en-
gangsudbetaling).   
 
Af de 140 mio. kr. er de 60 mio. kr. tildelt projekter der er godkendt i koordinations-
udvalget vedr. etablering af vådområder. De sidste 80 mio. kr. fordeles mellem de 
projekter hvor der er søgt og bevilliget forundersøgelser. Ringkøbing Amt har samlet 
to projekter dækkende ca. 300 ha der indgår her. Den udbetalte kompensation har og 
vil typisk være engangsbetaling der administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Som 
det fremgår er der på nuværende tidspunkt således ikke afsat nationale midler til fi-
nansiering af langt hovedparten af de 4.300 ha vådområder der her er foreslået. 

4. Efterafgrøder og reduceret kvælstofnorm 

Omkostningerne ved yderligere efterafgrøder og reduceret kvælstofnorm er baseret på 
beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII), som er udviklet på 
Fødevareøkonomisk Institut (Ørum, 2003). Der benyttes dels allerede gennemførte 
analyser i forbindelse med VMPIII arbejdet, dels særlige beregninger i relation til 
Ringkøbing Fjord opland.  
 
Først beskrives DØPII modellen, og de driftsmæssige konsekvenser af krav om efte-
rafgrøder og reducerede kvælstofnormer analyseres. Resultaterne af modelanalyserne 
benyttes dernæst til at estimere omkostningerne ved øget areal med efterafgrøder og 
reduktion af kvælstofnormen til 60 pct. i Ringkøbing Fjord oplandet. Efterfølgende 
analyseres de driftsøkonomiske omkostninger ved udtagning af husdyr og til sidst 
summeres omkostningerne ved de forskellige tiltag. 

4.1. Beskrivelse af DØPII-modellen 

Den driftsøkonomiske Planteavlsmodel (DØPII) optimerer planteavlens dækningsbi-
drag II for ”konkrete” bedrifter. Dækningsbidrag II er resultatet til aflønning af mark-
driftens jord og bygninger, samt landmandens risiko i planteavlen, og svarer i store 
træk til jordrenten. Modellen beregner (økonomisk optimalt) sædskifte, (økonomisk 
optimal) pesticidanvendelse og (økonomisk optimal) omfordeling af en given kvæl-
stofnorm, der giver det størst mulige dækningsbidrag under anvendelse af den jord, 
arbejdskraft og maskiner, der er til rådighed for markdriften.  
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Modellen er udviklet af Fødevareøkonomisk Institut i projektet Pesticidhandlingsplan 
II i Praksis (Bundgård, 2003) og er senest blevet benyttet til opdateringen af Bichel-
udvalgets driftsøkonomiske beregninger (Ørum, 2003 og 2004). Det agronomiske 
grundlag for modellen er baseret på personlige bidrag fra landmænd og konsulenter i 
projektet Pesticidhandlingsplan II i Praksis samt såvel personlige som offentligt til-
gængelige oplysninger fra Dansk Landbrugs Rådgivning, Landscenteret for Planteavl 
og Danmarks JordbrugsForskning/Flakkebjerg. 
 
Forudsætninger 
Det er i modelberegningerne for Ringkøbing Fjord oplandet antaget, at efterafgrøder 
på lerjord kan optage 24 kg N pr. ha. For bedrifter på sandjord kan der optages yderli-
gere 12 kg. N pr. ha og for bedrifter med husdyr ekstra 12 kg N pr. ha. Det betyder, at 
efterafgrøder på fx en planteavlsbedrift på lerjord kan optage 24 kg N, mens efteraf-
grøder på en svinebedrift på sandjord kan optage 48 kg N pr. ha. I beregningerne ind-
går de sent etablerede korsblomstrede efterafgrøder, jf. Plantedirektoratets definition 
af efterafgrøder, kun med 50 pct. Bedrifternes samlede kvælstofnorm bliver reduceret 
med 12 kg N pr. ha efterafgrøde, og det af efterafgrøderne optagne kvælstof vil være 
til disposition for afgrøderne i sædskiftet.  
 
Markdriften betaler merprisen såfremt det er nødvendigt at importere foderkorn. Mer-
prisen er sat til 10 kr. pr. hkg. Når merprisen pålægges marken er det for at kompen-
sere for, at der i markdriften i stedet for foderkorn dyrkes salgsafgrøder. Det er anta-
get, at der produceres 17 tons gylle á 3,67 kg plantetilgængeligt kvælstof pr. DE og 
markdriften aftager gyllen fra en eventuel svineproduktion uden betaling. Gylle kan 
eventuelt afsættes til andre bedrifter for en samlet omkostning på 20 kr. pr. tons. Ud-
lægning, nedfældning eller transport (eksport) af gylle foretages i alle tilfælde af en 
maskinstation for markdriftens regning. Ved længere transport kan omkostningerne 
godt overstige 20 kr. pr. tons, men det kræver en nærmere analyse af den faktiske om-
fordeling. For de enkelte bedrifter og scenarier beregner modellen et kvælstofover-
skud for markdriften, blandt andet med brug af resultater fra Rygnestad og Schou 
(1999). 
 
I modelberegningerne med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII) er det an-
taget, at effekten af en omfordeling af kvælstofnormen mellem afgrøderne umiddel-
bart kan aflæses på dosisresponskurven (produktionsfunktionen) for kvælstof. Disse 
kurver er baseret på mange års Landsforsøg med reduceret kvælstoftildeling, men ud-
trykker kun effekten af et enkelte års reduceret kvælstoftildeling.  
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Ved store og varige reduktioner i kvælstofnormerne må der imidlertid forventes større 
udbyttereduktioner på lang sigt end på kort sigt. En reduktion på fx 40 kg N pr. ha vil 
således, jf. Miljøstyrelsen (1997), på længere sigt medføre en reduktion svarende til 
en kortsigts effekt på ca. 60 kg N pr. ha. Forskellen skyldes, at det på kort sigt er mu-
ligt at trække på jordens eksisterende kvælstofpulje, men at denne mulighed over en 
periode utømmes. På lang sigt antages således en knapt 50 pct. større udbyttenedgang 
end registret i etårige forsøg. I modellen er der taget hensyn til disse sammenhænge.  
 
Denne antagelse er dog kun realistisk omkring den økonomisk optimale kvælstoftilde-
lingen, idet den anvendte metode overvurdere udbyttetabet ved større kvælstofreduk-
tioner. Til sammenligning kan nævnes at DJF udfra forsøg og modelberegninger kun 
finder en langtidseffekt på ca. 0,5 hkg pr. ha i korn ved en normreduktion på 20 pct. 
(se www.vmp3.dk, svar på spørgsmål 61). De angivne omkostninger er således et 
overkantsskøn for de faktiske omkostninger. 
 
For hvede er det antaget at der kræves en given kvælstofmængde for at producere 
henholdsvis brødhvede og eksporthvede. Såfremt den enkelte mark ikke kan tildeles 
denne kvælstofmængde produceres foderhvede. For foderhvede og andre kornafgrø-
der påvirkes afgrødeværdien ikke af en lavere kvælstoftildeling.  
  
Bedrifter 
Der er gennemført analyser for otte bedrifter på hver 111 ha. Tabel 4.1 viser de analy-
serede bedrifter. Det fremgår af tabellen, at der på lerjord er gennemført analyser for 
tre bedrifter. En planteavlsbedrift uden specialafgrøder (Ler0), en bedrift med ca. 25 
ha sukkerroer (Suk0) og en svinebedrift med 140 DE slagtesvin (Ler140). Bedrifterne 
med specialafgrøder har mulighed for at dyrke brødhvede og maltbyg. På den finsan-
dede jord er der gennemført analyser for fem bedrifter. En planteavlsbedrift uden spe-
cialafgrøder (Fin0) samt to svinebedrifter med 140 DE slagtesvin (Fin140 og 
Fin140F) og to svinebedrifter med 200 DE slagtesvin (Fin200 og Fin200F). På den 
grovsandede jord er der gennemført analyser for to bedrifter med 140 DE slagtesvin 
(Grov140 og Grov140F). 
 
For de tre bedrifter på lerjord er det antaget, at der ikke er mulighed for eller ikke er 
god effekt af at nedfælde gylle eller forårspløje. For alle bedrifterne på sandjord er det 
antaget, at det kan forårspløjes  med en god kvælstofeffekt. For tre af svinebedrifterne 
på sandjord (Fin140F, Fin200F og Grov140F) er der desuden givet mulighed for at 
nedfælde gyllen.  
 



 

 
 Økonomisk analyse Ringkøbing Fjord, FØI 33

Tabel 4.1 Analyserede bedrifter 
  

Bedriftsnavn 
Ler
140

Suk
0

Ler
0

Fin
200F

Fin
140F

Fin
200

Fin
140

Fin
0

Grv 
140F 

Grv
140

  
 ------- Lerjord ------------ --------------------Finsand -------------------  -Grovsand -   
Sukkerroer (ha) 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Slagtesvin (DE) 140 0 0 200 140 200 140 0 140 140
Forårspløje - - - + + + + + + +
Nedfælde gylle - - - + + - - - + -
Effekt af efterafgrøder (kg 
N pr. ha efterafgrøde) 36 24 24 48 48 48 48 36 48 48
  
Bemærkning : I bedriftsnavnet angiver F at det er muligt at foretage nedfældning, mens tallet angiver antal 
dyreenheder (DE). 
 
Kilde: Egne beregninger   

4.2. Modelanalyser af stigende andel efterafgrøder   

Scenarier   
For alle bedrifterne er gennemført en beregning med brug af de gældende regler, dvs. 
med brug af Plantedirektoratets kvælstofnormer, 6 pct. tvungne efterafgrøder og 65 
pct. vintergrønne marker. I de øvrige beregninger er kravet om 65 pct. vintergrønne 
marker udeladt, mens kravet til efterafgrøder, ved en uændret kvælstofnorm, bliver 
justeret til henholdsvis 0, 10, 20, 30, 40 og 60 pct. I  næste afsnit er det kvælstofnor-
men, uden krav om efterafgrøder, der bliver reduceret med henholdsvis 10, 20, 30 og 
40 pct. 
 
 
Arealanvendelse og udbytter 
Ved en økonomisk rationel tilpasning til reducerede kvælstofnormer eller et øget krav 
om efterafgrøder er der en lang række virkemidler til rådighed på den enkelte bedrift. 
Fx justering af sædskiftet, type af efterafgrøde, metode og tidspunkt for udlæg af efte-
rafgrøde, nedfældning af gylle, eksportere mere gylle, omfordele kvælstofnormen 
osv.  
 
Efterafgrøderne kan etableres som udlæg i hovedafgrøden og udlægget vil her være 
rajgræs. Alternativt kan der etableres efterafgrøder (fx sennep) efter hovedafgrøden. 
Efterafgrøderne ompløjes enten i det sene efterår eller om foråret og efterfølges af en 
vårafgrøde. Det antages, at udbyttet i hovedafgrøden falder med 3 pct. ved etablering 
af efterafgrøder. Valg af mere sildige græssorter kan eliminere udbyttetabet i hoved-
afgrøden. Der er ikke indregnet nogen indvirkning på udbyttet året efter. 
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Det fremgår af figur 4.1, at svinebedriften på lerjord (Ler140) uden krav om efteraf-
grøder og vintergrønne marker vil vælge et sædskifte med 50 ha vinterhvede, 25 ha i 
alt med vinterraps og ærter til modenhed samt 25 ha vinterbyg. De resterende 11 ha af 
bedriftens i alt 111 ha er permanent brak.  
 
Figur 4.1 Arealanvendelse for svinebedrift på lerjord (Ler140F) ved en stigende 

andel efterafgrøder 

 
Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII).  

 
 
Ved et stigende krav om efterafgrøder viser figur 4.1., at arealet med vårbyg stiger til-
svarende, mens arealet med især vinterhvede reduceres. Ved et krav om mindst 30 
pct. efterafgrøder dyrkes der kun vinterhvede efter en sanerede forfrugt i form af vin-
terraps eller ærter til modenhed.  
 
Figur 4.2 viser udbyttet i vinterhvede for en svinebedrift på lerjord (Ler140) ved et 
stigende krav om efterafgrøder. Det fremgår af figuren, at udbyttet i vinterhvede sti-
ger ved en økonomisk rationel tilpasning til et stigende krav om efterafgrøder. Ved at 
øge kravet om efterafgrøder fra fx 10 pct. til 30 pct. øges udbyttet i vinterhvede såle-
des med mere end 4 hkg pr. ha. En del af stigningen skyldes, at en større andel af vin-
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terhveden ved et stigende krav om efterafgrøder, jf. figur 4.1 dyrkes efter en saneren-
de forfrugt.  
 
Figur 4.2 Udbytte i vinterhvede for svinebedrift på lerjord (Ler140) ved et øget 

krav om efterafgrøder 

 
Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII).  

 
 
For vårbyg viser modelberegningerne, at udbyttet stort set er upåvirket af et øget krav 
om efterafgrøder. Her reduceres udbyttet således fra 58,1 hkg pr. ha ved ingen efte-
rafgrøder til 57,4 hkg pr. ha ved 60 pct. efterafgrøder. 
 
Figur 4.3 viser arealanvendelse for svinebedrift på sandjord (Fin140F) ved et stigende 
krav om efterafgrøder. Det fremgår af figuren, at svinebedriften på finsand (Fin140F) 
uden krav om efterafgrøder og vintergrønne marker vil vælge et sædskifte med 25 ha 
vinterhvede, 25 ha vinterraps og ærter til modenhed samt 25 ha vårbyg og 25 ha vin-
terbyg. De resterende 11 ha er permanent brak. Ved et stigende krav om efterafgrøder 
viser figuren, at arealet med vårbyg stiger stort set lineært til i alt 70 ha ved et krav 
om 60 pct. efterafgrøder. Tilsvarende reduceres arealet for de øvrige afgrøder og især 
for vinterbyg. Uanset krav til efterafgrøder bliver der kun dyrket vinterhvede efter sa-
nerede forfrugter i form af vinterraps eller ærter til modenhed. 
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Figur 4.3 Arealanvendelse på svinebedrift på sandjord (Fin140F) ved et øget krav 
om efterafgrøder 

 

Kilde: Beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII).  

