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ARTIKEL 10

Resumé
Bevarelse af arter og biodiversitet generelt er en 
international forpligtelse og mange bevaringspro-
grammer foregår og koordineres derfor også på 
et subnationalt niveau. Denne undersøgelse viste, 
at folk havde en større betalingsvilje for at bevare 
fuglearter, der er hjemmehørende i deres eget 
land end for at bevare invasive arter. Kun hvis de 
invasive fuglearter havde en faldende bestand i 
resten af Europa, fandtes der en betalingsvilje for 
at bestandene skal være hyppige.

Baggrund
Flere undersøgelser har i løbet af det sidste årti 
vist, at den danske befolkning har en betydelig 
betalingsvilje for at bevare natur og biodiver-
sitet, og især når det gælder dyrearter, der er 
truet af udryddelse. 

Også klimaforandringer vil have en effekt på le-
vevilkårene for dyr. Dette vil indebære, at nogle 
arter vil have bedre levevilkår i Danmark, og vi 
vil se nye, indvandrende arter, der vil etablere 
bestande i Danmark. Samtidig vil andre arter 
have bedre levevilkår andre steder i Europa, 
hvilket vil medføre, at nogle af vores i dag hjem-
mehørende arter vil uddø. 

Spørgsmålet, som vi undersøger i dette studie, 
er, om folk værdisætter hjemmehørende arter 
anderledes, end de værdisætter nye mulige ind-
vandrende arter, og hvordan disse arters gene-
relle tilstand i Europa påvirker den måde, folk 
betragter dem på.

Undersøgelsen er foretaget i perioden 2009-
2011 som en del af projektet ’Beslutningstag-
ning i en Verden under forandring - Klimaæn-
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dringer og adaptiv naturforvaltning’ finansieret 
af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. 

Sådan gjorde vi
Vi benyttede et online panel til at spørge et 
repræsentativt udsnit af den danske befolkning 
om deres præferencer for forskellige fuglearter 
og deres bestandsstørrelser i Danmark. Ana-
lyser og resultater præsenteret her er baseret 
på svar fra 836 respondenter. Disse svar blev 
indsamlet og analyseret ved hjælp af den så-
kaldte ’valghandlingseksperimentmetode’. Her 
bad vi på en systematisk måde folk om at vælge 
mellem tre forskellige alternative scenarier i 12 
forskellige valgsæt. I figur 1 ses et eksempel på 
et sådan valgsæt. 

De tre forskellige scenarier bestod af to mulige 
tiltag, der kunne forbedre vilkårene for visse 
fuglearter samt et status quo alternativ uden 
noget tiltag. 

For hvert scenarie havde vi illustreret den ak-
tuelle bestandsstørrelse i dag og om 15 år for 
to forskellige grupper af fugle, som gik fra ud-
døende til fåtallig til hyppige. Disse grupper af 
fugle omfattede hjemmehørende fugle, der al-
lerede i dag lever i Danmark, og fugle der kan 
indvandre til Danmark. 

Det er vigtigt at bide mærke i, at respondenter-
ne var blevet gjort opmærksomme på, at der 
ikke var tale om invasive indvandrende arter. 
Både de hjemmehørende og de indvandrende 
fugle var desuden forsynet med en oplysning 
om, hvorvidt bestanden i Europa for netop 
disse fugle var enten faldende eller stabil. 
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Endvidere var hvert scenarie forsynet med en 
pris i form af en ekstra årlig indkomstskat for 
respondentens husstand. Respondenterne blev 
oplyst om, at skattestigningen skulle anvendes 
til at finansiere de tiltag, man måtte iværksætte 
for at bevare fuglearter, fx i form af habitatfor-
bedringer.

Hellere hjemmehørende arter 
end nye arter
Når en respondent foretog et informeret valg 
mellem de tre scenarier, som eksemplet i figur 
1 viser, så vejede de forskellige bestandsstør-
relser af fuglene op mod den angivne ekstra 
skattebetaling. Det er på baggrund af netop 
denne afvejning, at man statistisk kan beregne, 
hvor meget folk var villige til at betale for de 
enkelte elementer i valget. 

På figur 2 kan betalingsviljerne for de forskel-
lige grupper af fugle, givet deres status i Europa, 
aflæses. Den øverste halvdel er for arter, der er 
stabile i Europa, hvorimod den nederste halv-
del er for arter, hvor bestandene er faldende 
i Europa. I venstre side af figuren angives be-
talingsviljen for en ændring fra uddøende til 
fåtallige, og i højre angives betalingsvilje for ud-
døende til hyppige. 
 

