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Wilhjelmudvalget

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal udarbejde grundlaget for en national
handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Udvalget har fået
fhv. industriminister Nils Wilhjelm som formand.
Konferencen afholdes som led i udvalgets arbejde.
Wilhjelmudvalget skal gøre status over Danmarks opfølgning på Konventionen
om biologisk mangfoldighed fra FN´s topmøde i Rio i 1992, men også over den
danske opfølgning på fx EF´s Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv. Udvalget skal samtidig gøre status over naturens tilstand.
Udvalget skal på denne baggrund vurdere, hvordan naturbeskyttelsen kan styrkes i Danmark, bl.a. gennem øget integration af hensyn til naturen og den biologiske mangfoldighed i landbrug, skovbrug og fiskeri. Det skal blandt andet ske
på baggrund af OECD´s evaluering fra 1999 af den danske indsats for natur- og
miljøbeskyttelsen.
Wilhjelmudvalget har 35 medlemmer, der repræsenterer myndigheder, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner m.v.
Udvalget, der betjenes af et sekretariat i Skov- og Naturstyrelsen, skal afgive sin
rapport til regeringen i løbet af august 2001. Rapporten skal indgå i udarbejdelsen af en national bæredygtighedsstrategi, der skal udgøre Danmarks oplæg til
næste FN-topmøde "Rio + 10" i 2002.

1.1

Konferencens formål

Konferencen skal medvirke til at forbedre prioriteringen af indsatsen for Danmarks natur.
Menneskets eksistens og velfærd afhænger af naturen. Naturen giver os fx rent
vand, ren luft og mad. Naturen indeholder også rekreative værdier af stor betydning for befolkningen. Undersøgelser peger på, at ophold i naturen er gavnligt
for sundheden og vigtig for folks livskvalitet. De voksne i Danmark aflægger ca.
75 millioner besøg i landskabet hvert år. Samtidig ved vi, at kvaliteten af en
række af de mest værdifulde naturområder trods en betydelig indsats de seneste
årtier er under stadig forringelse.
Der er begrænsede midler til naturforvaltning, og derfor foretages der prioriteringer. Spørgsmålet er derfor ikke, om naturen bør og kan prioriteres i forhold til
andre goder som eksempelvis uddannelse og sundhed, men alene efter hvilket
principper det skal ske.
Imidlertid er samfundets afvejninger af indsatsen for naturen vanskelig. Ikke
mindst i forhold til det lange sigt. Det skyldes blandt andet, at det traditionelle
beslutningsgrundlag, som ligger til grund for anvendelsen af såvel skattekroner
som for virksomhedernes valg af handlinger, mangler en række faktorer af be
5

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

Wilhjelmudvalget

tydning for beskyttelsen af naturen. Det skyldes også, at vi i dag ikke er gode
nok til at måle og beskrive, hvad forskellige alternativer betyder for naturen på
kort og længere sigt.
Derfor handler konferencen også om, hvordan vi kan udvikle og anvende metoder, der synliggør naturens betydning i de samfundsøkonomiske regnestykker:
smukke landskaber, et rigt plante- og dyreliv osv. Hvad betyder disse naturværdier for befolkningens velfærd, for hvor man vil bo, for virksomhedernes lokalisering, for turismen osv. Eller kort sagt: naturens betydning for velfærd og økonomi.
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Konferenceprogram

Konferenceprogram

930-935:

Velkomstale
ved direktør Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelmudvalget

935-1005:

Natur, velstand og velfærd på lang sigt
ved professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitetscenter

1005-1035: Natur, økonomi og etik
ved forskningsleder, dr. theol & phil Peter Kemp, Center for Etik og
Ret
1035-1100: Kaffepause
1100-1115: Natur, velfærd og økonomi
ved Miljø- og Energiminister Svend Auken
1115-1145: Naturforvaltning, prioritering og samfundsøkonomi
ved vismand Jørgen Birk Mortensen, Det Økonomiske Råd
1145-1215: Opgørelse af naturværdier i penge
ved lektor Alex Dubgaard, Landbohøjskolen
1215-1310: Frokost
1310-1330: Naturens betydning for borgere og by- og erhvervsudvikling
ved formand for miljø- og forsyningsudvalget Johannes Poulsen,
Kommunernes Landsforening
1330-1350: Natur, økonomi og jordbrug
ved 1. viceformand Henrik Høegh, Landboforeningerne
1350-1410: Natur, livskvalitet og rekreative områder
ved direktør Jan Eriksen, Friluftsrådet
1410-1440: Kaffepause
1440-1520: Oplæg fra politikerne
Martin Glerup (S)
Christian Mejdahl (V)
Jørn Jespersen (SF)
1520-1620: Debat
1620-1630: Opsamling og afrunding
ved direktør Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelmudvalget
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Velkomsttale

Velkomsttale

Ved direktør Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelmudvalget
Jeg vil gerne på vegne af Wilhjelm-udvalget have lov til at byde velkommen til
denne konference. Vi er meget glade for, at så mange har fundet vej hertil. Det
overstiger faktisk, hvad vi havde håbet på, men det viser noget om temaets
aktualitet.
Dette er den anden konference, vi holder. Den første konference, udvalget afholdt, var 6. december sidste år, hvor temaet var: Danmarks Natur - udvikling,
status og sektorernes rolle for den biologiske mangfoldighed.
Baggrunden for det arbejde vi beskæftiger os med er jo, at det på trods af en
stor indsats er situationen, at vi oplever en reduktion i den biologiske mangfoldighed og en utilstrækkelighed mht. naturbeskyttelse. Det er temaer, som er
meget aktuelle. Elementer af dem diskuteres dagligt. Man kan se ud af de opgørelser, der findes, at begrænsningen i den biologiske mangfoldighed er en realitet - en realitet, som vi er nødt til at forholde os til. Det er en problemstilling,
som er utrolig spændende, og som rækker langt frem i tiden.
Selve hovedtemaet i dag er 'naturens værdi for menneskers velfærd', og vi stiller også skarpt ind på de økonomiske aspekter, som er knyttet til forvaltningen
af naturgrundlaget.
Vi har til konferencen i dag inviteret en række spændende personer, som arbejder med nogle af de problemstillinger, som jeg her kort har introduceret. Ud
over at høre disse givetvis inspirerende indlæg, håber vi også, at vi får mere ud
af konferencen i dag. Vi afslutter jo dagen med at have et panel af fire folketingspolitikere, som er dybt involveret i problemstillingerne, og vi håber både i
diskussionen dem imellem og i debatten her i salen, at vi kan få et bidrag med
hjem til det videre arbejde i udvalget.
Vi har haft den store glæde, at siden Wilhjelm-udvalget startede deres arbejde,
har de økonomiske vismænd også arbejdet med temaet. I den sidste rapport fra
vismændene er der således et kapitel, som omhandler naturforvaltning - oven i
købet med det indskud, at man fra vismændenes side synes, at det fra samfundets side er et forholdsvis lavt prioriteret område med tilførsel af forholdsvis få
ressourcer.
Gode ord at få med første gang vismændene arbejder med emnet. Oven i købet
har vi glæden af, at Jørgen Birk Mortensen, som er økonomisk vismand og har
skrevet en væsentlig del af naturforvaltningsafsnittet i rapporten, også er her i
dag med et indlæg, som vi glæder os til at høre.
Jeg tror, vi alle kan samles i ønsket om at sikre og fremme naturen for de kommende generationer. Naturen er jo det materielle grundlag for vores produktion,
vores rekreation, vores oplevelser og vores sundhed. Vi skal prøve at sikre vores
natur for fremtiden. Det har vi en forpligtelse til, det har vi et ansvar overfor. Set
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i en historisk sammenhæng er vi jo kun én generation ud af mange, hvor naturen skal overleve ind i fremtiden.
Jeg håber på, at vi får en spændende dag. Jeg er sikker på, at alle vil bidrage
aktivt. Jeg skal gøre opmærksom på, at konferencen i dag bliver optaget, både
på bånd og med kamera med henblik på at gengive det på internettet.
Ja, jeg byder hermed endnu en gang velkommen til alle. Det første punkt, vi
skal høre noget om, er fra professor Jesper Jespersen, som skal sige noget om
natur, velstand og velfærd på lang sigt.
Velkommen!
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Natur, velstand og velfærd på lang sigt