 
 
For svinebedriften på finsand (Fin140F) er udbytterne i vinterhvede og vårbyg stort 
set upåvirkede af et øget krav til efterafgrøder.  Modelberegningerne viser således, at 
udbyttet i vinterhvede øges fra 57,5 hkg pr. ha ved ingen efterafgrøder til 58,5 hkg pr. 
ha ved 60 pct. efterafgrøder, mens udbyttet i vårbyg i begge tilfælde er 50 hkg pr. ha.  
 
Pesticidforbrug 
Justeringerne i blandt andet arealanvendelsen har også betydning for en lang række 
andre forhold. Fx vil en øget andel vårbyg og en reduceret andel vintersæd betyde at 
forbruget af pesticider mindskes, ligesom spidsbelastningsperioderne i markdriften vil 
blive flyttet fra efteråret til foråret. 
 
Figur 4.4. viser pesticidforbruget (BI) for to svinebedrifter (Ler140 og Fin140F) ved 
et stigende krav om efterafgrøder. 
 
Det fremgår af figur 4.4, at en økonomisk rationel tilpasning til et øget krav om efte-
rafgrøder vil medføre et reduceret pesticidforbrug. For svinebedriften på lerjord 
(Ler140) reduceres pesticidforbruget således fra et behandlingsindeks (BI) på godt 2,0 
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ved ingen efterafgrøder til ca. 1,6 ved et krav om 60 pct. efterafgrøder. En samlet re-
duktion i pesticidforbruget på 20 pct. For svinebedriften på sandjord (Fin140F) er der 
ikke en entydig sammenhæng mellem pesticidforbruget og et øget krav om efteraf-
grøder. Først ved et krav om mindst 40 pct. efterafgrøder er der en sikker reduktion i 
pesticidforbruget. Ved 60 pct. efterafgrøder reduceres pesticidforbruget 0,13 BI sva-
rende til en reduktion på ca. 8 pct.  
 
Figur 4.4 Pesticidforbruget (BI) for to svinebedrifter (Ler140 og Fin140F) ved et 

stigende krav om efterafgrøder. 

Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII).  

 
 
Det er ved modelberegningerne antaget, at kontinuert vintersæd kræver ekstra pestici-
der. Det er derimod ikke antaget, at flere efterafgrøder vil øge behovet for pesticider 
fx til nedvisning af efterafgrøderne. Uanset arealet med efterafgrøder, er der således 
regnet med, at 60 ha (60 pct. af arealet i omdrift) hvert år kan behandles med 0,6 BI 
glyphosat og MCPA midler i sædskiftet, dvs. ud over behovet i selve afgrøderne. 

4.3. Modelanalyser af lavere kvælstofnormer   

Ved en normreduktion kunne det være muligt at fortsætte markdriften som hidtil og 
blot reducere tildelingen af kvælstof til de enkelte afgrøder med en og samme faktor. 
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Ved en sådan tilpasning ville der kunne konstateres et udbyttetab i alle afgrøderne og 
de driftsøkonomiske konsekvenser ville ganske enkelt kunne beregnes som forskellen 
mellem de sparede omkostninger til kvælstof og værdien af det reducerede udbytte.  
 
Ved en mere rationel tilpasning til en normreduktion eller ved et krav om efterafgrø-
der, vil det imidlertid være nødvendigt at gennemføre mere komplekse tilpasninger i 
markdriften, som fx ændringer i sædskiftet. Her er det ikke altid givet, at en normre-
duktion eller et øget krav om efterafgrøder vil medføre en reduceret kvælstoftildeling 
eller en udbyttenedgang i alle afgrøderne.  
 
Det fremgår af figur 4.5, at svinebedriften på lerjord (Ler140) med de gældende kvæl-
stofnormer, men uden krav om efterafgrøder og vintergrønne marker vil vælge et 
sædskifte med 50 ha vinterhvede, 25 ha vinterbyg, 25 ha vinterraps og ærter til mo-
denhed, men ingen vårbyg. De resterende 11 ha af bedriftens i alt 111 ha er perma-
nent brak. Ved en stigende reduktion af kvælstofnormen viser figuren, at arealet med 
vårbyg øges, mens arealet med vinterbyg og især vinterhvede reduceres. Ved en 
normreduktion på 30 pct. dyrkes der kun vinterhvede efter en sanerende forfrugt i 
form af vinterraps og ærter til modenhed. 
 
Figur 4.5 Viser arealanvendelse for svinebedrift på lerjord (Ler140) ved en øget 

normreduktion for kvælstof. 

Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII).  
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Også høstudbytterne påvirkes af normreduktionerne og ændringerne i sædskiftet. Mo-
delberegningerne har således vist, at bedriften på lerjord (Ler140) med de gældende 
kvælstofnormer høster ca. 75 hkg vinterhvede pr. ha. Ved en normreduktion på 30 
pct. er udbyttet faldet til ca. 71 hkg svarende til i alt 4 hkg pr. ha. Også for vårbyg vil 
en normreduktion på 30 pct. ifølge beregningerne medføre et udbyttefald på ca. 4 hkg 
pr. ha. 
 
Figur 4.6 viser arealanvendelse for svinebedrift på sandjord (Fin140F) ved en øget 
normreduktion for kvælstof. Det fremgår af figur 4.6, at svinebedriften på sandjord 
(Fin140F) med de nuværende kvælstofnormer, men uden krav om efterafgrøder og 
vintergrønne marker vil vælge et sædskifte med henholdsvis 25 ha vinterhvede, vin-
terbyg, vårbyg samt vinterraps/ærter til modenhed. Ved øgede normreduktioner stiger 
arealet med vårbyg, mens de øvrige afgrøder og især arealet med vinterbyg reduceres. 
Ved normreduktioner på op til 30 pct. dyrkes der vinterhvede på mellem 12 og 25 ha 
og kun efter sanerende for frugter. Ved normreduktion ud over 30 pct. dyrkes der ikke 
længere vinterhvede, og vårbyg overtager placeringen efter de sanerende afgrøder. 
Modelberegningerne har vist, at høstudbyttet i vinterhvede og vårbyg ved en normre-
duktion på 30 pct. reduceres med i alt ca. 5 hkg pr. ha. 
 
Figur 4.6 Arealanvendelse for svinebedrift på sandjord (Fin140F) ved en øget 

normreduktion for kvælstof 
 

Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII).  
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4.4. Efterafgrøder og lavere normer 

Tabel 4.2 viser økonomisk optimalt areal med efterafgrøder ved gældende regler og 
reducerede kvælstofnormer. Det fremgår af tabellen, at det kun er bedriften med suk-
kerroer på lerjord (Suk0) og svinebedrifterne på grovsandet jord (Grv140 og Grv200), 
der med de gældende regler har økonomisk fordel af at øge arealet med efterafgrøder 
til mere end de i 2003 krævede 6 pct. For bedriften med sukkerroer (Suk0) er det så-
ledes ved de gældende regler økonomisk optimalt at benytte 15 pct. efterafgrøder og 
for bedrifterne på grovsandet jord (Grv140 og Grv140F) optimalt at benytte hen-
holdsvis 7 pct. og 24 pct. efterafgrøder.  
 
Tabel 4.2 Økonomisk optimalt areal med efterafgrøder ved gældende regler og re-

ducerede kvælstofnormer 
  

Bedrifter 
Ler
140

Suk
0

Ler
0

Fin
200F

Fin
140F

Fin
200

Fin
140

Fin
0

Grv 
140F 

Grv
140

  
Krav --------------------------------------- Efterafgrøder (pct.) --------------------------------- 
  
6 pct. efterafgrøder og 65 
pct. vintergrønne marker 6 15 6 6 6 6 6 6 24 7  
N-norm reduktion (pct.)  
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0
20 0 13 0 45 38 45 20 0 46 41
30 20 21 28 70 61 69 52 20 61 50
40 66 27 51 81 61 81 61 42 61 61
  

Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII)   

 
 
Uden krav om efterafgrøder og vintergrønne marker er det kun bedriften med sukker-
roer (Suk0) der har økonomisk fordel af at benytte efterafgrøder. Det skyldes for-
mentlig, at der på denne bedrift er god plads til efterafgrøder før roerne og før en 
eventuel 2. års vårbyg. Ved reduktioner i kvælstofnormen reduceres arealet med efte-
rafgrøder imidlertid for denne bedrift. Dette skyldes bl.a., at roerne i tilfælde af en la-
vere kvælstofnorm skal dyrkes på et større areal for at sukkerroekvoten kan opfyldes. 
 
For alle andre bedrifter end bedriften med sukkerroer (Suk0), kræver det en normre-
duktion på mindst 10 pct. eller mere før det bliver økonomisk rationelt at benytte efte-
rafgrøder. For bedrifterne på lerjord uden roer (Ler0 og Ler140) og for planteavlsbe-
driften på sandjord (Fin0) er end ikke en normreduktion på 20 pct. tilstrækkelig til at 
skabe økonomisk behov for efterafgrøder. Ved en normreduktion på 30 pct. er det 
økonomisk optimalt med mellem 20 og 28 pct. efterafgrøder for planteavlsbedrifterne 
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og helt op til 70 pct. efterafgrøder på svinebedrifterne med harmoniproblemer på 
sandjord (Fin200 og Fin200F).   
 
Tabel 4.3 viser omkostninger ved tvungne efterafgrøder og reduktion i kvælstofnor-
merne. Det fremgår af tabellen, at et krav om op til 20 pct. efterafgrøder samt en 
normreduktion på 10 pct. vil være uden særlige omkostninger (13 og 42 kr. pr. ha) for 
bedriften med sukker-roer (Suk0). For alle bedrifterne er et stigende krav til efteraf-
grøder og normreduktioner forbundet med stigende omkostninger. Det skal underste-
ges at der ved normreduktioner er indregnet justeringer i sædskiftet, hvilket er med til 
at reducere omkostningerne.  
 
Tabel 4.3 Årlige omkostninger ved tvungne efterafgrøder og reduceret N-norm 
  

Bedrift 
Ler
140

Suk
0

Ler
0

Fin
200F

Fin
140F

Fin
200

Fin
140

Fin
0

Grv
140F

Grv 
140 

  
Krav --------------------------------------------- DKK pr. ha -------------------------------------------   
Efterafgrøder (pct.)  
10 34 0 21 15 15 27 27 29 8 10 
20 71 13 42 30 32 55 55 57 22 27 
30 143 83 68 53 55 98 98 98 33 55 
40 224 197 94 76 80 150 144 146 45 84 
60 402 423 175 127 145 261 254 269 101 177 
  
6 pct. efterafgrøder plus 65 
pct. vintergrønne marker 21 0 37 9 9 16 16 17 21 8 
  
N norm reduktion (pct.)  
10  87 42 54 84 75 105 82 45 70 84 
20 293 154 166 200 192 297 237 149 168 207 
30 596 407 397 330 366 482 449 320 266 309 
40 961 780 702 636 580 845 661 532 460 491 

 
Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII)  

 
 
Ved en optimal tilpasning til et krav om 60 pct. efterafgrøder vil svinebrugene på 
sandjord med mulighed for gyllenedfældning (Fin140F, Fin200F og Grv140F) opleve 
de mindste økonomiske tab (101 – 145 kr. pr. ha), mens bedriften med sukkerroer 
(Suk0) og svinebedriften på lerjord (Ler140) vil opleve de største økonomiske tab 
(423 og 402 kr. pr. ha). De nuværende krav om 6 pct. efterafgrøder og 65 pct. vinter-
grønne marker har, jf. tabellen ikke de store økonomiske konsekvenser for bedrifter-
ne. Af de analyserede bedrifter er det planteavlsbedriften uden sukkerroer på lerjord 
(Ler0) der lider det største tab (37 kr. pr. ha), mens bedriften med sukkerroer (Suk0) 
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tilsyneladende ikke lider tab ved de gældende regler for efterafgrøder og vintergrønne 
marker. 
 
Figur 4.7 viser gennemsnitlig nettoomkostning pr. ha efterafgrøde for bedrifter på 
sandjord. Det fremgår af figuren, at omkostningerne er jævnt stigende med øget krav 
om efterafgrøder.  
 
Figur 4.7 Gennemsnitlig årlig nettoomkostning pr. ha efterafgrøde for bedrifter på 

sandjord 

Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII)  

 
 
Tabel 4.4 viser marginale omkostninger ved tvungne efterafgrøder pr. ha efterafgrøde.  
 
Det fremgår af tabellen, at der for alle bedrifterne er stigende marginale omkostninger 
ved et stigende krav om efterafgrøder. Ved et krav om 10 pct. efterafgrøder varierer 
de marginale omkostninger mellem 0 og 345 kr. pr. ha efterafgrøde. Ved et krav om 
60 pct. efterafgrøder stiger marginalomkostningerne til mellem 255 og 1.132 kr. pr. 
ha efterafgrøde. Bedrifterne på sandjord med mulighed for nedfældning af gylle 
(Grv140F, Fin140F og Fin200F) har de laveste marginalomkostninger, og bedriften 
med sukkerroer (Suk0) har de højeste marginalomkostninger ved et krav om 60 pct. 
efterafgrøder. Selv ved et krav om 60 pct. efterafgrøder kommer de marginale om-
kostninger ikke over 325 kr. pr. ha for bedrifterne på sandjord med mulighed for at 
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nedfælde gylle (Grv140F, Fin140F og Fin200F). Yderligere generaliseringer om for-
deling af marginalomkostningerne er vanskelige. 
 
