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ARTIKEL 14

Vandkvalitet i søer,
vandløb og fjorde
Berit Hasler, Alex Dubgaard, Søren Bøye Olsen og Jesper Sølver Schou

Resumé
Implementeringen af EU´s Vandrammedirektiv
medfører både omkostninger og gevinster for
samfundet. I kraft af casestudie, valgeksperiment
og betinget værdisætning samt spørgeskemaundersøgelse viser vi, at værdien af gevinsterne
de fleste steder overstiger værdien af omkostningerne ved implementeringen af direktivet, og at
der samlet set vil være et samfundsøkonomisk
overskud ved at forbedre vandkvaliteten i søer,
vandløb og fjorde.
Baggrund
Beskyttelsen af vandløb, søer og fjorde er bl.a.
underlagt målsætningerne i det europæiske
Vandrammedirektiv, som sætter mål for god
økologisk tilstand. Vandrammedirektivet trådte
i kraft i 2000, og målene skulle have været opfyldt i 2015, men med mulighed for forlængelse
til 2027.
Opnåelsen af målsætningerne om god økologisk tilstand er ambitiøse og indebærer store
og omkostningskrævende reduktioner af belastningen med bl.a. næringsstoffer fra landbrug
og andre kilder til vandmiljøet.
Samfundsøkonomiske
omkostninger og gevinster
Også gevinsterne af forbedret vandkvalitet
er store, og befolkningens nytte af forbedringerne består af mange typer af værdier. Gevinsterne omfatter bl.a. brugsværdier (ture langs
med vand, badning, fiskeri og anden udnyttelse
af vandet), ligesom der er omfattende ikke-
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brugsværdier knyttet til den natur, der er i og
omkring vandløb, søer og fjorde. Også optionsværdierne og de testamentariske værdier kan
være store, dvs. værdien af, at vandmiljøet har
en god kvalitet både i forhold til nuværende og
fremtidige generationers anvendelser.
Vandrammedirektivet giver mulighed for at dispensere for opnåelsen af målsætningerne for
konkrete lokaliteter, hvis omkostningerne er
uforholdsmæssigt store. Definitionen af, hvornår omkostningerne er uforholdsmæssigt store,
er dog ikke klart defineret i direktivet, men en
økonomisk fortolkning er, at omkostningerne
er væsentligt større end gevinsterne.
Selv om det er et krav for medlemslandene
at gennemføre Vandrammedirektivet, betyder direktivets undtagelsesbestemmelse, at
kvantificering af de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster bidrager væsentligt til
beslutningerne om implementering. Derfor arbejdede forskere fra England, Norge, Holland,
Belgien, Letland og Danmark i EU-projektet
Aquamoney på at skabe et grundlag for værdisætningen af Vandrammedirektivets gevinster
på konsistent vis på tværs af medlemslande.
I Danmark blev værdisætningen udført for
vandløb, søer og fjorde med udgangspunkt i
et casestudie i Odense Fjords opland, Roskilde
Fjord samt Karrebæk Fjord og Susåen. Værdisætningen er baseret på målet for vandkvalitetsforbedringer beskrevet i Vandplanerne fra 2011.
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Værdisætningen tager udgangspunkt i forbedringerne af vandkvaliteten fra nuværende tilstand til moderat, god eller meget god tilstand
for vandløb, søer og fjorde. For at konkretisere,
hvad dette indebærer, blev der udviklet et billed- og kortmateriale, som illustrerer den nuværende tilstand og de forskellige ændringer
af vandkvaliteten (se figur 1). Disse ændringer
afspejler direktivets inddeling i ’meget dårlig’,
’dårlig’, ’moderat’, ’god’ og ’meget god’ tilstand,
idet hver tilstand tildeles en farveklasse fra rød
(meget dårlig og dårlig) til grøn (god) og blå
(for meget god tilstand).

Dette billede viser en å i den højeste kvalitet.
Vandet er egnet til roning, fiskeri og svømning.
Vandet er egnet for alle typer fisk, planter og
fugle, som er naturligt forekommende i denne
type vandløb.

Højeste kvalitet

Værdisætning
Værdisætningen af god vandkvalitet blev udført
med flere forskellige metoder, og det danske
studie omfattede både valgeksperimentmetoden og betinget værdisætning. Den efterfølgende præsentation er koncentreret om valgeksperimentet, som vi anser for at være den
mest fyldestgørende metode til den konkrete
problemstilling. Resultaterne fra studiet er anvendt til test af overførsler af resultaterne til
andre vandområder end Odense Fjords opland, samt til en samlet cost-benefit analyse for
hele landet.

I værdisætningsstudierne blev respondenterne
også præsenteret for kort over det vandområde, de blev bedt om at forholde sig til. Et eksempel er Odense Fjords opland, jf. figur 2, idet
oplandet er inddelt i Odense Fjord, Odense Å
og 10 af oplandets største søer.

kunne testes, om der var en sammenhæng mellem respondenterne betalingsvilje og afstanden
til vandområdet. Undersøgelsen blev udsendt
i 2008 efter omfattende tests af forståelsen af
materialet.