Ved professor Jesper Jespersen, Roskilde Universitetscenter

4.1

Økonomisk teori er bedst på kort sigt

Først og fremmest tak for denne invitation til at bidrage til belysning af sammenhænge mellem Natur, Velfærd & Økonomi. Det er - som det jo netop blev
understreget af Nils Wilhjelm - et helt centralt tema, ikke alene i dag, men i stigende grad i fremtiden. Det tror jeg ikke, at der kan være megen diskussion om,
og det er næppe det, vi skal diskutere. Det vi skal se på er, hvordan vi sikrer at
alle tre hensyn bliver tilgodeset i fremtiden, hvor navnlig naturgrundlaget vil
komme under øget pres.
Det emne jeg har fået tildelt er 'Natur, velstand og velfærd på langt sigt?' Jeg er
fagøkonom af uddannelse, så derfor har jeg tilladt mig at sætte et spørgsmålstegn bag ved overskriften - ikke fordi jeg sætter spørgsmålstegn ved selve overskriften, men til hvordan jeg som fagøkonom kan bidrage til at belyse emnet.
Det er ud fra to objektivt konstaterbare forhold: For det første har økonomer ikke beskæftiget sig særlig meget med naturen, hvis vi ser blot lidt tilbage i tiden.
Det er noget, som er blevet aktuelt i takt med, at den politiske og folkelige diskussion har rejst spørgsmålet. For det andet er det meget begrænset, hvad økonomer generelt kan sige om den langsigtede udvikling.
Det er formentlig et grundlæggende samfundsvidenskabeligt synspunkt, at det
er begrænset, hvad man kan sige på et solidt videnskabeligt grundlag om samfundsudviklingen blot 10-20 år ud i fremtiden. Men spørgsmålet om bæredygtig
udvikling er netop ikke begrænset til en så kort tidshorisont. Bæredygtig udvikling er en proces, som strækker sig adskillige århundreder ud i fremtiden. Min
vurdering er, at samfundsøkonomer bør afholde sig fra at vurdere samspillet
mellem økonomi og miljø i et så langt tidsmæssigt perspektiv. Fagøkonomer kan
formentlig i samarbejde med naturvidenskaben opstille nogle krav til vekselvirkning mellem natur og samfund som skal være overholdt, for at udviklingen kan
kaldes bæredygtig. I dette lys kan samfundsvidenskaben så bidrage med en
analyse af, om miljøtilstanden inden for en tidshorisont af 10-20 år nærmer sig
eller fjerner sig fra dette ideal.
Økonomerne begyndte først mere systematisk (i hvert fald i denne bølge, som
jeg refererer til) at interessere sig for naturen og naturens begrænsninger for
små 30 år siden. Startskuddet lød med Romklubbens bog fra 1970, 'Grænser for
vækst?'. Den bog er blevet fulgt op og diskuteret intensivt og har derved jo i stigende grad tvunget økonomerne til at tage stilling til sammenhængen mellem
natur, velstand og velfærd.
Den forfatter jeg vil fremhæve i denne sammenhæng, og som jeg læner mig en
hel del op ad, er den amerikanske økonom Herman Daly, som klart var en af pionererne til at kombinere økonomisk teori og natur og velfærd på en signifikant
måde. Han begyndte med at korrigere de traditionelle vækstmodeller med bogen
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The Steady State Economy i begyndelsen af 70-erne, og skrev efterfølgende dels
'Det fælles bedste', og senere - i 1997 - 'Efter væksten'. Den tidsmæssige rækkefølge i disse titler angiver, hvorledes centrale temaer er blevet introduceret i
miljødiskussionen: fra en overvejende akademisk indfaldsvinkel til en langt mere
følelsesladet og alarmerende beskrivelse af de forstærkede sammenhænge mellem natur og samfundsøkonomisk aktivitet. I løbet af disse 30 år er det globale
folketal fordoblet og den globale produktion mere end fordoblet, hvilket har øget
presset på naturen ganske betydeligt, fordi miljøteknologien er haltet bagefter.

4.2

Miljøpres i fortid og i fremtid

Når der i dag tales om et egentligt miljøpres skyldes det, at Naturen – i sidste
instans repræsenteret ved den fysiske jordklode - udgør en fysisk ramme for de
samfundsøkonomiske aktiviteter. Den begrænsede natur er illustreret i figur 1.
Miljøpresset skærpes af, at de tilgængelige ressourcer og den uforurenede natur
(og atmosfære) skrumper år for år, som en konsekvens af, at produktionen tærer på naturens udtømmelige ressourcer og øger mængden af langsomt nedbrydelig forurening. Det er den ene side af spændingsfeltet. Den anden side er den
menneskeskabte produktion, som har været eksponentielt voksende igennem
århundrederne. Selvom en fysisk tilvækst på 2% om året kan forekomme beskeden, indebærer den alligevel en fordobling hvert 35. År. Hvilket betyder, at
produktionen i løbet af 100 år bliver næsten 8-doblet. Det er begrundelsen for at
lade cirklerne, i figur 1, vokse. Herved illustreres spændingsfeltet – afstanden
mellem naturens grænse og produktionens størrelse vokser år for år.

Figur 1. Naturkapital og økonomisk produktion. Kilde: J. Jespersen, Miljøøkonomi.
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Den anden del af problemfeltet er, at mange mener, at de mere kortsigtede
økonomiske problemer kun kan løses gennem fortsat økonomisk vækst i både iog u-lande. Der skal blot komme den mindste smule grus i vækstmaskineriet
(som vi netop har set i USA eller andre steder globalt), førend man sætter renten ned eller på anden måde bruger de økonomiske instrumenter til at sætte
fornyet skub i samfundsøkonomien, så en forøgelse af arbejdsløsheden kan undgås. Det er det kortsigtede spændingsfelt mellem natur og velfærd - at man ønsker at sikre væksten for enhver pris, for herved at øge både velstanden og
undgå arbejdsløshed, således som vi også har oplevet det i Danmark i perioden
efter 1993. Fortsætter det kortsigtede væksthensyn at dominere, så vil produktionen lige så stille blive otte-doblet i løbet af det 21. Århundrede.
Men selvom i-landene skulle besinde sig, så vil u-landene fortsat have et skrigende behov for økonomisk vækst. Dels fordi befolkningstilvæksten fortsat vil
være massiv. Næsten uanset hvor optimistisk man ser på befolkningstilvæksten,
er det svært at finde kilder, som ikke når frem til et globalt folketal på ca. 10
milliarder i løbet af det århundrede, som ligger foran os. Det vil sige, at antallet
af indbyggere på kloden vil om ikke blive fordoblet, så i hvert fald stige ganske
betydeligt. Det vil helt åbenbart være med til at forstærke det underliggende
vækstpres.
Det jeg vil forsøge at illustrere er dette spændingsfelt, og hvordan økonomer har
håndteret det. Det vi har diskuteret en hel del herhjemme har været: Kan man
ikke mindske det ressourcepres? Kan man ikke i det mindste bremse - om ikke
væksten i produktionen, så dog væksten i forbruget af udtømmelige ressourcer
og i emissionerne, ofte eksemplificeret ved CO2-emissionerne? Man kan sige, at
lykkes det fortsat at undgå en fortsat vækst i henholdsvis det fossile energiforbrug og CO2-emissionen, så er det jo således, at alene det forbrugsniveau man
befinder sig på, allerede har udstukket retningslinjerne for en række naturfænomener og naturbelastning i det kommende århundrede.