Tabel 4.4 Marginale årlige omkostninger ved tvungne efterafgrøder 
   

Bedrift Ler 140 Suk 0 Ler 0
Fin

200F
Fin

140F Fin 200 Fin 140 Fin 0
Grov 
140F Grv140 

   
Krav ----------------------------------------- DKK pr. ha efterafgrøde -------------------------------- 
   
Efterafgrøde (pct.)   
10 345 0 209 147 154 274 274 286 79 102 
20 364 232 209 156 165 274 274 286 139 171 
30 724 708 261 227 234 434 433 406 111 271 
40 806 1.132 261 234 243 514 454 484 124 292 
60 890 1.132 404 255 325 557 552 614 280 465 

 
Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII). 

 

 
 
Kvælstofoverskud i marken 
Tabel 4.5 viser beregnet N-overskud ved tvungne efterafgrøder og reduceret N-norm. 
Det beregnede N-overskud er markoverskuddet hvor tilførsel består af kvælstof i han-
delsgødning og husdyrgødning, samt atmosfærisk deposition og kvælstoffiksering, 
mens bortførsel sker med afgrøderne.  
 
Tabel 4.5 Beregnet N-overskud ved tvungne efterafgrøder og reduceret N-norm  
 

Bedrifter 
Ler
140

Suk
0

Ler
0

Fin
200F

Fin
140F

Fin
200

Fin
140

Fin
0

Grv
140F

Grv
140

 
Krav ----------------------------------- N overskud (Kg N pr. ha)------------------------------- 
Ingen krav om efterafgrøder 
og vintergrønne marker 57 37 67 57 57 58 58 57 66 70
 -----------------------------Reduktion i N overskud  (Kg N pr. ha)--------------------
Reduceret N-norm (pct.) 
10 9 7 8 12 12 9 8 10 6 7
20 19 12 14 22 22 21 19 16 12 18
30 34 19 20 30 23 28 27 25 17 27
40 41 23 25 40 36 36 35 34 32 35 
6 pct. efterafgrøder plus 65 
pct. vintergrønne marker 2 0 0 2 2 1 1 1 1 0
 
Krav om efterafgrøder (pct.) 
10 4 0 1 3 3 1 1 1 1 1
20 11 1 2 7 7 2 2 2 2 2
30 15 1 3 9 9 4 4 4 3 5
40 17 3 4 11 11 6 7 10 4 7
60 22 5 5 15 7 12 13 17 1 10

Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII). 
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Det fremgår af tabellen, at bedriften med sukkerroer (Suk0) har det laveste kvælstof-
overskud (37 kg N pr. ha), når der ikke stilles krav til efterafgrøder og vintergrønne 
marker, mens svinebedriften på finsandet jord uden mulighed for at nedfælde gylle 
(Fin140) har det største kvælstofoverskud (70 kg N pr. ha). De gældende krav om 6 
pct. efterafgrøder og 65 pct. grønne marker reducerer, jf. tabellen, bedrifternes kvæl-
stofoverskud med mellem 0 og 2 kg N pr. ha. Dette er væsentligt lavere end den for-
ventede reduktion i kvælstofudvaskningen på 25 kg N pr. der var antaget. Det lave ni-
veau skyldes sandsynligvis at normreduktionen på 12 kg N pr. ha er mindre end det 
kvælstof som efterafgrøder tilbageholder.  
 
De fremgår ligeledes af tabellen, at de største reduktioner i kvælstofoverskuddet bli-
ver opnået ved reduktioner i kvælstofnormerne. Ved en normreduktion på 10 pct. re-
duceres bedrifternes kvælstofoverskud således med mellem 7 og 12 kg N pr. ha.  For 
at opnå tilnærmelsesvis samme effekter med brug af efterafgrøder kræves 40-60 pct. 
tvungne efterafgrøder. Et øget krav om efterafgrøder vil generelt, men ikke altid, re-
ducere N-overskuddet. I forhold til 40 pct. efterafgrøder vil der ved et krav om 60 pct. 
efterafgrøder ske en mindre  stigning i N-overskuddet på de svinebedrifter, der har 
mulighed for at nedfælde gylle (Grv140F og Fin140F). Forklaringen er at der nu eks-
porteres mindre husdyrgødning fordi muligheden for nedfældning gør det fordelagtigt 
selv at anvende gyllen. Den øgede anvendelse af husdyrgødning reducerer forbruget 
af handelsgødning, men øger N-overskuddet. 
 
Omkostningseffektivitet 
Tabel 4.6 viser omkostningseffektiviteten af tvungne efterafgrøder og reduceret N-
norm. 
 
Det fremgår af tabellen, at de billigste reduktioner i N-overskuddet bliver opnået med 
en 10 pct. normreduktion. Omkostningerne er her på nogle bedrifter således under 8 
kr. pr. kg reduceret N-overskud. De dyreste reduktioner i N-overskuddet er opnået 
ved et krav om  efterafgrøder på bedriften med sukkerroer, mens reduktionerne er bil-
ligst for sandjordsbedriften med harmoniproblemer og mulighed for at nedfælde gylle 
(Fin200F). 
 
Figur 4.8 viser effektivitet af efterafgrøder og reducerede kvælstofnormer for en svi-
nebedrift på lerjord (Ler140) og figur 4.9 viser effektivitet af efterafgrøder og reduce-
rede kvælstofnormer for en svinebedrift på sandjord med mulighed for at nedfælde 
gylle (Fin200F). 
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Tabel 4.6 Omkostningseffektiviteten af tvungne efterafgrøder og reduceret N-norm 
  

Bedrifter 
Ler
140 Suk0 Ler0

Fin
200F

Fin
140F

Fin
200

Fin
140 Fin0

Grv
140F

Grv 
140 

  
Krav -------------------------- DKK pr. kg reduceret kvælstofoverskud ------------------------   
Efterafgrøde (pct.)  
10 9  21 5 5 27 27 29 8 10 
20 6 13 21 4 5 28 28 29 11 14 
30 10 83 23 6 6 25 25 25 11 11 
40 13 66 24 7 7 25 21 15 11 12 
60 18 85 35 8 21 22 20 16  18   
6 pct. efterafgrøder plus 65 
pct. vintergrønne marker 11   5 5 16 16 17 21     
N norm reduktion (pct.)  
10  10 6 7 7 6 12 10 5 12 12 
20 15 13 12 9 9 14 12 9 14 12 
30 18 23 20 11 16 17 17 13 16 11 
40 23 34 28 16 16 23 19 16 14 14 

 
Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII).  

 
 
Figur 4.8 Omkostningseffektivitet ved efterafgrøder og reducerede N-normer for 

en svinebedrift på lerjord (Ler140) 

 
Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII).  

 
 
Det fremgår af figur 4.8 og 4.9, at en reduceret kvælstofnorm og et stigende krav til 
efterafgrøder har varierende effekt, men er stort set lige effektive på bedriften på ler-
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jord, mens en reduceret kvælstofnorm generelt er mere effektiv end efterafgrøder på 
bedriften på sandjord (Fin200F). Det fremgår også, at de største reduktioner er de dy-
reste, og at det er lidt dyrere at reducere N-overskuddet på bedriften på lerjord. 
 
Figur 4.9 Omkostningseffektiviteten af efterafgrøder og reducerede N-normer for 

en svinebedrift på sandjord med mulighed for at nedfælde gylle 
(Fin200F) 
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Kilde: Egne beregninger med den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØPII)  

 
 
Sammenfatning af modelberegningerne 
Der er gennemført en række modelberegninger for de økonomiske konsekvenser af 
reducerede N-normer og tvungne efterafgrøder for bedrifter med planteavl, herunder 
bedrifter med sukkerroer og svin. Modelberegningerne har derfor ingen gyldighed for 
bedrifter med fx kvæg, grovfoderafgrøder, frøgræs og kartofler. 
 
Beregningerne har vist, at et krav om op til 20 pct. efterafgrøder eller en 10 pct. norm-
reduktion vil være uden særlige omkostninger for bedrifter med sukkerroer. Yderlige-
re krav til efterafgrøder vil derimod medføre årlige (marginal-)omkostninger på op til 
1.200 kr. pr. ha efterafgrøder for disse bedrifter. For bedrifter på sandjord med mulig-
hed for at nedfælde gylle vil krav om op til 60 pct. efterafgrøder derimod medføre 
marginale omkostninger på mindre end 350 kr. pr. ha efterafgrøde. For de øvrige be-
drifter er det vanskeligere at generalisere de økonomiske effekter af et øget krav til ef-
terafgrøder.  
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Skal effekten af efterafgrøderne alene måles på N overskuddet, vil det for en række 
bedrifter være mere effektivt og attraktivt at kvælstofnormen bliver reduceret med 10 
pct. end at der bliver stillet krav om fx 10 eller 20 pct. efterafgrøder. Ingen bedrifter 
vil være ringere stillet ved en 10 pct. normreduktion end ved et krav om 20 pct. efte-
rafgrøder. Fra et driftsøkonomisk synspunkt vil normnedsættelse være at fortrække 
frem for et krav om efterafgrøder. En normnedsættelse vil ligeledes være mere effek-
tiv, når det gælder effekten og omkostningerne ved reduktioner af N-overskuddet. 
 
Et krav om fx 60 pct. efterafgrøder vil, alt andet lige, være mest effektivt og gøre 
mindst driftsøkonomisk skade på bedrifter på sandjord og især på bedrifter på sand-
jord med harmoniproblemer og mulighed for at nedfælde gylle.  
 
Denne prioritering adskiller sig fra konklusioner i relation til Vandmiljøplan III (Ja-
cobsen et al., 2004) og skyldes at reduktionen i N-overskuddet ved etablering af efte-
rafgrøder i de gennemførte analyser er noget mindre end antaget i VMPIII-
sammenhæng. 

4.5. Ringkøbing Fjord oplandet 

I dette afsnit estimeres omkostningerne ved yderlige krav om efterafgrøder og reduk-
tion af kvælstofnormerne i Ringkøbing Fjord opland, som de er beskrevet af Ringkø-
bing Amt og DJF/Conterra. Omkostninger estimeres med udgangspunkt i modelbe-
regningerne beskrevet ovenfor. 
 
Efterafgrøder 

I de miljømæssige analyser af efterafgrøder, som gennemføres af DJF/Conterra, anta-
ges det, at der etableres en efterafgrøde, hvor det er muligt uden at skulle ændre på 
sædskiftet. I alt er der plads til at øge efter-afgrødearealet med 5.900 ha. Der er ikke 
udlagt efterafgrøder på de arealer, hvor der kun vil være begrænset effekt. Det gælder 
områder identificeret som ”lav prioriteringsområder”1 samt områder, hvor der etable-
res vådområder og oplande til vådområderne (se figur 3.1. og 3.2.). 
 
I beregningen af omkostningerne ved udlægning af yderligere 5.900 ha med efteraf-
grøder, er der i analysen taget udgangspunkt i de marginale omkostninger ved etable-
ring af efterafgrøder, jf. tabel 4.7. Da der kun etableres efterafgrøder i de sædskifter, 

                                                                      
1 ”Lav prioriteringsområder” er områder hvor kvælstofretentionen er høj, dvs. at kun en begrænset 

det af den udvaskede kvælstof ender i Ringkøbing Fjord (se figur 3.1 og 3.2). 
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hvor der i forvejen er plads, dvs. uden sædskifteændringer, antages øgningen i ande-
len af bedrifternes areal med efterafgrøder at være begrænset. Derfor er den marginale 
omkostning ved efterafgrøder ved 10 pct. af arealet med efterafgrøder benyttet, som 
estimat for omkostningerne ved yderlige efterafgrøder. Endvidere er der kun benyttet 
estimater for grovsand og finsand, da disse arealer er dominerede i oplandet. Det be-
tyder, at omkostningerne ligger i intervallet 79-286 kr. pr. ha. og i de videre beregnin-
ger er det vurderet, at omkostninger således i gennemsnit er ca. 200 kr. pr. ha. 
 
Tabel 4.7 Årlige omkostninger ved efterafgrøder 
 
 Areal Omkostning
 
 ha kr. pr. ha mio. kr. i alt.
Efterafgrøder 5.900 200 (79-286) 1,18 (0,47 – 1,69)

 
Kilde: Egne beregninger  

 
 
Tabellen viser, at omkostningerne vil være knap 1,2 mio. kr. ved udlæg af efterafgrø-
der på de 5.900 ha. 
 
 
Reduceret kvælstofnorm 
I dette tiltag reduceres kvælstofnormen med 40 pct. så der maksimalt må tildeles 60 
pct. af de gældende kvælstofnormer på udpegede arealer. Der er opstillet to scenarier 
for det arealmæssige omfang af tiltaget, henholdsvis 6.700 ha og 8.300 ha. Arealerne 
er udpeget i områder, som har høj prioritet, dvs. i områder hvor en stor andel af ud-
vaskningen ender ude i fjorden (se figur 3.1.).  
 
I de miljømæssige beregninger, som gennemføres af DJF/Conterra, er der ikke regnet 
med ændringer i sædskifterne som følge af reduceret kvælstofnorm, hvilket man som 
beskrevet i det foregående afsnit vil forvente. Der vil blandt andet vælges afgrøder, 
der er mindre følsomme overfor reduktioner i kvælstoftilførselen og den kvælstof, der 
er til rådighed vil blive tildelt de afgrøder, som betaler bedst for det. Et eksempel på 
sædskifteændringer kunne være en bedrift, der vælger en større andel af kløvergræs i 
forhold til rene græsblandinger ved reduktion af normen. I hvilken udstrækning disse 
tilpasninger vil have konsekvenser for de miljømæssige effekter af tiltaget er ikke 
vurderet.  
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I de udpegede markblokke med reduceret kvælstoftilførsel udgør sandjord ca. 85 pct. 
af arealet og heraf er 63 pct. grovsandet jord. Kun ca. 1 pct. af arealet er lerjord mens 
de resterede 14 pct. blandt andet omfatter humusjord. Omkostningerne tager derfor 
udgangspunkt i bedrifter med sandjord. 
 
