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1. Introduktion  

1.1. Baggrund  

Som en del af forarbejdet i forhold til tredje generation af vandområdeplanerne (VP3) er der i 2020-2021 

foretaget en række økonomiske analyser for nærmere at belyse de mulige omkostninger ved at opnå god 

økologisk tilstand i vandområderne i 2027.  

Det vurderes af Miljøministeriet, at udledningen af kvælstof i udgangssituationen 2016-2018 er cirka 

56.300 tons N (se også bilag 5). Dette er den såkaldte statusbelastning omfattende udledningen før 

fremskrivningen til 2027 (Miljøministeriet, 2021). Til sammenligning har tidligere opgørelser angivet et 

niveau på 58-60.000 tons N de seneste år, mens udledningen var steget til 67.000 tons N i det tørre år 

2018/19 (Lund & Kragesteen, 2021), mens det faldt til 51.000 tons N i 2020 (alle angivelser er justerede 

for nedbør og afstrømning) (Miljøstyrelsen, 2021a). Der har således de seneste år været ret store udsving 

i udledningen.   

Det er i vandplanerne vurderet, at der med indregning af baseline-effekt på cirka 4.900 tons N vil baseline-

udledningen i 2027 være på cirka 51.300 tons N (baseline 2027-belastningen) (se bilag 5). Baseline-

effekten er effekten af de virkemidler, som allerede er iværksat og den generelle udvikling. De omfatter 

for eksempel øget udnyttelse af husdyrgødningen og reduktion i atmosfærisk deposition samt nedgang i 

det dyrkede areal grundet etablering af veje m.m. Baseline-effekten er opgjort af Miljøministeriet med 

udgangspunkt i baseline-analysen foretaget i ministeriet og af Aarhus Universitet (Blicher-Mathiesen & 

Sørensen, 2020; Miljøministeriet, 2021). I den anvendte opgørelse af baseline-effekten indgår også de 

forventede kollektive virkemidler til og med 2021. De kollektive virkemidler omfatter blandt andet 

vådområder, minivådområder og lavbundsprojekter. Den allerede implementerede målrettede 

regulering, der i 2020 havde en effekt på cirka 3.500 tons N, indgår overraskende nok ikke i baseline-

effekten. Den målrettede regulering omfatter her blandt andet tiltag som efterafgrøder, tidlig såning og 

lavere gødningstildeling (se nærmere senere i notatet).    

Målbelastningen er den højeste kvælstofudledning, der gør, at vandområderne opnår god økologisk 

tilstand. Det beregnede belastningsmål er af Miljøministeriet opgjort til cirka 38.300 tons N, hvorfor det 

direkte indsatsbehov opgjort i sommeren 2021 var 13.075 tons N (Miljøstyrelsen, 2021b) (51.400 – 38.300 

tons N, men senere justeret (se bilag 5)). Belastningsmålet var tidligere opgjort til cirka 34.000 tons N, 

men det er nu opjusteret, hvorfor reduktionsbehovet er reduceret (Kragesteen, 2020). 

Det forventede indsatsbehov på 13.075 tons N i 2021 er højere, end man umiddelbart skulle tro ud fra 

VP2 i 2015 (Miljøstyrelsen, 2021b). I VP2 var der et udsat indsatsbehov på 6.200 tons N, og dertil skal 

lægges de ikke opnåede kollektive virkemidler på cirka 940 tons N (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020a). 

Derudover kommer de allerede implementerede målrettede efterafgrøder på cirka 3.500 tons N, hvilket 

giver et forventet indsatsbehov, med udgangspunkt i VP2, på cirka 10.600 tons N. Da indsatsbehovet nu 

er 13.075 tons N, indikerer dette, at der er sket en stigning i indsatsbehovet på cirka 2.400 tons N. 

Det nye indsatsbehov skal imidlertid også ses i lyset af nye data omkring lokale indsatser (for eksempel 

spildevand) og en ny analysemetode i forhold til indsatsbehovet med inddragelse af kædebetragtninger 

mellem oplande, der har været med til at reducere indsatbehovet (Miljøministeriet, 2021). Der er således 

en række forhold, som er ændret fra VP2 til VP3. Som beskrevet i bilag 3 (tabel A3 og figur A1) er der en 

del oplande, hvor der er et betydeligt skift i reduktionskravet fra VP2 til VP3. Krav i oplande som Bornholm, 



3 

 

Ringkøbing, Knudedyb, Mariager Fjord og Halkær Bredning er således noget højere end tidligere, mens 

indsatskravet i for eksempel Åbenrå, Als og Øresund er lavere end tidligere. Det skal angives, at en direkte 

sammenligning er svær, idet der også er sket en ændring af antallet af oplande. Omregningen af 

indsatskravet er således alene baseret på arealet i de enkelte opplande. 

De beregninger, der beskrives her, tager udgangspunkt i et indsatsbehov på 13.075 tons N fastlagt i 

sommeren 2021. Dette niveau er højere end de 10.800 tons N, der indgår i landbrugsaftalen fra oktober 

2021 (Anonym, 2021), hvorfor det af aftalen fremgår, at det manglende omfang på cirka 2.300 tons N 

findes ved forhandlinger i 2023/24.  

Efter at nærværende analyser er afsluttet, er forslag til vandområdeplaner blevet fremlagt, og her er 

indsatsbehovet opgjort til 13.018 tons N (Miljøministeriet, 2021). Dette nye niveau er baseret på en 

konsolidering af data for de enkelte oplande gennemført i efteråret 2021 (se bilag 5). Det er imidlertid de 

13.075 tons N, der er udgangspunktet for de analyser, der er gennemført i dette notat.  

Det har endvidere været et ønske fra Miljøministeriet, at analysen også indeholder en analyse, hvor 25 

procent af indsatskravet opnås med kollektive virkemidler, og 75 procent opnås via den målrettede 

regulering. Dette svarer til en fordeling af indsatsen på 9.806 tons N til målrettet regulering og 3.269 tons 

N til kollektive virkemidler.   

For at give et bedre grundlag for den faktiske implementering af den målrettede regulering indgår data 

omkring den faktiske implementering af virkemidlerne i 2020 i beskrivelsen af udgangspunktet i afsnit 2.  

Den anvendte model, SMART-modellen, er en optimeringsmodel, der vælger virkemidler efter deres 

kvælstofomkostningseffektivitet for et givet opland. Der sker således en minimering af de samlede 

omkostninger ved at nå det opstillede reduktionskrav for et givet opland. De enkelte oplande fungerer 

således som den enhed, hvor der vælges de billigste virkemidler for at nå det mål, der er opsat for det 

pågældende opland (Jacobsen, 2016). Den forholdsvis simple modeltilgang gør, at modellen er let at sætte 

op, og at valg af virkemidler i et opland er lette at validere. Notatet her lægger sig op ad tidligere analyser 

af implementering af vandområdeplaner og SMART-modellen (Jacobsen 2014; 2016), og der henvises til 

disse notater for gennemgang af metode m.m.  

De virkemidler og effekter, der indgår i tredje planperiode, er baseret på de nyeste opgørelser fra 

virkemiddelkataloget for kvælstof og fosfor (Andersen et al., 2020; Eriksen et al., 2020). Analysen er 

endvidere baseret på de seneste retentionskort fra foråret 2021 (Højberg et al., 2021). 

Hvor tidligere analyser alene har kigget på virkemidler knyttet til landbrugsarealer, så indgår der i denne 

analyse også en vurdering af yderligere indsatser i forhold til spildevand og regnbetingede overløb (RBO).  

Sideeffekten af de valgte kvælstofvirkemidler på fosfor og klimagasser er opgjort i kg fosfor og i CO2e (CO2-

ækvivalenter) for de relevante virkemidler. Reduktion af fosfor og klimagasser påvirker ikke valg af løsning 

i analysen, men det er muligt at se, hvilken konsekvens en given løsning har på fosfortabet og CO2-

emissionen.  

Analysen inddrager forskellige antagelser omkring de mulige potentialer, der reelt er til rådighed i VP3.  

Det vurderes i den sammenhæng også, om der er kystvandoplande, hvor det er svært eller meget dyrt at 

opnå de opstillede miljømål. I den sammenhæng er specielt vurderingen af det realistiske potentiale for 

virkemidler centralt, da SMART-modellen ikke har et geografisk element ved placering af virkemidlerne. 

Det er således nødvendigt at begrænse potentialerne, hvis der er risiko for, at de samme arealer anvendes 
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af flere virkemidler (for eksempel lavere normer og udtagning), idet modellen ikke selv stopper for, at to 

virkemidler anvendes på samme areal. Dertil kommer, at der vil være forskel på arealmæssige potentialer 

og omfang af arealer, som den enkelte landmand ønsker skal indgå i en given ordning. Her kan det 

hidtidige omfang af for eksempel kollektive virkemidler være en rettesnor for, hvad der er i praksis reelt 

er sandsynligt, selvom det kan bero på en række også lokale forhold. Analyserne udbygges således med 

analyser i forhold til potentiale for kollektive virkemidler og anden udtagning af landbrugsarealer. 

Analysen er bestilt af Miljøministeriet (tidligere Miljø- og Fødevareministeriet) som en del af IFROs 

myndighedsbetjening for Fødevare- og Miljøministeriet.  Projektet har også været fulgt af en styregruppe 

med repræsentanter fra Miljøstyrelsen (Henriette Hossy (projektleder) og Thomas Rützou), fra 

Miljøministeriets departement (Henrik Leth Jørgensen) samt fra Landbrugsstyrelsen (Michael Clausen). 

Der er sideløbende med de her beskrevne analyser foretaget analyser med to andre modeller. Det er 

TargetEcon-modellen, der er udviklet af Aarhus Universitet, og Norsmindemodellen, der er udviklet af 

Jens Erik Ørum, IFRO, KU (se Hansen et al., 2019; Hasler et al., 2022; Ørum et al., 2017). Disse modeller 

adskiller sig fra SMART-modellen ved, at de har en geografisk dimension og en større detaljeringsgrad. En 

sammenligning af resultaterne fra TargetEcon-modellen fremgår af Hasler og Jacobsen (2022), mens mere 

detaljerede analyser af indsatsbehovet for udvalgte oplande med brug af Norsmindemodellen først vil 

foreligge senere i 2022.  

1.2. Forudsætninger og metode  

Beregningerne tager udgangspunkt i en vurdering af de yderligere omkostninger/indtægter ved de 

foreslåede virkemidler i forhold til udgangssituationen, det vil sige de nuværende udbytter og priser. Hvad 

angår gødningsnormerne, antages kvælstoftildelingen at svare til kvælstofnormerne, der er baseret på 

driftsøkonomisk optimum.  Der tages udgangspunkt i fuld N-tildeling i forhold til normer, idet analyser har 

vist, at der har været en cirka 96 procents normudnyttelse i gødningsårene 2016-2017 på konventionelle 

landbrug (Blicher-Matthesen et al., 2019; Jacobsen, 2019). Der indgår ikke i analysen en beskrivelse af 

indkomstniveau eller N-udledningsniveau, da der alene er fokus på den marginale ændring i N-

udledningen i forhold til den marginale ændring i indkomsten for landbrugsvirkemidlerne. For spildevand 

er opgørelsen foretaget i forhold til forsyningens meromkostninger i forhold til kvælstofreduktionen ved 

et givet tiltag.      

De første analyser i 2021 blev lavet med udgangspunkt i færre kystoplande, men denne opdeling blev af 

Miljøministeriet ændret i sommeren 2021 således, at der nu indgår 109 kystoplande (Erichsen et al., 2021; 

Miljøministeriet, 2021). En nærmere beskrivelse af koblingen fra de 90 til de 109 oplande ses i bilag 1. Det 

har ikke været muligt at foretage en fornyet potentialeberegning fordelt på 109 kystoplande for alle 

virkemidler, hvorfor der i nogle tilfælde er foretaget en simpel arealvægtet omregning fra 90 til 109 

oplande.  

Målvariablen er dækningsbidrag II, det vil sige overskuddet, efter at variable og kapacitetsomkostninger 

er aflønnet. Det kan betyde, at der i en overgangsfase vil være et andet omkostningsniveau ved en given 

omlægning, indtil der sker fuld kapacitetstilpasning. For virkemidler der strækker sig over flere år 

(vådområder, udtagning m.m.), opgøres omkostningerne som en annuitet baseret på den forventede 

varighed, der indgår i virkemiddelrapporten (20 år og en rente på 4 procent) (Eriksen et al., 2020). Den 

anvendte rente på 4 procent er fastholdt, selvom det nu anbefales at anvende en rente på 3,5 procent 
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(Finansministeriet, 2021). Generelt forventes flere af disse virkemidler i praksis at have en længere 

tidshorisont end 20 år, selvom omkostningen fordeles på en given årrække.   

Omkostningen ved virkemidlerne er som anført baseret på den nye opgørelse af omkostningerne angivet 

i virkemiddelkataloget fra 2020 (Eriksen et al., 2020). Omkostningerne ved udtagning er her lavere end 

sidste opgørelse fra 2015, og det skyldes, at det beregnede dækningsbidragstab for 2013-2017 er lavere 

end i tidligere opgørelser baseret på dækningsbidrag fra 2011-2013 (Eriksen et al. 2014; Eriksen et al. 

2020, bilag 1). Effekten af virkemidler er opdelt på jordtype, og hvert opland er således angivet som enten 

sandjord eller lerjord, selvom det ofte er en kombination af de to (se bilag 2). Oplande med mere end 60 

procent sandjord er angivet som sandjordsoplande. 

Der vil i praksis være stigende omkostninger ved udtagning, som ikke er afspejlet i denne analyse. Dette 

gør, at omkostninger vil blive undervurderet ved store indsatskrav i et opland, idet det også kan have en 

indvirkning på for eksempel husdyrproduktionen, som ikke indregnes.  

For nærmere diskussion af opgørelsen af indkomsttabet henvises til bilag 1 i Eriksen et al. (2020). Den 

anvendte metode betyder, at bedrifterne i beregningerne har lavere gødningsomkostninger, fordi 

husdyrgødningen for nogle bedrifter er gratis. Endelig er de udbytter og den driftsledelsespraksis, der 

ligger til grund for budgettallene fra SEGES, baseret på god driftsledelse. Ved udtagning er tabet opgjort 

som tab i årlig indkomst og ikke som reduktion i jordværdi for de pågældende arealer. Det har været 

intentionen at sammenholde resultater med resultater fra ”virkemiddelvælgeren”, som anvendes af 

SEGES til at vejlede landmænd om optimal tilpasning i forhold til målrettet regulering (SEGES, 2021c; 

SEGES, 2022), men en nærmere sammenligning har ikke været muligt inden for den givne tidsramme. Det 

har heller ikke været muligt at sammenholde de anvendte resultater med de analyser, der indgår i aftale 

om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 (Anonym, 2021), da der ikke har været adgang til 

blandt andet de justerede effekter af udvalgte virkemidler.   

Den miljømæssige effekt er beregnet i rodzonen, hvorefter retentionen i det anvendte opland anvendes 

til at beregne N-tabet til havet. For spildevand anvendes alene overfladeretentionen, mens der ikke 

antages retention i forhold til regnbetingede udløb (RBO). 

Det er antaget, at landmændene er økonomisk rationelle og derfor tilpasser sig, hvor det er muligt, og 

vælger de laveste omkostninger (kr. pr. kg N). De beregnede omkostninger beskriver ikke den fulde 

variation eller de barrierer, der eksisterer på bedriftsniveau. En yderligere variation i omkostninger pr. ha 

vil fremme målretningen set i forhold til det økonomiske tab, landmanden reelt har. Imidlertid kan 

kompensationsordninger sjældent variere i samme omfang som det faktiske tab.  

Der beskrives i første kapitel hvordan vandområdeplanerne fra den anden planperiode er indregnet, og 

hvilken indsats der er gjort i perioden. Herefter gennemgås virkemidlerne, og gennemgangen omfatter 

både potentiale, effekter og omkostninger. Derefter følger resultater for de forskellige scenarier, og der 

afsluttes med en opgørelse af sideeffekter (fosfor og CO2e) samt en afrunding.  
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2. Implementering af vandområdeplaner i anden planperiode 

Implementeringen af vandområdeplanerne i anden planperiode (2015-2021) tager udgangspunkt i de 

planer, som blev fremlagt af Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen, 2016; Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning, 2016). I det følgende gennemgås kort, hvordan implementeringen er gennemført, og 

hvor stort et omfang der forventes ved udgangen af 2021. Gennemgangen er opdelt i kollektive 

virkemidler og målrettet regulering.  

For Miljøfokusordningen (MFO) under landdistriktsprogrammet er det antaget, at arealomfanget i 2021-

2022 er uændret i forhold til udgangspunktet, således at de implementerede efterafgrøder dækker kravet. 

Effekter af eventuelle nye ordninger under de såkaldte eco-schemes, som bliver en del af landdistrikts-

programmet i 2023-2027, indgår ikke, da ordningerne og omfanget endnu ikke er nærmere angivet 

(Anonym, 2021).  

2.1. Kollektive virkemidler  

De kollektive virkemidler omfatter vådområder, minivådområder, udtagning af lavbundsarealer og 

skovrejsning. Den forventede implementering fremgår af vandområdeplanerne for anden planperiode 

(Miljøstyrelsen, 2016) (se tabel 1). Der blev ikke forud for offentliggørelsen af omfanget af kollektive 

virkemidler foretaget en økonomisk analyse af fordelingen, da den blev fastsat af Miljø- og 

Fødevareministeriet ud fra foreløbige vurderinger af potentialerne (Jacobsen, 2016).  

Tabel 1. Kollektiv indsats i vandplanerne for 2016-2021 (VP2) 

 Areal i plan 
(ha) 

Effekt  
(kg N/ha) 

Justeret 
effekt  

(kg N/ha) 

Justeret  
areal  
(ha) 

Reduceret 
udledning 

(tons N) 

Vådområder  13.919 90 90 13.919 1.253 

Minivådområder 
(oplandsareal) 100.160 9 6,5 

 
138.508 900 

Privat skovrejsning 4.987 30 30 4.987 150 

Udtagning (våd lavbund) 2.955 40 40 3.750 150 

I alt      2.453 

Note: Lavbund her er lavbundsprojekter, hvor arealet oversvømmes, fordi dræn afbrydes.  
Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet (2020a) og egne beregninger. 

Der er efterfølgende i 2018 og 2019 foretaget en mere detaljeret kortlægning af det arealmæssige 

potentiale for minivådområder og vådområder i Danmark, således at der på de valgte lokaliteter for 

minivådområder opnås den ønskede minimumseffekt (Landbrugsstyrelsen, 2019b). Der er således gode 

forklaringer på, hvorfor nogle oplande ikke har nået de i 2015 opstillede mål, hvis for eksempel potentialet 

i dag i et opland ikke er så stort som tidligere forventet.  

En anden ændring i forhold til den oprindelige vurdering er, at den forventede effekt af minivådområder 

af Miljøministeriet er reduceret fra 9 til 6,5 kg N pr. ha opland. Det betyder, at det areal, der forventes at 

indgå for at nå målene for minivådområder, er blevet øget fra cirka 100.000 ha til cirka 138.500 ha (se 

tabel 1). Det bemærkes, at de arealer, der indgår i analysen for minvådområder, er oplandsarealet og ikke 

minivådområdernes areal, der er meget mindre.  
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I tabel 2 er der angivet, hvilket omfang af implementering der forventes ved udgangen af 2021. Denne 

opgørelse er baseret på en opgørelse af den faktiske implementering ved udgangen af 2019 og en 

vurdering af yderligere implementering til og med udgangen af 2021 (Miljø- og Fødevareministeriet, 

2020a).  

Den samlede effekt af kollektive virkemidler var ved udgangen af 2019 i alt 579 tons N (24 procent af 

målet) målt på tilsagn. For minivådområder var der ved udgangen af 2019 givet tilsagn til 99 tons N 

svarende til cirka 15.000 ha, og dette svarer til 11 procent af målopfyldelsen. 

Som det fremgår af tabel 2, er målene for de kollektive virkemidler ikke opnået, idet den forventede 

samlede målopfyldelse er cirka 62 procent opgjort i tons N ved udgangen af 2021. Det svarer til, at den 

manglende N-reduktion udgør 936 tons N. Opgørelsen af implementeringen er af Miljø- og Fødevare-

ministeriet foretaget i tons N, og den er i analysen omregnet til ha med anvendelse af standardeffekter 

angivet i tabel 2 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020a).   

Tabel 2. Opdatering af forventet kollektiv indsats i vandområdeplanerne ved udgangen af 2021 
foretaget i 2019 

 Justeret 
effekt  

(kg N/ha) 

Effekt i 
vandplaner  

(tons N) 

Forventet effekt  
(tons N) 

Forventet  
 areal 

(ha) 

Målopfyldelse 
(%) 

Vådområder  130 1.253 977 7.513 78 

Minivådområder 
(oplandsareal) 6,5 900 

 
332 

 
51.031 37 

Privat skovrejsning 30 150 81 2.688 54 

Udtagning (lavbund) 40 150 128 3.197 85 

I alt   2.453 1.517  62 

Manko    936   

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet (2020a) og egne beregninger 

En opgørelse af det forventede omfang af kollektive virkemidler i de 90 kystvandoplande viser, at der var 

19 kystoplande (primært på Sjælland), der ikke havde noget indsatsmål vedrørende kollektive virkemidler 

i VP2 (se grå områder i figur 1) (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020a). I et enkelt kystvandopland (Nordlige 

Kattegat) forventes alligevel etableret minivådområder, selvom der ikke er et planlagt indsatsbehov for 

kollektive virkemidler. I fem oplande forventes et større omfang af minivådområder end planlagt, mens 

resten af oplandene ikke har nået de opsatte mål. Den store variation i målopfyldelse kan ikke overraske, 

da udgangspunktet for opstilling af mål for minivådområder, som tidligere angivet, var relativt spinkel.  

En analyse af implementeringen af minivådområderne i forhold til potentialet viser, at målet i 

vandplanerne (138.500 ha) udgør cirka 12 procent af det samlede potentielle areal for minivådområder 

(cirka 1,1 mio. ha) (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020a og egne beregninger). Der er i afsnit 3.2.1. en 

nærmere beskrivelse af opgørelsen af potentialet for minivådområder.  
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Figur 1. Forventede kollektive virkemidler opnået i 2021 i forhold til forventede mål i 
vandplanerne fordelt på de 90 kystoplande (procent af tons N)  

Kilde: Egen bearbejdning baseret på Miljøstyrelsen (2016) og Miljø- og Fødevareministeriet (2020a). Grafik: Jens 
Erik Ørum, IFRO.  

Den forventede implementering af minivådområder i VP2 frem til 2021 er cirka 51.000 ha, og det udgør 

til sammenligning cirka 5 procent af det samlede potentiale for minivådområder (se figur 2). I seks 

kystområder forventes der implementeret minivådområder på over 10 procent af det potentielle areal. I 

47 af de 90 kystoplande forventes der ikke implementeret minivådområder, da implementeringen er 

knyttet til drænede arealer, ligesom der skal være et indsatsbehov. De områder, der har den højeste andel 

af potentialet, er således Norsminde med 20 procent og Åbenrå med 23 procent. Der er således i mange 

egne stadigt muligt at etablere flere minivådområder. Det opgjorte potentiale for minivådområder tager 

imidlertid ikke direkte hensyn til minimumsgrænsen for effekt på 300 kg N pr. ha åbent minivådområde 

(se figur 2), og det kan også forklare noget af afvigelsen i forhold til den faktiske implementering.  