Figur 2. Det globale CO2-udslip og CO2-koncentrationen i atmosfæren. Kilde: DØR, Dansk
Økonomi, maj 1998.
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Jeg har fra en tidligere vismandsrapport (DØR, 1998) taget denne figur 2, hvor
man ser dels på det globale CO2-udslip og dels CO2-koncentrationen i atmosfæren. Vi ser her det historiske forløb frem til slutningen af århundredet. Koncentrationen er på vej op, og emissionen vokser. Hvis man forestiller sig, at væksten i CO2-emissionen standses, betyder det stadigvæk, at der sendes 6 mia.
tons kulstof ud om året, hvilket betyder, at koncentrationen vil fortsætte med at
vokse. Det er det, jeg har forsøgt at illustrere i figur 2: Selvom pilen måtte blive
vandret (altså, at det virkeligt lykkedes at bremse væksten, måske endda få den
til at pege lidt nedad), så ville der stadig finde en forøgelse af CO2 –koncentrationen sted. Helt tilsvarende vil selv en vis opbremsning i forbruget af fossil energi
indebære en fortsat udtømning. Først når forbruget af fossile brændsler og udledningen af langsomt nedbrydeligt affald er ophørt, vil udviklingen være bæredygtig
Anskuet således kan det konkluderes, at det produktionsniveau, som kloden har
i dag ikke er bæredygtigt: beholdninger udtømmes og forureningskoncentrationen øges. Fortsætter denne udvikling uændret er scenen for det kommende århundrede sat. Hvis 10 mia. menneskers drøm om at få en vestlig materiel
levestandard realiseres, så reduceres afstanden mellem den skrumpende kvadrant og den ekspanderende cirkel. Spørgsmålet er udelukkende,
hvorledes sammenstødet vil forme sig. Alt mens fortiden kun kan diskuteres i
begrænset omfang, så ligger fremtiden åben for diskussion. Alene af den grund
at samfundsmæssige processer ikke er deterministiske.

Figur 3. Globale skader som følge af temperaturstigninger i basis- og katastrofescenario.
Kilde: DØR, Dansk Økonomi, maj 1998.
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I figur 3, der ligeledes er taget fra vismandsrapporten fra 1998, ser vi ud i den
uvisse fremtid. Det som ikke står til diskussion er, at temperaturen vil stige. Det
man diskuterer er: Hvor meget vil temperaturen stige? Jeg skal ikke bevæge
mig ind i den diskussion, for det er jo ikke en økonomisk diskussion, men en
naturvidenskabelig diskussion. Det, økonomer kan bidrage med, omhandler den
mulige sammenhæng mellem en temperaturstigning og den globale produktion.
Der er to forskellige bud på disse sammenhænge. Det ene er det, der kaldes basescenariet, en forholdsvis beskeden reduktion af det globale BNP som følge af
temperaturstigningen. Det andet kaldes katastrofescenariet, hvor der forventes
en eksponentiel degradering af samfundsøkonomien og deraf følgende katastrofer, som vil være ulige fordelt på kloden. Nogle vil være trygt beskyttet (bag
naturlige ’diger’), mens andre, som befinder sig på lavtliggende områder, vil
være langt mere udsat. Jo fattigere de lave områder er, jo vanskeligere vil det
være at begrænse skaderne.
Dette blot for at sige, hvor stor usikkerhed der er, også blandt økonomer: Hvad
er i virkeligheden konsekvenserne af en usikker temperaturstigning? Dette blot
for at understrege, hvor begrænset det er, hvad økonomer kan bidrage med i et
egentligt fremtidsperspektiv. Når det er så begrænset, hvad vi kan bidrage med,
skyldes det simpelthen, at sammenhængen mellem natur, produktion, velstand
og så det, som jeg kun vil tangere: velfærd, er usikkert beskrevet i den økonomiske teori. Man kan dele økonomerne op i forskellige 'skoler' med hensyn til,
hvor optimistisk der ses på fremtiden, og hvor optimistisk der ses på mulighederne for at forøge naturens ramme gennem menneskeskabt kapital og forbedret teknologi. Jeg kan ikke understrege stærkt nok, at emnet er usikkert, og jeg
har derfor ikke noget fasttømret synspunkt på det, men vil referere forskellige
skoler. Så må man selv alt efter temperament og videnskabsteoretisk ståsted
(noget vil jo kunne begrundes bedre end andet) uddrage sin egen mening.

4.3

4 fremtidsscenarier

I figur 4 er de fire dominerende teoriretningers syn på sammenhængen mellem
vækst og miljø illustreret. I øverste venstre hjørne har vi den ’skole’, der uden
overdrivelse kan kaldes teknologi-optimisterne. De antager, at de tekniske fremskridt i kombination med markedsøkonomiens dynamik er i stand til at bremse,
ja, ligefrem forhindre sammenstødet mellem ’firkanten og cirklen’. Den velfungerende markedsøkonomi vil konstant forbedre udnyttelsen af naturens ressourcer, så de i hvert fald ikke skrumper opgjort i effektivitetsenheder. Vurderet i lyset af den konstant forbedrede teknologi vil de faktisk ekspandere, hvorved det
er muligt for produktionen fortsat at stige, uden der opstår en konflikt mellem
’firkanten og cirklen’.
Det er naturligvis en teoretisk mulighed, som er blevet gjort til genstand for
grundige analyser ved hjælp af forskellige matematiske/økonomiske modeller,
hvor der er indbygget en tilstrækkelig høj grad af teknologioptimisme (idet det
antages, at produktivitetsstigningerne altid overstiger væksten i produktionen og
der er gnidningsfri substitution af menneskeskabt kapital som erstatning for
naturens kapital). Herved kan produktionen vokse ind i himlen uden der vil finde
et sammenstød sted mellem firkanten og cirklen. Så er udviklingen pr. definition
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bæredygtig; men det vil kræve at teknologier, der i dag ikke kendes, opdages i
et tilstrækkeligt hurtigt tempo til at sikre mod udtømning af ressourcer og reduktion af forureningens negative virkninger.

Figur 4. Mulige bæredygtighedsscenarier. Kilde: J. Jespersen, Miljøøkonomi.