Hvis vi starter med at kigge på de hjemmehø-
rende arter, som er illustreret ved de grønne 
søjler, kan man se, at folk generelt havde en po-
sitiv betalingsvilje for at bevare disse. Man kan 
også se, at der var en højere betalingsvilje for 
at bevare de arter, der er plaget af faldende 
bestande i Europa. Samtidig viser grafen, at folk 
ville betale mere for en bestandsændring, der 
medførte, at fuglene bliver hyppige end for, at 
de bliver fåtallige. Det ses fx, at man var villig til 
at betale i gennemsnit 70 euro pr. år pr. hus-
stand for at bevare hjemmehørende arter, der 
også havde en stabil bestand i Europa.

Når vi kigger på betalingsviljen for de indvan-
drende arter, illustreret ved de blå søjler, kan vi 
ved sammenligning med de grønne søjler se, at 
der generelt var en lavere betalingsvillighed for 
at bevare indvandrende arter end for at bevare 
hjemmehørende. I venstre side af figuren ser vi 
i første omgang et mønster, der ellers ligner det, 
vi så for de hjemmehørende. Der var en højere 
betalingsvilje for de fugle, der har en faldende 
bestand i Europa i forhold til de fugle, der har 
en stabil bestand. 

Men bevæger vi os til højre i figuren kan vi på 
de blå søjler nu se, at der ikke kunne estimeres 

Figur 1. Eksempel 
på valgsæt.

nogen betalingsvilje for at få hyppige bestande 
af indvandrende fugle i Danmark, såfremt de i 
forvejen har stabile bestande i resten af Europa. 
Søjlen i nederste højre hjørne viser, at såfremt 
de indvandrende fugle har en faldende bestand 
i Europa, så fandtes der en betalingsvilje på i 
gennemsnit 60 euro pr. år pr. husstand for at 
hjælpe bestanden til at blive hyppig i Danmark 
- men denne betalingsvilje var lavere end, hvis 
bestanden skulle blive fåtallig.

Ude godt, hjemme bedst!
Denne undersøgelse viste, at folk havde en 
større betalingsvilje for at bevare fuglearter, der 
er hjemmehørende i deres eget land end for at 
bevare indvandrende arter. 

Kun hvis de indvandrende fuglearter havde en 
faldende bestand i resten af Europa, fandtes der 

Figur 2. Betalingsvilje for at bevare fuglearter. Søjlerne angiver den gennemsnitlige betalingsvilje (WTP) i 
forhold til deres status i Europa. De grønne søjler angiver WTP for hjemmehørende arter, de blå søjler angiver 
WTP for indvandrende arter. Betalingsviljen er angivet i euro pr. år pr. husstand. Søjlerne er forsynet med et 
95% konfidensinterval, hvoraf det kan ses, om betalingsviljerne er signifikant forskellige.

en betalingsvilje for, at bestandene skal være 
hyppige, om end betalingsviljen var lavere end 
for at bevare dem som fåtallige. 

Sådanne resultater kan have betydning for, hvor 
i Europa bevarelsesindsatsen skal foretages, og 
hvordan denne indsats skal koordineres regio-
nalt og globalt.

Artiklen bygger på denne kilde:
Lundhede, T.H., J.B Jacobsen, N. Hanley, J. Fjeldså, N. 
Strange, C. Rahbek & B.J. Thorsen (2014): Public 
support for conserving bird species runs counter 
to climate change impacts on their distributions. 
PLoS ONE 9(7):e101281.
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”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.

 5

Forord

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 vær-

disætningsstudier 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 samfunds-
økonomiske modeller samt en fast plads i 
diskussionen om Danmarks velfærd. 

• at bogen formidler de miljøøkonomi-
ske 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 finan-
sieret dette bogprojekt, så vi for alvor har kun-
net vise, hvordan man sætter pris på naturen. 

Jesper Sølver Schou, Jørn Jensen 
og Bo Jellesmark Thorsen
Frederiksberg, juni 2018

Hvad er prisen på naturen og på miljøgoder? 
Det ved vi meget mere om i dag end for tre år-
tier siden. For gennem de sidste 25-30 år er der 
udført en stor mængde miljøøkonomisk forsk-
ning 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 na-
turens 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 Dan-
mark har en kvalitet, som er højt anerkendt in-
ternationalt, savner man fortsat i den hjemlige 
andedam at se den opnåede viden forankret i 
de analyser og modeller, som understøtter po-
litiske beslutninger. 

En forklaring kan være, at værdisætning af miljø-
goder fortsat er omgærdet med en vis skepsis 
i den offentlige debat, bl.a. på grund af mang-
lende indsigt i de muligheder, som en kritisk 
anvendelse af den opnåede viden kan bidrage 
med. Det råder denne bog bod på. Med mil-
jøøkonomien 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 bo-
gen en lang række af de overvejelser, som knyt-
ter sig til anvendelse af værdisætningsstudier til 
brug for forberedelsen af politiske beslutninger. 
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