Valgkortet i figur 2 er et eksempel fra undersøgelsen. Det består af tre alternativer, som respondenterne blev bedt om at vælge imellem,
og for hvert alternativ vises kortet over området og den vandkvalitet, der er i den nuværende tilstand (kortet til venstre i figuren) samt
to alternativer. Det ses, at søerne og fjorden i
udgangspunktet var i dårlig tilstand (rød), mens
åen var i moderat tilstand (gul).

De fleste steder betydelige
gevinster ved bedre vandkvalitet
Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 1.200 husstande på Fyn og det sydlige Jylland. Der blev lavet tests af bl.a., hvordan resultaterne afhænger
af, om respondenten var enig i beskrivelsen af
den nuværende tilstand, idet denne beskrivelse
er baseret på en naturvidenskabelig opgørelse
af tilstanden og ikke befolkningens opfattelse af
tilstanden.

Spørgeskemaet indeholdt også spørgsmål til
respondenternes brug af vandområder og en
række holdningsspørgsmål. Ved brug af adresseoplysninger blev afstanden fra bopælen til
det vandområde, vi værdisatte, beregnet, så det

Det viste sig, at der var både sammenfald og
forskelle i disse opfattelser, og at det - ikke overraskende - har betydning for betalingsviljen, om
man er enig eller ej. Det blev også testet, om
afstand indvirker på betalingsviljen.

Dette billede viser en å, hvor vandet er egnet
til roning, svømning og fiskeri, selvom de mest
forureningsfølsomme fisk kan være fraværende.
Mangfoldigheden af fugle og planter er noget
mindre end i den højeste tilstand.

Dette billede viser en å, hvor vandet ikke er
egnet til roning, fiskeri eller svømning. Der er et
meget begrænset fugle- og planteliv, og der er
kun få eller ingen fisk.

Figur 1. Billedmateriale og tekst der forklarer vandkvalitetsniveauer. Kilde: Hime et al., 2009.
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Laveste kvalitet

Dette billede viser en å, hvor vandet er egnet til
roning, men hvor mulighederne for svømning og
fiskeri er mere begrænsede. Der forekommer
forureningsfølsomme fisk, men disse er delvis
udsat (dvs. ikke naturligt forekommende). Forekomsten af fisk, fugle og planter er begrænset.

Figur 2. Valgsituation fra Aquamoney-undersøgelsen i Odense Fjords opland.
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Figur 3. Kort over
vandoplande.

Resultaterne vist i tabel 1 for Odense Fjords
opland er overført til de øvrige vandoplande
i Danmark, og efterfølgende er disse gevinster
i hvert opland sammenholdt med omkostningerne ved at opnå ændringerne. Se tabel 2.
De beregnede forhold mellem gevinster og
omkostninger (B/C forholdet) indikerer, at omkostningerne kan overstige gevinsterne i oplandene Bornholm, Djursland og Kruså, og at
omkostninger og gevinster er på niveau med
hinanden i flere oplande.
Resultaterne viser også, at der i en række oplande er større gevinster end omkostninger - et

Samfundsøkonomisk overskud
af Vandrammedirektivet
Studierne viser, at der er store gevinster ved
opfyldelse af Vandrammedirektivets målsætninger i alle disse områder, og at både brugs- og
ikke-brugsværdierne er vigtige.
Resultaterne er også anvendt til screening og
sammenligning af gevinster og omkostninger
ved at opnå vandrammedirektivets mål, som de
forelå i 2011, i alle de 23 danske hovedoplande.
Resultatet af denne screening opgør den velfærdsøkonomiske gevinst til ca. 2,6 mia. kr. årligt
og de velfærdsøkonomiske omkostninger til ca.
1,6 mia. kr årligt.
Det vil sige, at der er et velfærdsøkonomisk
overskud, baseret på målet og de beskrevne
indsatsbehov i Vandplanerne fra 2011.

Tabel 1. Beregnet betalingsvilje for vandkvalitetsforbedringer, Odense Fjords opland.
Middelværdi,
kr. pr. husstand pr. år

Standardafvigelse

Søer forbedret fra moderat til god tilstand

426

10,3

Søer forbedret fra dårlig til god tilstand

530

10,5

Vandløb forbedret fra moderat til god tilstand

506

11,7

Fjord forbedret fra dårlig til moderat tilstand

536

10,4

Fjord forbedret fra moderat til god økologisk tilstand

644

11,3

R2

0,25

Antal respondenter

219

Antal udførte valg

2190

Vandkvalitetsændring værdisat

Artiklen baserer sig på
følgende referencer:

såkaldt velfærdsøkonomisk overskud. Det gælder fx Øresund, Aarhus Bugt, Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt.
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Tabel 2. Forholdet mellem gevinster og omkostninger.
Oplandsnummer

Gevinst/
omkostning

(jf. fig. 3)

(B/C forhold)