Af tabel 4.8 fremgår det, at omkostninger ved reduktion af kvælstofnormen med 40 
pct. for de analyserede bedrifter på sandjord er 460 – 845 kr. pr. ha. De laveste om-
kostninger er for bedrifter på grovsand med husdyr og mulighed for nedfældning af 
husdyrgødning, mens omkostningerne er højst for planteavlsbedrifter på finsand. Det 
skal igen understreges, at der ikke er foretaget beregninger for kvægbedrifter. Det 
vurderes, at omkostninger generelt er lavere for kvægbedrifter, da de har større mu-
ligheder for at tilpasse sædskiftet. Omvendt er der ikke inkluderet bedrifter med kar-
tofler i beregningerne. Omkostningerne ved reduktion af kvælstoftilførselen på bedrif-
ter med et stort areal med kartofler vurderes at være højere end for de analyserede be-
drifter.    
 
Det skal dog understreges, at det langt fra vil være alle landmænd, der vil være villige 
til at acceptere en kompensation på 600 kr. pr. ha. For det første er der som dokumen-
teret i modelberegningerne stor forskel mellem bedriftstypernes omkostninger ved til-
taget. Endvidere viser erfaringerne, at for at indgå i en MVJ-aftale vil landmændene 
også skulle kompenseres for de administrative omkostninger ved at indgå en aftale. 
 
Tabellen viser, at de driftsøkonomiske omkostninger ved reduktion i kvælstofnormen 
på 40 pct. kan opgøres til 4 og 5 mio. kr. ved henholdsvis scenario 1 og scenario 2. 
 
Tabel 4.8 Årlige omkostninger ved reduktion af kvælstofnorm til 60 pct. af gæl-

dende norm 
 
 Areal ---------------------- Omkostning ---------------------- 
 (ha) (kr. pr. ha) (mio. kr. i alt.)
 
Scenario 1 6.700 600 (460-845) 4,02 (3,08 – 5,66)
Scenario 2 8.300 600 (460-845) 4,98 (3,82 – 7,01)

 
Kilde: Egne beregninger  
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5. Reduceret husdyrhold 

5.1. Forudsætninger 

Reduktionen i husdyrhold foretages ved at der først udpeges områder hvor en lavere 
kvælstoftildeling vil have stor effekt (se figur 3.1.). Der er herefter foretaget en 20 
pct. reduktion i husdyrgødningen uden kompensation med handelsgødning i områder 
hvor der ikke er lavet andre tiltag (se figur 3.2.). Dette er for at undgå at det samme 
kvælstof ikke søges fjernet to gange. Ellers ville effekten af vådområderne være min-
dre end angivet. Det samlede areal der påvirkes udgør 130.000 ha omfattende en re-
duktion på ca. 29.000 DE (se figur 5.1.)  
 
Figur 5.1 Arealer hvor der antages en 20 pct. reduktion i husdyrgødning (ca. 

130.000 ha) 

Kilde: DJF/Conterra (Børgesen et al., 2004).  

 
 
Udover reduktion af husdyrholdet er der også foreslået en omfordeling af gylle. Det 
ville her være muligt at transportere gylle fra højt prioriterede områder (vestlige del af 
oplandet) til de lavt prioriterede områder (østlige del af oplandet). Dette virkemiddel 
er dog ikke analyseret nærmere.  
 
Omkostningerne ved reduktion af husdyrholdet består af tabt nettooverskud for de 
husdyr som fjernes samt tabt indtjening i planteproduktionen som følge af reduceret 
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kvælstoftilførsel. Det tabte nettooverskud på husdyrproduktionen er beregnet med den 
samme model, som beskriver indtjeningen i oplandet i udgangssituationen. Omkost-
ningerne i planteproduktionen er baseret på DØPII modellen beskrevet i afsnit 4.1.  
 
Fra Conterra har FØI modtaget data, der beskriver reduktionen i tilførslen af husdyr-
gødning på de enkelte bedrifter. Endvidere indgår planteavlsbedrifter uden husdyr 
som modtager husdyrgødning fra bedrifter med harmoniproblemer. Det har imidlertid 
ikke været muligt at identificere, hvilke bedrifter, der leverer den importerede hus-
dyrgødning. Derfor er det valgt at beregne omkostningerne ved reduktion i husdyr-
holdet som et gennemsnit pr. dyreenhed for husdyrbedrifter, som reducerer deres til-
førsel af husdyrgødning.  

5.2. Omkostninger ved reduceret husdyrhold 

For alle bedrifter i oplandet er den samlede jordrente for hver bedrift beregnet i ud-
gangssituationen og i et scenario, hvor alle bedrifter har 25 pct. færre dyreenheder, og 
den gennemsnitlige omkostning per DE er beregnet2. I scenariet skal alle bedrifter be-
liggende i risikoområderne reducere deres tildeling af husdyrgødning med samme an-
del. Der er således ikke taget hensyn til, hvilke bedrifter der billigst kan reducere hus-
dyrholdet. Derfor er det rimeligt at benytte den gennemsnitlige omkostning for bedrif-
terne. Det er endvidere taget højde for, at planteavlsbedrifterne vil have et tab som 
følge af faldende husdyrtæthed, idet udbuddet af billig husdyrgødning reduceres.  
 
Det gennemsnitlige tab i den årlige jordrente er beregnet til 1.231 kr. pr. DE. Ved re-
duktion i husdyrproduktionen vil bedrifternes kapitalbehov reduceres. De vil eksem-
pelvis få overflødig staldkapacitet. I hvilken udstrækning værdien af den overflødige 
kapacitet kan realiseres er usikkert. Det er nedenfor beregnet, hvor meget de årlige 
omkostninger øges, hvis kun halvdelen af det reducerede kapitalbehov kan realiseres, 
ved en kalkulationsrente på 4 pct. Omkostningerne ved reduktion af husdyrhold in-
klusiv værdien af ikke realiseret produktionskapacitet er 1.962 kr. pr. DE.  

                                                                      
2 Årsagen til at der valgt 25 pct. reduktion af husdyrholdet i beregningerne skyldes alene modelle-

ring tekniske forhold. Med baggrund i modelanalyserne vurderes det dog ikke at have en væsentlig 
betydning, at der er benyttet en reduktion på 25 pct. og ikke en 20 pct. reduktion i husdyrholdet, 
idet omkostningerne er beregnet som gennemsnit per DE og den marginale værdi af en DE på de 
enkelte bedrifter er forholdsvis konstant ved reduktion af husdyrholdet. 
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5.3. Omkostninger ved reduceret husdyrgødning 

Omkostningerne ved reduktion af kvælstoftilførselen fra husdyrgødning i plantepro-
duktionen er beregnet med udgangspunkt i, at udnyttelsesprocenten af husdyrgødnin-
gen er i gennemsnit 60 pct. for den tilførte husdyrgødning. Det betyder, at en 2.900 
ton reduktion i tilførsel med husdyrgødningen svarer til en reduktion på 1.740 ton 
plantetilgængeligt kvælstof, svarende til gennemsnitligt 13,3 kg N pr. ha eller 9,4 pct. 
af den samlede kvælstoftilførsel på de 130.000 hektar berørt af tiltaget (se tabel 5.1).  
 
Omkostninger ved reduktion af kvælstoftilførselen afhænger af, om bedrifterne har 
husdyr eller ej. Derfor er det opgjort hvor stor andel af de berørte bedrifter der er rene 
planteavlsbrug. En analyse viser, at 34 pct. af det areal, hvor der sker en reduktionen i 
kvælstoftilførslen, er beliggende på bedrifter uden husdyr. Arealet som berøres er be-
regnet på grundlag af bedrifternes reduktion i kvælstoftilførsel og den gennemsnitlige 
reduktion i tilført kvælstof fra husdyrgødning pr. arealenhed, som er beregnet til 22,3 
kg N pr. ha (jf. tabel 5.1). 
 
Tabel 5.1 Beregning af reduktion i den gennemsnitlige kvælstoftilførsel i scenario 

3 
  
 Værdi enhed
  
Tilførsel af husdyr N i udgangssituation (N ab lager) 1) 107 kg N pr. ha
Udnyttelsesprocent inkl. eftervirkning (skønnet) 60 pct.
Tilførsel af plantetilgængeligt husdyr N i udgangssituation:107 kg N pr. ha * 0.60 64,2 kg N pr. ha
Tilførsel af handelsgødning i udgangssituation 77 kg N pr. ha
Tilførsel af plantetilgængeligt N i udgangssituation: 64,2 + 77 kg N pr. ha 141,2 kg N pr. ha
Areal, hvor husdyrgødning reduceres 130.000 ha
Reduktion i husdyr N (ab lager) i Scenario 3 (29.000 DE): 2.900 ton N
Reduktion i husdyr N per hektar: 2.900 ton N / 130.000 ha 22,3 kg N pr. ha
Reduktion i plantetilgængeligt N fra husdyr: 0.60 * 22.2 kg N pr. ha 13,3 kg N pr. ha
Reduktion i plantetilgængeligt N: 13,3 kg N pr. ha / 141.2 kg N pr. ha*100 9,4 pct.

 
1) Tilførsel af husdyr N er i efterfølgende analyser opgjort til 110 kg N pr. ha (Børgesen et al., 2004). 
Kilde: Ringkøbing Amt, DJF/Conterra og Plantedirektoratet  

 
 
Omkostningerne ved reduktionen i kvælstoftilførselen er baseret på estimaterne i tabel 
4.3, hvor ændringen i dækningsbidrag er opgjort for forskellige reduktionsniveauer og 
bedriftstyper. For bedrifter med husdyr er omkostningerne beregnet som et gennem-
snit for bedriftstyperne med 1,4 DE pr. ha på finsand og grovsand (Fin140, Fin140F, 
Grv140, Grv140F). Det antages således, at halvdelen af bedrifterne vil nedfælde hus-
dyrgødningen, hvilket er en større andel end tilfældet er i dag. Imidlertid formodes 
det, at ved en reduceret kvælstoftildeling vil nedfældning blive mere udbredt for der-
igennem at opnå en forbedret udnyttelse af husdyrgødningen. Omkostningerne for 
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bedrifter uden husdyr er baseret på bedrifter på finsand uden husdyr (Fin0). Den gen-
nemsnitlige årlige omkostning ved en reduktion af kvælstoftilførselen på 9,4 pct. be-
regnes dermed til 63 kr. pr. ha svarende til en årlig omkostning på 8,2 mio. kr. for de 
130.000 hektar (se tabel 5.2).  
 
Tabel 5.2  Beregning af årlige omkostninger ved reduceret kvælstoftilførsel 
 
 Bedrifter med husdyr

66 pct. af areal
Bedrifter uden husdyr

34 pct. af areal
Vægtet gennemsnit

 kr. pr. ha kr. pr. ha kr. pr. ha
 
10 pct. reduktion 78 45 67
9,4 pct. reduktion’) 73,3 42,3 63
’) Beregnet ved lineærinterpolation 
Kilde: Egne beregninger 

5.4. Samlede omkostninger 

Af tabel 5.3 fremgår de samlede omkostninger ved reduktion af husdyrholdet i scena-
rio 3.  
 
Tabel 5.3 Årlige omkostninger ved reduktion af husdyrholdet i scenario 3. 
  
 Ekskl. ikke-realiseret kapitalapparat Inkl. ikke-realiseret kapitalapparat 

 
mio. kr. kr. pr. DE mio. kr kr. pr. DE 

Tabt indtjening på husdyr 35,7 1.231 56,9 1.962 
Tabt indtjening i planteavl 8,2 8,2  
Omk. i alt 43,9 1.513 65,1 2.245 

 
Kilde: Egne beregninger  

 
 
Hvis det antages at det reducerede kapitalbehov kan realiseres fuldt ud, er de gennem-
snitlige omkostninger ved udtagning 1.513 kr. pr. DE. Hvis kun halvdelen af den 
overflødige kapital kan realiseres er omkostningerne 2.245 kr. pr. DE. Hvis reduktio-
nen i husdyrholdet kommer til at foregå over en lang tidshorisont vil kapitalapparatet 
kunne afskrives fuldt ud, og det vil være estimatet eksklusiv ikke-realiseret kapitalap-
parat, der skal benyttes. 
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6. Afledte effekter på følgeerhverv og regional beskæftigelse 

6.1. Introduktion  

De tiltag overfor landbruget der er beskrevet ovenfor vil have direkte effekter på pro-
duktion, indtjening og beskæftigelse i den primære landbrugssektor. Herudover kan 
ændringer i landbrugsproduktionen have betydning for en række tilknyttede erhverv. 
Fx. vil en ændring i den animalske produktion umiddelbart medføre en ændret efter-
spørgsel efter fodermidler, rådgivning mv. og på længere sigt også en ændring i efter-
spørgslen efter inventar og bygningskapital. Endvidere vil en ændring i husdyrpro-
duktionen også have effekt på aktiviteten i forarbejdningsindustrierne (slagterier, me-
jerier mv.) og i distributionssektorerne (transport, engros, detail). Disse afledte effek-
ter vil igen føre til afledte effekter, via deres træk på forsyningsleddene. Konsekven-
serne for beskæftigelse og indtjening af fx. et miljømæssigt betinget indgreb overfor 
landbruget begrænser sig således ikke kun til det primære landbrug. I det følgende 
gennemføres en vurdering af tiltagenes afledte effekter på landbrugets følgeerhverv, 
foranlediget af de effekter, virkemidlerne vil have for den primære landbrugssektor.  
 