Den teoriretning, som er lidt mindre teknologioptimistisk, jfr. figur 4 b, men stadigvæk markedsoptimistisk, mener at naturens ramme i stigende grad bliver
snærende; men at problemet ikke er større og ikke vil gå hurtigere, end at
samfundsøkonomien ved hjælp af en velfungerende markedsøkonomi og substitution imellem de forskellige typer kapital (menneskeskabt og naturkapital)
kan få etableret en blød landing, samtidig med at befolkningstilvæksten går i
stå. Muligvis bliver der også en ændret vurdering af, hvor meget velstand (forstået som materiel, fysisk produktion) befolkningen ønsker, set i forhold til velfærd, de bløde værdier, herunder også fritid.
Det er ligeledes et scenarie, som ikke logisk kan udelukkes, men som som forudsætning har en betydelig ændring af den måde, som vi organiserer produktionen på i forhold til det, vi kender til i dag, og en tro på den velfungerende markedsøkonomi: hvor ændringer i de relative priser kan ændre produktionsprocessen tilstrækkeligt.
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Hvis man bevæger sig over i den (i det her lys) lidt mere pessimistiske fremtidsvurdering, figur 4c - og jeg vil undlade at kalde den den mere realistiske, fordi
jeg ikke har noget definitivt syn på, hvad fremtiden vil bringe.
Der er dem, der mener, at der allerede eksisterer en række tekniske muligheder
for at skabe en bæredygtig udvikling. Der er ikke noget definitivt, som tilsiger, at
vi ikke skulle kunne nå et produktionsniveau, som skabte en tilfredsstillende
velfærd i i-landene. Men på grund af, at ting tager tid og på grund af svigtende
politisk styring af tilpasningen såvel nationalt som internationalt, kan man ikke
undgå med regelmæssige mellemrum at 'køre for højt op' i produktion, hvorved
der sker i hvert fald lokale og regionale miljøsammenbrud, som for de mennesker det går ud over, vil opleves som en absolut ikke-bæredygtig udvikling. Men
da det som oftest vil være økonomisk svage områder, får det næppe større global-politisk betydning.
I Clive Pontings 'Den grønne verdenshistorie', er der opregnet en række eksempler på det, man kan kalde lokale eller afgrænsede sammenbrud. Hans åbningseksempel er Påskeøen med beskrivelse af, hvordan velfærden og velstanden har
ændret sig dramatisk der. Derudover er der en lang række andre historiske eksempler. Clive Ponting hører klart til i den gruppe af moderate pessimister, fordi
han har så mange historiske eksempler på lokale sammenbrud. Der findes det
forhold, at lokale sammenbrud kan opleves forskelligt, fordi de jo er geografisk
begrænsede, men også i forhold til hvilke personkredse, der bliver ramt af sammenbruddet. For det er jo sådan, at når der kommer en naturkatastrofe, er det
den svageste del af befolkningen, som bliver ramt hårdest.
Endelig har vi så de virkelige pessimister nederst til højre i figuren. De tror, at
det totale sammenbrud er en risiko, som kommer i stand ved, at man kører produktionen for højt op. Bremsemekanismerne bliver slået fra i en vækst-fikseret
økonomi, hvor det er ’teknologi-optimisterne’, der sætter dagsordenen. ’Vækst
skal der til’ parolen dominerer i en verden med begrænsede ressourcer og beskedne teknologiske fremskridt, hvor man fejlagtigt planlægger efter øget produktion; men hvor substitutionen ikke er tilstrækkelig, forureningsprocesserne
er irreversible, og det tager længere tid end man troede at lægge produktionen
om. Det resulterer i, at man efter sammenbruddet i disse modeller lander på et
dramatisk lavere produktionsniveau. Der er naturligvis ikke tale om, at produktionen fuldstændig ophører – der produceres også i dag på Påskeøen. Dette scenarie har dog karakter af et egentligt globalt sammenbrud, idet stort set alle egne og befolkninger berøres – dog i varierende grad.
Dette er i grove træk de fire forskellige opfattelser, som økonomerne har på mulighederne for at opnå en bæredygtig udvikling. For at opsummere er det et
spørgsmål om, hvordan man mener, at teknologien og substitutionsmulighederne udvikler sig, den tidsmæssige faktor og endelig befolkningstilvæksten (som
jeg holder lidt udenfor). Alt efter hvordan man kombinerer det, kan man få de
fire skitserede forløb. Det kan minde om "frit valg på alle hylder"; meget længere er vi faktisk ikke nået!

16

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

4.4

Natur, velstand og velfærd på lang sigt

Fremtiden nedvurderes

Et forhold, som jeg dog vil understrege lidt stærkere er, at i forbindelse med
bæredygtighed og det langsigtede perspektiv, er der blandt økonomer en tradition for, at man vægter nutid og fremtid forskelligt. Man taler om, at man 'neddiskonterer' fremtidige begivenheder, fordi der er noget, der hedder renten i
samfundet. Det vil sige, at man tager det udgangspunkt, at der skal 'betales' en
rente også af miljøinvesteringer. De ressourcer, vi anvender i dag med henblik
på at få en bedre fremtid, kan vi jo ikke nyde godt af i dag. Og da vi jo er nogle
utålmodige gemytter, har vi en såkaldt positiv tidspræference. Med andre ord er
en krone i dag bedre end en krone i morgen, hvilket bl.a. afspejler sig i renten.
Vi ved, vi skal betale rente, hvis vi låner penge. Derfor neddiskonterer (rigtige)
økonomer fremtiden (hvilket også er indgået i de regnestykker, der ligger bag de
kalkuler, som beskrev de fire scenarier, som jeg netop har gennemgået), fordi
det antages, at der også i fremtiden skal betales rente. Det vil altså sige, at
fremtiden og de handlinger, der foretages med henblik på at sikre fremtiden
pålægges en afgift. Bæredygtighed beskattes, fordi den økonomiske teori er nutidsfikseret. Renten er begrundet i, at nutid foretrækkes frem for fremtiden.
Kommende generationers behov nedvurderes gennem denne beskatning, der er
indeholdt i rente-betragtningen.
Denne nutidsfiksering har ydermere den konsekvens, at omkostninger, som i
dag væltes over på fremtidige generationer, f.eks. i form af forurening, reduceres på grund af denne neddiskontering. Således vil alle omkostninger, der blot
ligger tilstrækkelig langt ude i fremtiden, komme til at syne som værende meget
småt. Denne konsekvens kan sammenfattes i devisen, ’om 100 år er alting
glemt’. Et synspunkt vore børne- og oldebørn næppe vil være enige i.
I den lille bog jeg har skrevet om miljøøkonomi, har jeg taget et eksempel fra en
amerikansk lærebog, hvor de netop stillede spørgsmålet: 'Hvis vi gennemfører
en investering, der forårsager nogle miljøomkostninger, f.eks. at vi skal lukke et
atomkraftværk, og det koster ti milliarder om hundrede år, og vi bruger en rente
på 8% p.a. - hvilket tal skal vi så indregne de 10 milliarder med, når vi regner
nutidsværdien af hele projektet? Hvad svarer de 10 mia. kr. til i dag?' De 10 milliarder vil i så fald være blevet reduceret til 4,5 millioner, altså ca. divideret med
en faktor 2.200. Sådan er det med renters rente. Den vokser hurtigt, og det har
den konsekvens, at omkostninger langt ude i fremtiden ser så forbavsende små
ud , så man behøver næsten ikke at medregne dem, sålænge man er nutidsfikseret.
Jeg har lavet et lille regnestykke, som jeg har kaldt 'Kalkulationsrentens tyranni',
jfr. tabel 1. Det viser, hvilke konsekvenser det har, hvis vi skubber de miljømæssige omkostninger tilstrækkelig langt ud i fremtiden (og her har jeg bare
haft en 40-årig horisont), eller at vi har en tilstrækkelig høj rente. Af tabellen ses
det, at en rente på blot 7% p.a. medfører, at fremtiden kun vægter med ca. 7%
om 40 år. Altså når man skal lukke atomkraftværket ned om 40 år, vejer det ikke så meget.
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Tabel 1. Kalkulationsrentens ”tyrani”. Kilde: J. Jespersen, 2000.