Det er dog ikke forklaringen på forskellen mellem for eksempel Norsminde (høj indsats) og området lige 

syd for, hvor indsatsen ikke forventes at være så høj. Der er således lokalt også stor forskel på omfanget 

af minivådområder, der indikerer, at lokalt engagement også har stor betydning. Der vil i forhold til VP3 

kunne gives en mere præcis vurdering af, hvor minivådområderne forventes placeret med udgangspunkt 

i det nye minivådområdepotentialekort (se afsnit 3.2.1).  
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Figur 2. Forventet omfang af minivådområder i perioden 2016-2021 (opgjort som 
minivådområdeareal i procent af potentialet i det enkelte opland) 

Note: Areal med minivådområder er beregnet ud fra forventet samlet effekt i 2021 i tons N og en antagelse om en 
effekt på 6,5 kg N pr. ha.  
Kilde: Egne beregninger baseret på Miljø- og Fødevareministeriet (2020a). Figuren er udarbejdet af Jens Erik Ørum, 
IFRO.  

Den lavere målopfyldelse for minivådområder er som forventet i tidligere analyser, idet det typisk tager 

længere tid end forventet i vandplanerne at etablere de administrative rammer og få landmænd til at 

blive interesseret i at ansøge om etableringen af kollektive virkemidler (Jacobsen, 2016). Dertil er 

ordningen om minivådområder ramt af manglende godkendelser grundet risiko for fosfortab, ligesom der 

i flere tilfælde har været en langsom sagsbehandling i kommunerne (Damborg & Berg, 2019). Endvidere 

har finansieringen været en udfordring, idet landmænd oprindeligt skulle lave et udlæg for hele 

investeringen, idet de først fik pengene retur noget tid efter etablering af projektet (se også Jørgensen, 

2020). Ordningen er nu ændret, så der inden etablering sker en udbetaling på 50 procent af beløbet, og 

de sidste 50 procent betales efter etablering. 

Den manglende etablering af kollektive virkemidler har vist sig at være en tendens for flere kollektive 

virkemidler siden de første vandplaner, hvor vådområder indgik (Graversgaard et al., 2020). Omvendt har 

der med etableringen af oplandskonsulenter sket en meget målrettet og værdifuld indsats for at yde lokal 

rådgivning om mulighederne for at etablere minivådområder lokalt. SEGES har således ansat oplands-

konsulenter, der har hjulpet landmænd aktivt med at finde lokaliteter, hvor minivådområder kunne 

etableres. Denne rådgivning er gratis for landmanden. Det vurderes, at der i erhvervet har været en 

fornemmelse af, at etablering af kollektive virkemidler var nødvendigt for at støtte op om Fødevare- og 

Landbrugspakken og den højere kvælstoftildeling, som også var en del af pakken. Der er således behov 
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for, at landmænd etablerer de kollektive virkemidler, selvom det ikke direkte reducerer de kvælstofkrav, 

der stilles på den enkelte bedrift i form af den målrettede regulering. 

2.2. Målrettet regulering  

De virkemidler, der indgår i målrettet regulering (MR), omfatter efterafgrøder, kvælstofnormreduktion, 

mellemafgrøder, energiafgrøder, randzoner, braklægning og tidlig såning.  

Ideen i den målrettede regulering er, at det overlades til den enkelte landmand, hvilke virkemidler der 

vælges, og til en vis grad også hvor meget der iværksættes på den enkelte bedrift set i lyset af det krav, 

der er i et givet opland. Analyser har indikeret, at målretning kan reducere omkostningerne for nogle 

bedrifter (Jacobsen & Hansen, 2016; SEGES, 2021a). Det vurderes således, at arealet med målrettede 

efterafgrøder kan reduceres med 11-18 procent, hvis der foretages en målretning på ID15-niveau (cirka 

1500 ha) (SEGES, 2021a). Det gælder også, selvom der i den nuværende ordning anvendes nationale 

gennemsnit for effekten. Der vil således kunne opnås en yderligere målretning, hvis effekten og 

retentionen opgøres på markniveau, som er tilfældet i Mapfield-projektet (Christiansen et al., 2022; 

Hansen et al., 2020). Ved en yderligere omfordeling mellem bedrifter inden for kystoplandet bliver det 

også muligt at opnå en større målretning. 

I 2020 har Landbrugsstyrelsen beregnet, at indregning af retentionen (placeringen af de ansøgte 

målrettede efterafgrøder i ID15-områder) reducerer det samlede behov for målrettede efterafgrøder med 

cirka 10.900 ha. Målretningen af alene disse ansøgninger har således reduceret omfanget med cirka 3 

procent. Der kan således ved yderligere målretning på bedriften opnås en økonomisk gevinst 

(Landbrugsstyrelsen, 2021c). 

Tabel 3. Virkemidler i målrettet regulering for at nå et reduktionskrav i udledningen på 3.640 
tons N (vurdering fra december 2015) 

 Areal  
(ha) 

Effekt  
(kg N/ha)  

Effekt  
(tons N) 

Omkostning 
(1.000 kr.)  

Omk. 
(kr./ha) 

Omk. eff. 
(kr./kg N) 

Efterafgrøder 155.582 9,2 1.426 37.783 243 26 

Normreduktion 7 %  1.272.354 0,6 814 85.248 67 105 

Normreduktion (+3 % = 10 %)  113.041 0,3 38 9.043 80 239 

Normreduktion (+4 % = 14 %) 62 0,2 0 11 173 1.657 

Ikke-permanent brak 11.661 15,9 186 44.311 3.800 238 

Mellemafgrøder 175.348 3,4 600 63.125 360 105 

Tidlig såning af vintersæd 142.630 2,1 295 0 0 0 

Smal randzone 575 11,7 7 1.669 2.904 249 

Bred randzone  273 4,3 1 1.039 3.800 831 

Udtagning (permanent)  16.654 16,4 273 63.284 3.800 232 

I alt 1.888.181 1,9 3.640 305.514  84 

Note: I forbindelse med udarbejdelse af vandplanerne skete der en række justeringer i forhold til analysen i 
december 2015, og i den forbindelse skete der også en justering i reduktionskravet for den målrettede regulering. 
Der var således oplande, der fik et større krav, og nogle, der fik et mindre krav.  
Kilde: Jacobsen (2016). 

Analysen forud for vandplanerne tog udgangspunkt i et reduktionsmål eller indsatskrav opstillet af Miljø- 

og Fødevareministeriet på 3.651 tons N til vandmiljøet pr. år. Dette blev senere justeret til 3.640 tons N, 

da målet for Øresund blev nedjusteret (Jacobsen, 2016) (se tabel 4). I analysen fra 2016 var 

udgangspunktet N-effekten i rodzonen baseret på virkemiddelkataloget fra 2014 (Eriksen et al., 2014). 
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Dette blev omregnet til effekten i havet baseret på det nationale retentionskort fra 2015. Der blev 

efterfølgende af Miljø- og Fødevareministeriet foretaget nogle justeringer, som påvirkede krav i de 

enkelte oplande (se tabel 4).  

Tabel 4. Ændringer af indsatsbehov fra Fødevare- og Landbrugspakken (FLP) til 
vandområdeplaner for anden planperiode (tons N) 

 Ændring  

Indsatskrav i FLP i 2015 3.640 

Kystoplande med stort set uændret krav  -1 

Kystoplande med højere krav  +216 

Kystoplande med lavere krav  -342 

Indsatskrav i Vandområdeplanerne i 2016 3.513 

Kilde: Egne beregninger baseret på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (2016). 

Dette betyder, at den fordeling af virkemidler fordelt på kystoplande, der indgik i analysen (Jacobsen, 

2016), ikke kan bruges direkte, idet der for nogle oplande skal anvendes flere virkemidler og i andre 

oplande færre virkemidler.  

Der var forud for VP2 allerede krav om efterafgrøder, og der indgår i dag flere typer af efterafgrøder. Der 

indgår således både pligtige efterafgrøder, MFO-efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Husdyr-

efterafgrøder har til formål at kompensere for merudvaskning fra organisk gødning og er målrettet 

områder, som afvander til nitratfølsomme Natura 2000-områder eller oplande med et indsatsbehov.  Det, 

der indgår i den målrettede regulering, er efterafgrøder ud over de tidligere krav. De yderligere 

efterafgrøder i den målrettede regulering kan erstattes af andre virkemidler, såsom tidligere såning og 

lavere kvælstofnormer (se tabel 5).  

Det vurderes, at omfanget af allerede etablerede obligatoriske efterafgrøder udgør cirka 255.000 ha i 

2018 (Blicher-Mathiesen, 2021). Dertil kommer så de efterafgrøder, der etableres i forbindelse med den 

målrettede regulering omfattende op til 350-375.000 ha. Det er i forbindelse med angivelse af 

efterafgrøder under målrettet regulering muligt at anmode om etablering af frivillige efterafgrøder. Der 

kan således være egne, hvor ønsket om efterafgrøder samlet set overstiger kravet. Der blev i 2019 givet 

en kompensation på 529 kr. pr. ha, mens den i 2020-2022 er på 500 kr. pr. ha efterafgrøder i den 

målrettede regulering (Landbrugsstyrelsen, 2019a; 2020b; 2021b; 2022).  

Det var oprindeligt planlagt, at kravene i målrettet regulering skulle opnås trinvis, således at der i 2019 

skulle reduceres med en tredjedel af cirka 3.500 tons N eller cirka 1167 tons N. Dette krav skulle stige til 

2.333 tons N i 2020 og endelig til cirka 3.500 tons N i 2021 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018). Kravet 

var således forventet at være cirka 142.000 ha yderligere med efterafgrøder i 2019, 234.000 ha i 2020 og 

cirka 350.000 ha i 2021. Det blev i 2019 imidlertid besluttet af regeringen, at det endelige krav på cirka 

3.500 tons N skulle opnås allerede i 2020 (Anonym, 2019; Fødevareministeriet, 2019). 

Som det fremgår af figurerne 3, 4 og 6, er der sket et skift i, hvor det største krav til efterafgrøder findes, 

idet det i 2019 primært var i den sydlige del af Sønderjylland, mens det i 2020 og 2021 er næsten hele 

Jylland, der har det største krav. Kravene er i alle tre år lavest på Sjælland. Kravet er opgjort i forhold til 

efterafgrødegrundarealet, der i 2021 udgjorde cirka 1,6 mio. ha, idet det blandt andet ikke omfatter 

græsarealer.   
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Figur 3. Indsatsbehov målrettet regulering i 2019 (procent af efterafgrødegrundareal) 

Kilde: Landbrugsstyrelsen (2019a)   

Denne fremrykning af den fulde implementering betyder, at der ud fra implementeringen af målrettet 

regulering i 2020 (gødningsregnskaberne for 2019/2020) er muligt at få en god vurdering af den faktiske 

implementering af målrettet regulering omfattende 3.500 tons N efter 2020. Dette kan således 

sammenholdes med modelresultaterne, og det er således muligt at vurdere, hvor der er forskel mellem 

de virkemidler, som modellerne vælger, og dem, som implementeres i praksis. Landbrugsstyrelsen har 

understreget, at der vil ske justeringer i tilgangen og krav m.m., som gør, at implementeringen af målrettet 

regulering i 2021 og fremover ikke nødvendigvis vil være helt den samme som implementeringen i 2020.  

Det vurderes dog, at den faktiske implementering i 2019-2021 er et godt udgangspunkt for dele af 

implementeringen af målrettet regulering efter 2021. Her indgår også, hvordan målopfyldelsen har været 

i den frivillige runde. Det siger noget om, hvilke områder der har haft sværest ved at nå de opsatte mål, 

og hvor der er budt ind med et større areal end kravet. Som angivet i figur 3 var den største relative andel 

af efterafgrøder koncentreret om den sydlige del af Sønderjylland. 

Der manglede i 2019 at blive søgt tilskud til 17.000 ha efterafgrøder i ordningen målrettet kvælstof-

regulering (12 procent af kravet) (Landbrugsstyrelsen, 2019c). I forhold til kystvandindsatsen mangler der 

især efterafgrøder på en del af de østvendte kyster i Nordjylland, i det østlige Nordsjælland, på dele af 

Lolland-Falster og på Bornholm. Selvom Sønderjylland havde højere krav, er de ikke længere fra det end 

en række andre kystvandoplande (for eksempel Vejle/Horsens og Midtsjælland) (under 25 procent). 
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I 2020 var kravet 373.000 ha og tilskuddet 500 kr. pr. ha efterafgrøder (se figur 4). I alt har 49 af de 90 

kystvandoplande samme indsatsbehov på 30,2 procent efterafgrøder. I 31 af de 90 kystvandoplande er 

indsatsbehovet mellem 0,1 og 28,8 procent efterafgrøder. 

 

Figur 4. Krav om målrettede efterafgrøder opgjort i procent af efterafgrødegrundarealet i 2020  

Kilde: Landbrugsstyrelsen (2020b) 

I stedet for først til mølle, som var gældende i 2019, bliver landmændenes ansøgninger nu prioriteret 

inden for hvert kystvandopland ud fra oplandets indsatsbehov og derefter følgende kriterier: Markens 

retention (jo lavere jo bedre) og markens størrelse, hvor en større mark går forud for en mindre mark. Der 

blev i alt ansøgt om 370.000 ha. Der var for mange ansøgninger i nogle områder, mens der manglede 

ansøgninger i andre områder (cirka 12.500 ha i foråret 2020) (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020b). Der 

er, som det fremgår af figur 5, dele af Sjælland og det østlige Jylland, der har søgt om mere end krævet 

(grønne områder), mens der er mange områder, hvor der mangler arealer (gule områder). 
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Figur 5. Områder med manglende målopfyldelse i forhold til målrettet regulering 27. april 2020  

Kilde: SEGES (gengivet i Christensen, 2020)  

I 2020 blev det derfor således besluttet at implementere et krav om obligatoriske målrettede 

efterafgrøder i 28 kystvandoplande, hvor der fortsat var et indsatsbehov svarende til 12.439 ha 

efterafgrøder efter den frivillige ansøgningsrunde (Landbrugsstyrelsen, 2020a; 2020d). Den manglende 

opfyldelse svarer således til cirka 3 procent af kravet. Områderne svarer ikke fuldstændigt til de gule 

arealer i figur 5, da også store dele af området omkring Limfjorden indgår samt stort set hele Fyn. Det 

obligatoriske krav udgør mellem 10 og 30 procent af efterafgrødegrundarealet. Der var ikke noget krav 

om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2019. Kravene omfatter hele det pågældende kystvandopland 

og ikke kun de deloplande (ID15), hvor der mangler en indsats. Ulempen ved de obligatoriske efter-

afgrøder er, at der ikke gives støtte til disse arealer, som det er tilfældet i den frivillige runde. 

Som det fremgår af tabel 5, er der i 2020 omregnet nået cirka 350.000 ha efterafgrøder, og hovedparten 

af kravene i målrettet regulering i gødningsregnskaberne fra 2020 er opnået ved etablering af 

efterafgrøder (79 procent). Omfanget af kvotereduktion er relativt begrænset, men det kan blive større, 

hvis ikke det er muligt at etablere det omfang af efterafgrøder, der er ansøgt om. I beregningen er det 

antaget, at der i gennemsnit kræves en kvotereduktion på 122 kg N pr. ha efterafgrøde. Opgørelsen viser 

også, at for eksempel randzoner og energiafgrøder i praksis ikke er et populært virkemiddel. 

Det må forventes, at der fra år til år er en betydelig variation i anvendelsen af primært tidlig såning, da 

der er forskel på, hvor let det er at implementere i praksis. Når de 275.000 ha målrettede efterafgrøder 

lægges sammen med de cirka 255.000 ha obligatoriske efterafgrøder, betyder det, at der er etableret i alt 

cirka 530.000 ha efterafgrøder i 2020. Dette svarer til et gennemsnit på cirka 33 procent af det samlede 

efterafgrødegrundareal på 1,6 mio. ha.  
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 Tabel 5. Implementering af målrettet regulering i 2020  

 Areal 
 (ha) 

Faktor Omregnet til areal 
efterafgrøder (ha) 

Andel 
(%) 

Efterafgrøder 274.469 1 274.469 79 

Normreduktion (gns.) 
Under 80 kg N/ha  
Over 80 kg N/ha  

113.665 122 kg N 
93 kg N 

150 kg N 

15.839 
 
 

5 

Randzoner  820 1 820 0 

Brak  1.767 1 1.767 1 

Tidlig såning af vintersæd 194.336 0,25 48.584 14 

Mellemafgrøder 14.340 0,5 7.170 2 

Energiafgrøder  608 1,25 759 0 

I alt 600.004  349.406 100 

Miljøeffekt (tons N)  
(beregnet målopfyldelse) 

  3.459 
(98 %) 

 

Note: Randzoner kaldes i dag brak langs åbne vandløb og søer over 100m2. Bredden er mellem 9 og 20 meter. Af-
brænding af husdyrgødning er udeladt af opgørelsen, da omfanget er meget begrænset. Miljøeffekt er beregnet 
med 33 kg N/ha efterafgrøde og 70 procent retention. Reelt kan virkemidlerne have en effekt, der adskiller sig fra 
dette. Kilde: Personlig kommunikation, Michael Clausen, Landbrugsstyrelsen, 2020; og egne beregninger.  

Nogle af de arealer, der indgår som for eksempel efterafgrøder, har samtidig haft en begrænset 

kvotereduktion på arealet. Dette omfatter dog under 1.000 ha, der har haft to virkemidler på samme 

areal. Det er i tabel 5 også angivet, hvor stort areal af mellemafgrøder og normreduktion (4 procent af 

arealet) der forventes at indgå.  

Ser man på arealet med vårbyg og vinterhvede de seneste fem år, har vårbygarealet været omkring 

550.000 ha, dog med et markant højere niveau i 2018 (700.000 ha). For vinterhvede er niveauet i 2020 

også omkring 550.000 ha, men svagt faldende fra næsten 600.000 ha i 2017. Der er således kun sket et 

meget svagt skift væk fra vinterafgrøder for at give plads til flere vårafgrøder i denne periode.  

Kravet er i 2020/21 opgjort til 374.000 ha, og der var den 19. april 2021 opnået et omfang på cirka 355.000 

ha (SEGES, 2021d).  Som anført i figur 6 er de højeste krav til indsatser i Jylland og Fyn samt ved oplande 

til Øresund. Der er en række kystvandoplande på Sjælland, hvor der ikke er noget indsatsbehov. Der 

foreligger ikke en opdateret opgørelse af den faktiske anvendelse af virkemidler ved målrettet regulering 

i gødningsåret 2020/21. Omfanget af målrettet regulering i 2020/21 og 2021/22 er på niveau med kravet 

i 2019/20 (se figur 6). 

Som det fremgår af figur 7, er der i nogle oplande (grønne) ansøgt om mere, end der kræves. Hvor der er 

overansøgning, prioriteres ansøgninger, så der opnås den største effekt. De gule og brune arealer i figur 

7 er områder, hvor der mangler en indsats. Opgørelsen er foretaget den 19. april 2021 (SEGES, 2021d). 

Som det fremgår, er oplandet Ringkøbing Fjord gået fra at mangle efterafgrøder i 2020 til at have 

overansøgning i 2021, mens områder på Sjælland har overansøgt i begge år. Krav om obligatoriske 

efterafgrøder i 2021 fremgår af figur 8 (Landbrugsstyrelsen, 2021b). Igen er areal med krav (blåt og grønt) 

i figur 8 større end areal med underopfyldelse i figur 7 (gult areal). 

Omfanget af målrettet regulering for 2022 er det samme som for 2021, da der ikke foreligger nye endelige 

vandområdeplaner og eventuelle nye krav til målrettet regulering (Landbrugsstyrelsen, 2022). Det 

fremgår af udkast til vandområdeplanerne, at kravene til målrettet regulering vil være stort set uændret 

også i 2023 (Miljøministeriet, 2021). 



16 

 

 

Figur 6. Indsatsbehov for målrettede efterafgrøder i 2021 og 2022 opgjort i procent af 
efterafgrødegrundarealet  

Kilde: Landbrugsstyrelsen (2020e) og SEGES (2021e) 

 

Figur 7. Manglende areal med efterafgrøder opgjort i ha den 19. april 2021  

Kilde: SEGES (2021d).  
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Figur 8. Krav om obligatoriske efterafgrøder i 2021  

Kilde: Landbrugsstyrelsen (2021b)  

Det manglende efterafgrødeareal er lidt højere i 2021 end i 2020, selvom kravet er på stort set samme 

niveau. Der er dog ikke nogen oplande, hvor der mangler mere end 1.000 ha efterafgrøder pr. opland. 

Kravet om yderligere obligatoriske målrettede efterafgrøder omfatter denne gang 37 kystvandoplande 

svarende til 17.200 ha eller cirka 5 procent af kravet (se figur 8).  

Samlet viser oversigten over de sidste tre år, at man i landbruget har været gode til at anvende målrettet 

regulering, og at man i de fleste år stort set er kommet i mål i den frivillige runde. Det fremgår også, at 

lavere normer, randzoner, brak og energiafgrøder ikke er populære virkemidler. De steder, hvor man ikke 

når helt i mål, varierer noget fra år til år, men der er også en række områder, hvor det hvert år er svært 

at nå helt i mål.  

Det kunne indikere, at man i nogle områder er nået til grænsen for, hvad der er muligt uden 

sædskifteændringer. Man skal huske, at nogle landmænd har ansøgt om et areal med efterafgrøder, der 

er større end deres direkte krav, hvis kompensation er fordelagtig for dem. Dette hjælper andre 

landmænd, der så kan ansøge om et mindre areal end det gennemsnitlige krav på deres bedrift. Der er 

ikke en egentlig børs for handel med efterafgrødeforpligtigelser, som der tidligere var med brak-

forpligtigelsen.  

Ved et større krav om målrettede efterafgrøder (over 30 procent) vil der ikke være så store muligheder 

for at vælge mellem virkemidler, idet flere typer af virkemidler i højere grad skal anvendes. Der kan 

således være behov for eksempelvis både lavere normer, tidlig såning, udtagning og efterafgrøder på 

samme bedrift. Noget af fordelen ved den målrettede regulering i dag er dog, at den enkelte landmand 

kan vælge de virkemidler, der passer bedst på den enkelte bedrift, hvilket reducerer omkostningerne. 
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3. Virkemidler anvendt i analyser i tredje planperiode  

Gennemgangen af landbrugsvirkemidler er opdelt i to grupper, nemlig virkemidler anvendt i målrettet 

regulering på den enkelte landbrugsbedrift (3.1) og de kollektive virkemidler omfattende blandt andet 

minivådområder og vådområder (3.2). Der er i alle afsnit angivet et potentiale, en effektvurdering og en 

beregning af omkostningerne. Tiltag rettet mod reduktion af tab fra spildevand og regnbetingede overløb 

(RBO) beskrives i kapitel 4.  

3.1. Målrettet regulering (MR) 

3.1.1. Efterafgrøder  

Efterafgrøder er en afgrøde, der sås efter, at kornet er høstet, eller også spredes frø ud, inden man høster 

kornet. Etablering før høst kan ske ved udlæg i en hovedafgrøde om foråret eller ved at sprede frøene to 

til fire uger før høst. Efterafgrøder har til formål at samle kvælstof op til dyrkningslaget ved hjælp af et 

stærkt rodnet, således at den vigtige ressource ikke vaskes ud af jorden. Efterafgrøden består af græs, 

korn eller korsblomstrede afgrøder og skal altid efterfølges af en vårafgrøde.  

Potentiale  

Det samlede potentiale for 2017-2019 er opgjort til mellem 700.000 og 1.000.000 ha (Eriksen et al., 2020).  

Der er i den opgørelse ikke foretaget en reduktion i forhold til husdyrefterafgrøder eller andre typer 

efterafgrøder, hvorfor potentialet for efterafgrøder, der indgår her, er cirka 883.000 ha1. Med cirka 

255.000 ha obligatoriske almindelige efterafgrøder (og husdyrefterafgrøder i 2018 (Blicher-Mathiesen, 

2021)) udgør potentialet for efterafgrøder uden sædskifteændringer i forhold til målrettet regulering cirka 

628.000 ha.   

For disse efterafgrøder antages det, at der ikke er behov for sædskifteændringer, men som anført kan det 

i nogle sammenhænge være nødvendigt med sædskifteændringer for at give mulighed for efterafgrøder. 

