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Introduktion 

Miljøstyrelsen har som led i den forskningsbaserede myndighedsbetjening ønsket at få verificeret, at de tal, 

som er angivet i tabel 5, kolonnen længst til højre, i Pedersen og Jacobsen (2019) –  den beregnede ”Engangs-

kompensation, hvis indkomsttab fra år 20+ vurderes permanente" (2 %) – kan sidestilles med værditabet, jf. 

femte afsnit side 18 i Pedersen og Jacobsen (2019). Hvis det er tilfældet, vil taksterne i tabel 5 og tabel 6 

kunne anvendes som udgangspunkt for fastsættelse af differentierede takster for udtag af jorde i omdrift 

samt naturarealer. 

Derudover har Miljøstyrelsen ønsket at få en verificering af, at "indkomsttabet for permanent græs – uden 

omkostninger til hegning", som er angivet i tabel 2 i Pedersen (2020), kan sidestilles med kolonnen "Engangs-

kompensation, hvis indkomsttab fra år 20+ vurderes permanente" (2 %) i førnævnte tabel 5 i Pedersen og 

Jacobsen (2019). Hvis det er tilfældet, vil denne takst kunne anvendes som udgangspunkt for fastsættelse af 

engangskompensation ved udtag af jorder med permanent græs. 

Erklæring  

Som førsteforfatter på de to udredninger nævnt i introduktionen erklærer jeg herved, at det efter forfatte-

rens opfattelse er rimeligt at sidestille tallene i tabel 5 i Pedersen og Jacobsen (2019) med værditabet under 

en række økonomiske antagelser.  

Faktiske værditab vil såvel som de faktiske indkomsttab være underlagt stor usikkerhed. Tabel 5 illustrerer 

nutidsværdien af forventede indkomsttab under en række forudsætninger (inklusive rente) og er således et 

udtryk for den forventede engangskompensation, der som minimum skal til, for at jordejere med de angivne 

forventninger til indkomsten vil være villige til at opgive dyrkningsretten på arealerne. Dette kompensations-

niveau kan sidestilles med det forventede værditab på jorden ved en tilsvarende rådighedsindskrænkelse. 

Beregningsteknisk vil det angivne engangsbeløb med den anvendte rente således svare til det indkomsttab, 

som landmanden oplever over den angivne årrække. Der er her ikke taget stilling til, om en sådan engangs-

kompensation vil være stor nok, til at landmænd ønsker at deltage i de udbudte ordninger.  

Det erklæres ligeledes, at tallene i tabel 2 i Pedersen (2020) efter forfatterens opfattelse kan sidestilles med 

tallene i tabel 5 i Pedersen og Jacobsen (2019) og dermed med værditabet, ligeledes under er række økono-

miske antagelser og under den supplerende antagelse, at omkostninger til hegning ikke er relevante i base-

line, jf. Pedersen (2020). 
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