Tabel 6.1 viser beskæftigelsens sammensætning på erhverv i Ringkøbing Amt og i 
landet som helhed. I forhold til landsgennemsnittet udgør de primære erhverv en rela-
tivt stor andel af beskæftigelsen i Ringkøbing Amt, og det samme gør sig gældende 
for fødevareindustrien og de øvrige fremstillingserhverv.  
 
Tabel 6.1 Beskæftigelsens sammensætning i Ringkøbing Amt og i landet som 

helhed, 2001 
  
 -- Ringkøbing Amt -- ----- Hele landet -----
  antal pct. antal pct. 
  
Landbrug, gartneri og skovbrug 9585 7,2 93695 4,0 
Øvr. primære erhverv 1314 1,0 8632 0,4 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 6657 5,0 81104 3,4 
Øvr. fremstilling 32835 24,6 372685 15,8 
Energi- og vandforsyning 636 0,5 14355 0,6 
Bygge og anlæg 8737 6,5 173301 7,4 
Engroshandel undtagen med biler 8209 6,2 161894 6,9 
Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 9980 7,5 193142 8,2 
Transport 4867 3,6 124247 5,3 
Øvrig privat handel og service 6907 5,2 139862 5,9 
Offentlig administration og service 43182 32,4 974338 41,4 
Uoplyst aktivitet 516 0,4 14659 0,6 
  
I alt 133425 100,0 2351914 100,0 

 
Kilde: www.statistikbanken.dk 
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Til gengæld er andelen af beskæftigede i serviceerhvervene generelt lavere i Ringkø-
bing Amt end i landet som helhed. Ringkøbing Amt er således relativt afhængig af 
landbruget og de tilknyttede erhverv, og den økonomiske aktivitet i amtet er relativt 
følsom overfor ændringer i landbrugets produktionsvilkår, sammenlignet med resten 
af landet.  
 
Erhvervenes beskæftigelse er ikke jævnt fordelt ud over Ringkøbing amt, som det 
fremgår af tabel 6.2. Således er en stor andel af amtets aktivitet i fødevareindustrien 
lokaliseret i regionens bykommuner: Holstebro, Herning og Struer, og de to først-
nævnte kommuner tegner sig også for en væsentlig andel af beskæftigelsen indenfor 
byggeri, handel, transport og ”øvrige erhverv”. Til gengæld er beskæftigelsen i det 
primære landbrug mere jævnt fordelt ud over amtet – og således relativt stærkere re-
præsenteret i landkommunerne end de øvrige erhverv. I landkommunerne er beskæf-
tigelsen derfor relativt afhængig af aktiviteten i det primære landbrug, mens en række 
af de væsentligste landbrugstilknyttede erhverv især genererer beskæftigelse i amtets 
større byer. 
 
Tabel 6.2 Fordeling af erhvervenes beskæftigelse i Ringkøbing Amt mellem kom-

muner, 2001, pct. 
  

  

Land-
brug, 

gartneri 
og sko-

brug

Føde-, 
drikke-
og to-
baks-

varein-
dustri

Øvr. 
Fremstil-

ling

Bygge 
og 

anlæg

Engros-
/detail-
handel

Trans-
port

Øvrige 
erhverv 

Alle 
erhverv

  
Aulum-Haderup 4,6 1,8 2,1 3,0 2,8 2,9 2,1 2,4
Brande 2,9 2,2 3,9 3,7 3,5 3,6 2,6 3,1
Egvad 6,3 1,6 3,7 3,6 2,9 2,2 3,2 3,4
Herning 9,8 14,8 20,2 20,6 26,0 26,7 23,1 21,5
Holmsland 1,9 2,3 1,7 2,1 3,0 1,3 2,2 2,1
Holstebro 9,4 20,8 11,4 13,0 15,4 12,2 17,6 15,0
Ikast 5,5 3,3 11,1 8,4 9,0 9,2 7,7 8,4
Lemvig 10,8 6,5 5,9 6,7 5,1 6,0 6,9 6,6
Ringkøbing 7,8 3,2 7,0 5,8 5,5 4,4 6,9 6,5
Skjern 6,4 3,8 5,6 4,7 5,1 3,9 4,3 4,8
Struer 5,0 13,2 8,3 6,3 5,3 8,2 6,5 7,0
Thyborøn-Harboøre 0,6 2,6 1,9 1,0 1,7 2,5 1,9 1,8
Thyholm 2,0 1,2 1,4 1,5 0,8 1,5 1,2 1,3
Trehøje 6,1 2,4 3,9 4,4 3,4 2,8 3,3 3,6
Ulfborg-Vemb 4,0 2,2 1,9 3,1 2,4 2,8 2,4 2,4
Videbæk 6,9 9,9 4,2 5,6 3,7 4,4 3,5 4,4
Vinderup 5,3 5,9 2,8 3,7 2,1 3,4 2,5 3,0
Åskov 4,7 2,2 3,0 3,0 2,3 2,2 2,1 2,6

Kilde: www.statistikbanken.dk 
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Samspillet mellem landbrug og andre erhverv har tidligere været analyseret i forskel-
lige forskningsmæssige sammenhænge. Bl.a. tyder analyser foretaget af Fødevare-
økonomisk Institut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) på, at en 
generel stramning af kravene til harmoni mellem husdyrhold og dyrket areal vil med-
føre en procentvis nedgang i den regionale økonomiske aktivitet i Ringkøbing Amt, 
som er ca. dobbelt så stor som for landet som helhed. Dette skyldes dels, at husdyr-
tætheden her er højere end landsgennemsnittet, og dels at det primære landbrug her 
generelt har større vægt i økonomien end i landet som helhed (Hasler et al., 2002).  

6.2. Beregningsmetode 

Analyserne i det følgende bygger på såkaldte input-output tabeller, som beskriver 
sammenhængene mellem aktiviteter i forskellige sektorer. Input-output tabellerne, 
som udarbejdes af Danmarks Statistik i forbindelse med Nationalregnskabsstatistik-
ken beskriver, hvorledes produktionen fra de enkelte erhverv anvendes, dels som in-
put i andre erhverv og dels i form af endelige anvendelser (forbrug, eksport osv.), 
samt produktionsværdiens fordeling på råvarer/halvfabrikata, skatter og aflønning af 
de primære produktionsfaktorer: arbejdskraft og  kapital i de respektive erhverv. I 
Danmarks Statistik’s input-output tabeller fremstår landbruget som ét erhverv, og næ-
rings- og nydelsesmiddelindustrien som ét erhverv. Fødevareøkonomisk Institut fore-
tager løbende en bearbejdning af disse input-output tabeller, så sektoropdelingen bli-
ver mere detaljeret i forhold til landbruget og fødevareindustrien, end tilfældet er i 
Danmarks Statistik’s tabeller (Jacobsen, 1996). Således opdeles det primære landbrug 
i driftsgrene (fx. salgsafgrøder, grovfoder, kvæg, svin, fjerkræ), og fødevareindu-
strien opdeles i slagterier, mejerier, møller/brødfabrikker, sukkerfabrikker mv. 
 
På baggrund af input-output data vedrørende leverancerne fra det primære landbrug 
til andre erhverv (fx. slagterier, mejerier), samt disse erhvervs leverancer til endnu 
andre erhverv og anvendelser (fx. engros- og detailhandel, hoteller, restauranter) kan 
der beregnes skøn for, hvorledes ændringer i den primære landbrugssektors produkti-
on påvirker aktivitetsniveauet længere nede i fødevarekæden – såkaldte fremadrettede 
effekter. På grundlag af input-output data vedrørende leverancerne fra andre erhverv 
til landbruget kan der tilsvarende beregnes skøn for, hvordan ændret landbrugspro-
duktion bevirker et ændret træk på forsyningerne af fx. fodermidler, rådgivning, in-
ventar, samt hvordan disse påvirkninger igen påvirker forsyningerne længere bagud – 
såkaldte bagudrettede effekter. Reduceret beskæftigelse vil også reducere skattebeta-
linger og øge udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse såfremt der ikke opnås anden 
beskæftigelse, men omfanget af dette er ikke opgjort i denne analyse. 
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Anvendelsen af input-output data til analyse af de afledte effekter er statisk i den for-
stand, at der ikke tages hensyn til evt. tilpasninger i fx. pris- og løndannelsen, hvilket 
især kan være en begrænsning i forhold til mere radikale tiltag. Det skal nævnes, at 
det principielt er muligt at anvende mere avancerede økonomiske modelværktøjer, 
som tager højde for sådanne tilpasninger. Et eksempel på en sådan modeltilgang er de 
generelle ligevægtsmodeller, hvor input-output tilgangen kombineres med en ud-
budsmodel for produktionsfaktorerne, en efterspørgselsmodel for de producerede va-
rer, samt en forudsætning om at udbud er lig efterspørgsel for såvel varer som 
produktionsfaktorer. Generel ligevægts tilgangen bygger på en forudsætning om, at 
hvis et tiltag overflødiggør arbejdskraft i én sektor vil priser og lønninger tilpasse sig, 
så denne arbejdskraft finder beskæftigelse i andre erhverv. Effekterne i en generel 
ligevægts analyse kan således fortolkes som en langsigtet tilpasning, hvor barrierer i 
form af fx. sektorspecifikke kvalifikationer og kapitalgoder eller andre trægheder i 
tilpasningen ikke er afgørende. Sådanne analyser har fx. været gennemført af 
Fødevareøkonomisk Institut og AKF i et større modelsystem (se fx. Hasler et al., 
2002 eller Jensen et al. 2003) i forbindelse med analyser af den fremtidige 
økonomiske udvikling i de danske landkommuner, samt konsekvenserne herfor af 
eksempelvis en liberalisering af den internationale handel med landbrugsprodukter. 
 
I forhold til den konkrete analyse er der især behov for at belyse de umiddelbare be-
skæftigelses- og indkomstvirkninger af en række miljøtiltag. Desuden vurderes effek-
ten af de betragtede tiltag at være forholdsvis begrænset i forhold til den samlede løn- 
og prisdannelse. I lyset af, at anvendelsen af større modelværktøjer som fx. generel li-
gevægtsmodeller er relativt ressourcekrævende, vurderes det på denne baggrund hen-
sigtsmæssigt at anvende input-output tilgangen til den forhåndenværende analyse3. 
 
I forlængelse af de beregnede beskæftigelsesvirkninger er der også beregnet effekter 
for indtjeningen i landbrugets følgeerhverv. Disse effekter er opgjort som ændringer i 
erhvervenes bruttoværditilvækst (det beløb, som er til rådighed til aflønning af ar-
bejds- og kapitalindsats). Bemærk, at denne størrelse ikke umiddelbart kan sammen-
lignes med de ovenfor beregnede tab for jordbrugserhvervet, som er opgjort efter fra-
drag af omkostninger til arbejdskraft og kapital. 

                                                                      
3 I forhold til generel ligevægts analyser kan input-output analyser som den nærværende anskues 

som en kortsigts betragtning, og de beskæftigelses- og indtjeningsmæssige konsekvenser af ind-
greb overfor landbruget kan således forventes at være overvurderede i et længere tidsperspektiv. 
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6.3. Resultater 

I det foregående kapitel er der opstillet tre typer tiltag (se tabel 1.1). I denne analyse 
er tiltagene i scenario 2 opdelt i to dele A og B, mens etablering af efterafgrøder ikke 
indgår da produktionen er uændret:  
 

− Scenario A: der etableres vådområder svarende til 4.300 ha i oplandet til 
Ringkøbing Fjord. 

− Scenario B: reduceret kvælstofnorm, hvor kvælstofnormen reduceres med 40 
pct. i forhold til det økonomisk optimale på et samlet areal svarende til 8.300 
ha 

− Scenario C: reduceret husdyrhold svarende til 20 pct. af husdyrgødningen i 
prioriterede områder (ca. 130.000 ha), eller ca. 29.000 dyreenheder (DE) 

 
Konsekvenser af de to første scenarier for den afledte beskæftigelse i tilknyttede er-
hverv i Ringkøbing Amt er vist i figur 6.1. 
 
Figur 6.1 Reduktion i beskæftigelse i primær landbrug og tilknyttede erhverv ved 

etablering af vådområder og ved reduceret kvælstofnorm 
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stilling i øvrigt, en gros og detail, samt øvrige tjenester. 
Kilde: Egne beregninger  
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Vådområder (A)  
Der antages etableret et antal vådområder svarende til i alt 4.300 ha, og det antages 
yderligere, at udtagningen af landbrugsarealer sker proportionalt med arealanvendel-
sen i Ringkøbing Amt som helhed, dvs. der udtages lige store procentdele af alle are-
alanvendelser. 
 
Udtagningen af arealer giver en reduktion i det direkte arbejdsbehov i landbruget sva-
rende til ca. 30 fuldtidsbeskæftigede og afledte effekter svarende til ca. 20 fuldtidsbe-
skæftigede, fortrinsvis i fremstillingserhverv (primært input-forsyning, men også for-
arbejdning), handel, reparation/vedligehold samt landbrugsservice og anden service. 
Langt hovedparten af de afledte beskæftigelsesvirkninger sker i forsyningsleddene, 
mens kun ca. 2 arbejdspladser forsvinder på forarbejdningssiden.  
 
Det reducerede aktivitetsniveau i de tilknyttede erhverv vurderes at føre til en samlet 
reduktion i bruttoindtjeningen i disse erhverv af størrelsesorden 10 mio. kr., hvoraf 
langt størstedelen vil ske i de forsynende erhverv, især rådgivning og tjenester. Tabet 
af bruttoindtjening i det primære landbrug af størrelsesorden 8-10 mio. kr. 
 