Der vil dog være øgede omkostninger forbundet med dette, idet det typisk betyder et skift for eksempel 

fra hvede til vårbyg. Potentialet for efterafgrøder med sædskifteændringer er opgjort som efterafgrøde-

grundarealet minus potentialet for efterafgrøder uden sædskifteændringer. Det er her opgjort til 1,6 mio. 

ha minus 883.000 svarende til cirka 740.400 ha.  

Effekt  

Den årlige effekt er opgjort på henholdsvis ler/sand og husdyrintensitet (se tabel 6) (Eriksen et al., 2020). 

Gennemsnittet er ud fra dette beregnet til cirka 29 kg N pr. ha (Eriksen et al., 2020). Effekten er den 

samme, uanset om det er efterafgrøder med eller uden sædskifteændringer. Der er med udgangspunkt i 

husdyrintensitet og jordtype foretaget en beregning af effekten i de enkelte kystvandoplande. Effekten 

varierer således fra 12,9 til 37,3 kg N pr. ha.  

Tabel 6. Effekt af efterafgrøder (kg N pr. ha pr. år) 

 Under 80 kg N/ha organisk Over 80 kg N/ha organisk 

Jordtype Ler  Sand Ler Sand 

Udvaskningsreduktion  12 32 24 45 

Kilde: Eriksen et al. (2020)  

                                                           
1 Personlig meddelelse, Jens Erik Ørum, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, 2020. 
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Omkostning  

I Eriksen et al. (2020) er der foretaget yderligere opdelinger af omkostninger alt efter udgangspunkt. Her 

anvendes det niveau, der beskrives som middel etableringsomkostninger. Der er taget udgangspunkt i de 

opgjorte omkostninger pr. kg N og den forventede effekt (kg N pr. ha) i tabel 7.  

Tabel 7. Omkostninger ved efterafgrøder uden sædskifteændringer  

 Lerjord Sandjord 

Under 0,8 DE/ha  33 kr*12 kg N/ha = 396 kr./ha  
(28 %) (74 %) 

12 kr *32 kg N/ha = 384 kr./ha 
  (36 %) (58 %) 

Over 0,8 DE/ha 14 kr.*24 kg N/ha = 288 kr./ha 
  (10 %) (26 %) 

7 kr.*45 kg N/ha = 315 kr./ha 
    (26 %) (42 %) 

I alt  368 kr./ha  355 kr./ha  

Gennemsnit 360 kr./ha  

Note: Omkostninger pr. kg N udgør 7-33 kr. pr. kg N (Eriksen et al., 2020, tabel 7 s. 53). Tal i parentes angiver vægte 
for efterafgrøder i alt og fordelt på jordtype.  

For omkostninger ved sædskifteændringer er der taget udgangspunkt i de analyser, der er lavet i N-

virkemiddelkataloget. Da omfanget af efterafgrøder her er i intervallet fra cirka 900.000 til 1,2 mio. ha 

efterafgrøder, er dette niveau valgt som udgangspunkt. Der er derfor valgt et omkostningsniveau, der 

ligger mellem det angivne maksimum og omkostningerne ved høje etableringsomkostninger, men 

forholdene vil være meget forskellige på de enkelte bedrifter og vil variere mellem regioner. Som det 

fremgår af tabel 8, er omkostningerne markant højere (cirka 1.100 kr. pr. ha), når sædskifteændringer 

indgår. Den anvendte gennemsnitsomkostning er 1.441 kr. pr. ha med 38 procent lerjord.  

Tabel 8. Omkostninger ved efterafgrøder med sædskifteændringer (kr. pr. ha pr. år) 

 Lerjord Sandjord  

 Max  Min Max  Min 

Under 0,8 DE/ha   264*12 = 3.168 56*12 = 672 63*32 = 2.016 21*32 = 672 

Over 0,8 DE/ha 130*24 = 3.120 25*24 = 600 44*45 = 1.980 14*24 = 336 

I alt  1.904 kr./ha  1.158 kr./ha 

Gennemsnit 1.441 kr./ha  

Note: Omkostninger pr. kg N udgør 14-56 kr. pr. kg N (Eriksen et al., 2020, tabel 7 s. 53). 

3.1.2.  Mellemafgrøder  

Mellemafgrøder etableres inden såning af en vinterafgrøde. Mellemafgrøder består typisk af olieræddike 

og/eller gul sennep.  

Potentiale  

Potentialet er for 2017-19 opgjort til cirka 400.000-600.000 ha. Nogle af de dyrkede mellemafgrøder 

indgår som erstatning for andre krav som for eksempel efterafgrøder.  

Det vurderes, at de kan placeres på 20 procent af vinterarealet i Nordjylland, og at den mulige andel er 

stigende ned gennem Jylland. Der er i potentialeanalysen valgt at bruge samme procent over hele landet 

(Thomsen et al., 2015). Den maksimale udbredelse er 90 procent, når frøgræs er forfrugt, og 50 procent 

af arealet, når vintersæd er forfrugt. 
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I analysen er et lidt lavere, realistisk potentiale anvendt, nemlig 242.000 ha2. Det udgør typisk mellem 6 

og 20 procent af det samlede landbrugsareal. Dette er et forsigtigt skøn, men som angivet ovenfor (tabel 

5), så indgik der kun cirka 14.000 ha i implementeringen af målrettet regulering i 2020.  

Effekt 

Effekten på udvaskningen fra rodzonen var i virkemiddelkataloget fra 2015 angivet til 9-13 kg N pr. ha, 

men den er nu i 2020 ændret til 9-18 kg N pr. ha (Eriksen et al., 2014; 2020). Variationen skyldes jordtype 

og husdyrintensitet, således at den største effekt opnås på sandjord med høj husdyrintensitet. 

Grundlæggende er effekten indregnet som 13,5 kg N pr. ha i rodzonen (gennemsnit) for hele landet, da 

der ikke er en nærmere opgørelse af variationen.  

Økonomi 

Omkostningen er angivet til cirka 0-525 kr. pr. ha, og her anvendes den anførte middelomkostning på 325 

kr. pr. ha i alle kystvandoplande (Eriksen et al., 2020).    

3.1.3. Tidlig såning af vintersæd  

Tidlig såning af vintersæd betyder, at såningen sker tidligere end normalt og kan i princippet omfatte alle 

vinterafgrøder. Tidlig såning tager udgangspunkt i såning den 7. september i forhold til gennemsnittet 

omkring 23. september.  

Potentiale  

Hvor stor en andel af arealet med vintersæd, der kan sås tidligere, varierer med afgrøder. Andelen med 

tidlig såning er opgjort til mellem 2 og 25 procent af arealet med den pågældende afgrøde, og den er 

højest for vinterhvede og lavest for brødhvede (Thomsen et al., 2015). Ikke alle jorde og sædskifter er 

egnede til tidlig såning, hvorfor nogle afgrøder, der sås tidligt, vil få et større smittepres og øgede 

omkostninger til at reducere smittepresset. 

Tidlig såning havde tidligere et potentiale på 194.000 ha, men det antages nu, at potentialet for tidlig 

såning ved lavere omkostninger udgør cirka 140.000 ha3. Der er betydelige variationer fra år til år, og i 

2020 var omfanget relativt højt, mens vejrliget i andre år kan betyde, at det måske kun er omkring 50.000 

ha. Tidlig såning fungerer ikke sammen med mellemafgrøder, hvorfor de gensidigt udelukker hinanden.  

Effekt 

Det vurderes, at udvaskningen fra rodzonen reduceres med 17 kg N pr. ha (Eriksen et al., 2020).   

Økonomi  

Tidlig såning vil under gunstige forhold give et øget udbytte, og selvom der er øgede omkostninger til 

plantebeskyttelse m.m., så vil det sammen med lavere omkostninger til udsæd betyde, at det er en 

økonomisk gevinst for bedriften. Imidlertid er det ikke på alle arealer og i alle sædskifter en fordel, idet 

der i nogle tilfælde kan være behov for meget højere omkostninger til plantebeskyttelse inklusive 

bejdsning, og der opnås ikke altid en udbyttestigning, hvorfor det samlet er en nettoomkostning ved tidlig 

såning. Der indregnes her en omkostning på 200 kr. pr. ha svarende til middelomkostningerne (Eriksen et 

al., 2020).  

                                                           
2 Baseret på personlig meddelelse, Jens Erik Ørum, IFRO, KU, 2019. 

3 Som fodnote 3 
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3.1.4. Reduktion af forbrug af mineralsk kvælstofgødning med 10 procent og 

yderligere 10 procent  

En reduktion af kvælstofnormerne tager udgangspunkt i fuld tildeling, efter at normerne i 2016/17 igen 

udgør den økonomisk optimale kvælstoftildeling (Landbrugsstyrelsen, 2020f). Analysen er baseret på to 

trin, således at der i første trin analyseres en normreduktion på 10 procent, og der i næste trin analyseres 

effekten af en yderligere reduktion på 10 procent. Der er således ikke en analyse af 20 procent 

normreduktion i et trin. 

Potentiale  

Det samlede areal for lavere kvælstofnormer udgør cirka 2,1 mio. ha, da arealer med for eksempel ærter 

ikke har en norm, ligesom det økologiske areal ikke tildeles mineralsk gødning.   

Effekt  

Det vurderes, at den gennemsnitlige effekt på udvaskningen fra rodzonen er cirka 18 procent, men den 

varierer fra 8 til 39 procent af ændringen i tilførsel af handelsgødning (Eriksen et al., 2020).  

Ved en reduktion på 10 procent og 20 procent af optimal tildeling reduceres tildelingen til hvede på lerjord 

med cirka 22 og 44 kg N, og udvaskningen reduceres med cirka 4,6 og 9,2 kg N pr. ha, idet marginal-

udvaskningen her er 21 procent (Eriksen et al., 2020).  

Ved en reduktion på 10 procent og 20 procent reduceres N-tildelingen til vårbyg med efterafgrøder på 

sandjord (JB1) med 12 og 24 kg N pr. ha. Udvaskningen reduceres med 2,6 og 5,3 kg N pr. ha, idet der 

anvendes en marginaludvaskning på 22 procent (Eriksen et al., 2020).  

Ved en reduktion på 10 procent og 20 procent reduceres tildelingen til majs (barjord) på sandjord (JB1) 

med 17,4 og 34,8 kg N pr. ha, og udvaskningen reduceres med 4,9 og 9,8 kg N pr. ha, idet der anvendes 

en marginaludvaskning på 28 procent (Eriksen et al., 2020).  

Det vurderes således, at udvaskningen typisk reduceres med 3-5 kg N pr. ha ved 10 procent norm-

reduktion og i alt 5-10 kg N pr. ha ved 20 procent normreduktion. I denne analyse anvendes en reduktion 

i udvaskningen på 3,6 kg N pr. ha for begge trin, således at en 20 procent normreduktion samlet giver en 

reduktion i udvaskningen på 7,2 kg N i rodzonen pr. ha. Der vil dog være store variationer over oplandene.   

Det kan noteres, at en reduktion på de sidste 10 procent vil have en lidt lavere effekt end de første 10 

procent, men det er her angivet som samme effekt. Med et udgangspunkt på en tildeling på 150 kg N pr. 

ha ville de første 10 procent betyde en reduktion på 15 kg N pr. ha, og de næste 10 procent vil betyde 

13,5 kg N pr. ha (150*0,9*0,1). Det er her antaget, at reduktionen i begge trin udgør 15 kg N pr. ha, hvorfor 

det kan siges, at effekten er lidt overvurderet.  

Økonomi  

I de økonomiske beregninger indregnes tab som følge af lavere udbytte og lavere proteinindhold. De 

langsigtede udbyttetab indgår ikke, ligesom de langsigtede effekter på udvaskningen ikke er indregnet 

(Eriksen et al., 2020). De angivne omkostninger følger detaljerede analyser baseret på data fra gødnings-

forsøg over en lang årrække (se tabel 9) (opdatering af analyse i Jacobsen og Ørum (2016)). Den angivne 

udbytteeffekt følger således også den udbytteeffekt, der er set, efter at der igen kan tildeles økonomisk 

optimale mængder af kvælstof. De angivne effekter og omkostninger er for 10 procent normreduktion og 

yderligere 10 procent normreduktion.  
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Som det fremgår af tabel 5, er normreduktion ikke et af de virkemidler, landmænd vælger først ved 

implementering af målrettet regulering, selvom også analyser fra SEGES påpeger, at det for mange kan 

være et relativt attraktivt virkemiddel med mindre reduktioner af N-tildelingen set i forhold til andre 

alternativer (SEGES, 2022).  

Tabel 9. Omkostninger ved en normreduktion på 10 procent og 20 procent (kr. pr. ha og kr. pr. 
kg N)  

Reduktions-
niveau  

10 % 10 % 10 % +10 % +10 % +10 % 

 Omkostning  
(kr./ha)  

Effekt  
(kg N/ha) 

Kr./kg N i 
rodzonen  

Omkostning 
(kr./ha)  

Effekt  
(kg N/ha) 

Kr./kg N i 
rodzonen  

Vinterhvede   59 4,6 13 177 4,6 38 

Vårbyg  30 2,6 12 90 2,6 35 

Gennemsnit  45 3,6 13 134 3,6 37 

Kilde: Eriksen et al. (2020) 
Note: Tiltaget beregnes som to skridt, hvor første skridt er de første 10 procents reduktion, og det næste er 
yderligere 10 procents reduktion (+10 %). Dette giver samlet 20 procent, men opgørelsen ved +10 % er ikke 
effekten af 20 procent, men kun effekten og omkostningerne ved de sidste 10 procent. Ved at lægge de to trin 
sammen fås effekten af 20 procents reduktion. 

Der anvendes i beregningerne et gennemsnit af omkostningerne for vårbyg og hvede, selvom 

omkostningen ved reduktionen for grovfoderarealer typisk vil være lavere. Omvendt vil omkostningerne 

i forbindelse med specialafgrøder typisk være højere end angivet ovenfor. 

3.1.5. Energiafgrøder  

Der var i Grøn Vækst forventet en stigning i arealet med energiafgrøder på cirka 30.000 ha, men der er 

siden 2014 sket en mindre reduktion i arealet, så det nu er under 9.000 ha (Eriksen et al., 2020). 

Energiafgrøder indgår også kun i begrænset omfang i det valg, der er foretaget i forbindelse med målrettet 

regulering, hvor der kun er etableret cirka 600 ha (se tabel 5). Det vurderes, at der ikke vil ske den store 

vækst fremover, selvom behovet for træ til afbrænding er stigende. Det vurderes endvidere, at omfanget 

af etablering af energiafgrøder på fugtig marginaljord er begrænset blandt andet grundet svære 

dyrkningsbetingelser.   

Effekt  

Effekten i rodzonen er beregnet til 50 kg N pr. ha på sandjord, mens effekten på lerjord er 34 kg N pr. ha 

(Eriksen et al., 2020). Effekten kan være lavere for energiafgrøder, der dyrkes på marginaljorde, som i dag 

ikke dyrkes med korn, da udgangspunktet er en lavere udvaskning for arealer i omdrift, der er 

udgangspunkt for de gennemførte analyser. 

Økonomi 

Det er tidligere vurderet, at væksten i energiafgrøder typisk forventes at ske på marginale arealer uden 

alternativ indtjening. For disse arealer er der opgjort en indtjening på 2.299 kr. pr. ha ved etablering af 

energiafgrøder, men omfanget af nye energiafgrøder har været begrænset.  

For de andre kategorier i analyserne (sandjord, fugtig sandjord og lerjord) er omkostningerne ved dyrkning 

af energiafgrøder mellem 1.183 og 3.650 kr. pr. ha (Eriksen et al., 2020). I den opgørelse indgår indtjeningen 

ved energiafgrøder fratrukket tabet ved ikke længere at kunne dyrke korn. Der anvendes i analysen her en 
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omkostning på 3.650 kr. på lerjord og en omkostning på 1.915 kr. på sandjord (gennemsnittet af de to 

resultater for sandjord) (se Eriksen et al., 2020).  

3.1.6. Randzoner  

Randzoner er braklægning af arealer nær vandløb eller søer. Der var tidligere et obligatorisk krav på 10 

meter ud over de allerede eksisterende krav om 2 meter bræmmer. Ambitionen var i forbindelse med 

vandområdeplanerne fra 2016 og Grøn Vækst at etablere cirka 50.000 ha obligatoriske randzoner. Dette 

krav er i dag afskaffet, men muligheden for at etablere randzoner, som nu hedder brak langs vandløb og 

søer, indgår i målrettet regulering. Som anført tidligere er der her kun foretaget etablering af cirka 820 

ha. Randzoner er således ikke et populært valg, selvom der i forhold til de opstillede krav i miljøfokus-

områder (MFO) opnås en større effekt af randzoner end braklægning af andre arealer, der ikke ligger nær 

vandløb og søer. Den lave anvendelse følger den modstand mod dette virkemiddel, der var i forlængelse 

af Grøn Vækst og Vandområdeplanerne fra 2015 (Jacobsen et al., 2017). 

Potentiale  

Potentialet for smalle randzoner er opgjort i forbindelse med analyser i 2015 forud for vandområdeplan 

2. Det blev dengang skønnet, at potentialet var cirka 28.000 ha, og det potentiale anvendes også her.  

Såfremt ordningen tillader en mere fleksibel tilgang, vil der også kunne etableres randzoner, der er for 

eksempel 20 meter brede. I det tilfælde vil potentialet være større (cirka 110.000 ha) (Jacobsen, 2016). 

De brede randzoner forventes især implementeret i forbindelse med fosforfjernelse.  

Effekt  

Der antages her, at effekten er som ved braklægning (ikke rotation), og den er derfor cirka 49 kg N pr. ha 

(Eriksen et al., 2020). Effekten ved brak i rotation er cirka 34 kg N pr. ha, men det antages her, at randzoner 

ligger fast.  

Der kan være en højere effekt af randzoner, idet retentionen kan være lavere. Det betyder, at selvom 

effekten i rodzonen er den samme som brak, så bliver effekten grundet den lavere retention højere, når 

der måles i vandløbet. Hvis retentionen er for eksempel 20 procent og ikke 72 procent, gør det, at effekten 

øges fra 13,7 til 39,2 kg N pr. ha.  

Der anvendes her gennemsnitsretentionen, selvom det godt kan betyde, at den faktiske effekt 

undervurderes. Den lavere retention var også et af de forhold, der gør, at MFO-brak nær vandløb har en 

større effekt.  

Økonomi  

Den anvendte kompensation for både brak og randzoner samt udtagning er beregnet til 3.027 kr. pr. ha 

på lerjord og 1.193 kr. pr. ha på sandjord. De anvendte niveauer for omkostninger er således på niveau 

med de omkostninger, der anvendes af SEGES (2022). Der indgår ikke yderligere omkostning for plejning 

af arealerne i denne analyse.  

For smalle randzoner på 10 meter gælder det, at en betydelig del af arealet (omtrent en tredjedel) består 

af natur og græsarealer (Grünfeld et al., 2008; Jacobsen, 2006), hvorfor miljøeffekten ved udtagning kan 

være lavere. Dette betyder også, at indtjeningstabet reelt er lavere. I disse analyser er det antaget, at hele 

arealet et et indkomsttab svarende til angivelsen ovenfor, og at der på den måde måske i nogle tilfælde 

gives kompensation for nogle af de andre miljøeffekter, som opnås ved randzoner (biodiversitet og 

fosfor). 
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3.1.7. Udtagning af areal (permanent brak)  

Potentiale  

En stor del af det samlede areal kan braklægges. En del af det samlede areal, der kan udtages, vil således 

overlappe med udtagning af lavbund, som beskrives efterfølgende. Det angives nærmere, hvilket 

potentiale der er for udtagning af lavbund, og dette kunne således fratrækkes dette areal med ikke 

lavbund, der kan udtages. Det er i denne analyse i stedet foretaget en begrænsning af den mulige 

udtagning af alle landbrugsarealer for at undgå overlap mellem de to typer af udtagning (lavbund og ikke 

lavbund). Det gør også, at udtagning af ikke lavbund i mindre grad påvirker husdyrproduktionen, hvor 

specielt grovfoderproduktion og græsarealer helst skal være placeret nær bedrifterne.  

Effekt  

Effekten af udtagning (ikke lavbund) på udvaskningen er som ved randzoner sat til 49 kg N pr. ha for 

både ler- og sandjord (Eriksen et al., 2020) 

Økonomi  

Den anvendte kompensation for udtagning af ikke lavbund er beregnet til 3.027 kr. pr. ha på lerjord og 

1.193 kr. pr. ha på sandjord (Eriksen et al., 2020, bilag 1). 

3.2. Kollektive virkemidler  

Kollektive virkemidler indgår i reguleringen som tiltag, der gennemføres for at reducere kvælstoftabet i et 

vandopland. De er kollektive, fordi den enkelte lodsejer ikke får nogen direkte gevinst i form af lavere 

reduktionskrav til sin bedrift under målrettet regulering, hvis vedkommende implementerer et kollektivt 

virkemiddel.  

Hvis de kollektive mål opnås, giver det dog den fordel, at det ikke er nødvendigt at opnå den manglende 

målopfyldelse gennem en yderligere stramning af den målrettede regulering. Der er således et reelt 

incitament til, at mål for kollektive virkemidler opnås. Der vil i praksis være en forskel på effekten af disse 

virkemidler i forskellige områder, men i nationale analyser af kollektive virkemidler indgår denne variation 

typisk ikke.  

3.2.1. Minivådområder 

Grundlæggende er der i dag mulighed for to typer af minivådområder (med og uden matricer). Anlæg 

med matricer er anlæg, hvor der er etableret et lag af for eksempel flis, som vandet løber ned igennem. 

Derved omdannes nitrat til atmosfærisk kvælstof. På den måde tilbageholdes yderligere næringsstoffer. I 

det følgende er fokus alene på minivådområder uden matricer, da der er flest af denne type anlæg idag.  

Potentialet  

Potentialet for minivådområder er opgjort i forhold til jordtype, dræning og beliggenhed i forhold til 

lavbundsarealer. Klasserne fremgår af tabel 10 baseret på det opgjorte potentialekort (Børgesen et al., 

2020).   

En del arealer er oplande til lavbunde (og måske oplande til vådområdeprojekter), og de arealer er 

prioriteret i forhold til vådområder, hvorfor det ikke giver mening at lave minivådområder her. Men i nogle 

tilfælde etableres vådområdet måske ikke, og så ville etablering af et minivådområde være en mulighed.  

Der kan her være overlap mellem disse arealer og lavbundsarealer.   
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Der vil således være andre arealer, hvor minivådområder også vil kunne placeres og have en effekt. Det 

kan betyde, at der med lavere krav til afvanding (N-effekt) og placering vil være flere potentielle arealer 

end i gennemsnitsscenariet.  

Omvendt er der ved den nuværende ansøgningsrunde om støtte til minivådområder sat krav om, at 

markerne (oplandet) skal være over 20 ha, og at effekten skal være over 300 kg N pr. ha. Dette kan betyde, 

at kun en del af det samlede potentielle areal reelt kan blive udlagt som et minivådområdeareal (se figur 

9). Omvendt vil minivådområder, der ikke opfylder disse krav, typisk være dyrere pr. kg N at etablere.  

De typiske minivådområder har et opland på mellem 30 og 50 ha, og selve minivådområdet udgør 1 

procent af dette svarende til 0,2-0,5 ha. Arealet skal være drænet. Det anvendte potentiale opgjort som 

oplandsareal udgør 1,2 mio. ha før implementering af VP2 og 1,1 mio. ha. efter implementering af VP2. 

Der er derudover i analysen foretaget en reduktion af potentialet til 25 procent eller 250.000 ha også for 

at illustrere en række barrierer i forhold til det reelle potentiale (se tabel 10). Figur 9 beskriver for 

Nordjylland, hvordan arealer i udpegningen er opdelt i egnede og potentielt egnede områder med en 

effekt på over 300 kg N pr. ha. 

