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For at få punktopstilling 

på teksten 

(flere niveauer findes), 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

De økonomiske analyser

Omkostningseffektiv placering af virkemidler for 

at opnå indsatskrav for kvælstof i kystvand-

oplande og fosfor i målsatte sø-oplande. 

Analyserne bygger på en 

række tidligere analyser 

af omkostninger. 

Modeller:

SMART, TargetEconN og Norsminde

Konsoliderede beregninger ved 

sammenligning af model-resultater 

baseret på samme data 



VIRKEMIDLER

Refernce til figur: Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B., Jacobsen, B. H. 2020. Virkemidler til reduktion af 

kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 



Vandområdeplan 2 antages gennemført 

Udgangspunktet er potentialet efter 2021

Forventede arealer med vådområder, 

minivådområder, skovrejsning og 

lavbundsprojekter i VP2

Arealer med efterafgrøder ifm med målrettet 

regulering, pligtige efterafgrøder, 

husdyrefterafgrøder

Dette øger omkostninger for yderligere tiltag 

frem mod 2027



Data i de tre modeller

 Kvælstofvirkemidler:

 Effekt, omkostninger og potentialer for virkemidler 

i kystoplande

 Nye elementer i 2020/2021 : 

 Fosfor:  virkemidler: effekt , omkostninger, 

potentialer

 Spildevand -rensning og overløb, effekt på fosfor 

og kvælstof

 Effekter på drivhusgasemissionen (CO2e) 

 Indsatsbehov for N for kystvandoplande og for P 

søoplande afventes. 



DE 3 MODELLER – forskellig skala
Alle datalag opdateret til de nyeste tilgængelige 

TargetEconN

skala: løsninger for 

oplande med 

basis i data på 

markniveau

SMART model

(kystvande) 
Norsminde model

(marker) 



Overlap mellem virkemidler 

 Nogle virkemidler kan 

implementeres 

samtidigt ( fx 

efterafgrøder og 

nedsat gødskning), 

andre ikke (fx 

efterafgrøder og 

skovrejsning)

 Effekt af efterafgrøder 

reduceres når de 

implementeres i opland 

til minivådområder



Opsamling og plan

Når indsatsbehov er fastsat for at opnå god økologisk 

tilstand så udføres beregningerne af 

omkostningseffektiv gennemførelse  

Modellerne er klar og afventer indsatsbehov 

Der tages udgangspunkt i implementering i 2021, 

hvilket øger omkostninger for yderligere tiltag frem 

mod 2027

Der vil være stor forskel mellem oplande på hvor 

svært det er at nå de opsatte mål