 
Reduceret kvælstofnorm (B) 
I forhold til beregningerne i det følgende antages kravet om 40 pct. reduceret kvæl-
stofnorm på 8.300 ha at føre til en reduktion i den vegetabilske produktion i Ringkø-
bing Amt af størrelsesorden 2 pct. Det forudsættes, at denne reduktion fordeles pro-
portionalt på de afgrøder, som dyrkes i amtet (eksklusiv brak). 
 
Samlet giver reduktionskravet umiddelbart anledning til et fald i arbejdsforbruget i de 
tilknyttede erhverv af størrelsesorden 30 årsværk, nogenlunde ligeligt fordelt på frem-
stillingserhverv, reparation/vedligehold, engros/detail, landbrugsservice og øvrige tje-
nester. Størstedelen af disse effekter forekommer i forsyningsleddene, mens de frem-
adrettede beskæftigelseseffekter kun tegner sig for ca. en femtedel af den samlede ef-
fekt. 
De afledte aktivitetstilpasninger vil medføre en reduceret bruttoindtjening i størrel-
sesorden 20 mio. kr., fortrinsvis i forsyningsleddene, og især hos udbyderne af tjene-
steydelser. Til sammenligning er reduktionen i primærlandbrugets bruttoindtjening af 
størrelsesorden 10 mio. kr. 
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Reduceret husdyrhold (C) 
Såvel den direkte som den afledte indkomst- og beskæftigelsesvirkning af en dyreen-
hed er forskellig for kvæg- og svineproduktion. Både den direkte og den afledte ar-
bejdsindsats er større pr. DE svin end pr. DE kvæg, og derudover er der forskel på 
den afledte beskæftigelses fordeling på erhverv. I forbindelse med vurdering af effek-
terne af en reduktion af husdyrholdet i Ringkøbing Amt med 29.000 DE er det derfor 
væsentligt, hvorledes reduktionen er fordelt på husdyrtyper. I det følgende forudsæt-
tes, at reduktionen i oplandet til Ringkøbing Fjord sker proportionalt for kvæg og 
svin, dvs. fordelingen af de 29.000 DE svarer til fordelingen i dette opland: 56 pct. 
kvæg, 42 pct. svin og 2 pct. andre husdyr. De afledte beskæftigelseseffekter i primær 
og de tilknyttede erhverv er vist som den første søjle (C1) i figur 6.2. 
 
Figur 6.2 Reduktion i beskæftigelse i primær landbrug og tilknyttede erhverv ved 

reduktion af husdyrhold  

 
Bemærkning:  
C1 : Samme fordeling kvæg og svin som i oplandet (56 pct. og 42 pct.) 
C2 : Samme fordeling kvæg og svin som i Ringkøbing Amt (48 pct. og 49 pct.)  
C3 : Reduktionen foretages alene i svineproduktionen. 
Kilde: Egne beregninger   

 
 
Den direkte effekt på arbejdsbehovet i det primære landbrug reduceres svarende til ca.  
550 årsværk, heraf ca. 300 i kvægproduktion og 250 i svineproduktion. Den afledte 
effekt på beskæftigelsen er beregnet til størrelsesordenen 500 fuldtidsbeskæftigede, 
heraf ca. 150 på slagterier, omkring 50 på henholdsvis mejerier, øvrig fremstilling, 
handel og de resterende nogenlunde jævnt fordelt på andre primære erhverv, offentli-
ge værker, bygge/anlæg, reparation/vedligehold, transport og landbrugsservice. Den 
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samlede afledte beskæftigelsesvirkning er nogenlunde ligeligt fordelt på fremad- og 
bagudrettede effekter. Blandt de fremadrettede effekter er det især slagterier og meje-
rier der påvirkes, mens der bagud er en nogenlunde jævnt fordelt beskæftigelseseffekt 
på de fleste øvrige erhverv. 
 
De nævnte tilpasninger forventes at føre til en reduktion i bruttoindtjeningen i det 
primære landbrug af størrelsesorden 80-85 mio. kr. og i de tilknyttede erhverv af et 
samlet omfang på ca. 300 mio. kr., nogenlunde ligeligt fordelt mellem bagud- og 
fremadrettede effekter. Slagterierne vil tegne sig for ca. en tredjedel af de fremadret-
tede effekter, mens mejerier står for ca. en femtedel af nedgangen i indtjening i den 
fremadrettede del af effekten. Blandt de bagudrettede effekter vil især fremstillingser-
hvervene, udbyderne af tjenesteydelser samt engros- og detailsektorerne mærke ned-
gang i indtjeningen. 
 
Som nævnt har det væsentlig betydning, hvorledes reduktionen i husdyrholdet forud-
sættes fordelt. Som følsomhedsanalyse på resultaterne er i figur 6.2. angivet tilsvaren-
de effekter for beskæftigelsen under to alternative fortolkninger af scenariet: 
 

- C2: Fordelingen af de 29.000 DE svarer til fordelingen i Ringkøbing Amt 
som helhed (48 pct. kvæg, 49 pct. svin, 3 pct. andet) 

- C3: Reduktionen i husdyrhold bæres alene af svineproduktionen 
 
Udtagning af husdyr i henhold til scenario C2 indebærer således, at der udtages flere 
svin og færre kvæg end tilfældet er i scenario C1. Kvægproduktionen er i stor ud-
strækning reguleret af kvoter; på mælkeproduktionen og på antallet af ammeko- og 
handyrpræmier. I det omfang, disse kvoter er bindende, kan der være mulighed for, at 
kvægproducenterne ikke er tilbøjelige til at nedlægge produktionen, og at størstepar-
ten af reduktionen i husdyrhold finder sted på svinebrug. Hvorvidt dette forhold spil-
ler en rolle afhænger dog af de virkemidler, som anvendes for at nedbringe husdyr-
holdet (fx. frivillige versus obligatoriske ordninger). Det bør dog anføres, at kvoterne 
er fastsat for landet som helhed, og at nedlæggelse af kvægproduktion i Ringkøbing 
Amt ikke nødvendigvis vil blive modsvaret af en tilsvarende stigning indenfor amtet, 
så scenario C3 kan opfattes som et ekstremt scenario i så henseende.  
 
Analysen viser, at såvel den direkte som den afledte beskæftigelsesvirkning afhænger 
af, hvor stor en andel af husdyrreduktionen der bæres af svinesektoren. Det er især 
påvirkningen af slagterisektoren, som spiller en afgørende rolle for de samlede afledte 
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beskæftigelsesvirkninger. Og i sagens natur påvirkes mejerierne ikke i scenario C3, 
hvor kvægproduktionen forudsættes uændret. 
 
Betydningen af husdyrreduktionens sammensætning for indtjeningen i de tilknyttede 
erhverv svarer nogenlunde til dens betydning for beskæftigelsen – jo større andel af 
reduktionen, der bæres af svinesektoren, jo større vil indtjeningsreduktionen være i de 
tilknyttede erhverv. Det er især i slagterisektoren, at sammensætningen vil få betyd-
ning. 

6.4. Diskussion 

Analyserne i det foregående antyder, at de afledte beskæftigelseseffekter er af næsten 
samme størrelsesorden som de direkte effekter i det primære landbrug ved de tre for-
mer for miljøtiltag. De konkrete effekter, herunder effekternes fordeling på forskellige 
erhverv, afhænger dog af karakteren af det pågældende tiltag. Således har tiltag som 
berører svineproduktionen relativt stor afledt beskæftigelseseffekt, især indenfor slag-
terisektoren, men også indenfor en række forsynende erhverv.  
 
De afledte beskæftigelseseffekter af de to første scenarier (etablering af vådområder 
og reduceret kvælstofnorm på udpegede arealer) er nogenlunde jævnt fordelt på en 
række forskellige erhverv, hvoraf de fleste er relativt jævnt fordelt ud over amtet, jf. 
tabel 6.2. En del af disse erhverv (fx. landbrugsservice, reparation/vedligehold, byg-
ge/anlæg) er forholdsvis tæt knyttet til de enkelte landbrugsbedrifter, og effekterne i 
disse erhverv må i stor udstrækning formodes at finde sted i nærheden af de lokalom-
råder, hvor udpegningerne finder sted.  
 
Hovedparten af de afledte beskæftigelseseffekter ved reduceret husdyrhold finder sted 
i fremstillingssektoren, og især slagterier og mejerier. Disse erhverv er forholdsvis 
stærkt repræsenteret i de større byer: Herning, Holstebro og Struer. Også handel, 
transport og ”øvrige tjenester” påvirkes mærkbart, og disse er ligeledes relativt stærkt 
repræsenterede i Herning og Holstebro. Dog må den del af den afledte beskæftigel-
seseffekt, som påvirker beskæftigelsen i erhvervene tæt på landbrugsbedrifterne (byg-
ge/anlæg, reparation/vedligehold, landbrugsservice), formodes især at have betydning 
i de lokalområder, hvor udpegningerne finder sted. 
 
Som nævnt ovenfor indebærer den anvendte beregningsmetode, at de viste resultater 
må tolkes som kortsigtseffekter, hvor den frigjorte arbejdskraft endnu ikke har nået at 
finde alternativ beskæftigelse. På længere sigt må der formodes at ske tilpasninger, så 
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der findes beskæftigelse i andre erhverv eller i andre regioner via pendling eller flyt-
ning. Dette kan tale for, at de ovenstående beregninger overvurderer beskæftigelsesef-
fekten. 
 
De anvendte input-output data, som ligger til grund for beregningerne, refererer desu-
den til det nationale niveau, herunder forbindelser mellem sektorer i forskellige dele 
af landet. Da Ringkøbing Amt grænser op til andre amter, og da Ringkøbing Amts 
landbrugsproduktion indgår i det samlede danske fødevareindustrielle kompleks, er 
det ikke usandsynligt, at en del af de afledte effekter vil finde sted i andre regioner. 
Enten  i de tilstødende regioner (fx. en del af forarbejdningen) eller generelt i hele 
landet (fx. effekterne på engros- og detailhandel). Dette taler også for, at de ovenfor 
viste afledte beskæftigelseseffekter kan være overvurderede. Omvendt kan regulerin-
ger i andre regioner naturligvis på samme måde have afledte beskæftigelseseffekter i 
Ringkøbing Amt. 
 
De anvendte input-output data til beregning af afledte effekter bygger på data fra 
1992, som efterfølgende er fremskrevet med udgangspunkt i forskellen mellem pro-
duktivitetsudviklingen i primærlandbruget og fremstillingserhvervene. Dette indebæ-
rer, at de ovenstående beregninger vedr. afledte beskæftigelsesvirkninger generelt er 
behæftet med en vis usikkerhed. Denne generelle usikkerhed, samt det forhold at de 
beregnede afledte beskæftigelsesvirkninger kan tendere til at være overvurderede, in-
debærer, at der først og fremmest bør lægges vægt på de relative størrelsesordener af 
beskæftigelsesvirkningen i de tre scenarier, mens fortolkningen af de konkrete tal må 
foretages med lidt større varsomhed. 

7. Den fremtidige udvikling i landbrugserhvervet 

I dette afsnit diskuteres betydningen af den fremtidige udvikling vil have for land-
brugsproduktionen i oplandet til Ringkøbing Fjord. Specielt tre forhold diskuteres i 
det følgende: muligt indhold i Vandmiljøplan III, effekt af den nye EU-reform og tek-
nologisk udvikling i behandling og håndtering af husdyrgødning. 

7.1. Mulige virkemidler i Vandmiljøplan III 

De politiske forhandlinger omkring Vandmiljøplan III vil foregå i foråret 2004 og det 
endelige indhold kendes derfor ikke i skrivende stund. Udgangspunktet for forhand-
lingerne er dels de tekniske undergrupperapporter, dels rapporterne fra 3 overordnede 
arbejdsgrupper. De tre arbejdsgrupper har behandlet henholdsvis generelle virkemid-
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ler for kvælstof, regionale virkemidler for kvælstof  samt virkemidler for fosfor. De 
færdige rapporter m.m. findes på hjemmesiden: www.vmp3.dk. 
 
I forhold til kvælstof er konklusionerne omkring administrative virkemidler relativt 
klar, idet der peges på ændret fodring, efterafgrøder og vådområder som de mest om-
kostningseffektive virkemidler. Analyserne viser dog at afgifter vil være et billigere 
reguleringssystem, men det kræver at store dele af den nuværende lovgivning fjernes 
for at opnå den fulde effekt. Hvor meget af den nuværende lovgivning der kan fjernes 
indenfor rammerne af EU’s nitratdirektivet er uvist, men det antages at harmonikra-
vene bibeholdes også selvom der introduceres afgifter. 
 
I forbindelse med VMPIII forberedelsesarbejdet er ændret fodring, herunder anven-
delse af fytase i foderet analyseret. Tilsætning af fytase til foder øger udnyttelsen af 
fosforen, hvilket betyder at fosforindholdet i foderet (og dermed i husdyrgødningen) 
kan reduceres. Reduktionen er anslået til ca. 5 kg P pr. ha. Det vurderes, at ændret 
fodring vil kunne reducere såvel fosfor- som kvælstofindholdet i husdyrgødningen 
uden væsentlige meromkostninger. Hovedkonklusionen er derfor, at initiativer i form 
af forbedret fodring og anvendelse af fytase bør anvendes først inden investeringer i 
separationsanlæg overvejes. 
 