Tabel 10. Potentiale for minivådområder (ha opland) 

 Beskrivelse  Potentiale i 
alt (ha) 

Andel 
(%) 

Anvendt 
potentiale  

(ha) 

Optimistisk 
potentiale  

(ha) 

Pessimistisk 
potentiale 

(ha) 

0 Ikke klassificeret       

1 Ler >12 % 1.136.922 100 1.136.922 1.136.922 284.230 

2 Ler >12 % og opland til lav. 144.389 10 14.439 144.389 3.610 

3 Ler <12 % 809.968 10 80.997 0 20.249 

4 Ler <12 % og opland til lav. 227.657 0 0 0 0 

5 Lavbund i ådal  167.929 0 0 0 0 

6 Tørlagt areal  33.477 0 0 0 0 

7 Drænet, Ler <12 % 171.995 0 0 171.995 0 

8 Drænet, Ler <12 % + 
opland 32.586 0 0 32.586 0 

 I alt    1.232.357 1.485.892 308.089 

Kilde: Udtræk fra potentialekort (Jens Erik Ørum, IFRO, pers. kommunikation), baseret på potentialekort i MIljøGIS. 

Effekten 

Der blev i VP2-planen oprindeligt anvendt en effekt på 9 kg N pr. ha opland, men det blev senere 

nedjusteret til 6,5 kg N pr. ha opland. Effekten kan variere meget fra anlæg til anlæg, og den er vurderet 

til at kunne variere fra 4 til 15 kg N pr. ha i reduceret N tabt til vandmiljøet.  

I virkemiddelkataloget er der angivet en effekt på 94,4 og 236 kg N pr. minivådområde pr. år, og baseret 

på et opland på 20 og 50 ha giver dette i begge tilfælde 4,7 kg N pr. ha opland. Det antages også, at dette 

er til vandmiljøet. Dette er lavere end det tidligere nedjusterede niveau på 6,5 kg N pr ha (minus 27 

procent) og også lavere end lokale beregninger i Norsmindemodellen.  
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Figur 9. Kort over egnede og potentielt egnede minivådområdearealer 

Kilde: MiljøGis (Miljø- og Fødevareministeriet), https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=lbst 

Økonomi  

Det areal, der udtages, udgør 0,2 ha og 0,5 ha for anlæg omfattende et opland på henholdsvis 20 og 50 

ha, og der anvendes derfor et gennemsnit af disse to niveauer. Anlægsomkostningerne opgøres med og 

uden pumpe, og der regnes med et gennemsnit af disse to niveauer (Eriksen et al., 2020).   

Omkostninger er som gennemsnit opgjort til 24.865 kr. pr. år for anlæg på 0,2 ha og 36.474 kr. pr. år for 

anlæg på 0,5 ha (Eriksen et al., 2020). Dette svarer til henholdsvis 1.243 og 729 kr. pr. år pr. ha opland. 

Der anvendes her et gennemsnit på 986 kr. pr. år pr. ha opland.  

Med en effekt på 4,7 kg N pr. ha giver det 210 kr. pr. kg N pr. ha. For et stort anlæg på 1,0 ha og et opland 

på 100 ha er omkostningen 574 kr. pr. ha opland, hvilket svarer til 122 kr. pr. kg N, hvor de store anlæg er 

klart de billigste. Der anvendes her et gennemsnit for de anlæg, der anlægges flest af, nemlig mellem 0,2 

og 0,5 ha.     

3.2.2. Vådområder 

Potentiale  

Potentiale for vådområder er klasse 5 i tabel 10. Det samlede areal udgør således cirka 167.000 ha før 

implementeringen af VP2.   

Effekten 

Effekten blev tidligere opgjort til 113 kg N pr. ha, men effekten er i den nyeste vurdering opgjort til 120 

kg N pr. ha på sandjord og 190 kg N pr. ha på lerjord. Det antages her, at det er effekten til havet efter 10 

procent retention.  

https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=lbst
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Økonomi  

Omkostningerne til etablering af vådområder er tidligere opgjort til cirka 119.000 kr. pr. ha. I den seneste 

opgørelse er dette steget til 143.700 kr. pr. ha (Eriksen et al., 2020). Af dette udgør jordkøb den største 

andel på cirka 92.000 kr. pr. ha, og dette sammen med jordfordeling udgør omkring 100.000 kr. pr. ha.  

Den årlige omkostning ud fra dette udgangspunkt er således cirka 7.360 kr. pr. ha pr. år set over 20 år og 

med en rente på 4 procent.   

I analysen, der ligger til grund for denne analyse, er udgangspunktet det direkte tab. I dette indgår de 

årlige omkostninger til forundersøgelser og etablering, som er opgjort til 3.486 kr. pr. ha. Var dette baseret 

på en uendelig tidshorisont, ville omkostningen være 1.895 kr. pr. ha. 

Dertil kommer så det årlige tab af indkomst, der udgør 3.027 og 1.193 kr. pr. ha for ler- og sandjord. Dette 

er det direkte indkomsttab, men det er mindre end den omkostning, der kan beregnes baseret på 

jordprisen som angivet ovenfor. Noget af denne forskel skyldes, at ved jordkøb overgår værdien af 

grundtilskuddet til den nye ejer, mens den her antages at blive hos landmanden.    

De årlige omkostninger er opgjort til 6.513 kr. pr. ha på lerjord og 4.679 kr. pr. ha på sandjord (Eriksen et 

al., 2020) baseret på 20 års tidshorisont. Anlæggene kan holde i længere tid, og derfor kan de angivne 

omkostninger være en overvurdering af de faktiske omkostninger.   

3.2.3. Udtagning af lavbundsarealer  

Udtagning af lavbundsarealer reducerer N-tabet, men kan også have en stor drivhusgasreducerende 

effekt. Der kan her være tale om to typer af projekter, her kaldet våd og tør lavbund. Det er de våde 

lavbundsprojekter, der indgår i Fødevare- og Landbrugspakken (Anonym, 2015). Det er projekter, hvor 

der kan ske afskæring af dræn, og hvor arealet overgår til at være mose eller en sø. De minder således om 

vådområdeprojekter, og der er afsat 110.000 kr. pr. ha. Forskellen er endvidere, at de placeres, hvor 

klimaeffekten er højest (se også SEGES, 2020). Der indgår som angivet i tabel 3 cirka 3.000 ha i perioden 

frem til 2021. 

Den anden type af projekter er tørre lavbundsarealer, hvor landbrugsarealer tages ud af drift, og hvor 

dyrkning blot ophører. Formålet er også her at reducere lattergasudledning og øge organisk kulstofbinding 

i rodzonen, samt at udtagning vil have en potentiel, positiv biodiversitetseffekt ved at fremme 

næringsfattige naturtyper. En mulig ordning omkring biomasseslæt på lavbundsarealer med mere end 6 

procent organisk kulstof har også til formål at fremme en gradvis reduktion af arealernes næringsstof-

overskud (N og P) ved krav om plantedække, krav om fjernelse af biomasse ved slæt og samtidig krav om 

ingen tilførsel af gødning og krav om ingen afgræsning for at undgå afsætning af husdyrgødning (Pedersen, 

2021c).   

Der er også en række lavbundarealer, som ikke er kulstofrige (cirka 600-700.000 ha under landbrugsdrift). 

Disse indeholder ikke særligt meget kulstof (under 6 procent). Det er for eksempel store dele af 

Lammefjorden (KIimarådet, 2020). 

Potentiale  

De kulstofrige arealer fremgår af kortet Tekstur2014 i MiljøGis (se eksempel fra Ålborg i figur 10). Her er 

lavbundsarealerne opgjort efter 6-12 procent kulstof og >12 procent kulstof. I alt 75 procent af en mark 

skal være udpeget, for at der kan opnås tilskud. Der er i alt 171.500 ha lavbundsarealer med over 6 procent 

kulstof. Det er dette udgangspunkt, der bruges her. Som det fremgår af tabel 11, er der en del (25 procent) 
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af disse arealer i det, som er udpeget som vådområder (kategori 5). Der er også et overlap i forhold til 

minivådområder, som angivet i tabel 10.  

 

Figur 10. Lavbundskort for område omkring Ålborg  

Kilde: MiljøGis  

Tabel 11. Arealklasser fordelt på lavbundsarealer  

 Beskrivelse  Potentiale i 
alt (ha) 

Andel 
6-12 %  

(%) 

Areal (ha) Andel 
>12 % 

(%) 

Areal  
(ha) 

0 Ikke klassificeret       

1 Ler >12 % 1.136.922 1,5 17.365 0,8 8.792 

2 Ler >12 % og opland til lav. 144.389 2,7 3.829 1,3 1.820 

3 Ler <12 % 809.968 2,0 16.299 1,0 8.426 

4 Ler <12 % og opland til lav. 227.657 3,3 7.581 1,0 2.333 

5 Lavbund i ådal  167.929 24,1 40.450 25,1 42.182 

6 Tørlagt areal  33.477 2,6 866 1,4 481 

7 Drænet, Ler <12 % 171.995 5,9 10.190 4,6 7.995 

8 Drænet, Ler <12 % + 
opland 32.586 9,9 3.216 6,9 2.236 

 I alt    99.795  74.266 

Kilde: Jens Erik Ørum, IFRO, KU, pers. meddelelse. Baseret på potentialekort over minivådområder i MiljøGIS. 

Effekt 

Den forventede kvælstofeffekt fremgår ikke af Eriksen et al. (2020), men blev tidligere vurderet til 40 kg 

N pr. ha i Fødevare- og Landbrugspakken (Anonym, 2015). Der indgår ikke nogen vurdering i virkemiddel-

kataloget, da opgørelsen dengang blev vurderet for usikker. Kvælstofeffekten af lavbundsarealerne er 

efterfølgende fastholdt til 40 kg N pr. ha i havet med udgangspunkt i analyser foretaget af Miljøstyrelsen 

(2021c). 
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Økonomi  

Klima-lavbundsordningen er tildelt en pulje på 244,3 mio. kr. i løbet af årene 2021-2022 (Miljøstyrelsen, 

2021d). Der er i 2021 givet tilsagn til 33 ansøgere, der har ansøgt om tilskud fra den nye klima-

lavbundsordning. Det betyder, at der udtages op til 2.339 ha lavbundsjord og randarealer, som giver en 

årlig CO2-reduktion på mere end 35.000 tons (Miljøstyrelsen, 2021d). 

I den nyeste version af ordningen (klima-lavbund) udgør engangskompensation 86.000 kr. pr. ha for 

arealer, hvor der har været dyrket højværdiafgrøder og 56.000 kr. pr. ha for omdriftsarealer uden 

højværdiafgrøder. For permanent græs er kompensationen på 31.000 kr. pr. ha (Miljøstyrelsen, 2021e). 

Støtteniveauet er baseret på analyser af indkomsttab foretaget i 2019, hvor indkomsttabet er opdelt på 

jordtype, og om der har været dyrkning af højværdiafgrøder (se tabel 12).   

Det forventes nu, at de samlede omkostninger udgør 128.000 kr. pr. ha. Projekterne vurderes som 

omkostningseffektive, hvis de koster under 8.533 kr. pr. ton CO2 (15 tons CO2 pr. ha).  

Der anvendes her en omkostning for våd lavbund på 6.400 kr. pr. ha for lerjord (JB5+) og 1.400 kr. pr. ha 

for sandjord (JB1-2). Dertil kommer omkostninger til afskæring af dræn, der udgør 1.136 kr. pr. ha pr. år 

(Hasler et al., 2022). Den samlede omkostning er derfor på 7.536 kr. pr. ha på lerjord og 2.536 kr. pr. ha 

på sandjord. Med en effekt på 40 kg N pr. ha i vandmiljøet giver det en omkostning på 188 og 63 kr. pr. kg 

N.  

Tabel 12. Intervaller for kompensation ved etablering af lavbundsarealer ved en 20-årig årlig 
kompensation  

Jordtype  Kr. pr. ha, hvis 
højværdiafgrøder 

ikke har været dyrket 
på arealet i 

referenceperioden 

Kr. pr. ha, hvis 
højværdiafgrøder 
har været dyrket 

på arealet i 
referenceperioden 

Alle jordtyper 3.100 - 4.300 4.400 - 6.600 

JB-1-2, omdrift 1.400 - 1.400 3.600 - 5.100 

JB-3-4, omdrift 3.100 - 4.300 4.400 - 6.600 

JB-5+, omdrift  5.200 - 7.600 5.900 - 8.700 

JB-11, omdrift 4.200 - 6.000 5.200 - 7.600 

Permanent græs 800 - 1.000 800 - 1.000 

Natur 300 - 400 300 - 400 

Kilde: Pedersen og Jacobsen (2019)  

Det anvendte omkostningsniveau er således lavere end ved brug af omkostniningen på 128.000 kr. pr. ha 

fordelt over 20 år (og 4 procent), idet det giver en årlig omkostning på 9.420 kr. pr. ha.   

For de tørre lavbundsarealer kan omkostningerne ved udtagning variere ganske betydeligt, idet der på 

nogle arealer er en lav indkomst, mens der på andre arealer er en meget høj indkomst (specialafgrøder). 

Der kunne anvendes et niveau på 2.475 kr. pr. ha med udgangspunkt i middelestimat for det forventede 

tab koblet med etablering af biomasse i analyse af fremtidige eco-schemes (Pedersen, 2021a; 2021b; 

2021c). De tørre lavbundsprojekter indgår imidlertid ikke i analysen, da fokus i implementeringen er på 

våde klima-lavbundsarealer. 
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3.2.4. Skovrejsning  

Potentiale  

I alt er der ifølge Dansk Skovstatistik rejst cirka 69.000 ha skov fra 1990 til 2012 eller cirka 3.100 ha årligt. 

Med et samlet skovareal på cirka 608.000 ha svarer andelen af skovrejsning til 11 procent. Hovedparten 

af skovrejsningen (84 procent) i perioden 1990 til 2010 er sket uden tilskud (Schou et al., 2014). Det er 

derfor ikke afgørende for etableringen, at skovarealer ligger inden for de områder, hvor der gives 

skovrejsningstilskud. Det anføres, at cirka 20 procent er etableret i områder med lokalplanudpegning.   

Der er prioriterede skovrejsningsarealer, men potentialet udgør således i princippet det samlede 

landbrugsareal. I praksis vil mange være tilbageholdende med at etablere skov, da det er en langsigtet 

beslutning, men der er en ganske god søgning for støtte til skovrejsning hvert år. Der indgår således 2.700 

ha skovrejsning i de implementerede kollektive virkemidler i VP2. Det er således målet, at der i 2020 

etableres cirka 2.200 ha med tilskud, og der er afsat 70 millioner kroner samlet til ordningen. Der blev i 2019 

søgt til 279 projekter for i alt 50,2 millioner kroner svarende til 1.492 ha skov og en støtte på cirka 33.650 kr. 

pr. ha skov.  

Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere 

af landbrugsjord, som ønsker at plante skov. Tilskuddet finansieres 100 procent af EU. Tilskuddet gives til 

etablering af ny skov, som omfatter mindst 2,00 ha tilplantede arealer. Der er mulighed for at søge om 

tilskud til privat skovrejsning i hele landet. Projekter, som bidrager til kvælstofindsatsen, bliver prioriteret 

højest. Der kan i de fleste tilfælde hjemtages grundbetaling til tilplantede arealer i skovrejsningsprojekter, 

som modtager tilskuddet (Landbrugsstyrelsen, 2021a). Støtten til skovrejsning er 32.000 kr. pr. ha for løvskov 

og 16.000 kr. pr. ha for nåletræer (Hallgren, 2020). Derudover gives der også støtte til etablering af skovbryn 

og hegn, som øger tilskuddet, når det opgøres pr. ha skov. 

Der er anvendt to tilgange til potentialet for skovrejsning. Den ene er, at skovrejsning i dag er mulig på 

rigtigt mange arealer, hvorfor muligheden for at etablere et skovareal svarer til hovedparten af 

landbrugsarealet eller cirka 2,3 mio. ha. Den anden tilgang er at begrænse potentialet til de arealer, hvor 

kommunerne angiver, at de gerne vil have skovrejsning. I dette scenarie udgør potentialet for øget 

skovrejsning i alt 412.000 ha (Hasler et al., 2022).  

Effekt  

Effekten er opgjort til 53 kg N pr. ha med udgangspunkt i en udvaskning på 61 kg N pr. ha inden og en 

udvaskning på kun 8 kg N pr. ha efter (Eriksen et al., 2020).  

Økonomi  

Det blev tidligere vurderet, at der er begrænset økonomisk gevinst ved skovdyrkning set over et langt 

perspektiv. Der indgår således en årlig nettoindtjening fra skovdrift på 37 kr. pr. ha  i virkemiddelkataloget 

(Eriksen et al., 2020). Omkostningen ved skovrejsning bliver derved lidt lavere end omkostningerne ved 

udtagning af landbrugsarealer.  

Det er muligt at opretholde enkeltbetaling eller grundbetalingen på skovrejsningsarealer i fem år efter 

udbetaling af den sidste del af tilskuddet. Der kan derfor være en negativ økonomisk konsekvens på 

længere sigt. Det er her antaget, at tillægget fortsat kan udbetales for alle arealer.  



31 

 

Nye økonomiske analyser viser, at der ved 3 procent diskonteringsrente er negative jordværdier for alle 

træarter (Lundhede & Thorsen, 2021), men de indgår ikke i denne analyse. Det viser dog, at der ikke i nye 

analyser er en betydelig højere indtjening ved skovrejsning.   

Den samlede omkostning ved skovrejsning er således opgjort som tab af indtjening plus økonomisk 

gevinst ved skovdyrkning, og det svarer til 2.990 kr. pr. ha på lerjord og 1.156 kr. pr. ha på sandjord (Eriksen 

et al., 2020).  

3.3.  Opsummering af virkemidler 

I tabel 13 er der samlet en oversigt over de beskrevne virkemidler omfattende potentiale, effekt og 

omkostninger pr. ha samt omkostning pr. kg N i havet. Der er antaget en gennemsnitlig national retention 

på 72 procent. Angående kollektive virkemidler er der for vådområder, minivådområder og udtagning af 

lavbundsarealer ikke indregnet den samlede retention, idet der kun indgår 10 procent for vådområder. 

For skovrejsning er der indregnet samme retention som for målrettet regulering, nemlig 72 procent. 

De billigste virkemidler målt i kr. pr. kg N (<50 kr. pr. kg N) omfatter efterafgrøder, tidlig såning, 

kvotereduktion (10 procent) og vådområder. I næste gruppe (50-145 kr. pr. kg N) finder vi virkemidler som 

mellemafgrøder og udtagning af lavbundsarealer samt yderligere normreduktion. I den dyreste gruppe 

finder vi virkemidler koblet til udtagning, og de dyreste virkemidler er opgivet til at være efterafgrøder 

med betydelige sædskifteændringer, energiafgrøder og minivådområder. 

Når vådområder er noget billigere end minivådområder, så skyldes det flere forhold. Effekten af 

vådområder er blevet opjusteret fra 113 til 155 kg N pr. ha, så selvom omkostningerne også er højere, 

sker der samlet en reduktion af omkostningerne pr. kg N. Minivådområderne er blevet dyrere pr. kg N, 

fordi effekten er reduceret fra først 9,0 til 6,5 kg N pr. ha opland og nu til 4,7 kg N pr. ha opland. Det, at 

anlæggene i praksis er mindre (opland under 50 ha), har også hævet omkostningerne pr. ha opland.  

Det skal anføres, at denne opgørelse alene ser på kvælstofeffekten, og at mange af virkemidlerne også 

har effekter i forhold til for eksempel fosfor og drivhusgasser, som beskrives senere. Dertil kommer, at de 

også har andre effekter i forhold til brug af pesticider og biodiversitet m.m., som ikke indgår. 
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Tabel 13. Oversigt over virkemidler og omkostninger (rangordnet efter kr. pr. kg N) 

Virkemiddel Potentiale 
(ha) 

Effekt i 
rodzonen 
(kg N/ha) 

Effekt i 
havet 

(kg N/ha) 

Årlig 
omkostning 

(kr./ha) 

Omk. eff. 
(kr./kg N i 

havet) 

Målrettet regulering       

Tidlig såning  140.008 17 4,8 200 42 

Efterafg. uden sædændring  628.536 12-45 3,4-12.6 355-368 45 

Kvote: 10 % reduktion  2.401.779 3,6 1,0 45 45 

Mellemafgrøder  242.342 13,5 3,8 325 86 

Kvote: Yderligere 10 % redukt. 2.401.779 3,6 1,0 134 134 

Randzoner               
- ved retention på 20 % 

27.611 
 

49,0 
49,0 

13,7 
39,2 

1.193-3.027 
1.193-3.027 

154 
54 

Udtagning  2.661.639 49,0 13,7 1.193-3.027 154 

Efterafg. med sædændring  752.108 12-45  3,4-12,6 1.158-1.904 191 

Energiafgrøder  79.911 34-50 9,5-14,0  1.915-3.650 236 

Kollektive virkemidler       

Vådområder  160.147 133-211 120-190 4.679-6.513 36 

Udtagning lavbund (våd) 167.529 40,0 40,0  2.536-7.536 126 

Skovrejsning  
- reduceret areal 

2.258.902 
411.731 

53,0 
 

14,8 1.156-2.990 
 140 

Minivådområder (ha opland) 1.165.612 4,7 4,7 986 210 

Note: Der er anvendt en gennemsnitlig retention på 72 procent for virkemidler koblet til målrettet regulering og 
skovrejsning samt udtagning. Der er anvendt en retention på 10 procent for vådområder og minivådområder. De 
angivne efterafgrøder er ud over de 255.000 ha obligatoriske efterafgrøder. Omkostningseffektiviteten er beregnet 
ud fra simpelt gennemsnit af intervaller.  
Kilde: Egen fremstilling  

4. Spildevandsrensning og regnbetingede overløb 

I denne del er fokus på spildevandsforsyningers renseanlæg (rensningsanlæg) og regnbetingede overløb 

(udløb), men ikke på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Det fremgår af figur 11, at cirka 6 

procent af kvælstoftabet fra den landbaserede tilførsel kommer fra rensningsanlæg og regnbetingede 

udløb. Omfanget er størst i vanddistrikt Sjælland, hvor de to tabsposter udgør 17,5 procent. Landbruget 

bidrager i opgørelsen med 70 procent. Den samlede tilførsel er som angivet opgjort til 56.300 tons N. 

Fosforbidraget er for 2016-2018 opgjort til 1.860 tons fosfor. Bidrag fra landbrug, baggrund og spredt 

bebyggelse udgør 75 procent, og bidrag fra rensningsanlæg udgør 13 procent (Miljøministeriet, 2021). 
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Figur 11.  Fordeling af den landbaserede kvælstofbelastning fra Danmark 2016-2018 

Kilde: Miljøministeriet (2021). 

Der er i perioden 2015-2021 gjort en del indsatser for også at reducere tilførslen af næringsstoffer og 

organisk stof til vandløbene. Miljø- og Fødevareministeriet (2020b) vurderer således, at indsatserne 

omfatter: 

 Forbedret spildevandsrensning på cirka 6.771 ejendomme i spredt bebyggelse  

 Reduceret spildevandsbelastning fra cirka 370 regnbetingede overløb (RBO) 

 Forbedret spildevandsrensning på 10 fælles renseanlæg. 

Disse tiltag er med til at reducere indsatsbehovet for de pågældende kystvandoplande i VP3. 

4.1. Spildevand 

Spildevandsrenseanlæg reducerer spildevandets indhold af både fosfor og kvælstof. Det er derfor et 

virkemiddel, der skal indgå for både fosfor- og kvælstofindsatsen. Det blev i 2003 anslået, at 90 procent 

af spildevandet i 2003 blev renset i MBNDK-anlæg4 (se tabel 15) (se også COWI, 2019; Miljøstyrelsen, 

2006). I den seneste opgørelse fremgår det, at 95 procent af den udledte vandmængde går gennem anlæg 

med avanceret kvælstof- og fosforfjernelse (Miljøministeriet, 2021). Det vil sige, at der sker ikke kun en 

mekanisk og biologisk behandling, men også en denitrifikation og en kemisk fældning.  