Bornholm

3.1

0,0

Kruså/Vidå

4.1

0,1

Djursland

1.6

0,1

Lillebælt, Jylland

1.11

0,7

Kattegat og Skagerrak

1.1

0,8

Limfjorden

1.2

0,8

Nissum Fjord

1.4

0,8

Randers Fjord

1.5

0,8

Ringkøbing Fjord

1.8

0,1

Vadehavet

1.10

1,0

Mariager Fjord

1.3

0,9

Det sydfynske Øhav

1.15

1,0

Smålandsfarvandet

2.5

1,5

Østersøen

2.6

1,9

Horsens Fjord

1.9

2,0

Lillebælt, Fyn

1.12

4,0

Odense Fjord

1.13

4,0

Storebælt, Fyn

1.14

4,1

Køge bugt

2.4

4,2

Kalundborg

2.1

4,4

Isefjord og Roskilde Fjord

2.2

4,5

Øresund

2.3

10,0

Aarhus Bugt

1.7

15,8

Vandopland

Nationalt
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Source: Mikkel Bojesen, Institute of
Food and Resource Economics

Sammenfattende blev værdien for Odense Å’s
opland beregnet til mellem 426 til 644 kr. pr.
husstand pr. år, hvor den højeste betalingsvilje
ses for forbedringer af vandkvaliteten i fjorden
fra moderat til god, og den laveste for forbedringer af søernes vandkvalitet fra moderat til
god.
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Forord
Hvad er prisen på naturen og på miljøgoder?
Det ved vi meget mere om i dag end for tre årtier siden. For gennem de sidste 25-30 år er der
udført en stor mængde miljøøkonomisk forskning i Danmark, og en god del af forskningen
har netop omfattet værdisætning af miljøgoder
- eller ’sat priser på naturen’.
I dag kan vi i væsentlig grad sætte pris på naturens goder - også i kroner og øre, som det
kan ses i denne bogs faglige kapitler. Budskabet
fra samtlige undersøgelser er, at befolkningen
i al almindelighed er villige til at betale ganske
meget for at sikre natur- og miljøgoder.
Selv om den miljøøkonomiske forskning i Danmark har en kvalitet, som er højt anerkendt internationalt, savner man fortsat i den hjemlige
andedam at se den opnåede viden forankret i
de analyser og modeller, som understøtter politiske beslutninger.
En forklaring kan være, at værdisætning af miljøgoder fortsat er omgærdet med en vis skepsis
i den offentlige debat, bl.a. på grund af manglende indsigt i de muligheder, som en kritisk
anvendelse af den opnåede viden kan bidrage
med. Det råder denne bog bod på. Med miljøøkonomien er det muligt i højere grad at
frembringe mere retvisende helhedsbilleder af
politiske beslutninger, hvor både omkostninger
og gevinster - også de der knytter sig til natur
og miljø - bringes frem i lyset.
Som redaktører af denne bog vil vi gerne give
vores bidrag til at bringe naturens værdi ind i
beslutningsgrundlaget. Derfor introducerer bogen en lang række af de overvejelser, som knytter sig til anvendelse af værdisætningsstudier til
brug for forberedelsen af politiske beslutninger.

4 Forord

Den giver også et overblik over en række af de
vigtigste danske studier gennem tre årtier, som
’sætter pris på naturen’, ligesom der gives en
introduktion til de mest almindelige metoder
inden for værdisætning.
Med denne bog håber vi:
• at sætte anvendelsen af økonomiske værdisætningsstudier højt på dagsordenen, så
vi kan tydeliggøre både de negative og de
positive effekter på vores miljø og natur,
som følger af samfundets aktiviteter og
politikker.
• at værdien af natur og miljø kan få en fast
plads i nationalregnskabet og i samfundsøkonomiske modeller samt en fast plads i
diskussionen om Danmarks velfærd.
• at bogen formidler de miljøøkonomiske værdisætningsstudier på en måde, så
de kan indgå i undervisningen i økonomi,
samfund og forvaltning på gymnasie- og
bachelorniveau.
Denne bog kunne ikke have været realiseret,
hvis ikke så mange af landets dygtige forskere
og andre fagfolk havde fundet overskuddet til
at bidrage. Dette er vi meget taknemmelige for.
Desuden skal der lyde en stor tak til 15. Juni
Fonden, der beredvilligt og fremsynet har finansieret dette bogprojekt, så vi for alvor har kunnet vise, hvordan man sætter pris på naturen.
Jesper Sølver Schou, Jørn Jensen
og Bo Jellesmark Thorsen
Frederiksberg, juni 2018

”Samfundet bygger på en kontrakt mellem dem, der er i
live, dem, der er døde, og dem, der endnu ikke er født.”
Sådan sagde den britiske 1700-tals-filosof Edmund Burke.
At værne om naturen er netop et mix af respekt for dem,
der var før os, og dem, der følger efter os. Vores børn og
børnebørn. Vi har meget mere at tage hensyn til end os
selv. I det lys er det oplagt, at vi skal værne om naturen og
biodiversiteten og sikre klodens klima.
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