Det fremgår af regeringens udspil til Vandmiljøplan III at der sigtes mod en reduktion 
af kvælstofudvaskningen, men at hovedindsatsen vil ligge på en reduktion af fosfor-
overskuddet. For fosfor vil der være tale om en tostrenget strategi, hvor den ene del 
retter sig mod en generel regulering i form af fosforafgifter eller fosfornormer, mens 
den anden del vil koncentrere sig om risikoarealer der står for en stor del af fosforud-
vaskningen. Effekten af en generelle regulering vil ikke være tydelig de nærmeste år, 
mens effekten af virkemidler relateret til risikoarealer kan opnås relativ hurtigt (se 
rapport fra Fosforgruppen under VMPIII). 
 
I forhold til oplandet til Ringkøbing Fjord betyder dette, at fosforoverskuddet i de 
kommende år vil falde yderligere. Fosforoverskuddet for Ringkøbing Fjord oplandet 
er foreløbigt udfra markbalancen opgjort til ca. 9 kg P pr. ha (Børgesen, et al., 2004). 
Dette er lidt højere end det nationale overskud, målt på markbalancen, der er på ca. 8 
kg P pr. ha (incl. brak). Det vurderes dog at Ringkøbing Amt bl.a. ved VVM-
screeninger mere direkte end andre amter har stillet krav om fosforbalance på be-
driftsniveau. Det vurderes at fosforoverskuddet opgjort på markbalancen undervurde-
re det samlede bedriftsoverskud med 3-4 kg pr. ha (Jacobsen et al., 2004). 
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En reduktion af fosforoverskuddet betyder ikke at udvaskningen stoppes, men at den 
reduceres. Det forventes således at fosfortilstrømningen til Ringkøbing Fjord vil stige 
som følge af gamle synder. Udviklingen de seneste år synes at støtte dette (Ringkø-
bing Amt, 2003).  
 
Det kan derfor være nødvendigt i udvalgte risikoområder at implementere behovsbe-
tinget fosfortilførsel, hvilket kan betyde at nogle marker slet ikke tilføres fosfor i en 
årrække. Blandt de arealrelaterede virkemidler synes etablering af bræmmer at være 
et relativt omkostningseffektivt virkemiddel, men da der ved etablering af vådområ-
der er muligt at fjerne både kvælstof og fosfor er dette det mest omkostningseffektive 
virkemiddel.    
 
Samlet vurderes det, at flere af de virkemidler der forventes at kunne indgå i Vand-
miljøplan III vil ligge tæt op ad de konkrete virkemidler analyseret i denne rapport, 
idet disse virkemidler er de mest omkostningseffektive. Dertil kommer at tiltag til re-
duktion af fosforoverskuddet på længere sigt vil kunne fremme et bedre vandmiljø i 
Ringkøbing Fjord. 

7.2. Teknologisk udvikling ved gyllehåndtering og separation   

En lovgivning på fosforområdet vil fremme interessen for bl.a. separation af gylle 
med henblik på at få en bedre fordeling af husdyrgødningen og specielt fosfordelen. 
Udover separation diskuteres i det følgende også gevinsten ved etablering af flere 
biogasfællesanlæg, der også kan bidrage til en bedre fordeling af husdyrgødningen. 
 
Analyser af separationsanlæg (Jacobsen et al., 2002) viser at de lavteknologiske de-
kanteranlæg har relativt lave omkostninger, svarende til 5-15 kr. pr. ton alt efter 
mængde. Indregnes alle meromkostninger i form af lager m.m. bliver meromkostnin-
gerne 23 kr. pr. ton for et stort anlæg (17.000 tons gylle). Et nationalt påbud om fos-
forbalance vil reducere meromkostningerne betydeligt, fordi alternativet til separation 
er transport over lange afstande. Når separation her er mere fordelagtig skyldes det at 
transportomkostningerne reduceres, da det nu kun er humusfraktionen der skal trans-
porteres bort fra bedriften. Det skal dog nævnes at lavteknologiske anlæg ikke opfyl-
der EU’s krav om hygeinisering af gødningsaffald.  
 
De højteknologiske anlæg (fx Funki Manura) kræver en væsentlig større investering, 
svarende til over 5 mio. kr. De årlige omkostninger ved selve anlægget er beregnet til 
76 kr. pr. ton (mængde er 17.000 tons gylle). Samlet vil der være tale om meromkost-
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ninger på ca. 65 kr. pr. ton og der vil ved krav om fosforbalance fortsat være tale om 
en betydelig meromkostning på over 30 kr. pr. ton gylle.  
 
I en situation hvor bedrifterne står foran en udvidelse vil det såkaldte arealkrav (krav 
til jord der ejes) blive reduceret med 25 pct. eller 50 pct. såfremt 75 pct. af gyllen se-
pareres. Dette øger fordelen ved brug af separation, men analyser viser, at merom-
kostningerne fortsat er betragtelige, hvorfor en stor del af overskuddet fra fx svine-
produktionen skal anvendes på at betale omkostningerne ved separation. Analyserne 
viser endvidere, at gylle kan transporteres langt (op til 100 km) for de samme om-
kostninger og at der ikke opnås nogen forbedret udnyttelse af den samlede kvælstof. 
Hovedeffekten er således en bedre fordeling af fosfor.  
 
Det største problem er fortsat afsætning af den fosforholdige fraktion, idet der i dag 
ikke eksistere et marked for disse fraktioner. En del af årsagen til dette antages at væ-
re at landmænd er tilbageholdende med at anvende disse nye gødningsprodukter bl.a. 
fordi deres gødningseffekt er ukendt. Der er imidlertid i det seneste år foretaget gød-
ningsforsøg med disse fraktioner og generelt synes udnyttelse af N i disse fraktioner 
at leve op til og i nogle tilfælde overgå forventningerne til udnyttelse af N i disse frak-
tioner.  
 
Ved modtagelse vil leverandøren af disse fraktioner oplyse hvad kravet til udnyttelse 
af N i den pågældende fraktion vil være. Kravet til leverandøren er at kvælstoffet i 
fraktionerne samlet skal udnyttes lige så godt eller bedre end hvis det var fx alm gylle. 
Kravet til udnyttelse af N i den tynde fraktion vil typisk ligge noget over kravet til N-
udnyttelse i humusfraktionen (den tykke fraktion). 
 
Endelig kan separation tænkes anvendt som forbehandling til et biogasfællesanlæg. 
Fordelen ved dette er, at den tykke fraktion også er den del hvor den store gaspoten-
tiale findes, samtidig med at det også er her, at fosformængden er koncentreret. Den 
tynde fraktion kan sendes tilbage til leverandøren efter separationsprocessen. Generelt 
har udviklingen de seneste 20 år vist, at biogasanlæggene bliver stadig mere effektive, 
og at de kan bidrage til at omfordele husdyrgødningen, idet mange landmænd gerne 
vil modtage gylle fra et biogasanlæg fordi fraktionen er deklareret og ikke lugter. Det 
gælder dog, at der skal tilføres organisk affald for at gasproduktionen bliver høj nok. 
Den nye aftale om el-produktionstilskud har forringet økonomien ved etablering af 
biogasanlæg, men hvorvidt et biogasanlæg er lønsomt må bero på en analyse af den 
konkrete situation.    
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Nyere anlæg som fx Green Farm Energy mangler fortsat at vise, om deres produkti-
onsresultater lever op til forventningerne, hvad angår gasproduktion og salg af frakti-
oner. Det er dog en fordel at dette anlæg kan udnytte kvælstof i fx dybstrøelse bedre 
end ved traditionel håndtering. Omvendt er der behov for nye udbringningssystemer 
for at sikre at den gevinst der opnås ved separationen ikke tabes ved udbringningen.  
 
Konklusionen er derfor at dekanter i kombination med biogasfællesanlæg er en god 
løsning til at skabe en bedre fordeling af husdyrgødningen i Ringkøbing Fjord oplan-
det. Alternativet er aktiv medvirkning til etablering af flere gylleaftaler mellem hus-
dyrproducenter (i den vestlige del) og planteproducenter (i den østlige del af oplan-
det). Dette vil yderligere kunne reducere og måske eliminere fosforoverskuddet. 

7.3. EU-reform 2003 

Med den vedtagne EU-reform fortsætter den allerede iværksatte afkobling af land-
brugsstøtten. Endvidere øges rammerne for via nationale ordninger at styrke landdi-
striktspolitikken og miljøvenlige produktionsformer. Endelig skal nævnes muligheden 
for at placere brakarealer udfra miljøhensyn.  
 
Der er i ”Landbrugets Økonomi – efteråret 2003” fra Fødevareøkonomisk Institut 
(FØI, 2003) foretaget en foreløbig vurdering af reformens effekt. Analysen er baseret 
på, at den afkoblede støtte bliver ca. 2.400 kr. pr. ha uanset hvad der dyrkes. Konse-
kvenserne af reformen vurderes endvidere at være : 
 
-  Lille reduktion i kornproduktionen (op imod 10 pct.). 
-  Nedgang i produktionen af oksekød (20 pct.). 
-  Stigning i produktionen af svinekød (2-3 pct.). 
-  Uændret eller eventuelt fald i mælkeproduktion. Udfaldet afhænger af konkur-

renceevnen i den danske mælkeproduktion. 
-  Uændret brakareal. 
 
Samlet viser analysen en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 400 mio. kr., som følge 
af reformen, hvoraf størstedelen forklares af afkoblingen og de afledte produktionstil-
pasninger. Heri ligger, at landbrugets produktions- og indkomsttab mere end kompen-
seres af offentlige besparelser. Der er i beregningerne ikke taget højde for de eventu-
elle miljømæssige gevinster. Det vurderes, at interessen for ekstensive dyrkningsfor-
mer nok vil øges, idet landmanden vil modtage den afkoblede støtte, uanset hvad der 
dyrkes på jorden.   
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Dette har specielt relevans i forhold til etablering af MVJ-ordninger så som vådområ-
der. Det oprindelige tilskudsbeløb kompenserede for indtjeningstab incl. hektarstøtte. 
Da den afkoblede støtte er baseret på produktionen i 2002-03, så vil det teoretisk være 
muligt at opnå MVJ-tilskud og afkoblet støtte for det samme areal. Det vurderes her, 
at der er behov for en yderligere afklaring af mulighederne og niveau for MVJ-støtte i 
kombination med den nye EU-reform.  
 
En anden konsekvens af den nye EU-reform er etablering af bræmmer vil indebære at 
hektarstøtten erstattes af afkoblet støtte, hvorfor behovet for kompensation reduceres. 
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der ydes et tilskud på 500 kr. pr. ha for 
vedvarende græs.  
 
I forhold til de gennemførte analyser for Ringkøbing Amt synes der mest usikkerhed 
om fremtiden for mælkeproduktionen og omfanget af fremtidige miljøordninger og 
støttemidler (fx MVJ-ordninger). Der vil blive overført gradvis flere midler til landdi-
striktspolitikken, og det er herefter op til de enkelte lande at fremvise programmer der 
berettiger til tilskud. EU vil fremover medfinansiere 60 pct. af disse ordninger. For at 
få andel i de øgede EU-bevillinger til landdistriktspolitikken forudsættes fortsat natio-
nal medfinansiering, medmindre der er tale om øget braklægning.  
 
I hvilken udstrækning de nationale midler vil øges er usikkert. Det er også usikkert i 
hvilken udstrækning Ringkøbing Amt vil have mulighed for at øge antallet af MVJ-
aftaler væsentligt som led i reduktionen af næringsstofbelastningen af Ringkøbing 
fjord. Som MVJ-ordningen er udformet i dag er det ”først-til-mølle” princippet der 
gælder for prioriteringen af ansøgningerne. Det vil dog være muligt at vælge andre 
prioriteringsprincipper, herunder hensyn til miljøeffekter. Dertil kommer at de enkelte 
landmænd skal være interesserede i at deltage.   
 
Da der i Ringkøbing Fjord oplandet er relativt mange kvægbedrifter vil konkurrence-
vilkårene for mælkeproduktionen have en stor betydning. Omvendt vurderes det at 
indvirkningen på jordpriserne vil være begrænset, idet konkurrenceevnen for svine-
produktionen nok forbedres. Det vurderes således ikke at den fremtidige udtagning vil 
blive væsentlig billigere for Ringkøbing Amt end den er i dag.  

8. Opsummering  

De enkelte virkemidler er nu beskrevet, ligesom der er foretaget en vurdering af 
effekter på følgeerhverv og den fremtidige udvikling. Det er målet i dette kapitel at 
beskrive de samlede omkostninger med udgangspunkt i de pakker af virkemidler som 
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skrive de samlede omkostninger med udgangspunkt i de pakker af virkemidler som 
Ringkøbing Amt har opstillet  for scenario 2 og 3, jf. tabel 1.1 (afsnit 1.2).  
 
Scenario 2 og 3 omfatter begge etablering af vådområder, lavere kvælstoftildeling og 
etablering af efterafgrøder. Derudover indeholder scenario 3 en reduktion af husdyr-
holdet.  
 
De beregnede omkostninger omfatter dels indtjeningstab og dels administrative om-
kostninger for amtet. For alle virkemidler er indtjeningstabet beregnet for landbruget. 
De budgetøkonomiske omkostninger for amtet afhænger af, om det er muligt at an-
vende de nationale støtteordninger som for eksempel MVJ-ordningerne, og om tilta-
gene pålægges landbruget uden kompensation. I de nedenstående analyser antages 
det, at indtjeningstabet for normsænkning og vådområder dækkes af de landsdækken-
de MVJ-ordninger. Dette forudsætter dog, at arealerne er beliggende i områder udpe-
get til Særlige Følsomme Landbrugsområder og at der bevilges tilstrækkelige midler 
til en udvidelse af omfanget af disse ordninger. Omkostninger ved efterafgrøder og 
reduceret husdyrhold antages at blive afholdt af erhvervet.    
 