                                                           
4 MBNDK betyder en rensning, som omfatter både en mekanisk og biologisk rensning samt nitrifikation, 
denitrifikation og kemisk fældning (se tabel 14). 
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De data, der anvendes, stammer fra Miljøstyrelsen (Pulsdatabasen), der omfatter placering af 

spildevandsanlæg med koordinater med præcis geografisk placering5. Der er endvidere foretaget en 

analyse af en trinvis opgradering baseret på de trin, der indgår i tabel 14, indtil anlægget er fuldt udbygget 

til maksimal fjernelse af fosfor og kvælstof. 

I tabel 14 er det illustreret, hvordan data er sat op i forhold til hver af de tre typer af anlæg (By- og 

Landskabsstyrelsen, 2010; Hansen et al., 2019). Der tages således udgangspunkt i det eksisterende trin, 

og der beregnes omkostninger ved at udbygge med yderligere trin. Bemærk, at udbygning til MBNDKFe 

(trin 4) i tabel 14 udelukkende er et kvælstofvirkemiddel, mens der ved de andre udbygninger sker en 

fjernelse af både N og P. De økonomiske analyser er baseret på data fra Miljøministeriet.  

Tabel 14. Beskrivelse af analyserede spildevandstiltag 

 Udbygning 1 Udbygning 2 Udbygning 3 Udbygning 4 

Renseanlæg MBN MBNDK MBNDKF MBNDKFe 

N reduktion pr. år 
P reduktion pr. år 

Udledning i 
baseline minus 
udledning efter 

implementering af 
udbygning 1 

Udledning i 
baseline minus 
udledning efter 

implementering af 
udbygning 2 

Udledning i 
baseline minus 
udledning efter 

implementering af 
udbygning 3 

Udledning i 
baseline minus 
udledning efter 
implementering 
af udbygning 4 

Omkostninger Udbygning 1 Udbygning 1 + 
udbygning 2 

Udbygning 1 + 
udbygning 2 + 
udbygning 3 

Udbygning 1 + 
udbygning 2 + 
udbygning 3 + 
udbygning 4 

Real rente ved 
annuisering (%) 

3 3 3 3 

Løbetid (år) 40 40 40 40 

Note:  Forklaring på type: 
M: Mekanisk 
B: Biologisk 
N: Nitrifikation (fjernelse af ammoniak ved iltning) 
D: Denitrifikation (fjernelse af kvælstof) 
K: Kemisk fældning af fosfor 
F: Efterpolering i filter 
Fe: Fældning med jern   

Den sidste type, MBNDKFe, har udelukkede til opgave at fjerne kvælstof. 

Efterdenitrifikation (eller efterpolering) er et virkemiddel, der udvider mulighederne for at lade 

spildevandsvirkemidler bidrage til kvælstofindsatsen i kystvande. Der er ved dette tiltag ikke nogen 

fosforeffekt (COWI, 2017; Miljøstyrelsen, 2006). Som beskrevet er en MBNDKF (trin 3) en forudsætning 

for at udbygge til trin 4 (MBNDKFe). Det vurderes, at man med disse teknikker kan reducere kvælstof-

indholdet ned til 3-4 mg pr. liter og fosfor ned til 0,1 mg pr. liter (Miljøstyrelsen, 2006).  

I forarbejdet omkring spildvandsplaner 2021-2027 er det anført, at der specielt i fire oplande er en relativt 

høj tilførsel (over 16 procent) af kvælstof fra punktkilder. De fire kystvandoplande omfatter Øresund, 

Smålandsfarvandet, Lillebælt og Åbenrå (se nærmere om disse oplande i bilag 1-3). Noget af belastningen 

i for eksempel Øresund kommer således fra overløb, og det anføres, at der i 2015 var overløb fra Lynetten 

                                                           
5 Personlig meddelelse, Thomas Rützou, Miljøstyrelsen 
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og Damhusåen rensningsanlæg cirka 60 gange om året (COWI, 2017). Den samlede effekt af tiltag på 

primært de to rensningsanlæg udgør cirka 247 tons N i Øresundsoplandet til en pris på 181 kr. pr. kg N 

(COWI, 2017). Af dette udgør reduktion i overløb en effekt på 37 procent og er altså kun en mindre andel. 

Omkostningerne pr. kg N er noget højere for Øresund end for de tre andre oplande, der er undersøgt, 

nemlig Smålandsfarvandet, Lillebælt og Åbenrå. Her er omkostningerne mellem 529 kr. pr. kg N 

(Smålandfarvandet) og 7.927 kr. pr. kg N (Åbenrå).  

I de opgivne spildevandsdata anvendt i denne analyse er der taget hensyn til den spildevandsindsats, der 

er forudsat gennemført i VP2. Det drejer sig om en spildevandsindsats svarende til cirka 44 tons kvælstof 

pr. år (Miljøministeriet, 2021). I baseline for renseanlæg frem mod 2027 indgår nu de kommunale 

spildevandsplaner, hvorfor dette påvirker indsatsbehovet i en del kystvandoplande, for eksempel 

Øresund.   

De data, der indgår i denne analyse, er baseret på data fra Miljøministeriet, og de omfatter opgørelser af 

mulige udvidelser af spildevandsrensningen på 693 lokaliteter. Der kan godt på en lokalitet være 

beregninger omfattende flere udbygningstrin. Effekten er opgjort i kg N og kg P. Der er efterfølgende sket 

en indregning af overfladeretentionen (RedSurf) i analysen, således at de opgjorte mængder er kg N til 

vandmiljøet. Den anvendte overfladeretention er baseret på den nyeste retentionsopgørelse.  

Omkostninger er opgjort med udgangspunkt i analyser foretaget af COWI (2019).  

En personækvivalent (PE) omfatter husspildevand, spildevand fra erhvervsvirksomheder, herunder 

kølevand og filterskyllevand, samt regnvand fra tagarealer og befæstede arealer. Den bruges som en 

enhed for mængden. En PE er den mængde spildevand, som én person giver anledning til i et døgn 

svarende til 0,2 m3 spildevand, eller 21,9 kg organisk stof pr. år målt som biokemisk iltforbrug (BI5), 4,4 kg 

total kvælstof pr. år eller 1,0 kg total fosfor pr. år. 

Der er i alt 261 udbygninger til MBN (1. trin i tabel 15). Der er generelt en tendens til, at udbygningerne 

er billigst på de store anlæg. Det fremgår, at omkostningen ved en given udbygning på store anlæg kun er 

det halve af omkostningen for de mindste anlæg. Således vil anlægsomkostningerne for efterpolering på 

MBNDK-anlæg, der håndterer cirka 2.000 PE, være cirka 400 kr. pr. PE, mens prisen ved anlæg større end 

150.000 PE vil være omkring 200 kr. pr. PE (Miljøstyrelsen, 2006). Det sidste trin, MBNDKFe, er alene for 

en kvælstofreduktion, og dette sidste trin er typisk det dyreste. I beregningerne i tabel 15 indgår ingen 

værdisætning af lavere fosfortab. Såfremt det værdisættes, reducerer det omkostningen pr. kg kvælstof 

(se tabel 16).  

Tabel 15. Antal udbygninger, effekter og omkostninger for rensning af spildevand fordelt på trin  

Trin  Udbygninger  
(antal) 

Effekt  
(tons N) 

Effekt  
(tons P) 

Omkostning 
(1.000 kr./år)  

Omkostning 
(kr./kg N) 

Omkostning  
(kr./kg P) 

MBN 261 28 6 23.975 859 4.277 

MBNDK 417 141 30 85.807 610 2.891 

MBNDKF 637 664 202 357.910 539 1.774 

MBNDKFe 693 951 0 745.952 784 --- 

Note: N-effekt er med indregning af overfladeretention (surfret) og ingen værdisætning af P.  

I tabel 16 er der angivet de muligheder for opgraderinger, der kan gennemføres, hvis der sættes en grænse 

på 200 kr. pr. kg N. Denne grænse er sat, så den ikke er meget højere end tidligere vandplaner, men også 



36 

 

således at de meget dyre tiltag ikke indgår. Dertil kommer så en skyggepris på fosfor, der er baseret på 

niveauer i tidligere analyser af mulige skyggepriser på fosfor (Jacobsen, 2012). Heraf fremgår, at 

omkostningen pr. kg P for en række virkemidler er mellem 0 og 10.000 kr. pr. kg P. I en senere vurdering 

fra virkemiddelkatalog i forhold til fosfor er omkostningerne opgjort til typisk mellem 0 og 50.000 kr. pr. 

P, idet det er tydeligt, at der er betydelig usikkerhed omkring både effekter og omkostninger for nogle 

virkemidler (Andersen et al., 2020).  

Som det fremgår af tabel 16, så indgår der stadig flere opgraderinger ved en højere P-skyggepris, idet det 

gør, at flere tiltag er under grænsen på 200 kr. pr. kg N. Effekter udgør op til cirka 1.000 tons N og cirka 

200 tons P. I de efterfølgende analyser indgår spildevandsopgraderinger kun, hvor omkostningen pr. kg N 

gør det omkostningseffektivt, og der indgår ikke nogen skyggepris på P.  

Tabel 16. Tiltag i forhold til forbedret spildevandsrensning. Omkostning på under 200 kr. pr. kg N 
efter indregning af forskellige skyggepriser på P  

Skyggepris 
P 

Antal 

opgraderinger  

Tons N  Tons P Omk. pr. år 

(1.000 kr.)  

Gns. omk. pr. 

kg N (uden P- 

skyggepris) 

Gns. omk. pr. 

kg N (med P- 

skyggepris) 

0 130 685 101 97.483 142 142 

1.000 497 848 161 152.085 179 -11 

2.000 697 894 181 186.907 209 -197 

5.000 862 992 194 244.159 246 -731 

10.000 931 1.016 198 276.974 273 -1.675 

Note: Alle typer opgraderinger indgår, hvorfor antallet er højere end antallet af lokaliteter.   

I de tidligere gennemførte analyser var der meget fokus på kystvandoplandet Øresund, fordi der her var 

et stort indsatsbehov (Jacobsen, 2016). Der er for København nu angivet en potentiel effekt på op til cirka 

500 tons N og 67 tons P til en omkostning på 101 mio. kr. årligt eller 205 kr. pr. kg N ved øget 

spildevandsrensning. Ved en maksimal grænse på for eksempel 200 kr. pr. kg N vil indsatsen være cirka 

392 tons N og 64 tons P til en omkostning på 64 mio. kr. årligt eller 164 kr. pr. kg N. Der er nu sket en stor 

ændring i indsatsbehovet (se bilag 4), da det formodes, at nogle spildevandstiltag er indregnet i baseline 

frem til 2027. Der er derfor nu ikke længere et indsatsbehov i dette opland, og der indgår derfor ikke 

yderligere tiltag i forhold til spildevandsrensning. Tiltag er derfor rettet mod oplande, der har svært ved 

at nå det opsatte indsatskrav.   

4.2. Regnbetingede overløb (RBO) 

Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand, der via kloak løber til vandløb, sø eller kyst. 

Udledningerne sker i forbindelse med regnvejrshændelser. Regnbetingede udløb omfatter både overløb 

grundet stor nedbør og cirka 16.000 separate regnvandsudledninger, hvorfor der her anvendes 

regnbetingede overløb (RBO) i stedet for regnbetingede udløb (RBU), der indgår i vandområdeplanerne.  

Miljøstyrelsen har leveret en oversigt over de mulige indsatser i forhold til regnbetingede overløb6. 

Oversigten omfatter i alt 3.913 tiltag over hele landet og er baseret på indberetninger fra kommunerne i 

2018. Indberetningen foretages af kommunerne, og der er meget stor variation i kvaliteten af de data, 

                                                           
6 Personlig meddelelse, T. Rützou, Miljøstyrelsen 
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der indberettes. Generelt gælder det, at der er betydelig usikkerhed på de mængder, der angives, grundet 

stor måleusikkerhed. Afløbsmængden og effekten blev tidligere beregnet efter konkrete vurderinger af 

blandt andet befæstet areal, men de opgøres i dag mere generelt, da det har været svært at skaffe 

korrekte og pålidelige data for mængder og omkostninger.  Det vurderes, at der er meget stor usikkerhed 

på omfanget af udledning fra regnbetingede overløb, hvorfor omfanget kan være op til det dobbelte af 

det angivne. Usikkerheden er i analyser opgjort til 110 procent eller højere (Nielsen et al., 2020).   

Anlæggene er et sparebassin, som ofte er et lukket betonbassin. Reduktionen i udledning opnås ved, at 

75 procent af den tidligere udledning oplagres og bagefter tilføres renseanlægget. Men da renseanlægs 

udledning ligger på cirka 6 mg pr. l, og overløb normalt ligger på cirka 12 mg pr. l, er renseeffekten altså 

reelt kun 6 mg pr. l, hvorfor udledningen ikke fuldstændig fjernes. Der er i beregningerne ikke afsat midler 

til større rensekapacitet7. Grundet de ganske store usikkerheder der er ved de indberettede spildevands-

data, vil Miljøøministeriet anbefale, at der bruges middelestimatet for renseeffekten (75 procent), og at 

der anvendes enhedsomkostninger for kvælstof (og fosfor). 

I den nye beregning investeres 1 mio. kr. pr. ha, og sparebassinet er 100 m3 pr. ha areal, der afstrømmes 

fra, hvorfor investeringen udgør 10.000 kr. pr. m3 (COWI, 2019) (se tabel 17). Effekten er opgjort til 10,3 

kg N og 1,5 kg P pr. ha bassinareal. Det areal, der indgår her, er det areal, der bidrager til afstrømning, når 

det regner, og det kaldes også det reducerede areal (red. ha). På den baggrund opgøres gennemsnits-

omkostningerne til 4.987 kr. pr. kg N.  Omkostningen pr. kg P er i standarden beregnet til 33.771 kr. pr. kg 

P (se tabel 17).  

I denne analyse er den samlede projektomkostning beregnet som besparelsen (kg N reduceret) * 

enhedsomkostning på 4.987 kr. pr. kg N. Den indgår altså i stedet for den omkostning, der er indberettet 

fra kommunerne. For at finde omkostningen pr. kg P divideres projektomkostningen med P-reduktion, og 

omkostningen pr. kg P kan opgøres. Omkostningerne er typisk mellem 20.000 og 40.000 kr. pr. kg P. Der 

opnås i nogle sammenhænge en reduktion i omkostninger pr. kg P ved større anlæg. Investeringen for 

store anlæg kan således godt være omtrent en fjerdedel af investeringen for små anlæg – alle målt pr. red 

ha-anlæg.  

Tabel 17. Økonomi i sparebassiner (opgjort pr. red. ha) 

Type  Investering 
(kr./enh.) 

Årlig drift 
(kr./enh.) 

Levetid 
(år) 

Årlig omkostning  
(kr. ) 

Fjernelse 
(kg N [P]) 

Kr. pr. kg N 
[kr. pr. kg P] 

Sparebassin 
(10 mm)  

1.000.000 5.000 50 51.166 10,3 
[1,5] 

4.987 
[33.771] 

Note: Det fremgår, at den samlede maksimale effekt af 3.913 tiltag er 282 tons N og 49 tons P.  Det vil sige, at det 
gennemsnitlige tiltag reducerer udledningen med 72 kg N og 13 kg P.  
Kilde: Miljøstyrelsen (2019). 

Et andet aspekt er, at der sker en reduktion af både N og P. Omkostningen målt pr. kg N vil således falde, 

hvis en reduktion af P har en værdi som angivet for spildevand. Med en skyggepris på for eksempel 10.000 

kr. pr. kg P vil omkostningen stadig være omkring 3.200 kr. pr. kg N. Det er således generelt dyrt at 

reducere med brug af RBO, og en højere skyggepris på P ændrer kun i mindre omfang dette. Som anført 

                                                           
7 Personlig kommunikation med M. Kaasgaard, Miljøministeriet 
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kan der dog godt være RBO-tiltag, som er noget billigere end gennemsnitsomkostningerne, men 

grundlaget er ikke godt nok til at inddrage disse.  

Da der i VP3 ikke længere er et indsatbehov i Øresund, vil indsats over for regnbetingede udløb kun være 

angivet i kystvandoplande, der ikke kan nå det opsatte mål. Dog er det sandsynligt, at nogle af de 

indsatser, der indgår i spildevandsplanen for København, indgår i basisfremskrivningen frem til 2027. I 

analysen indgår for Øresund-oplandet alene 329 overløb og 691 regnvandsundløb samt i alt 16 

rensningsanlæg samt 12 industrier. I tabel 18 er der angivet de tiltag, der indgår i listen fra Miljøministeriet 

for København, hvor kvælstofreduktionen er størst. Det fremgår, at omkostningen på 4.987 kr. pr. kg N er 

noget højere end omkostningerne i analysen foretaget af udvalgte tiltag i Øresund (COWI, 2017). 

Omkostningerne var her opgjort til 1.700 kr. pr. kg N for regnbetingede udløb.  Den mulige reduktion af 

alle 250 tiltag omkring København har en samlet effekt på cirka 95 tons N pr. år og 16 tons P.   

Tabel 18. RBO i Øresund (Københavnsområdet) (de 10 største RBO-tiltag i forhold til N-
reduktion)  

Kommune  Navn Kg N Kg P Årlig omk. 

(mio. kr.)  

Kr./kg N Kr./kg P 

Københavns 

Lynetten 

Bypass 35.700 5.250 178.036 4.987 33.912 

Københavns 

Damhusåen 

Bypass 34.650 6.300 172.800 4.987 27.429 

Gentofte  U5b 6.048 974 30.161 4.987 30.954 

Tårnby  U1 5.496 960 27.411 4.987 28.545 

Helsingør ØE-U12 1.291 223 6.437 4.987 28.820 

Lyngby-Taarbæk Vi R2 958 174 4.777 4.987 27.428 

Rødovre DCH0101 540 90 2.693 4.987 29.930 

Gentofte U1b 441 71 2.199 4.987 30.802 

Lyngby-Taarbæk Lu R20F 337 61 1.681 4.987 27.429 

Københavns U4 315 53 1.573 4.987 29.922 

Furesø  F-U7 307 56 1.530 4.987 27.331 

Kilde: Egne beregninger ud fra data fra Miljøstyrelsen 

Et alternativ til sparebassiner er LAR refusioner (Lokal Afledning af Regnvand) eller frivillig afkobling af 

regnvand, hvor den enkelte lodsejer afkobles fra nettet, men det indgår ikke her som et virkemiddel.  

Tendensen har været, at de tilladte udledninger fra bassinerne er blevet mindre og mindre, hvilket har 

resulteret i meget store bassiner for at overholde kravene. Forsyningsvirksomhederne, som betaler for 

bassinerne, mener, at bassinerne ofte er meget større, end de behøver at være (Jensen et al., 2018). 

Nogle af disse tiltag kræver, at kommunerne og spildevandsselskaberne i fællesskab udarbejder 

spildevandsprojekter over for regnbetingede overløb, hvor der i indsatsprogrammet er fastlagt indsatser, 

og at spildevandsselskaberne gennemfører spildevandsplanens projekter. Konkret indgår der i udkast til 

VP3 en indsats over for reduceret spildevandsbelastning fra cirka 44 regnbetingede overløb i hele 

Danmark (Miljøministeriet, 2021). 
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4.3. Spredt bebyggelse  

Den forventede indsats omfatter i alt nu cirka 46.000 ejendomme. Den samlede indsats i første 

planperiode, frem mod 2015, var 38.000 ejendomme (Naturstyrelsen, 2012). I Vandplan 2009-2015 er det 

i bilag 2 angivet, hvor mange ejendomme hver enkelt kommune mindst skal gennemføre forbedret 

spildevandsrensning på. Den fastsatte gennemførelsestakt svarer til, at kommunerne mindst skal 

gennemføre fem påbud, alternativt kloakeringer, pr. år pr. 1.000 indbyggere. Gennemførelsestakten 

betyder, at indsatsen for nogle kommuners vedkommende strækker sig ind i planperioden 2015-2021. 

For anden planperiode er indsatsen forbedret spildevandsrensning på cirka 6.771 ejendomme i spredt 

bebyggelse (78 procent er beliggende i vanddistrikt Sjælland). Det var således målet, at man ved udgangen 

af planperioden havde gennemført en indsats for langt de fleste spredte bebyggelser. På landsplan 

forventes de samlede anlægsudgifter forbundet med indsatsen i vandområdeplanerne 2015-2021 at 

udgøre cirka. 2,0 mia. kr. Udgifterne betales af de berørte husholdninger og sker typisk efter påbud fra 

kommunen. Der udestår således kun et begrænset indsatsbehov i tredje planperiode, hvis disse mål er 

nået. Det fremgår i en analyse fra 2020, at der udestår 1.900 indsatser over for ukloakerede ejendomme 

(Miljø- og Fødevareministeriet, 2020b).  

I VP3-udkastet indgår der en mindre baselineeffekt frem mod 2027. Udledningen er i dag opgjort til 0,2 

procent af det samlede tab på 56.300 tons N. Der indgår i VP3 en indsats på 617 ejendomme, hvoraf 

halvdelen er beliggende på Bornholm (Miljøministeriet, 2021).   

5. Scenarier for at nå miljømål i 2027  

De følgende analyser er baserede på et indsatsbehov på 13.075 tons N som beskrevet i introduktionen 

(Miljøstyrelsen, 2021b). I dette indgår målrettet regulering, som allerede har været implementeret i 2019-

2021 på cirka 3.500 tons N (se bilag 2).  

Indsatsbehovet fordelt på kystvandoplande fremgår af figur 12. Som det fremgår, er der i forhold til 

målrettet regulering i 2021 en række forskelle, idet der ikke længere er noget krav i dele af Nordjylland 

og Øresund (se bilag 3). Dog skal det erindres, at den målrettede regulering i 2021 ikke omfatter den 

kollektive indsats.  

Som angivet i bilag 3 (og figur A1) er der i forhold til forventet ud fra VP2 for en række oplande en betydelig 

stigning af indsatsen i Østersøen, Knudedyb, Ringkøbing, Isefjorden, Thisted Bredning og Halkær Bredning, 

mens der er større reduktioner i Østersøen, Lister, Kås og Nibe. Som anført skyldes dette både ændring i 

udgangspunkt (baseline 2027) og indregning af nye indsatser samt en ændring af målet.  

De beregninger, der er lavet i dette notat, er i udgangspunktet lavet for det maksimale potentiale afgivet 

i kapitel 3 (VP3-max), men der er suppleret med en analyse, hvor potentialet er begrænset, for at sikre at 

det samme areal ikke anvendes to gange (VP3-min). Det er resultater fra denne analyse, der anvendes til 

beregning af sideeffekter. 

Der er endvidere, baseret på opdrag fra Miljøministeriet, foretaget en analyse, hvor 75 procent af 

indsatsen opnås via målrettet regulering og 25 procent via kollektive virkemidler (scenarie 3). Der er i 

analyserne muligt at inddrage spildevand og RBO, og det er gjort i scenarie 1 og 2 (se tabel 19). 
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Figur 12. Indsatbehov på 13.075 tons N fordelt på 109 oplande  

Kilde: Miljøstyrelsen (2021b). Figuren er lavet af Gregor Levin, DCE, Aarhus Universitet.  

Tabel 19. Beskrivelse af de tre gennemførte scenarier i forhold til virkemidler, potentialer og 
indsatskrav 

Nr. Navn Indsatskrav  
(tons N) 

Spildevand og 
RBO indgår  

Begrænsninger på 
koll. virkemidler  

Begrænsninger på 
udtagning  

1 VP3-max 13.075  Ja  Nej  Nej  

2 VP3-min 13.075 Ja Ja  Ja  

3 VP3-opdelt  Målr.: 9.806 
Koll.: 3.269  

Nej 
Nej 

--- 
Ja  

Ja  
--- 

Note: I analysen indgår permanent udtagning alene under målrettet regulering, mens lavbund alene indgår under 
kollektive virkemidler.  