Jeg siger ikke, at det var derfor, at man opererede med en forholdsvis høj kalkulationsrente, da man i sin tid gennemførte de beregninger af atomkraftværker
i Danmark, der skulle vise deres samfundsmæssige rentabilitet. Da var man faktisk helt oppe på 9%. Men det havde jo den behagelig konsekvens: at nedlukningen af værket ikke vejede særligt tungt ved beregning af nutidsværdi. Det er
det, de bøvler med ude på Risø i øjeblikket, hvor det bestemt ikke er småbeløb,
der skal afholdes ved reaktorens fjernelse; for nu er fremtid blevet til nutid.
Økonomien i Øresundsbroen taler vi ligeledes en del om i øjeblikket. Da man
startede med at regne på Øresundsbroen, kunne man jo ikke rigtig få økonomien til at hænge sammen. Her er der ikke tilsvarende nedlukningsomkostninger.
Beregningerne af Øresundsbroens rentabilitet blev dog i respekt for tidligere
beregninger ligeledes gennemført med 9% p.a. som kalkulationsrente. Det fik de
fremtidige indtægter til at skrumpe alt for hurtigt, så Broen ville give et uhjælpeligt underskud, selvom der blev indregnet et betragtelig trafikspring. Så forsøgte
man med 7%. Det gik heller ikke. Men da trafikministeriet så, at svenskerne kun
regnede med 5%, var vejen banet: stor trafik og lille rente kunne pludselig skabe en positiv nutidsværdi i Broen. Men hvis trafikmængden er overvurderet, så
man jo alligevel et problem. Det skal jeg ikke komme ind på her, men det siger
noget om, hvor svært det er, bare at regne på den overskuelige fremtid.
Hvis vi nu tager spørgsmålet om nutidsværdiens relevans med den seriøsitet,
som det efter min mening skal have - er der så i virkeligheden noget, som tilsiger, at den velfærd, som fremtidige generationer forventes at opleve, ikke burde
have samme vægt som den velfærd, som jeg og min generation oplever i dag.
Spørgsmålet er, om den korrekte rente (når vi taler om bæredygtighed) muligvis
skulle være NUL. Det kan nuanceres, men det er i hvert fald et af de diskussionsemner, som er væsentlige i denne sammenhæng, og væsentlige i forbindelse
med, hvad økonomer når frem til med hensyn til, ’hvad der kan betale sig’ i et
bæredygtigt perspektiv.
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Det kan også illustreres lidt mere dramatisk, som det er sket i figur 5. Kurven viser, hvor meget der skal geninvesteres i form af menneskeskabt kapital, når der
tæres på de udtømmelige resourcer. Vi er altså i et af de scenarier, hvor naturkapital kan substitueres med menneskeskabt kapital, hvorved bæredygtighed
udvikling kan sikres. Tanken er, at det der slides på naturen skal geninvesteres.
Hvis nutid og fremtid vægter lige meget, så skal naturkapital erstattes krone for
krone med menneskeskabt kapital. I figuren ses det, at ’geninvesteringsraten’ er
100 pct., når diskonteringsrenten er nul. Hvis derimod renten er positiv, så kan
nutidsgenerationen holde nutidsværdien af kapitalapparatet konstant, selvom
der kun gennemføres en delvis geninvestering. Energimangel om 30 år er, som
det ses i figuren, et nærmest forsvindende problem, hvis renten ligger på 9-10
pct. p.a.

Figur 5. Ressourceforbrug, ”sand” indkomst og kalkulationsrente. Kilde: J. Jespersen,
Miljøøkonomi.

Så det er bestemt ikke ligegyldigt, om man bruger en rente på nul (så skal det
faktisk alt sammen reinvesteres), eller man bruger en rente på 10% (så skal
stort set ingenting reinvesteres). Det fører til forskellige økonomiske konklusioner med hensyn til, hvad der skal til for at skabe en bæredygtig tilstand.

4.5

Velfærd eller velstand

Det forhold, som burde inddrages noget stærkere i den økonomiske diskussion
er sammenhængen mellem velstand (altså produktionen) og så velfærd (tilfredshed), og hvis man antager, at der er en så entydig sammenhæng
mellem velfærd og produktion i de ’rige’ lande, så er det jo heller ikke så
presserende med en fortsat stigning i velstanden, specielt ikke i de rige
lande.
For igen at vende tilbage til Herman Daly: Han har lavet forskellige velfærdsindeks, hvor han på forskellig vis inddrager de miljømæssige omkostninger, selv
om de ikke er direkte prissat over markedet. Han når frem til, at der faktisk i
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stigende grad har fundet en afkobling sted mellem på den ene side velstanden
(målt ved nationalproduktet) og på den anden side den oplevede velfærd. Her
bevæger vi os jo hastigt over i et filosofisk emne, som andre oplægsholdere jo
vil fortælle om.
Men hvis det er rigtigt, at der i stigende grad sker er en afkobling mellem velstand og velfærd, så er den rigtige politik jo ikke at producere endnu mere,
men derimod at omfordele, omfordele fra rige til fattige. Man kunne starte med
det nationalt og fortsætte internationalt. Så kunne man jo derigennem bedre
sikre en bæredygtig udvikling, altså at fremtidens behov blev tilfredsstillet, uden
at man nødvendigvis havde den fortsatte materielle BNP-vækst.
Det er ét synspunkt, jeg synes er vigtigt at slå fast. Dernæst vil jeg gerne nævne nogle af konklusionerne fra den vismandsrapport fra 1998, som jeg allerede
har refereret til, om netop bæredygtighed og lighed mellem generationer, og der
kan jeg gøre vismændenes ord til mine. En af deres konkluderende bemærkninger er, at bæredygtighedsbegrebet er affødt af en bekymring for fremtidige generationers levevilkår.
Derfor er forsigtighedsprincippet (det med optimisme og pessimisme, som
jeg var inde på) relevant ved regulering af miljøproblemer, der er præget af
usikkerhed og irreversibilitet. Og med hensyn til usikkerhed er det helt åbenbart,
at det er meget lidt vi ved, og der er endda ting, vi ikke ved, at vi ikke ved. Og
irreversibilitet: Udtømningen af ikke-fornybare ressourcer, ophobningen af ikkenedbrydelige stoffer i naturen. Forsigtighedsprincippet er helt afgørende i de situationer, hvor kritisk naturkapital skal beskyttes, og der er usikkerhed om det
kritiske niveau.
Det er den (kan man sige) lidt ydmyge konklusion. Vi har ikke meget at bidrage
med. Men for at man nu ikke skal gøre sig selv helt overflødig, er der den anden
konklusion, at selv om beregningen af den ægte opsparing (og det vil i virkeligheden sige: det der skal til for at skabe en bæredygtig udvikling) peger i retning
af, at udviklingen er bæredygtig i øjeblikket, er det ikke ensbetydende med, at
udviklingen ikke kunne være bedre. Her er det, at økonomerne kommer ind.
Samfundet ville kunne opnå en velfærdsgevinst, hvis en effektiv offentlig regulering sikrede en mere hensigtsmæssig udnyttelse af naturens ressourcer. Under
alle omstændigheder er det vigtigt at udforme miljøpolitikken på en sådan måde,
at der fås mest miljø for pengene, og jeg tror det er det, økonomerne kan bidrage med - langt snarere end at filosofere over, hvordan den langsigtede udvikling skal være. Det er et politisk spørgsmål, og vi som fagøkonomer kan derefter bidrage med - givet den politiske prioritering - hvordan man får mest miljø
for pengene.
Det var, hvad jeg ville sige i første omgang. Tak.
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Ved forskningsleder, dr. theol & phil Peter Kemp, Center for Etik og Ret
Wilhjelmudvalget har i første række til opgave at gøre status over Danmarks
opfølgning på Konventionen om biologisk mangfoldighed (biodiversitet) fra
FNs topmøde i Rio 1992.
Formålet med denne konference om Natur, velfærd og økonomi er at bistå
Wilhjelmudvalget med løsningen af denne opgave og formuleringen af dette
formål er næsten ordret hentet fra kapitel II i de økonomiske vismænds
rapport fra november 2000.
Mit emne er Natur, økonomi og etik og jeg finder det naturligt på baggrund
af formålets formulering at lade besvarelsen af spørgsmålet om forholdet
mellem disse tre størrelser forholde sig til den økonomiske vismandsrapports
forsøg på en økonomisk operationalisering af biodiversitetskonventionen.
Men først vil jeg gerne fremhæve de tre dimensioner, som en politik for
vores forhold til naturen må indebære, hvis den både skal appellere til
almenviljen i befolkningen, være operationaliserbar og være retfærdig.

5.1
En
1.
2.
3.

Etik, økonomi og ret

politik for for vores forhold til naturen behøver tre dimensioner:
en vision,
et redskab,
et styringsmiddel.