For vådområder forventes de beregnede omkostninger for erhvervet at være ca. 2.200 
kr. pr. ha ved næsten 4.200 ha, svarende til 9,2 mio. kr. Dette er mindre end det muli-
ge tilskud der kan opnås via MVJ-ordninger omfattende 3.440 til 5.850 kr. pr. ha for 
arealer i omdrift og 780 til 1.540 kr. pr. ha. for landbrugsarealer uden for omdrift. Der 
forventes således ikke meromkostninger for erhvervet, idet den mulige kompensation 
vurderes at kunne dække indtjeningstabet. Kompensationsniveauet vil være det beløb 
der skal dækkes af enten staten eller amtet hvis det iværksættes som en frivillig ord-
ning.  
 
Tabel 8.1 Årlige omkostninger ved implementering af udvalgte virkemidler  

 

 Areal Indtje-
ningstab
(erhverv)

Indkomst-
kompensation

(MVJ)

Etablerings-
omkostnin-

ger
(amt)

Adm. omk.  
(amt) 

 ha kr. pr. ha kr. pr. ha kr. pr. ha *) kr. pr. ha *) 
Vådområder 1) 4.185 2.176 780– 5.850 250  350 
Efterafgrøder  5.900 200 920 0  - 
Normsænkning 2) 6.700 600 1.130 - 1.870 0  - 
Red. husdyrhold (pr. DE) 29.000 1.513 0 0 - 

 
1)   Alle engangsbeløb er omregnet til årligt beløb, fordelt over 10 år.  
2)  Ved scenario 3 øges arealet til 8.300 ha.   
Kilde: Egne beregninger  
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Selve den fysiske etablering af vådområderne er vurderet til at koste 2.500 kr. pr. ha 
(engangsinvestering). Såfremt vådområdeprojekterne etableres med MVJ-tilskud bør 
man være opmærksom på, at en række fællesomkostninger (tinglysning, udgift til 
landmåler m.m.) ved projekterne ikke automatisk afholdes, da der ikke er tale om pro-
jektmidler, men tilskud til den enkelte lodsejer. De skal efterfølgende afholdes af del-
tagerne i fællesskab eller af amtet. Omfanget bør undersøges nærmere ved implemen-
tering af dette virkemiddel. Der kan her trækkes på erfaringer fra andre MVJ-
vådområdeprojekter. Samlet udgør omkostningerne lidt over 1 mio. kr. årligt over 10 
år.  
 
Dertil kommer administrationsomkostninger ved etablering vådområdeprojekter. De 
er sat til et engangsbeløb på ca. 14 mio. kr. med udgangspunkt i de nuværende admi-
nistrative omkostninger i amterne. Dette svarer til ca. 3.490 kr. pr. ha. Beløbet kan op-
fattes som et engangsbeløb hvorefter de årlige omkostninger udgør 1,5 mio. kr. over 
10 år eller 350 kr. pr. ha.  
 
Samlet udgør indtjeningstab og andre udgifter næsten 2.800 kr. pr. ha årligt, svarende 
til 11,6 mio. kr. for ca. 4.200 ha. Såfremt MVJ-kompensationen udgør ca. 3.500 kr. 
pr. ha vil de samlede omkostninger incl. administration udgøre ca. 17,2 mio. kr. årligt.  
 
Hvor meget kvælstof der fjernes er usikkert, men gennemsnittet under VMPII har væ-
ret 265 kg N pr. ha, mens der i VMPIII sammenhæng regnes med 100 kg N pr. ha. 
Der anvendes her et niveau på 200 kg N pr. ha svarende til en omkostning på ca. 14 
kr. pr. kg N i reduceret udvaskning. Målt i forhold til reduktion i kvælstofafstrømnin-
gen vil det for vådområder være det samme, mens det for de andre virkemidler vil væ-
re højere grundet kvælstofretentionen i oplandet.    
 
Indtjeningstabet ved efterafgrøder er beregnet til ca. 200 kr. pr. ha. Dette svarer meget 
godt til det niveau på 250 kr. pr. ha der er anvendt i VMPIII beregningerne (Jacobsen 
et al., 2004). I nærværende scenario udlægges kun efterafgrøder, hvor det kan gøres 
uden at ændre på sædskiftet, mens der i VMPIII sker tilpasninger af sædskifterne for 
at sikre et tilstrækkeligt areal med efterafgrøder. Der vil også her kunne opnås et 
MVJ-tilskud på 920 kr. pr. ha for arealer beliggende i SFL-områder. Ved etablering af 
efterafgrøder under MVJ-ordningen er der mere restriktive regler for bl.a. hvornår ef-
terafgrøden må ompløjes, end ved de generelle regler for efterafgrøder.  Hvis udvask-
ningen reduceres med 25-37 kg N pr. ha kan indtjeningstabet opgøres til 5-8 kr. pr. kg 
N. Tages der udgangspunkt i MVJ-tilskuddet koster efterafgrøder 25-37 kr. pr. kg N.  
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En normsænkning med 40 pct. vil betyde en omkostning på ca. 600 kr. pr. ha alt efter 
bedriftstype. Som det fremgår vil kompensationen på 1.130-1.870 kr. pr. ha overstige 
indtjeningstabet. Her vil indtjeningstabet udgøre ca. 35 kr. pr. kg N ved en reduktion 
af udvaskningen på ca. 17 kg N pr. ha, mens der ved anvendelse af et tilskudsbeløb på 
ca. 1.300 kr. pr. ha opnås en gennemsnitlig omkostning på 77 kr. pr. kg N. Det samle-
de tilskud udgør her 8,7 og 10,8 mio. kr. årligt for scenario 2 og3.    
 
Generelt betyder anvendelse af tilskudssatsen, at omkostningseffektiviteten forringes. 
Omvendt er der tale om frivillige ordninger, hvorfor der skal indbygges lidt incita-
ment for at landmænd ønsker at deltage. Den højere kompensation skal også dække 
landmændenes administrationsomkostninger. 
 
Ved efterafgrøder og normsænkning er der ikke regnet med administrationsomkost-
ninger. Hvis virkemidlerne gennemføres med MVJ-tilskud vil amterne have omkost-
ninger ved indgåelse og fornyelse af aftaler, mens det er staten der skal afholde om-
kostningerne til kontrol med tiltagenes implementering. Hvis virkemidlerne anvendes 
i forbindelse med VVM-godkendelser vurderes den marginale administrationsom-
kostning ved krav om efterafgrøder eller normsænkning at være begrænset. 
 
Endelig vil reduktion af husdyrholdet betyde en reduktion af indtjeningen med ca. 
1.500 kr. pr. dyreenhed. Der er ikke taget hensyn til, at der kan være uafskrevet over-
flødig kapacitet, som ikke vil kunne realiseres, idet tiltaget antages indført over en 
længere årrække. Der findes ikke umiddelbart tilskudsordninger, der støtter reduktion 
af husdyrholdet, og der er ikke taget stilling til, hvordan tiltaget skal implementeres. 
Omkostningerne vil være lavere i gennemsnit pr. DE, hvis de bedrifter, som har den 
laveste marginale indtjening per DE, reducerer deres husdyrhold mere end bedrifterne 
med stor indtjening. I de fleste tilfælde vil det være mere økonomisk rationelt, at hus-
dyrproduktionen ophører helt på nogle bedrifter. Ved reduktion i husdyrholdet er der 
ikke regnet med administrationsomkostninger, da det ikke er afklaret, hvordan virke-
midlet implementeres. 
 
I tabel 8.2 er de samlede omkostninger opgjort for de 4 scenarier introduceret i tabel 
1.1. De samlede omkostninger for scenario 1 og 4 er som tidligere angivet begrænse-
de. For scenario 2 er de budgetøkonomiske omkostninger for amtet beregnet til 2,5 
mio. kr. årligt i en 10 årig periode omfattende etablering og administration af vådom-
råder.  
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Tabel 8.2 Omkostninger for amt og erhverv ved udvalgte virkemidler (opgjort i 
mio. kr. pr. år). 

     
Scenario 
Saltindhold 
N-reduktion 

1. 
6-8‰ 

15% N red.

2. 
6-8‰ 

35% N red. 

3. 
6-8‰ 

> 50% N red. 

4. 
8-15‰ 

15% N red. 
  Uden 

MVJ 2)
Med 

MVJ 3)
Uden 
MVJ2)

Med 
MVJ 3)

 

  
Omkostninger : mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
Vådområder 1) 17,2 2,5 17,2 2,5  
Efterafgrøder 1,2 1,2 1,2 1,2  
Normsænkning 8,7 0,0 10,8 0,0  
Red. husdyrhold   43,9 43,9  
  
Samlet omkostning 0 27,1 3,7 73,1 47,6 0 
- heraf omk. for erhverv 1,2 1,2 45,1 45,1  
- heraf omk. for amt. 25,9 2,5 28,0 2,5  

 
1) Beløb omfatter anlægsomkostninger og administrationsomkostninger på 600 kr. pr. ha over en 10 årig  

periode.  
2) Det angivne beløb er under antagelse om at amtets tilskud svarer til MVJ-tilskud. Såfremt amtets om-

kostninger svarer til jordrentetabet reduceres de samlede omkostninger til 15,6 og 16,6 mio. kr.    
3) De angivne beløb er under antagelse af nationalt MVJ-tilskud.  
Kilde: Egne beregninger  

 
 
En væsentlig usikkerhedsfaktor er omfanget af fremtidige MVJ-ordninger. I det 
nævnte forslag øges omfanget for Ringkøbing Amt med 12.600 ha (vådområder og 40 
pct. normsænkning). Hvis der fremover kommer et loft over arealer pr. amt eller på 
anden måde sker begrænsninger kan det betyde, at kompensationen skal udbetales af 
amtet.  
 
Det er således et meget vigtigt spørgsmål, om finansieringen sker af amtet eller staten, 
hvorfor der i kolonnen uden MVJ er angivet omkostninger uden statslig medfinansie-
ring. For både vådområder og MVJ-områder synes det på nuværende tidspunkt meget 
usikkert om staten vil opstille den fornødne finansieringsramme.  
 
Efterafgrøder vil betyde meromkostninger for erhvervet, idet amtet ikke har foreslået 
at kompensere de enkelte bedrifter gennem MVJ-ordningen. Endelig vil en reduktion 
af husdyrholdet reducere erhvervets indtjening med ca. 44 mio. kr.  
 
De samlede omkostninger for erhverv og amt ved scenarie 2 bliver herefter ca. 3,7 
mio. kr. hvis der opnås MVJ-tilskud og 27 mio. kr. årligt uden MVJ-tilskud. For sce-
narie 3 bliver de årlige omkostninger 48 mio. kr. med MVJ-støtte og 73 mio. kr. uden 
MVJ-støtte. Amtets omkostninger udgør i begge scenarier 2,5 mio. kr. årligt med 
MVJ-tilskud.  
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Det er i opgørelsen antaget at amtet udbetaler en kompensation der svarer til satser 
under MVJ-ordningen. Baggrunden er at det umiddelbart kan være svært at give et til-
skud der er mindre end det der gives via nationale ordninger. Omvendt vil der i frivil-
lige ordninger typisk være en overkompensation for at få den fornødne deltagelse. Så-
fremt amtet via forhandlinger med landmændene kan opnå aftaler hvor kompensatio-
nen ligger tættere på det beregnede jordrentetab vil omkostningerne være lavere. An-
vendelse af jordrentetab frem for MVJ-tilskud vil således reducere amtets årlige om-
kostninger fra 26/28 mio. kr. til 16/17 mio. kr. årligt for henholdsvis scenario 2 og 3.  
 
Scenariernes effekter for værditilvækst og beskæftigelse er vist i tabel 8.3. Værditil-
væksten angiver den bruttoindtjening, som er til rådighed til aflønning af arbejdskraft, 
kapital og jord, og kan således ikke umiddelbart sammenlignes med omkostningerne 
for landbrugserhvervet opgjort i tabel 8.2, hvor der er taget højde for ændrede om-
kostninger til arbejdskraft og kapital. På grund af usikkerhed omkring de absolutte 
størrelser bør der først og fremmest lægges vægt på de relative størrelsesordener af ef-
fekterne i de respektive scenarier. 
 
Som det fremgår af tabellen, er de økonomiske konsekvenser for følgeerhverv ved 
scenario 3 i størrelsesordenen 10 gange højere end i scenario 2. Reduktionen i be-
skæftigelsen ved scenario 3 er 1.150 mod 120 fuldtidsbeskæftigede i scenario 2. Den-
ne effekt er imidlertid under forudsætning af at der ikke kan skaffes alternativ beskæf-
tigelse.  
 
Tabel 8.3 Effekter for værditilvækst og beskæftigelse i landbrug og følgeerhverv 
  
Scenario 
Saltindhold 
N-reduktion 

1.
6-8‰

15% N red.

2.
6-8‰

35% N red.

3.
6-8‰

> 50% N red.

4. 
8-15‰ 

15% N red. 
  
Effekter for værditilvækst (mio. kr. pr. år):   
Samlet reduktion 46 430 0 
 - heraf i landbrug 16 100  
 - heraf i følgeerhverv 30 330  
  
Beskæftigelseseffekter  (fuldtidsbeskæftigede):  
Samlet reduktion 0 120 1.150 0 
- heraf i landbrug 70 620  
- heraf i følgeerhverv 50 530  
 

Kilde: Egne beregninger  
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Ringkøbing Amt vil her som mange andre amter i de nærmeste år skulle overveje 
hvilke virkemidler de kan anvende for at opfylde de fremtidige krav i Vandrammedi-
rektivet.   
 
Samlet set vil det både for amt og erhverv koste en del mere at opnå det samme mil-
jømål ved et lavere saltindhold. Om disse meromkostninger modsvarer gevinsterne er 
et politisk spørgsmål. Der er her ikke foretaget en værdisætning af gevinsterne der 
kunne hjælpe til at understøtte dette valg.  
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