5.1. Scenarie 1:  VP3-max  

I dette scenarie arbejdes der med maximumpotentialer for alle kollektive virkemidler og udtagning, 

ligesom indsats i forhold til spildevand og regnbetingede overløb indgår (se tabel 20). Dette er for at sikre, 

at der sker målopfyldelse. Ulempen ved dette scenarie er, at omfanget af nogle virkemidler måske bliver 

større, end det er muligt i praksis, da der i modellen ikke sker en geografisk afgrænsning mod, at flere 

virkemidler anvendes på samme areal. De samlede omkostninger udgør 763 mio. kr. eller 59 kg N pr. ha.  
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De effektmæssige vigtigste tiltag omfatter efterafgrøder uden sædskifteændringer, normreduktion (10 

procent), vådområder og skovrejsning. Af udtagningen på 213.400 ha udgør skovrejsning cirka 82.000 ha, 

vådområder 64.000 ha, anden udtagning af landbrugsarealer er 56.000 ha og lavbund 11.000 ha. Af den 

samlede N-reduktion står vådområder for 60 procent eller 7.813 tons N. Den indsats vil kræve cirka 10.600 

ha årligt i seks år, hvilket er noget højere end de cirka 1.500 ha årligt, som er opnået under VP2 (se tabel 

2). Samlet dækker de kollektive virkemidler cirka 70 procent af indsatskravet. Den målrettede regulering 

omfatter primært efterafgrøder og normreduktion (10 procent) på cirka 25 procent af landbrugsarealet. 

Spildevand og RBO indgår kun i begrænset omfang, da der er andre billigere løsninger, som er 

tilgængelige. 

Tabel 20. Scenarie 1: VP3-max, hvor mål er 13.075 tons N, og potentialet ikke er begrænset   

 
Areal  

(ha) 
Effekt 

(kg N/ha) 
Effekt  

(tons N) 
Omk.  

(1.000 kr.) 
Omk.  

(kr./ha) 
Omk. eff. 
(kr./kg N) 

Energiafgrøder 483 3,9 2 924 1.915 497 

Efterafgrøder u. 
sædskifteændr. 184.734 9,1 1.684 66.192 358 39 

Efterafgrøder m. 
sædskifteændr. 24.687 2,9 71 28.588 1.158 404 

Randzoner 187 2,3 0 224 1.193 516 

Norm10 % 681.280 1,5 1.015 30.658 45 30 

Norm+10 % 166.003 1,3 218 22.161 134 102 

Tidlig såning af 
vintersæd 62.895 7,6 478 12.579 200 26 

Mellemafgrøder 33.055 5,6 184 10.743 325 58 

Udtagning af 
landbrugsarealer  56.135 3,8 212 66.970 1.193 316 

Renseanlæg   0,0 0  0 

RBO   0,1 358  4.987 

Vådområder 63.826 122,4 7.813 328.686 5.150 42 

Minivådområder 18.695 4,2 79 18.433 986 233 

Lavbund 11.417 40,0 457 34.627 3.033 76 

Skov 81.809 10,2 831 142.239 1.739 171 

Sum   
13.044 

(100 %) 
763.382 
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Mål    13.075    

Noter:  Det eneste kystopland, der ikke når indsatskravet, er Halkær Bredning (der mangler i alt 31 tons N). Den 
samlede udtagning af landbrugsarealer omfatter randzoner, vådområder, udtagning af lavbund og skov. Den 
samlede udtagning udgør 213.400 ha (8 procent).   
Effekt for minivådområder er pr. ha opland, mens det for vådområder er pr. ha projektareal.  

5.2. Scenarie 2:  VP3-min  

I dette scenarie er der en reduktion af det potentielle areal for at undgå overlap af arealer, således at det 

samme areal ikke anvendes to gange (se tabel 21). Udtagning er således reduceret til 10 procent af 

potentialet, men skovrejsning er reduceret til det areal, hvor der er kommunal udpegning i alt cirka 

400.000 ha (se tabel 13). De kollektive virkemidler omfattende vådområder og minivådområder er 

reduceret til 25 procent af potentialet. 



42 

 

Omkostningen er nu 938 mio. kr. eller 78 kr. pr. kg N. Udtagningen omfatter på trods af flere 

begrænsninger nu 229.000 ha eller 9 procent. Den lidt større udtagning skyldes blandt andet, at omfanget 

af vådområder reduceres fra 63.000 til 22.000 ha, hvorfor arealet med skovrejsning øges fra 81.000 til 

124.353 ha. Dette niveau på cirka 20.000 ha årligt over seks år er noget højere end de cirka 3.000 ha pr. 

år, der tidligere er opnået. Den relativt dyre skovrejsning vælges, fordi en lang række andre virkemidler 

er opbrugt i en del kystvandoplande, og fordi det er lidt billigere end almindelig udtagning. Udtagning af 

almindelige landbrugsarealer udgør 56.000 ha, mens udtagning af lavbund udgør 11.400 ha. Udtagningen 

er størst flere steder i Jylland, steder på Midtfyn og på Lolland-Falster (se figur 14).   

Omfanget af normreduktion på 10 procent omfatter 45 procent af landbrugsarealet, og yderligere 

normreduktion (+10 procent) øges til at dække 17 procent af arealet (se også figur 13). Husk her, at der 

kun er et indsatsbehov i 78 af de 109 kystvandoplande svarende til 79 procent af landbrugsarealet.  

Randzoner og energiafgrøder vælges i meget begrænset omfang. Såfremt det antages, at der ikke er 

nogen retention for randzoner, øger dette effekten pr. ha og reducerer omkostningen pr. kg N. Uden 

retention ved randzoner ville der indgå 28.000 ha randzoner i den billigste løsning, og de samlede 

omkostninger ville være reduceret med 18 mio. kr. i forhold til den valgte løsning. Så ville randzoner ikke 

længere være blandt de dyreste virkemidler, som angivet i figur 13. 

Tabel 21. Scenarie 2: VP3-min, hvor mål er 13.075 tons N, og potentialet er reduceret  

 
Areal  

(ha) 
Effekt 

(kg N/ha) 
Effekt  

(tons N) 
Omk.  

(1.000 kr.) 
Omk.  

(kr./ha) 
Omk. eff. 
(kr./kg N) 

Energiafgrøder 6.011 11,4 69 12.500 2.080 182 

Efterafgrøder u. 
sædskifteændr. 345.472 8,3 2.874 124.213 360 43 

Efterafgrøder m. 
sædskifteændr. 77.758 6,5 502 111.456 1.433 222 

Randzoner 2.350 7,1 17 3.230 1.375 194 

Norm10 % 1.180.091 1,2 1.421 53.104 45 37 

Norm+10 % 442.162 1,2 514 59.029 134 115 

Tidlig såning af 
vintersæd 85.502 6,6 568 17.100 200 30 

Mellemafgrøder 82.441 4,3 356 26.793 325 75 

Udtagning 70.040 12,0 840 120.964 1.727 144 

Renseanlæg   40,7 24.015  590 

RBO   4,5 22.435  4987 

Vådområder 21.579 125,2 2.702 113.041 5.239 42 

Minivådområder 21.907 4,2 93 21.600 986 233 

Lavbund 10.267 40,0 411 30.368 2.958 74 

Skov 124.353 13,3 1.658 198.259 1.594 120 

Sum   12.070 938.107 352 78 

Mål   13.075    

Noter: Der er en række oplande, som ikke når målet. Udtagning omfatter 229.000 ha (9 procent). 
Målet opnås med 59 procent målrettet regulering og 40 procent kollektive virkemidler, mens 0,4 procent er 
dækket af rensningsanlæg og RBO. 

Som det fremgår af figur 15, er der stor variation i omkostningerne pr. ha. For 13 kystvandoplande er 

omkostningerne over 1.000 kr. pr. ha (se figur 17), mens 30 oplande har en omkostning på 0 kr. pr. ha. De 
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vigtigste virkemidler er efterafgrøder, vådområder og udtagning, ligesom også normreduktion er vigtig 

(se også figur 16). De lavere omkostninger skal ses i lyset af, at målet ikke opnås, idet målopfyldelsen kun 

er 92 procent. Omfanget af efterafgrøder med sædskifteændringer øges nu fra 25.000 til 83.000 ha. 

Omkostningerne pr. kg N er angivet i figur 16, og der er en del oplande med omkostninger over 200 kr. 

pr. kg N. Som forventet er de højeste omkostninger pr. kg N også i de områder, hvor der er de højeste 

omkostninger pr. ha. Som det fremgår af figur 13, så er udtagning her billigere end minivådområder og 

efterafgrøde med sædskifteændringer.  

 

  

Figur 13. Omkostninger ved scenarie 2 (kr. pr. kg N) 

Note: Når angivelsen her afviger fra tabel 13, skyldes det, at de valgte løsninger her ikke er vægtet lige på oplande 
og jordtype, da kun de billigste er valgt.  
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Figur 14. Omfang af udtagning (% af landbrugsareal udtaget) 

 

 

  

Figur 15. Omkostninger pr. ha ved scenario 2 for de 109 kystvandoplande (se også bilag 4) 
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Figur 16. Omkostningen ved scenario 2 for de 109 kystvandoplande opgjort som kr. pr. kg N (se 
også bilag 4) 

Som anført i tabel 22 opnås indsatskravet for en række kystvandoplande ikke, og den samlede afstand til 

reduktionsmålet udgør 1.010 tons N. De oplande, der mangler mest i tons N, findes i Knudedyb, Mariager 

Fjord, Thisted Bredning og Halkær Bredning (se figur 17).  

Tabel 22. Oplande der ikke når mål ved begrænset potentiale (scenarie 2) 

Nr. Opland  Indsats  Krav  Manko  Målopfyld-
else 

Husdyr-
intensitet 

Yderligere 
udtagning 

  tons N tons N tons N % DE/ha (% af 
samlet 

landbrugs-
areal ) 

49 Stege Nor 6 9 3,4 63 0,05 12 

80 Gamborg Fjord 46 49 3,2 94 0,78 25 

120 Knudedyb 1.594 1.750 155,3 91 1,86 33 

124 Kolding Fjord, indre 206 251 45,1 82 0,50 22 

125 Kolding Fjord, ydre 10 14 4,0 72 0,43 13 

159 Mariager Fjord, indre 158 239 81,0 66 0,57 17 

236 Thisted Bredning 155 551 396,7 28 0,57 15 

238 Halkær Bredning 82 398 315,8 21 0,87 17 

  2.257 3.261 1.004    

Note: Grænsen er sat til, at afvigelsen skal være over 5 procent af indsatskravet.   
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Figur 17. Områder der ikke når det angivne indsatskrav for VP3 i scenarie 2  

Det fremgik tidligere under VP2-analysen, at der er områder, der i dag har svært ved at nå kravene under 

målrettet regulering (for eksempel Sønderjylland og dele af Fyn). Det synes umiddelbart andre steder, 

hvor det kan være svært at nå målene i VP3, fordi indsatskravene er ændret.  

Indsatsen i scenarie 2 omfatter en samlet spildevandsindsats på 41 tons med en indsats i Thisted Bredning 

på 18 tons N, i Knudedyb på 17 tons N og Kolding, indre på 5 tons N.  Hvad angår regnbetingede overløb, 

indgår der en indsats på i alt 4,5 tons N bestående af 2,6 tons N i Knudedyb og 1,8 tons N årligt i Thisted 

Bredning. Som det fremgår, er der ikke yderligere spildevandstiltag i alle kystvandoplande, der ikke når 

reduktionsmålet. 

Der er 19 kystvandoplande, der efterfølgende har en husdyrintensitet over 1,0 DE pr. ha (se bilag 4). Det 

vurderes, at den højere husdyrintensitet vil øge omkostningerne ved udtagning i forhold til det angivne. I 

det værste tilfælde betyder dette, at der skal findes nye gylleaftaler omfattende cirka 370.000 ha, som 

ved en meromkostning for disse områder på for eksempel 250-725 kr. pr. ha kunne koste op til yderligere 

225 mio. kr. årligt (Eriksen et al., 2020). Der kan være tale om betydelige omkostninger, som også tidligere 

er angivet i forhold til Fødevare- og Landbrugspakken (Jacobsen, 2017).     

En yderligere reduktion af potentialet for kollektive virkemidler til 10 procent af det samlede potentiale 

vil betyde en udtagning på 234.700 ha, men der opnås kun 11.730 tons N (90 procent), og omkostningen 

stiger nu til over 1 mia. kr. (90 kr. pr. kg N). Der er nu ni oplande, der ikke når i mål, og afstanden til 

reduktionsmålet vil nu være cirka 1.300 tons N.  
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5.3. Scenarie 3: Krav fordelt på målrettede og kollektive virkemidler 

Ved et krav om fordeling af virkemidlerne så 75 procent af kravet dækkes af målrettet regulering, og 25 

procent opnås ved kollektive virkemidler, bliver resultatet som beskrevet i tabel 23. Løsningen bliver 

dyrere, og omkostningerne stiger til 942 mio. kr. eller 81 kr. pr. kg N. I scenarie 2 hentes 59 procent via 

den målrettede indsats, og det er nu den indsats, der øges til 75 procent. De valgte arealer er ikke så 

forskellige fra scenarie 2, men der vælges nu mere efterafgrøder med sædskifteændringer, norm-

reduktion (+10 procent), tidlig såning, energiafgrøder og udtagning. Omvendt indgår der mindre areal 

med specielt skovrejsning i løsningen. Arealet med skovrejsning falder fra 124.000 ha til 39.000 ha. 

Omkostningen er nu 81 kr. pr. kg N, og der opnås kun en reduktion på 11.666 tons, hvilket er cirka 89 

procent af målet. Det svarer i øvrigt til det niveau, der indgår i udkastet til vandområdeplanerne, hvis man 

ser på den samlede forventede indsats frem til 2024 for alle oplande (se bilag 5).  

Tabel 23. Scenarie 3: Opdelt analyse fordelt med 75 procent målrettet regulering og 25 procent 

kollektive virkemidler  

 
Areal  

(ha) 
Effekt 

(kg N/ha) 
Effekt  

(tons N) 
Omk.  

(1.000 kr.) 
Omk.  

(kr./ha) 
Omk. eff. 
(kr./kg N) 

Energiafgrøder 14.344 10,3 147 28.764 2.005 196 

Efterafgrøder u. 
ændringer 370.115 8,1 2.991 133.161 360 45 

Efterafgrøder m. 
ændringer  142.436 7,0 995 189.235 1.329 190 

Randzoner 5.300 6,3 34 6.893 1.301 205 

Norm10 % 1.599.028 1,1 1.700 71.956 45 42 

Norm+10 % 690.564 1,0 670 92.190 134 138 

Tidlig såning af 
vintersæd 103.970 6,2 642 20.794 200 32 

Mellemafgrøder 94.595 3,9 373 30.743 325 82 

Udtagning 87.469 12,2 1.069 152.768 1.747 143 

Sum   8.620 726.505  84 

Mål   9.806    

Kollektive virk.       

Vådområder 17.034 121,1 2.063 87.531 5.139 42 

Minivådområder 18.195 4,2 77 17.941 986 233 

Lavbund 5.450 40,0 218 19.699 3.614 90 

Skov 39.108 17,6 687 90.196 2.306 131 

Sum   3.045 215.367  71 

Total sum 
   

11.666 
(89 %) 

941.871 
  

81 
 

Total mål   13.075    

Note: Udtagning indgår kun som virkemiddel i målrettet regulering. Samlet omfang af udtagning er 154.000 ha.  
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6. Sideeffekter (fosfor og drivhusgasser)  

I forlængelse af de resultater der er præsenteret i kapitel 5, angives her en analyse af afledte konsekvenser 

for fosfor og drivhusgasser udtrykt som CO2-ækvivalenter (CO2e). De angivne effekter er sideeffekter, og 

det betyder, at der ikke i valg af kvælstofvirkemidler indgår en værdisætning i forhold til effekten på fosfor 

og drivhusgasser. Udgangspunktet for analysen er scenarie 2, hvor der er begrænsninger i potentialet for 

kollektive virkemidler og udtagning. 

Beregningen af sideeffekten for fosfor fremgår af afsnit 6.1., mens drivhusgasser er beskrevet i afsnit 6.2. 

Principielt kan begge sideeffekter værdisættes, således at den samlede gevinst kan opgøres. Denne 

opgørelse er ikke foretaget her, og det vil også kræve, at der regnes i samfundsøkonomiske priser i hele 

analysen i stedet for i budgetøkonomiske priser, som det nu er tilfældet.   

6.1. Fosfor  

Vurderingen af fosforeffekten er baseret på opgørelser i fosforvirkemiddelkataloget (Andersen et al., 

2020). Det vurderes her, at landbrugsbidraget er 683 tons P pr. år med et usikkerhedsinterval på 292-888 

tons P pr. år. Dette svarer til 0,26 kg P pr. ha. Brinkerosion er i denne sammenstilling betragtet som et 

baggrundsbidrag, selvom der sandsynligvis er en landbrugsbetinget andel heri, som aktuelt ikke kan 

kvantificeres (se tabel 24). 

Tabel 24. Samlet tab af fosfor (landbrug og baggrund) (tons P) 

Type  Estimat Andel (%) Interval 

Vanderosion  56 4 53-58 

Vinderosion  10 1 5-15 

Overfladisk afstrømning  10 1 5-15 

Matrix-udvaskning  59 4 23-94 

Makropore tab  162 12 138-191 

Dyrket lavbund  326 25 69-515 

Grundvand fra ikke drænede arealer  60 5 - 

Landbrugsbidrag  683 51 293-888 

Brinkerosion  644 49 422-1.373 

Diffust bidrag landbrug og baggrund  1.327 100 715-2.261 

Kilde: Andersen og Heckrath (2020) 

Centralt i forhold til opgørelse af effekten af virkemidler er dels en vurdering tabsveje, omfang af tab pr. 

ha og effekten af udvalgte virkemidler for hver tabsvej. Hvad angår tabsveje, så omfatter de analyserede 

tabsveje matrix-udvaskning, makropore-transport og brinkerosion. Det er reelt ikke muligt i alle tilfælde 

at summere effekten, da det afhænger af lokaliteten. Det vil i praksis således ikke være sandsynligt, at for 

eksempel skovrejsning vil have en høj effekt for alle tabsposter. Det er således mere sandsynligt, at 

effekten er en gennemsnitlig effekt. Det fremgår, at virkemidler som brak, permanent udtagning og 

skovrejsning har en stor effekt i forhold til erosion, mens effekten af virkemidler i forhold til andre tabsveje 

er omkring 40-50 procent (se tabel 25). 
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Tabel 25. Virkemiddeleffekten af udvalgte virkemidler på forskellige tabstyper 

 Erosion (%) Makropore (%) Matrix (%) 

Brak *) 100 38  

Permanent udtagning *) 100 38  

Randzoner **) 100 50  

Skovrejsning *) 100 38  

Vådområder-drænvand ***)      

Minivådområder, åbne    45 45 

*) Brak og permanent udtagning er ikke beskrevet som P-virkemidler. Antaget samme effekt som skovrejsning. Det 
vil sige, der etableres et dække af græs som minimum.  
**) Effekten er afhængig af bredden af den påtænkte randzone. Effekterne er angivet som middelværdi af det 
angivne interval for IBZ-randzoner, men effekten vil være lavere ved tørre randzoner. 
***) Effekten er angivet som 4,35 kg P pr. ha pr. år. 
Kilde: Andersen og Heckrath (2020)  

Der er, som det fremgår af tabel 26, betydelig forskel på de mulige tab på højrisikoarealer (0,5-2 kg P pr. 

ha) og på mellemrisikoarealer (0,1 kg P pr. ha). Tabet på lavrisikoarealer er 0 kg P pr. ha. Det fremgår af 

tabel 27, at effekten for vådområder er høj, fordi effekten i forhold til makropore er høj. Da der bruges 

samme værdi for effekten, er der ikke så stor forskel på mellem og høj som for andre tabsveje. Det er også 

tydeligt, at tabsniveauet er meget afhængigt af, om det er et højrisikoareal, hvor risikoen for et højt tab 

er stor. Et lavt risikoniveau giver ingen effekt, mens et højt risikoniveau giver en effekt på 2 kg P pr. ha.    

Tabel 26. Tabsniveau alt efter risikoniveau (mellemhøjt og højt) (kg P pr. ha pr. år) 

Tabstype  Erosion Makropore Matrix Erosion Makropore Matrix 

Tabsniveau  Højt Højt Højt Middel Middel Middel 

Brak 2 1 0,5 0,1 0,1 0,1 

Permanent udtagning  2 1 0,5 0,1 0,1 0,1 

Randzoner  2 1 0,5 0,1 0,1 0,1 

Skovrejsning 2 0,38   0,1 0,1 0,1 

Vådområder-drænvand              

Minivådområder, åbne    1 0,5   0,1 0,1 

Note: Lavt risikoområde indgår ikke, da tabet her er 0 kg P pr. ha. 
Kilde: Andersen og Heckrath (2020) 

Tabel 27. Samlet indregnet effekt af virkemiddel baseret på muligt tab og effekt (kg P pr. ha pr. år) 

Tabsniveau  Høj Mellem  

Tabstype  Erosion Makropore Matrix Erosion Makropore Matrix 

Brak 2,00 0,38 0,00 0,10 0,04 0,00 

Permanent udtagning  2,00 0,38   0,10 0,04 0,00 

Randzoner  2,00 0,50   0,10 0,05 0,05 

Skovrejsning 2,00 0,14   0,10 0,04   
Vådområder – overrisling med 
drænvand + oversv. m. vandløbsvand   4,35     4,35   

Minivådområder, åbne  0,00 0,45 0,23 0,00 0,05 0,05 

Note: Lav risiko indgår ikke, da tabet her er 0 kg P pr. ha. Effekt pr. ha beregnes som tabsniveau gange effekt af 
virkemiddel.  
Kilde: Andersen og Heckrath (2020) og egne beregninger 
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I analysen af baseline 2027 indgår også den gennemsnitlige effekt af tiltag i forhold til fosfor. I forhold til 

skovrejsning anvendes der en effekt på 0,05 kg P pr. ha, og beregningen her giver et niveau på 0,14 kg P 

pr. ha (se tabel 28). Dette kunne indikere, at anvendelsen af mellemværdien som gennemsnit 

overvurderer effekten for skovrejsning, måske fordi arealer med middel og høj risiko ikke er så hyppige. 

Værdierne for udtagning og randzoner er mere på niveau med effekten af udtagning i baselineanalysen. 

Tabel 28. Sammenligning af samlet middeleffekt med effekt indregnet i baseline 2027-analysen  

Kilde  Mellem effekt i 
denne analyse   

Baseline 2027 1) 

Permanent udtagning 0,14 0,20-0,23 

Randzoner 0,20 0,20-0,23 

Skovrejsning 0,14 0,045 

Vådområder-drænvand  4,35  

Minivådområder, åbne  0,09  

Note: Effekten for udtagning og randzoner er baseret på effekt af nedgang af landbrugsareal.  
Kilde: Egen analyse baseret på Andersen og Heckrath (2020); 1) Blicher-Mathiesen og Sørensen (2020). 

Som anført i tabel 29 udgør effekten i alt 123 tons P med de anvendte forudsætninger, og det kan være 

en overvurdering af skoveffekten. Med anvendelse af en effekt på 0,05 kg P pr. ha ved skovrejsning 

reduceres effekten med 11 tons P til 112 tons P.  

Den største effekt opnås fra vådområder, som giver 75 procent af reduktionen. Det fremgår også, at det 

dermed er reduktionen af tabet fra makropore, der er den vigtigste med over 80 procent af effekten. 

Derefter kommer erosionstabet, hvor skovrejsning og permanent udtagning er vigtige. 

De største fosforeffekter opnås i kystvandoplande som Knudedyb, Grådyb og Ringkøbing Fjord, hvor der 

opnås en fosforeffekt på over 10 tons P. I de kystvandoplande, der har de højeste effekter, opnås en effekt 

på 0,12 kg P pr. ha i oplandet.   