1) Visionen er etikken, som er en vision om det gode liv og i denne
sammenhæng et syn på naturens betydning for det gode liv i samfundet og for
den enkelte. Visionen er ikke alene udtrykt af digtere og drømmere om
naturen som æstetisk rigdom og som ressource for et sundt og produktivt liv
men også i allehånde rædselsvisioner om ødelæggelse af naturen og om
uoprettelig udtømning eller nedbrydelse af dens rigdomme. Sommetider
udtrykker forestillinger om forskellige katastrofer bedre, hvad der vil være
et godt liv, end blot fremstillinger af paradisiske tilstande. Ligesom
symboler og myter om det onde er bedst til at udtrykke det gode.
Men vi lever i komplicerede teknisk-økonomiske samfundsystemer. Derfor må
vihave et redskab til at omsætte visionerne til effektive indgreb i
systemerne.
2) Redskabet er den operative økonomiske teori og dens konkrete beregninger af værdisættelser af naturressourcer. Men dette redskab kan ikke umiddelbart bruge visionerne. Disse må først omsættes til mere abstrakte ideer,
der fungerer som retningslinjer for samfundslivet, og som kan udtrykkes i
menneskerettighedserklæringer, internationale konventioner o.lign og
desuden udmøntes i nationale regler og love. I vores forhold til samfundet
er disse ideer udviklet som ideerne om biologisk mangfoldighed, om bærebar
udvikling, om et holdbart samfund, om rekreative områder, om forsigtighed
ved teknologiske indgreb i naturen osv. Disse ideer udtrykker hvad der er
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værdifuldt i vores liv med naturen, dvs. de udtrykker naturens værdi eller
værdier for os.
Den økonomiske værdisætning forudsætter disse værdiopfattelser; den opfinder dem ikke. Den økonomiske værdisætning består i at fastsætte, hvor stor
en pris de forskellige værdier har i forhold til hinanden. Hvor meget vil det
koste og hvad er vi villige til at betale for f.eks. at have rekreative
områder. Alle økonomiske værdier er relative; det er både deres styrke og
svaghed.
Men når de økonomiske værdier er relative kan vi ikke med dem sætte nogen
grænser for, hvad vi ikke må gøre. I økonomi er alt tilladt, blot det kan
betale sig for nogen. Vi behøver derfor en styring af økonomien.
3) Styringsmidlet er den retlige regulering af brug, forbrug og æstetisk
omgang med naturen. Gennem retten fastsætter vi, hvad der må være
tilladeligt og hvad der må være utilladeligt for at udmønte visionen om det
gode liv i sammenhæng med naturen.
Retten bliver til ved sædvane, administrative afgørelser og lovgivning.
Administrative afgørelser og lovgivning er nødvendig når nogen begynder at
bryde en sædvane eller når der opstår nye former for handlinger, som der
ikke gælder nogen sædvane for, som når nye fisketeknikker muliggør en så
kraftig fiskning, at en fiskebestrand ikke kan overleve, eller når
bioteknologi muliggør indgreb i det levendes DNA struktur og kan frembringe
monstre eller lidelser, vi ikke ønsker i naturen, eller når anvendelsen af
nogle former for teknologi truer med at opvarme jordens atmosfære og bevirke uønskede klimaforandringer.

5.2

Naturpolitikkens tre dimensioner

Visionen om naturens betydning
Naturen har betydning for mennesket som:
a) genstand for æstetisk nydelse - det er et vigtigt aspekt af parkernes,
skovenes og landskabernes betydning.
b) vilkår for sundhed - både som ren luft og rene planter og dyr; ikke
sprøjtede, medikaliserede osv.
c) ressource for produktion - hvad enten det er dødt materiale som råstof
for forarbejdning eller levende organismer til fødevarerproduktion.
d) betingelse for kommende generationers liv og dermed for menneskehedens
overlevelse.
Naturen har betydning for samfundet som det miljø, det ikke blot skal bygge
på og leve af, men også fungere i. Naturen er samfundets element, som når
man siger, at vandet er fiskens element.
Dette element må opretholdes som bæredygtigt, hvis kommende generationers samfund skal have rimelige livsvilkår.
Og bæredygtigheden forudsætter en biologisk diversitet, hvis naturen skal
bevare sin modstandkraft overfor sygdomme og naturkatastrofer.
Det økonomiske redskab
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Visionen må operationaliseres, og denne operationalisering kræver økonomisk
værdisættelse, prioriteringer og konsekvensberegninger. Men spørgsmålene
er:
1) Hvad kan vi økonomisk værdisætte?
Vi kan kun værdisætte det, som i forvejen har værdi for nogle mennesker så
som forskellige former for livskvalitet, og som er relative værdier, der kan
ækvivalere med andre. Jeg kan f.eks. sælge mit hus, der har en pragtfuld
udsigt, for i stedet at bruge indtægten ved salget til at rejse for og
opleve andre dele af verden. Udsigten er en relativ værdi, og derfor kan den
være en økonomisk værdi.
Men vi kan ikke økonomisk værdisætte det, som har absolut værdi. F.eks. kan
et menneskeliv ikke værdisættes fra det øjeblik hvor man antager, at intet
menneske kan være slave og købes og sælges; så kan vi kun værdisætte dets
arbejdskraft, ikke selve dette menneske. Vi kan heller ikke økonomisk
værdisætte plante- og dyrearter; vi kan udrydde dem, men de er uerstattelige
og vi har ikke noget, der kan ækvivalere med dem. Endelig kan vi ikke
økonomisk værdisætte naturen som sådan, for hvem skulle vi sælge den til?
Naturen som sådan har - ligesom det enkelte menneske - absolut værdi, og
det er noget ganske andet end økonomisk værdi. Det betyder at der er handlinger, som krænker denne værdi og som ikke må foretages, Her gælder logikken der opvejer mere og mindre, fordele og ulemper ikke.
2) Hvilke principper skal prioriteringerne hvile på?
Prioriteringerne er forudsat af økonomiske værdisætninger og kan ikke selv
bygge på disse værdisætninger. De hviler på menneskers præferencer og disse hviler igen på deres behov og deres opfattelser både af hvad der vil blive
konsekenserne af bestemte handlinger og af hvad der har absolut værdi og
derfor sætter grænser for tilfredstillelse af visse behov.
3) Hvordan tager vi højde for konsekvenser vi ikke kan beregne men
kun forestille os som ikke umulige?
Vi kan kun beregne konsekvenser på basis af erfaringer af handlingsforløb, der
ligner det handlingsforløb, hvis konsekvenser skal beregnes. Man kunne således ikke beregne konsekvenserne af brug af atomkraft til energiproduktion før
man havde haft indsigt i uheld, der fortalte noget om mulige konsekenser. I et
sådant tilfælde, dvs. før atomkraftuheldene var kendte, kunne man kun bruge
sin fantasi til at anvende kendt viden til forudse ukendte forløb og forestille sig
hvad der kunne ske, f.eks. var vi nogle udflippede fantaster der midt i 70’erne
forestillede os sådan noget som Tjernobyl-ulykken. Men vores fantasi havde
mere fornuft end f.eks. den amerikanske statistiker Mister Rasmussen som det
danske Folketing modtog med æresbevisning, fordi han havde beregnet at
atomkraftuheld ikke kunne ske.
Styringsmidlet
Den politiske og retlige regulering på basis af visionen er:
1) Regulering af rammer for acceptable præferencer og handlinger.
Men ikke alt hvad et menneske ønsker at gøre kan være samfundsmæssigt
acceptabelt. Derfor må vore ønsker og behov passere den retslige test. Vi
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får kun ustraffet lov til at gøre det som kan bestå denne test.
Og retten selv er bestemt af et kompromis mellem etikken, dvs.
forestillingerne om det gode liv, og magtinteresserne i den udstrækning de
kan forklæde sig som samfundsgavnlige.
2) Regulering af behovenes og dermed præferencernes foranderlighed.
Eftersom behovene og dermed præferancerne stadig udvikler sig, medens
ressourcerne til at tilf redsstille behovene er begrænsede, må reguleringen
søge at holde behovene i ave og ikke tillade tilf redsstillelse af behov,
blot fordi de er nye eller fordi de er vokset. Også her må det være etikken,
der ligger til grund for retten.