Tabel 29. Middel fosforeffekt baseret på scenarie 2 omfattende 13.075 tons N i VP3 

Tabstype  Areal Erosion Makropore Matrix Sum Effekt i alt 
pr. ha  

Enhed  ha kg P/år kg P/år kg P/år kg P/år kg P/ha 

Permanent udtagning 70.040 7.004 2.626 0 9.630 0,14 

Randzoner 2.350 235 117 117 470 0,20 

Skovrejsning 124.353 12.435 4.663 0 17.099 0,14 

Vådområder-drænvand  21.579 0 93.867 0 93.867 4,35 

Minivådområder, åbne  21.907 0 986 986 1.972 0,09 

Sum  240.228 19.674 102.260 1.103 123.037 0,51 

Note: Ved anvendelse af den lavere effekt for skov angivet i tabel 29 reduceres effekten med 11,7 tons P, hvorved 
samlet effekt bliver 112 tons P.  
Kilde: Egne beregninger  
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6.2. Klimaeffekter  

Der er anvendt foreløbige klimaeffekter baseret på estimater angivet i N-virkemiddelkataloget. 

Klimaeffekten af vådområder opgøres ikke i kvælstofvirkemiddelkataloget 2020 blandt andet på grund af 

usikkerheder (Eriksen et al., 2020). Tidligere er effekten af etablering af vådområder på mineraljord 

angivet til 0,26-0,41 tons CO2-e pr. ha for henholdsvis sandjord og lerjord. Til overslagsberegninger 

vedrørende lavbundsprojekter på kulstofrige jorder anvendes en klimaeffekt på cirka 15 tons CO2-e pr. ha 

pr. år. Overlap mellem fremtidige vådområder og kulstofrige jorder er naturligvis usikkert, men under 

antagelse af at overlappet vil være 50 procent, kan den vægtede gennemsnitseffekt estimeres til cirka 7,7 

tons CO2-e pr. ha pr. år under forudsætning af, at man ikke bruger afgravning af topjord som 

afværgeforanstaltning mod fosformobilisering. Det vurderes derfor, at gennemsnitseffekten er 7,7 tons 

CO2-e pr. ha (Landbrugsstyrelsen, 2020c). 

En overlapsanalyse af etablerede kvælstofvådområdeprojekter (2015-2020) og kulstofrige jorder (det 

såkaldte tekstur2014-kort) viser, at der gennemsnitligt er et overlap på 46 procent mellem de to typer  

(Landbrugsstyrelsen,  2020c). På de arealer, hvor der ses et overlap mellem vådområde og kulstofrig jord, 

antages effekten at være 15 tons CO2-e pr. ha tilsvarende egentlige lavbundsprojekter. På de dele af 

vådområdeprojekterne, der ligger på mineraljord, antages effekten at være 0,34 tons CO2-e pr. ha, hvilket 

således er noget lavere. 

Tabel 30. Reduktion af drivhusgas baseret på scenarie 2 og et indsatsbehov på 13.075 tons N (VP3) 

 Areal (ha) Effekt (tons CO2-e/ha) Effekt (tons CO2-e) Andel (%) 

Energiafgrøder 6.011 1,47 8.835 0 

Efterafgrøder u. ændr. 345.472 0,957 330.617 12 

Efterafgrøder m. ændr. 77.758 0,957 74.414 3 

Randzoner 2.350 1,6 3.759 0 

Norm10 % 1.180.091 0,10489 123.780 4 

Norm+10 % 442.162 0,10489 46.378 2 

Tidlig såning af vintersæd 85.502 0,037 3.164 0 

Mellemafgrøder 82.441 0,427 35.202 1 

Renseanlæg 0 0 0 0 

Regnbetingede overløb 0 0 0 0 

Vådområder 21.579 7,7 166.155 6 

Minivådomr. (ha opland) 21.907 1,6 35.051 1 

Lavbund 10.267 15 154.007 5 

Skov 124.353 13,5 1.678.764 59 

Udtagning 70.040 2,58 180.703 6 

 Sum 2.469.932   2.840.831 100 

Note: Skov har en negativ effekt i år 0, men den indgår ikke.  
Kilde: Eriksen et al. (2020); Landbrugsstyrelsen (2020c); og egne beregninger. 

Målet i den vedtagne landbrugs- og klimapakke udgjorde 7,4 mio. tons CO2-e (Anonym, 2021). På den 

baggrund vil de her foreslåede tiltag kunne står for cirka 35-40 procent af denne reduktion. En del af det, 

der er indeholdt i aftalen omfatter udviklingstiltag, som ikke er indeholdt i de virkemidler, der indgår i 

denne analyse. Ved en værdi på 1.500 kr. pr ton CO2-e, som anbefalet af klimarådet, så repræsenterer 

den anførte reduktion en værdi på cirka 4,4 mia. kr. årligt, mens en værdi på 600 kr. pr. ton CO2 svarende 

til den nuværende kvotepris vil repræsentere en værdi på 1,7 mia. kr. årligt.  
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7. Konklusion  

Der er i denne analyse foretaget en vurdering af omkostningerne ved at opnå en reduktion 13.075 tons 

N, således at de opsatte mål for kvælstof i forhold til vandrammedirektivet opnås.  

Analysen omfatter en række virkemidler for landbruget bestående af både tiltag, som indgår i målrettet 

regulering, og tiltag under de kollektive virkemidler. De anvendte kvælstofeffekter og omkostninger 

stammer fra N-virkemiddelkataloget fra 2020.  

Der gives indledningsvis en gennemgang af implementeringen af målrettet regulering og kollektive 

virkemidler i VP2. Det fremgår, at efterafgrøder og tidlig såning er populære virkemidler, mens reduktion 

af kvælstofnormer, randzoner og energiafgrøder ikke vælges. Den fleksible indretning af den målrettede 

regulering har betydet, at landmænd har kunnet vælge de virkemidler, de ønskede at anvende, hvilket 

giver en økonomisk fordel. Dertil kommer, at landmænd har kunnet overimplementere og dermed gjort 

det lettere for naboer i oplandet, hvis der var en økonomisk fordel ved dette. Det har imidlertid været et 

krav, at mål i oplandene skulle opnås. Analyser viser, at nogle områder har haft svært ved at nå målet. Det 

har således været nødvendigt i nogle områder at kræve obligatoriske målrettede efterafgrøder uden 

økonomisk støtte. Dette indikerer også, at det kan være svært med en betydelig udvidelse af ordningen 

med målrettede efterafgrøder i udvalgte oplande.  

De kollektive virkemidler har, som forventet i tidligere analyser i forlængelse af Landbrugs- og 

Fødevarepakken, været udfordret blandt andet grundet høje ambitioner for omfanget vedrørende 

minivådområder og en række administrative forhold.     

I analysen her søges indsatsbehovet primært opnået gennem målrettet regulering og kollektive 

virkemidler. Analysen omfatter som noget nyt også spildevand og regnbetingede overløb. Der er for 

regnbetingede overløb så stor variation i kvaliteten af data, at der bruges standardomkostninger for alle 

tiltag.  

Det opstillede indsatsbehov adskiller sig en del fra VP2-kravene, idet det er andre områder som nu har de 

største indsatskrav. De opstillede scenarier har til formål at belyse omkostninger og valg af virkemidler i 

de 109 nye kystvandoplande. 

Scenarieanalyse 1 angiver en situation, hvor alle virkemidler kan anvendes til maksimum, hvorfor der i 

denne ikke geografisk baserede model er en reel risiko for, at samme areal anvendes flere gange ved store 

indsatskrav. Her indgår også alle tiltag i forhold til spildevand og regnbetingede overløb.  

Resultatet viser en omkostning på 763 mio. kr., og der opnås næsten 100 procent målopfyldelse, idet der 

kun mangler 32 tons i Halkær Bredning. Omkostningen udgør 59 kr. pr. kg N. Der sker en samlet udtagning 

af landbrugsareal på cirka 213.000 ha. Hovedparten reduceres ved vådområder (64.000 ha), skov (82.000 

ha) og efterafgrøder uden sædskifteændringer (185.000 ha). Der indgår normreduktion på cirka 25 

procent af landbrugsarealet.  

I scenarieanalyse 2 er potentialet for kollektive virkemidler reduceret, hvilket hjælper til, at niveauet for 

implementering af disse virkemidler ikke overvurderes. De samlede omkostninger udgør nu 918 mio. kr. 

eller 78 kr. pr. kg N, og målopfyldelsen er faldet til 92 procent. Omkostningerne kan opgøres til 354 kr. pr. 

ha, men der er betydelige forskelle mellem de 109 kystvandoplande, og der er otte oplande, hvor 

reduktionskravet ikke opnås. Det vurderes således, at det vil være en betydelig udfordring at nå målet 
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frem mod udgangen af VP3. Der er i analyserne her, som i udkast til VP3, tale om betydelige arealer, der 

forventes udtaget af omdrift (se bilag 5). 

Udtagningen af landbrugsarealer i forskellige ordninger udgør 229.000 ha. Når udtagningen øges med 

begrænsninger, så skyldes det, at grænser for for eksempel vådområder også påvirker mulighederne og 

dermed kræver øget udtagning i nogle oplande. Skovrejsning stiger således fra 82.000 ha til 124.000 ha, 

selvom potentialet for skovrejsning reduceres fra 2,3 mio. ha til 400.000 ha. Det vurderes, at den 

yderligere udtagning vil kræve, at der etableres flere gylleaftaler, som kan koste op til yderligere 240 mio. 

kr., og at der kan være områder, hvor det vil betyde, at husdyrproduktionen skal reduceres eller flyttes, 

selvom der er grænser for omfanget af udtagning og kollektive virkemidler.    

Scenarieanalyse 3 er en analyse efterspurgt af Miljøministeriet, hvor 75 procent af indsatsen opnås via 

målrettet regulering og 25 procent via kollektive virkemidler i de enkelte oplande. Der anvendes her 

samme tilgang som i scenarie 2, således at potentialerne er begrænsede for at undgå overlap. De samlede 

omkostninger udgør her 942 mio. kr. eller 81 kr. pr. kg N, og der er en målopfyldelse på 89 procent. Det 

bliver dyrere, fordi der ikke kan vælges den billigste løsning i de enkelte oplande. Fordelingen med 75 

procent til målrettet regulering og 25 procent til kollektive virkemidler adskiller sig dog noget fra scenarie 

2, hvor fordelingen samlet er 60 procent målrettede tiltag og 40 procent kollektive virkemidler.  

Sideeffekten for scenarie 2 er opgjort til cirka 123 tons fosfor (cirka 9 procent reduktion) og cirka 2,8 mio. 

tons CO2-e.  For fosfor er det specielt vådområder, der giver en stor effekt på cirka 75 procent af 

reduktionen, og det er specielt makroporetabet, der reduceres. For opgørelsen af effekten på 

drivhusgasser er skovrejsning og efterafgrøder de to tiltag, der giver den største effekt.   
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Bilag 1. Landbrugsareal, retention og indsatskrav 

Tabel A1. Landbrugsareal, retention og indsatskrav for de 109 oplande  

Nr. Nyt 
oplands- 
nummer 

Gammelt 
oplands-
nummer 

Navn Areal 
(ha) 

DE Retention 
(%) * 

1 1 22001 Roskilde Fjord, ydre 30.699 8.980 78 

2 2 22002 Roskilde Fjord, indre 26.009 8.365 76 

3 6 23005 Nordlige Øresund 9.289 945 74 

4 16 25004 Korsør Nor 1.911 132 67 

5 17 25005 Basnæs Nor 3.465 1.233 46 

6 18 25006 Holsteinborg Nor 1.166 80 60 

7 24 22005 Isefjord, ydre 6.146 705 76 

8 25 25008 Skælskør Fjord og Nor 1.626 195 70 

9 28 210013 Sejerø Bugt 16.707 4.677 58 

10 29 210011 Kalundborg Fjord 3.215 1.353 57 

11 34 250012 Smålandsfarvandet, syd 30.353 11.692 53 

12 35 250013 Karrebæk Fjord 68.080 15.140 60 

13 36 250014 Dybsø Fjord 3.172 912 56 

14 37 250015 Avnø Fjord 10.072 3.127 47 

15 38 250016 Guldborgsund 17.735 8.780 54 

16 44 260017 Hjelm Bugt 7.478 627 67 

17 45 250018 Grønsund 13.733 5.239 63 

18 46 260019 Fakse Bugt 14.555 2.131 52 

19 47 260020 Præstø Fjord 9.627 1.650 49 

20 48 260021 Stege Bugt 14.199 2.375 65 

21 49 260022 Stege Nor 1.369 56 75 

22 56 310023 Østersøen, Bornholm 34.710 27.972 51 

23 57 310023 Østersøen, Christiansø 0 0 0 

24 59 1130024 Nærå Strand 5.785 6.945 72 

25 62 1130026 Lillestrand 1.096 414 86 

26 68 1150030 Lindelse Nor 2.528 528 77 

27 72 1150034 Kløven 2.008 1.515 83 

28 74 1120035 Bredningen 6.284 4.116 61 

29 80 1120038 Gamborg Fjord 3.825 2.265 68 

30 82 1120040 Aborg Minde Nor 6.356 11.970 58 

31 83 1140041 Holckenhavn Fjord 14.709 6.656 61 

32 84 1140042 Kerteminde Fjord 1.370 515 65 

33 85 1140042 Kertinge Nor 1.176 455 66 

34 86 1140041 Nyborg Fjord 814 275 79 

35 87 1120043 Helnæs Bugt 11.868 8.790 68 

36 89 1150044 Lunkebugten 1.008 211 78 

37 90 1150045 Langelandssund 19.270 7.621 62 

38 92 1130046 Odense Fjord, ydre 5.102 2.008 66 

39 93 1130046 Odense Fjord, Seden Strand 57.236 34.335 63 

40 95 1140047 Storebælt, SV 9.687 3.621 61 

41 96 1140047 Storebælt, NV 7.717 2.985 68 
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42 101 1110048 Genner Bugt 2.243 2.293 76 

43 102 1110049 Åbenrå Fjord 4.050 5.088 62 

44 103 1110050 Als Fjord 7.869 9.102 70 

45 104 1110050 Als Sund 3.195 3.143 54 

46 105 1110050 Augustenborg Fjord 6.252 6.658 69 

47 106 1110051 Haderslev Fjord 11.828 8.088 69 

48 107 1100052 Juvre Dyb 20.559 28.632 78 

49 108 1110053 Avnø Vig 3.382 1.242 63 

50 109 1110054 Hejlsminde Nor 8.204 2.961 77 

51 110 1110055 Nybøl Nor 3.437 2.429 63 

52 111 410052 Lister Dyb 120.888 79.484 84 

53 113 1110055 Flensborg Fjord, indre 2.069 1.497 74 

54 114 1110055 Flensborg Fjord, ydre 7.524 4.556 62 

55 119 1100056 Vesterhavet, syd 14.310 7.466 88 

56 120 1100052 Knudedyb 106.927 134.084 73 

57 121 1100052 Grådyb 112.558 157.677 76 

58 122 1110057 Vejle Fjord, ydre 21.380 13.689 67 

59 123 1110057 Vejle Fjord, indre 20.490 14.013 71 

60 124 1110058 Kolding Fjord, indre 18.420 7.155 66 

61 125 1110058 Kolding Fjord, ydre 1.882 704 81 

62 127 190059 Horsens Fjord, ydre 1.921 755 69 

63 128 190059 Horsens Fjord, indre 30.892 18.608 66 

64 129 140060 Nissum Fjord, ydre 18.647 15.124 75 

65 130 140060 Nissum Fjord, mellem 6.939 7.490 83 

66 131 140060 Nissum Fjord, Felsted Kog 71.885 70.818 79 

67 132 180061 Ringkøbing Fjord 210.656 181.891 82 

68 133 120080 Vesterhavet, nord 1.300 162 60 

69 136 140062 Randers Fjord, indre 178.227 120.303 75 

70 137 180062 Randers Fjord, ydre 11.414 7.509 62 

71 138 150063 Hevring Bugt 10.042 5.666 71 

72 139 150063 Anholt 41 15 71 

73 140 160064 Djursland Øst 42.965 23.040 76 

74 141 160065 Ebeltoft Vig 2.172 587 87 

75 142 170066 Stavns Fjord 551 149 71 

76 144 170067 Knebel Vig 1.464 362 72 

77 145 170067 Kalø Vig 10.148 2.561 62 

78 146 190068 Norsminde Fjord 7.294 2.707 62 

79 147 170067 Århus Bugt og Begtrup Vig 21.539 6.318 74 

80 154 110069 Kattegat, Læsø 5.535 7.178 71 

81 157 120071 

Bjørnholms Bugt, Riisgårde 
Bredning, Skive Fjord og Lovns 
Bredning 91.356 154.325 78 

82 158 120072 Hjarbæk Fjord 79.910 78.206 71 

83 159 130073 Mariager Fjord, indre 16.154 7.716 69 

84 160 130073 Mariager Fjord, ydre 19.829 10.621 67 

85 165 22003 Isefjord, indre 43.189 13.146 52 

86 200 230074 Kattegat, Nordsjælland 13.660 2.213 77 

87 201 240078 Køge Bugt 46.515 9.370 11 
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88 204 210012 
Jammerland Bugt og Musholm 
Bugt 71.772 27.860 17 

89 205 230074 Kattegat, Nordsjælland 0 0 0 

90 206 250076 Smålandsfarvandet, åbne del 9.300 627 17 

91 207 250077 Nakskov Fjord 18.871 3.354 6 

92 208 250019 Femerbælt 25.547 4.152 7 

93 209 260078 Rødsand og Bredningen 22.203 1.653 39 

94 212 1150079 Faaborg Fjord 1.464 352 72 

95 214 1150085 Det sydfynske Øhav 22.094 4.712 24 

96 216 1110082 Lillebælt, syd 27.189 9.259 17 

97 217 1120046 Lillebælt, Bredningen 13.771 6.254 46 

98 219 170083 
Århus Bugt syd, Samsø og 
Nordlige Bælthav 22.110 

6.147 
69 

99 221 110084 Skagerrak 65.634 60.203 69 

100 222 110069 Kattegat, Aalborg Bugt 47.380 41.590 68 

101 224 1120046 Nordlige Lillebælt 22.323 13.247 62 

102 225 110069 Nordlige Kattegat, Ålbæk Bugt 27.631 37.480 73 

103 231 1110082 Lillebælt, Snævringen 2.164 904 68 

104 232 120077 Nissum Bredning 39.238 40.377 65 

105 233 120073 Kås Bredning og Venø Bugt 52.349 63.794 73 

106 234 120074 Løgstør Bredning 41.008 34.602 73 

107 235 120076 Nibe Bredning og Langerak 148.592 91.934 68 

108 236 120078 Thisted Bredning 36.681 17.970 62 

109 238 120075 Halkær Bredning 19.455 14.116 92 

Sum SUM   2.661.639 1.918.982 72 

Note: De angivne oplandsnumre (1-238) har ikke længere en geografisk kobling, så det er ikke entydigt at numre 
følger en geografisk rækkefølge (område for område) som ved den tidligere nummergivning. Koblingen mellem de 
gamle og nye oplande er mere kompliceret end angivet, men fokus har været på at koble de nye numre til de 
gamle numre. I nogle tilfælde er de gamle oplande delt i nye oplande, men i andre tilfælde er de lagt sammen i et 
nyt opland.      
*) Personlig meddelelse, Johan Lassen,  Miljøstyrelsen. Baseret på nyeste retentionskort.   
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Bilag 2. Jordtype, statusbelastning, baseline og mål 

Tabel A2. Jordtype, statusbelastning, baseline og mål for de 109 oplande (tons N) 

Nr. Oplands- 
nummer 

Navn Jord-
type 

Status- 
belastning  

Baseline  
2027 

Mål  Indsats- 
krav  

1 1 Roskilde Fjord, ydre Sandjord  414 406 283 112 

2 2 Roskilde Fjord, indre Lerjord 375 355 263 104 

3 6 Nordlige Øresund Sandjord  1.064 1.010 1.010 0 

4 16 Korsør Nor Lerjord 32 29 29 0 

5 17 Basnæs Nor Lerjord 64 59 52 6 

6 18 Holsteinborg Nor Lerjord 22 20 20 0 

7 24 Isefjord, ydre Lerjord 99 87 59 23 

8 25 Skælskør Fjord og Nor Lerjord 40 38 38 0 

9 28 Sejerø Bugt Lerjord 153 136 136 0 

10 29 Kalundborg Fjord Lerjord 55 51 45 7 

11 34 Smålandsfarvandet, syd Lerjord 562 530 523 0 

12 35 Karrebæk Fjord Lerjord 1.362 1.216 1.019 184 

13 36 Dybsø Fjord Lerjord 56 48 48 0 

14 37 Avnø Fjord Lerjord 210 180 180 0 

15 38 Guldborgsund Lerjord 400 385 385 0 

16 44 Hjelm Bugt Lerjord 99 98 91 7 

17 45 Grønsund Lerjord 284 270 207 61 

18 46 Fakse Bugt Lerjord 321 305 305 0 

19 47 Præstø Fjord Lerjord 202 186 139 51 

20 48 Stege Bugt Lerjord 256 248 244 6 

21 49 Stege Nor Lerjord 24 25 16 9 

22 56 Østersøen, Bornholm Lerjord 936 920 522 394 

23 57 Østersøen, Christiansø 0% 0 0 0 0 

24 59 Nærå Strand Sandjord 95 87 35 51 

25 62 Lillestrand lerjord 10 9 7 3 

26 68 Lindelse Nor lerjord 37 34 24 10 

27 72 Kløven lerjord 23 16 7 6 

28 74 Bredningen lerjord 141 119 65 61 

29 80 Gamborg Fjord lerjord 77 68 21 49 

30 82 Aborg Minde Nor lerjord 149 126 48 76 

31 83 Holckenhavn Fjord lerjord 298 246 114 131 

32 84 Kerteminde Fjord lerjord 24 20 14 7 

33 85 Kertinge Nor lerjord 22 19 14 6 

34 86 Nyborg Fjord lerjord 16 13 13 0 

35 87 Helnæs Bugt Sandjord 216 182 141 40 

36 89 Lunkebugten lerjord 10 8 8 0 

37 90 Langelandssund lerjord 474 412 412 0 

38 92 Odense Fjord, ydre lerjord 73 65 56 12 

39 93 
Odense Fjord, Seden 
Strand lerjord 1.370 1.236 771 464 

40 95 Storebælt, SV lerjord 136 119 115 4 

41 96 Storebælt, NV lerjord 156 138 104 38 
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42 101 Genner Bugt Sandjord 34 27 19 10 