5.3

Biodiversiteteskonventionen

Hvis vi ser på Biodiversiteteskonventionen udtrykker den først og fremmest:
1. Biodiversitet som iboende værdi (intrinsic value);
2. Biodiversitet som menneskehedens fælles anligggende;
3. Biodiversitet i lyset af biosfærens bæredygtighed. Og lad mig minde om
Brundtland-rapportens centrale definition af bæredygtig udvikling: "En
udvikling som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare";
4. Biodiversitetens betydning for føde, sundhed og andre behov hos en
voksende menneskehed;
5. Rimelig fordeling af goder ved brug af genetiske ressourcer (art 1);
6. Staternes forpligtelse til iværksættelse eller tilpasning af nationale
strategier, planer og programmer for bevarelsen af den bærbare brug af
biodiversiteten (art. 6). Det er jo dette som Wilhjelmudvalget skal hjælpe
regeringen med at gennemføre.
Vismandsrapportens styrke og begrænsning
Styrken ligger i rapportens konkretisering af økonomisk værdisættelse på
basis af biologisk viden og folks præferencer af en række naturressourcer og
naturprojekter og dens mod til at behandle og dermed synliggøre emner, som
f.eks. rekreative værdier, der i følge en traditionel økonomisk betragtning
ikke har tilstrækkelig "økonomisk tyngde og indhold" til at blive behandlet
af den højeste økonomiske ekspertise.
Begrænsningen ligger i en nedtoning af bæredygtighedsprincippet (der var et
hovedtema for 1998-rapporten og er hovedtema i biodiversitetskonventionen)
til en særskilt "arveværdi" (s. 101), der kun sjældent indgår i eksemplerne
på værdisættelse, og til gengæld en focusering på brugsværdier i
naturforvaltningen og om forsigtighed (især s. 108 f.) i værdisættelsen.
Dermed nedskrives visionen i de fleste tilfælde til det kortsigtede både i
tid og rum. Man bør huske på, at forsigtighed kan være noget meget
kortsigtet og kun dreje sig om handle på en sådan måde, at konsekvenserne
af ens handlinger ikke rammer een selv som en boomerang. Derved afsvækkes visionen som grundlag for en folkelig appel og mobilisering til fordel for
naturen og dens rolle som basis-ressource for det gode liv. Men vi burde
have lært af Europadebatten og folkeafstemningerne om EU, at uden visioner
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kan befolkningen ikke engageres for de store sager.
Der savnes i rapporten en klar fornemmelse for, at idealet for naturen
principielt aldrig vil kunne baseres på viden og indsigt alene, fordi det
altid også er et spørgsmål om etisk valg af respekt eller ikke-respekt for
naturens iboende integritet og de kommende generationers ret til gode
livsvilkår. Prioriteringer er aldrig kun et spørgsmål om opsamling af data,
men altid også et spørgsmål om valg af natursyn, samfundssyn og menneskesyn, kort sagt valg af en vision om det gode liv.
Visionen implicerer en gaveøkonomi
Etik i forhold til naturen kan ikke blot være pligtetik . Og heller ikke
blot markedslogik, men må være gaveøkonomi: Vi bruger og beskytter naturen så vi kan forære den som ressource ikke blot til nuværende men også til
kommende generationer.
Synet på naturen skal hverken være "menneskecentret" eller "naturcentret"
syn på naturen, men "antropocentrifugalt" syn på naturen: I vores perspektiv
- og hvad kunne det ellers være? - anerkendes naturens ikke blot som en
brugsværdi for vores menneskelige projekter, men også som en iboende værdi, der for os er en ren æstetisk kvalitet, som vi nyder og ikke skal bruge som
middel for noget andet.
Her er der tale om respekt for naturen som det Andet på samme måde som vi
respekterer en anden person som den Anden, vi aldrig kan beherske totalt.
Men respekterer vi ikke naturen som det Andet, undergraver vi os selv.

5.4

Konklusion

Etikken som gaveøkonomi må være grundlag for økonomisk værdisættelse af
natur. Retten hviler på et kompromis mellem magtinteresser og gaveøkonomi
for hele naturen. Retten tester den enkeltes præferencer til grund for værdisættelserne.
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Ved Miljø- og Energiminister Svend Auken
Jeg vil gerne sige tak for denne her lejlighed og beklage, at jeg ikke var med på
Wilhjelm-udvalgets konference den 6. december, hvor jeg var nødsaget til at
sidde i samråd.
I forbindelse med økonomi, miljø og natur er en af de mest uhyggelige oplevelser jeg har haft, at en UNEP-økonom (UNEP er FN's miljøprogram) i 1993-94 i et
internationalt anerkendt tidsskrift gennemførte en økonomisk analyse af ExxonValdez uheldet i Prince William's Sound ud fra rent økonomiske betragtninger,
der viste, hvilken utrolig stimulerende effekt på Alaskas økonomi uheldet havde
haft. Pga. antallet af arbejdspladser, der blev skabt - ikke bare midlertidige, men
også varige arbejdspladser, opkomst i serviceindustrien, udvikling af nye teknologier osv. Analysen konkluderede endda, at hvis ulykken havde været dobbelt
så stor, så havde der været dobbelt så store økonomiske effekter af situationen.
Man kan også sige, at hvis vi gør en øget miljøindsats op på forskellige områder,
vil det have nogle betydelige økonomiske virkninger, forstået på den måde, at
bekæmpelsen af alvorlige forureningsproblemer meget vel kan optræde som positive elementer i en nationaløkonomisk opstilling. Det har ført til en betydelig
kritik af økonomernes arbejde med miljø- og naturspørgsmål.
Jeg synes imidlertid, det er glædeligt, at diskussionen er blevet mere og mere
konstruktiv, og at økonomerne hjælper os mere og mere, når det drejer sig om
natur- og miljøpolitiske spørgsmål. Det er imidlertid ikke det samme som, at de
gør nok. De økonomiske analyser er stadigvæk præget af et meget kort tidsperspektiv, og af at man ikke tager den fulde konsekvens af sine egne antagelser.
F.eks. er det meget vanskeligt at få økonomiske ministerier og økonomiske organisationer til at indregne miljøomkostninger og miljøgevinster i costbenefitanalyser. Vi er alle enige om, at det hører med i en retvisende økonomisk
analyse, men alligevel er det utrolig svært at få det medtaget. Når man eksempelvis skal opgøre omkostningerne ved energipolitikken, er det meget sjældent,
at man i opgørelsen ser inkluderet, hvor store gevinster vi har på det miljømæssige område, eksempelvis i forbindelse med prisen på fjernelse af CO2. Og ser
man på samlede økonomiske analyser over, hvordan det går i et land, er det
stadigvæk sådan, at man bliver glædeligt overrasket, når miljø- og naturpolitiske
analyser bliver inddraget.
Derfor var den sidste rapport og rapporten fra 1998 fra Det Økonomiske Råds
Formandskab, set fra mit synspunkt, opløftende læsning og jeg håber meget, at
denne konference vil bidrage til, at vi får en endnu mere konstruktiv dialog.
Oscar Wilde har givet denne ukærlige karakteristik af sine samtidige: "They
know the price of everything and the value of nothing". Det er selvfølgelig med
til at sætte fingeren på det centrale punkt for dagens konference: Hvor langt gi
27