43 102 Åbenrå Fjord lerjord 113 99 73 27 

44 103 Als Fjord lerjord 131 111 92 18 

45 104 Als Sund lerjord 63 60 50 11 

46 105 Augustenborg Fjord lerjord 57 41 26 15 

47 106 Haderslev Fjord lerjord 235 208 127 90 

48 107 Juvre Dyb lerjord 321 301 192 108 

49 108 Avnø Vig lerjord 65 56 29 31 

50 109 Hejlsminde Nor lerjord 155 127 61 47 

51 110 Nybøl Nor lerjord 58 48 48 0 

52 111 Lister Dyb Sandjord 1.866 1.799 1.732 25 

53 113 Flensborg Fjord, indre lerjord 45 40 27 13 

54 114 Flensborg Fjord, ydre lerjord 91 63 63 0 

55 119 Vesterhavet, syd Sandjord 72 64 64 0 

56 120 Knudedyb Sandjord 3.014 2.891 1.145 1.750 

57 121 Grådyb Sandjord 2.695 2.575 1.860 680 

58 122 Vejle Fjord, ydre lerjord 402 336 219 117 

59 123 Vejle Fjord, indre lerjord 528 464 367 101 

60 124 Kolding Fjord, indre lerjord 507 451 216 251 

61 125 Kolding Fjord, ydre lerjord 36 30 4 14 

62 127 Horsens Fjord, ydre lerjord 53 46 41 4 

63 128 Horsens Fjord, indre lerjord 740 630 432 215 

64 129 Nissum Fjord, ydre Sandjord 350 321 148 189 

65 130 Nissum Fjord, mellem Sandjord 132 119 63 49 

66 131 
Nissum Fjord, Felsted 
Kog Sandjord 1.822 1.684 1.051 618 

67 132 Ringkøbing Fjord Sandjord 4.518 4.237 2.635 1.622 

68 133 Vesterhavet, nord Sandjord 73 70 70 0 

69 136 Randers Fjord, indre lerjord 2.846 2.482 2.144 315 

70 137 Randers Fjord, ydre Sandjord 160 139 116 31 

71 138 Hevring Bugt Sandjord 163 148 148 0 

72 139 Anholt Sandjord 9 9 9 0 

73 140 Djursland Øst Sandjord 946 880 674 204 

74 141 Ebeltoft Vig Sandjord 17 16 14 2 

75 142 Stavns Fjord Sandjord 6 5 4 1 

76 144 Knebel Vig Sandjord 21 20 15 4 

77 145 Kalø Vig Sandjord 170 151 151 0 

78 146 Norsminde Fjord lerjord 129 102 87 19 

79 147 
Århus Bugt og Begtrup 
Vig lerjord 445 435 435 0 

80 154 Kattegat, Læsø lerjord 76 68 68 0 

81 157 

Bjørnholms Bugt, 
Riisgårde Bredning, 
Skive Fjord og Lovns 
Bredning lerjord 1.750 1.531 791 736 

82 158 Hjarbæk Fjord Sandjord 1.716 1.532 637 889 

83 159 Mariager Fjord, indre Sandjord 479 421 184 239 

84 160 Mariager Fjord, ydre Sandjord 416 348 348 0 
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85 165 Isefjord, indre Sandjord 839 773 446 322 

86 200 Kattegat, Nordsjælland Sandjord 262 256 192 62 

87 201 Køge Bugt lerjord 1.081 1.025 986 160 

88 204 
Jammerland Bugt og 
Musholm Bugt lerjord 1.295 1.188 930 254 

89 205 Kattegat, Nordsjælland lerjord   0 0 

90 206 
Smålandsfarvandet, 
åbne del lerjord 306 303 303 0 

91 207 Nakskov Fjord lerjord 534 518 412 99 

92 208 Femerbælt lerjord 456 443 443 0 

93 209 Rødsand og Bredningen lerjord 522 510 322 185 

94 212 Faaborg Fjord lerjord 27 24 19 8 

95 214 Det sydfynske Øhav lerjord 439 386 285 107 

96 216 Lillebælt, syd lerjord 402 333 333 0 

97 217 Lillebælt, Bredningen lerjord 248 233 145 94 

98 219 
Århus Bugt syd, Samsø 
og Nordlige Bælthav Sandjord 373 336 286 49 

99 221 Skagerrak Sandjord 1.345 1.235 1.235 0 

100 222 Kattegat, Aalborg Bugt Sandjord 947 883 883 0 

101 224 Nordlige Lillebælt Sandjord 599 533 402 141 

102 225 
Nordlige Kattegat, 
Ålbæk Bugt Sandjord 679 625 625 0 

103 231 Lillebælt, Snævringen lerjord 170 164 139 28 

104 232 Nissum Bredning Sandjord 868 758 536 210 

105 233 
Kås Bredning og Venø 
Bugt Sandjord 977 827 801 23 

106 234 Løgstør Bredning Sandjord 629 521 504 18 

107 235 
Nibe Bredning og 
Langerak Sandjord 3.775 3.331 3.331 0 

108 236 Thisted Bredning Sandjord 1.050 949 389 551 

109 238 Halkær Bredning Sandjord 603 535 165 398 

Sum   
  

56.300 51.385 38.367 
13.075 

(13.018) 

Note: De anvendte værdier for basisbelastning og mål stammer fra Vandområdeplanerne fra december 2021. 
Reduktionskravet stammer fra oplysninger fra Miljøministeriet fra efteråret 2021 opgjort, inden 
vandområdeplanernes opgørelse var færdig (13.018 tons N). Det bemærkes, at vandområde 205 (Nordsjælland – 
Kattegat) ikke indgår i de endelige vandområdeplaner, men de indgik i opgørelser fra efteråret.    
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Bilag 3. Ændring i indsatskrav fra VP2 til VP3 

Tabel A3. Ændring i indsatskrav fra VP2 til VP3 opgjort for 109 kystoplande  

Nr. Navn Mål-
rettet 

regulering 

Manko 
koll. 

Udsat Forventet 
VP3-krav 

Nyt 
VP3- 
krav 

Ændring 

1 Roskilde Fjord, ydre 6 6 103 116 112 -4 

2 Roskilde Fjord, indre 16 7 0 23 104 80 

6 Nordlige Øresund 9 5 136 151 0 -151 

16 Korsør Nor 2 2 8 12 0 -12 

17 Basnæs Nor 4 4 8 16 6 -10 

18 Holsteinborg Nor 1 1 5 7 0 -7 

24 Isefjord, ydre 0 0 0 0 23 23 

25 
Skælskør Fjord og 
Nor 0 0 0 0 0 0 

28 Sejerø Bugt 0 0 0 0 0 0 

29 Kalundborg Fjord 0 0 0 0 7 7 

34 
Smålandsfarvandet, 
syd 7 13 4 24 0 -24 

35 Karrebæk Fjord 130 50 7 187 184 -3 

36 Dybsø Fjord 8 -1 0 7 0 -7 

37 Avnø Fjord 29 -7 6 29 0 -29 

38 Guldborgsund 3 4 11 18 0 -18 

44 Hjelm Bugt 1 2 3 6 7 1 

45 Grønsund 19 6 6 31 61 30 

46 Fakse Bugt 7 4 4 15 0 -15 

47 Præstø Fjord 13 4 0 17 51 34 

48 Stege Bugt 0 1 2 4 6 2 

49 Stege Nor 0 1 1 3 9 7 

56 
Østersøen, 
Bornholm 0 0 0 0 394 394 

57 
Østersøen, 
Christiansø 0 0 0 0 0 0 

59 Nærå Strand 16 25 21 62 51 -11 

62 Lillestrand 0 0 0 0 3 3 

68 Lindelse Nor 2 2 1 6 10 4 

72 Kløven 4 6 5 15 6 -9 

74 Bredningen 14 10 17 42 61 20 

80 Gamborg Fjord 6 6 4 16 49 33 

82 Aborg Minde Nor 41 13 14 68 76 8 

83 Holckenhavn Fjord 25 7 20 52 131 79 

84 Kerteminde Fjord 0 0 0 0 7 7 

85 Kertinge Nor 0 0 0 0 6 6 

86 Nyborg Fjord 1 0 0 1 0 -1 

87 Helnæs Bugt 30 21 29 80 40 -39 

89 Lunkebugten 1 1 1 2 0 -2 

90 Langelandssund 30 2 8 40 0 -40 
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92 Odense Fjord, ydre 5 3 7 15 12 -2 

93 
Odense Fjord, 
Seden Strand 132 81 161 374 464 90 

95 Storebælt, SV 12 2 3 17 4 -14 

96 Storebælt, NV 0 0 0 1 38 37 

101 Genner Bugt 5 5 5 15 10 -6 

102 Åbenrå Fjord 17 12 56 84 27 -57 

103 Als Fjord 23 18 50 90 18 -73 

104 Als Sund 8 5 12 24 11 -13 

105 Augustenborg Fjord 17 14 40 71 15 -56 

106 Haderslev Fjord 23 21 60 104 90 -13 

107 Juvre Dyb 41 -2 104 143 108 -35 

108 Avnø Vig 3 1 9 13 31 18 

109 Hejlsminde Nor 7 2 21 31 47 16 

110 Nybøl Nor 6 3 4 13 0 -13 

111 Lister Dyb 75 21 178 274 25 -249 

113 
Flensborg Fjord, 
indre 4 2 3 8 13 5 

114 
Flensborg Fjord, 
ydre 12 6 10 27 0 -27 

119 Vesterhavet, syd 6 3 12 21 0 -21 

120 Knudedyb 210 18 534 763 1.750 987 

121 Grådyb 232 -5 562 789 680 -109 

122 Vejle Fjord, ydre 41 17 31 90 117 27 

123 Vejle Fjord, indre 42 19 35 96 101 5 

124 Kolding Fjord, indre 21 16 45 82 251 169 

125 Kolding Fjord, ydre 2 2 4 8 14 7 

127 Horsens Fjord, ydre 1 1 2 4 4 0 

128 Horsens Fjord, indre 50 37 121 209 215 6 

129 Nissum Fjord, ydre 21 2 72 95 189 94 

130 Nissum Fjord, mell. 10 1 37 48 49 1 

131 
Nissum Fjord, 
Felsted Kog 92 15 341 448 618 170 

132 Ringkøbing Fjord 206 70 859 1.135 1.622 487 

133 Vesterhavet, nord 0 0 0 1 0 -1 

136 
Randers Fjord,  
indre 262 102 126 490 315 -175 

137 
Randers Fjord,   
ydre 14 5 2 22 31 9 

138 Hevring Bugt 0 0 0 0 0 0 

139 Anholt 0 0 0 0 0 0 

140 Djursland Øst 0 0 0 0 204 204 

141 Ebeltoft Vig 0 0 0 0 2 2 

142 Stavns Fjord 0 0 0 0 1 1 

144 Knebel Vig 0 0 0 0 4 4 

145 Kalø Vig 0 0 0 0 0 0 

146 Norsminde Fjord 5 1 9 15 19 4 
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147 
Århus Bugt og 
Begtrup Vig 7 2 12 21 0 -21 

154 Kattegat, Læsø 0 -1 0 -1 0 1 

157 

Bjørnholms Bugt, 
Riisgårde Bredning, 
Skive Fjord og Lovns 
Bredning 255 -1 705 958 736 -222 

158 Hjarbæk Fjord 169 51 422 642 889 247 

159 
Mariager Fjord, 
indre 22 8 14 43 239 195 

160 Mariager Fjord, ydre 28 11 14 52 0 -52 

165 Isefjord, indre 4 3 0 7 322 315 

200 
Kattegat, 
Nordsjælland 0 0 0 0 62 62 

201 Køge Bugt 55 6 0 61 160 100 

204 
Jammerland Bugt og 
Musholm Bugt 33 19 1 53 254 201 

205 
Kattegat, 
Nordsjælland  0 0 0 0 0 0 

206 
Smålandsfarvandet, 
åbne del 9 11 37 56 0 -56 

207 Nakskov Fjord 0 0 0 0 99 99 

208 Femerbælt 3 1 0 4 0 -4 

209 
Rødsand og 
Bredningen 1 3 0 4 185 181 

212 Faaborg Fjord 2 1 1 4 8 4 

214 Det sydfynske Øhav 21 19 12 52 107 55 

216 Lillebælt, syd 27 20 36 83 0 -83 

217 
Lillebælt, 
Bredningen 18 14 18 51 94 43 

219 

Århus Bugt syd, 
Samsø og Nordlige 
Bælthav 0 0 0 0 49 49 

221 Skagerrak 123 1 64 188 0 -188 

222 
Kattegat, Aalborg 
Bugt 51 1 53 105 0 -105 

224 Nordlige Lillebælt 41 32 34 107 141 34 

225 
Nordlige Kattegat, 
Ålbæk Bugt 17 -5 5 17 0 -17 

231 
Lillebælt, 
Snævringen 3 2 3 8 28 20 

232 Nissum Bredning 80 3 135 218 210 -8 

233 
Kås Bredning og 
Venø Bugt 130 4 206 340 23 -317 

234 Løgstør Bredning 75 1 102 179 18 -161 

235 
Nibe Bredning og 
Langerak 207 6 278 491 0 -491 

236 Thisted Bredning 39 1 53 92 551 459 
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238 Halkær Bredning 31 1 42 73 398 325 

SUM Omregnet værdi 3.478 912 6.186 10.577 13.075 2.498 

SUM Oprindelig værdi  3.513 936 6.200 10.648 13.075 2.427 

Note: Oversættelse fra tidligere opgørelser af vandområder til nye vandområder er foretaget ud fra areal og 
omfatter således ikke en detaljeret vurdering i hvert nyt delopland. I omregningen fra tidligere opgørelser til de 
109 oplande er der en mindre afvigelse.  
Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet (2020a); Miljøstyrelsen (2021b); og egne beregninger  

 

 

 
Figur A1. Forventet indsatsbehov i VP3 sammenlignet med indsatskrav i VP3 

Note: Forventet VP3 baseret på VP2 omfatter målrettet regulering, ikke opnået indsats med kollektive virkemidler 
og udskudt indsatsbehov på 6.200 tons N. Det samlede forventede indsatsbehov var herefter cirka 10.600 tons N. 
De grønne områder er således områder med lavere end forventet krav, og røde områder er områder med 
skrappere end forventet krav.     

  



70 

 

Bilag 4. Resultat af omkostningsanalyse i scenarie 2 

Tabel A4. Resultat af omkostningsanalyse i scenarie 2 for 109 kystoplande  

Nr. Navn Omk. 
(DK) 

Omk. 
(kr/ha) 

Kr./kg N Udtagning 
(%) 

DE/ha Marginal 
omk. 

(kr./kg N) 

1 Roskilde Fjord, ydre 5.170 168 46 2 0,3 57 

2 Roskilde Fjord, indre 4.598 177 44 1 0,3 88 

6 Nordlige Øresund 0 0 0 0 0,1 0 

16 Korsør Nor 0 0 0 0 0,1 0 

17 Basnæs Nor 140 40 22 0 0,4 23 

18 Holsteinborg Nor 0 0 0 0 0,1 0 

24 Isefjord, ydre 4.723 769 208 15 0,1 555 

25 Skælskør Fjord og Nor 19 11 38 0 0,1 38 

28 Sejerø Bugt 0 0 0 0 0,3 0 

29 Kalundborg Fjord 191 59 28 0 0,4 29 

34 Smålandsfarvandet, syd 0 0 0 0 0,4 0 

35 Karrebæk Fjord 7.041 103 38 0 0,2 51 

36 Dybsø Fjord 0 0 0 0 0,3 0 

37 Avnø Fjord 0 0 0 0 0,3 0 

38 Guldborgsund 0 0 0 0 0,5 0 

44 Hjelm Bugt 261 35 37 0 0,1 38 

45 Grønsund 2.826 206 46 0 0,4 65 

46 Fakse Bugt 0 0 0 0 0,1 0 

47 Præstø Fjord 3.010 313 59 4 0,2 110 

48 Stege Bugt 220 16 35 0 0,2 36 

49 Stege Nor 2.560 1.870 441 12 0,0 4.987 

56 Østersøen, Bornholm 30.053 866 76 19 1,0 127 

57 Østersøen, Christiansø 0 0 0 0 0  

59 Nærå Strand 2.699 467 53 13 1,4 88 

62 Lillestrand 465 424 145 1 0,4 267 

68 Lindelse Nor 2.664 1.054 272 10 0,2 445 

72 Kløven 702 349 121 1 0,8 217 

74 Bredningen 6.935 1.104 114 12 0,7 240 

80 Gamborg Fjord 8.422 2.202 184 25 0,8 4.987 

82 Aborg Minde Nor 2.695 424 35 -1 1,9 57 

83 Holckenhavn Fjord 16.572 1.127 126 19 0,6 224 

84 Kerteminde Fjord 605 442 81 7 0,4 160 

85 Kertinge Nor 587 499 94 10 0,4 164 

86 Nyborg Fjord 0 0 0 0 0,3 0 

87 Helnæs Bugt 1.632 138 41 0 0,7 42 

89 Lunkebugten 0 0 0 0 0,2 0 

90 Langelandssund 0 0 0 0 0,4 0 

92 Odense Fjord, ydre 492 97 40 0 0,4 70 

93 
Odense Fjord,  
Seden Strand 

43.002 751 93 16 0,7 152 

95 Storebælt, SV 107 11 30 0 0,4 32 
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96 Storebælt, NV 3.520 456 93 8 0,4 178 

101 Genner Bugt 434 193 45 2 1,0 46 

102 Åbenrå Fjord 1.047 258 38 1 1,3 50 

103 Als Fjord 701 89 39 1 1,2 43 

104 Als Sund 337 105 30 0 1,0 38 

105 Augustenborg Fjord 571 91 39 1 1,1 41 

106 Haderslev Fjord 10.134 857 112 15 0,8 233 

107 Juvre Dyb 4.374 213 41 2 1,4 47 

108 Avnø Vig 6.037 1.785 199 12 0,4 289 

109 Hejlsminde Nor 13.697 1.669 291 16 0,4 456 

110 Nybøl Nor 0 0 0 0 0,7 0 

111 Lister Dyb 1.089 9 43 0 0,7 43 

113 Flensborg Fjord, indre 1.631 788 129 13 0,8 242 

114 Flensborg Fjord, ydre 0 0 0 0 0,6 0 

119 Vesterhavet, syd 0 0 0 0 0,5 0 

120 Knudedyb 145.676 1.362 91 33 1,9 4.987 

121 Grådyb 28.905 257 42 2 1,4 50 

122 Vejle Fjord, ydre 8.560 400 73 4 0,7 173 

123 Vejle Fjord, indre 6.770 330 67 1 0,7 188 

124 Kolding Fjord, indre 35.434 1.924 172 22 0,5 4.987 

125 Kolding Fjord, ydre 2.767 1.470 266 13 0,4 4.987 

127 Horsens Fjord, ydre 163 85 39 1 0,4 48 

128 Horsens Fjord, indre 23.869 773 111 14 0,7 228 

129 Nissum Fjord, ydre 13.532 726 72 37 1,3 129 

130 Nissum Fjord, mellem 3.389 488 69 20 1,4 128 

131 
Nissum Fjord, Felsted 
Kog 

43.923 611 71 24 1,3 0 

132 Ringkøbing Fjord 129.510 615 80 32 1,3 138 

133 Vesterhavet, nord 0 0 0 0 0,1 0 

136 Randers Fjord, indre 12.003 67 38 1 0,7 38 

137 Randers Fjord, ydre 887 78 29 0 0,7 31 

138 Hevring Bugt 0 0 0 0 0,6 0 

139 Anholt 0 0 0 0 0,4 0 

140 Djursland Øst 9.340 217 46 3 0,6 63 

141 Ebeltoft Vig 95 44 43 1 0,3 63 

142 Stavns Fjord 49 89 44 0 0,3 48 

144 Knebel Vig 234 160 55 3 0,3 88 

145 Kalø Vig 0 0 0 0 0,3 0 

146 Norsminde Fjord 701 96 36 1 0,4 44 

147 
Århus Bugt og Begtrup 
Vig 

0 0 0 0 0,3 0 

154 Kattegat, Læsø 0 0 0 0 1,3 0 

157 

Bjørnholms Bugt, 
Riisgårde Bredning, 
Skive Fjord og Lovns 
Bredning 

30.274 331 41 2 1,7 44 

158 Hjarbæk Fjord 48.566 608 55 28 1,4 84 

159 Mariager Fjord, indre 12.817 793 81 17 0,6 4.987 
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160 Mariager Fjord, ydre 0 0 0 0 0,5 0 

165 Isefjord, indre 13.962 323 43 1 0,3 78 

200 Kattegat, Nordsjælland 9.794 717 158 13 0,2 277 

201 Køge Bugt 2.217 48 14 0 0,2 14 

204 
Jammerland Bugt og 
Musholm Bugt 

3.748 52 15 0 0,4 15 

205 Kattegat, Nordsjælland  0 0 0 0 0,0 0 

206 
Smålandsfarvandet, 
åbne del 

0 0 0 0 0,1 0 

207 Nakskov Fjord 1.786 95 18 0 0,2 27 

208 Femerbælt 0 0 0 0 0,2 0 

209 Rødsand og Bredningen 30.750 1.385 166 31 0,1 319 

212 Faaborg Fjord 211 144 27 0 0,2 74 

214 Det sydfynske Øhav 3.836 174 36 2 0,2 68 

216 Lillebælt, syd 0 0 0 0 0,3 0 

217 Lillebælt, Bredningen 12.718 924 136 19 0,6 222 

219 
Århus Bugt syd, Samsø 
og Nordlige Bælthav 

2.115 96 43 1 0,3 47 

221 Skagerrak 0 0 0 0 0,9 0 

222 Kattegat, Aalborg Bugt 0 0 0 0 0,9 0 

224 Nordlige Lillebælt 19.367 868 137 14 0,7 255 

225 
Nordlige Kattegat, 
Ålbæk Bugt 

0 0 0 0 1,4 0 

231 Lillebælt, Snævringen 4.838 2.236 172 32 0,6 308 

232 Nissum Bredning 8.868 226 42 2 1,0 63 

233 
Kås Bredning og Venø 
Bugt 

793 15 35 0 1,2 35 

234 Løgstør Bredning 532 13 30 0 0,8 30 

235 
Nibe Bredning og 
Langerak 

0 0 0 0 0,6 0 

236 Thisted Bredning 56.055 1.528 363 15 0,6 4.987 

238 Halkær Bredning 17.088 878 207 17 0,9 4.987 

SUM  938.107 352 78 11 0,8  

Note: Opgørelser af harmoniarealer er baseret på tidligere opgørelser fra 2018, og fordelingen er herefter 
konverteret til 109 oplande. Husdyrintensiteten er beregnet ud fra arealet i udgangspunktet minus arealet, der er 
udtaget. Antal husdyrenheder er uændret 1,9 mio. DE. Udtagningen omfatter etablering af lavbundsarealer, 
udtagning i øvrigt, vådområder og randzoner. 
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Bilag 5. Opgørelse af udkast til vandområdeplaner 

Tabel A5. Overordnet opgørelse af udkast til vandområdeplaner  

 Areal  
(ha) 

Effekt  
(kg N/ha) 

Samlet effekt  
(tons N/år) 

Status belastning   
(2016-2018) 

  56.300 

Baseline belastning    51.386 

Målbelastning    38.368 

Fordelt indsats    13.018 

    

Indsatser     

Grøn omstilling + CAP    

CAP udtagning  115.401 13,7 1.581 

Kilma lavbund 22.000 40 880 

Skovrejsning  11.149 14,8 165 

Ekstensivering  35.912 13,7 492 

Spildevand      2,1 

Kollektive        

Vådområder  4.923 155 763 

Minivådområder  118.085 4,7 555 

Skovrejsning  7.500 14,8 111 

CAP lavbund  2.250 40 90 

Målrettet regulering      3.500 

Ny regulering efter 
2023/24  

    3.000 

Indsats i alt      11.139 

Manko     1.879 

Indsats i oplande med 
indsatsbehov 

  
 

10.419 

Manko    2.599 

Note: Effekt pr. ha er baseret på opgørelsen i denne analyse (se i øvrigt tabel A6). 
Kilde: Miljøministeriet (2021) og egne beregninger.   
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Bilag 6. Forventet effekt af EU’s landbrugspolitik i VP3 

Tabel A6. Beskrivelse af forventet effekt af EU’s landbrugspolitik i VP3  

Reform af EU’s landbrugspolitik 
(CAP) 

Areal 
(ha) 

Effekt 
(kg N/ha) 

Effekt til kyst 
(ton N) 

GLM8 32.939 11,2 370 

Bruttoarealmodel 25.000 14,4 360 

ES miljø og klimagræs 71.700 3,5 248 

ES biodiversitet 50.000 12,1 604 

Sum 179.639  1.581 
Note: GLM8 er krav om, at der skal udlægges mindst 4 procent af omdriftsarealet med ikke-produktive elementer i 
form af brak, bestøverbrak, markbræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer eller GLM-fortidsminder.  
Bruttoarealmodel betyder, at dele af marken med naturarealer fortsat kan opnå grundbetaling.  
ES = Eco-scheme  
Kilde: Personlig kommentar, Peter Kaarup, Miljøstyrelsen (2022); og egne beregninger. 
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