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

Ministertale

ver det mening og hvor langt kan vi komme med at sætte værdier på vores brug
og misbrug af naturen - pengeværdi og andre værdier?
Som sagt har miljøfolk længe været frustrerede over den ringe vægt hensynet til
naturen bliver tillagt i samfundets prioriteringer. Det gav sig i firserne udslag i
stadig mere højlydte krav om udbygning af nationalregnskabet, så det afspejlede de reelle omkostninger ved nedslidning af naturen: ressourceforbrug, forurening og tab af biologisk mangfoldighed. Tilsvarende har velfærdsteoretikere kritiseret nationalregnskabet for ikke at afspejle de sociale omkostninger ved måden at producere på, ligesom analyserne ikke forholder sig til fordelingspolitiske
problemer.
Begge typer kritik blev dengang afvist af de fleste økonomer, som argumenterede med at nationalregnskabet jo kun er indrettet sådan, at det redegør for den
økonomiske aktivitet i samfundet. Bruttonationalproduktet er ikke et indeks for
velfærd - hverken socialt eller miljømæssigt. At det ofte bliver brugt sådan i den
offentlige debat er ikke økonomernes skyld, siger de - det er politikernes og mediernes ansvar.
Men kritikken resulterede i to typer forsøg på at forny nationalregnskabet. Det
ene var, at en række velfærdsøkonomer gav sig i kast med at vise, at det ikke er
alle dele af den reale økonomiske aktivitet, der kommer til syne i pengeøkonomien (f.eks. er det store arbejde, der laves i husholdningerne, ikke afspejlet), og
ved tidsstudier fandt de frem til, at værdien af dette arbejde nok lagde 50% til
det samfundsprodukt, der måles i nationalregnskabet, og at husholdningerne rådede over et "kapitalapparat" af samme størrelsesorden som industrien.
I øvrigt er en af forklaringerne på, at Danmark har et relativt højt BNP (ud fra
disse analyser), at vi har et relativt højt udgifts- og skattetryk, der netop er en
konsekvens af, at vi har flyttet en meget betydelig del af aktiviteterne ud af husholdningsøkonomien og ind i den officielle økonomi.
Miljøøkonomer på deres side gav sig derimod til at regne på de omkostninger
ved nedslidning af naturen, der ikke kommer til syne i nationalregnskabet. Der
blev udregnet grønne nettonationalprodukter for en række lande hvor skovhugst, indvinding af fossile brændsler, jordforringelser, forurening osv. var indregnet. Det blev vist, at nedslidningen af "naturkapitalen" gav nedadgående justeringer af BNP med helt op til 11-13% i lande som USA, Tyskland og Japan og
op til 16-18% i lande som Indien, Indonesien og Kina.
Samtidig har en række miljøøkonomer forsøgt sig med at værdisætte naturens
tjenesteydelser, altså naturens evne til at omsætte vores affald, nedbryde giftstoffer, rense luften og vandet, dæmpe jorderosion, bestøve kulturplanter osv.,
og - ikke mindst - dens rekreative og kulturelle værdier. I 1997 fremlagde en
gruppe amerikanske økonomer under ledelse af Robert Costanza et studie, hvori
de opgjorde hele biosfærens økonomiske værdi til et sted mellem 16 og 54 billioner US-dollars, med 33 billioner som et gennemsnitsskøn. Det var det dobbelte
af hele den globale økonomi, som den fremgik af nationalregnskaberne, og består helt overvejende af tjenester, der ligger uden for pengeøkonomien. Næsten
2/3 af disse tjenester ydes af havene og deres omsætning af næringsstofferne,
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især i de kystnære farvande. Mere end 1/10 af ydelserne udgøres af de rekreative og kulturelle værdier.
Alle den slags regnestykker kan naturligvis kritiseres, og det bliver de både af
økonomer, som diskuterer, om det er de rigtige størrelsesordener, og af økologer, som ikke bryder sig om, at naturværdier profaneres ved at blive udtrykt i
økonomiske termer. Disse forskellige forsøg har primært været drevet af de
"bløde" økonomers ønske om at få naturværdierne gjort synlige i debatten om
den økonomiske politik. Men i de senere år har vi også set en anden bevægelse:
et ønske fra de såkaldte "hårde" økonomer om at vide, om de efterhånden mange penge vi bruger på naturbeskyttelse og forureningsbekæmpelse er vel anbragt.
De første forsøg vi i Danmark gjorde på at få en bæredygtigheds-/miljøpolitisk
analyse af den økonomiske politik, blev en kærkommen lejlighed for Finansministeriets meget dygtige eksperter til at sætte et ekstremt kritisk lys på miljøpolitikken, så det blev den økonomiske vurdering af miljøpolitikken og ikke den
miljøpolitiske vurdering af den økonomiske politik, der blev resultatet. (Man skal
aldrig undervurdere dygtige menneskers evne til at vende ting på hovedet! Det
er heldigvis korrigeret nu, så det sidste forsøg vi har gjort - synes jeg - er blevet
meget vellykket).
Man har også - med rette - interesseret sig for, om vi har fundet en passende
balance mellem regulering, brug af økonomiske instrumenter og offentlig varetagelse af opgaverne, og i stigende grad er der jo blevet en alliance mellem miljøfolkene og økonomerne på spørgsmålet om anvendelse af økonomiske instrumenter, anvendelse af markedsøkonomiske instrumenter, grønne afgifter osv. Et
af punkterne i vismændenes rapport er jo en kritik af vandmiljøplanerne, hvor
man siger: Kunne man ikke have opnået et betydeligt bedre resultat ved anvendelse af de økonomiske instrumenter i stedet for ved anvendelse af de mange
normer og reguleringer? Og der er ingen tvivl om, at der deri ligger en betydelig
sandhedsværdi, men det var ikke politisk muligt.
Man har fundet ud af fra OECD's side, at blot ved at fjerne alle de negative effekter af tilskuds- og skattepolitikken på energiområdet inden for OECDområdet, ville vi alene ved hjælp af den manøvre være i stand til at leve op til
vores forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen. Og i stigende grad er dette
med at bruge økonomiske instrumenter til at regulere den industrielle adfærd og
forbruger- og trafikadfærd kommet i forgrunden. Samtidig er også dens politiske
begrænsninger blevet afdækket ganske betydeligt. Altså, der er noget ejendommeligt i forskellen mellem det, alle ved, der skal gøres og det, der er rigtigt
at gøre, og så hvad der er politisk muligt at gennemføre i et land. Men bare det,
at man afdækker, at tingene kunne gøres langt mere smidigt og fornuftigt ved
hjælp af økonomiske instrumenter, er i sig selv vældig værdifuldt.
Det er også vigtigt at få målt, om indsatsen står mål med befolkningens behov
og ønsker på naturområdet. En af de interessante ting i Det Økonomiske Råds
Formandskabs rapport er jo netop deres påpegning af, at der er et meget bredt
ønske i befolkningen om at prioritere naturforvaltningen, og meget store gevinster ved vores naturpolitik, men at det ikke afspejles i en tilsvarende prioritering
af naturbevillinger, og endvidere at naturbevillingerne ofte beslaglægges af me
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get store projekter, som f.eks. Skjern Å, som vi har gennemført. Det synes jeg
også er en rigtig påpegning og det er med til at skabe balance i diskussionen.
I Vismandsrapporten bliver der givet en teoretisk fremstilling af mange af de
problemer, der er forbundet med at redegøre for mål og midler i naturpolitikken,
og deres konkrete analyse af målene for og resultaterne af de senere års naturforvaltning har givet alle stof til eftertanke. Desværre kan jeg ikke her gå ind i
en mere detaljeret diskussion heraf, men vil indskrænke mig til et par mere
principielle kommentarer.
Først om forsigtighedsprincippet: Vismændene noterer, at manglende viden om
en række naturvidenskabelige sammenhænge og værdien af de enkelte naturgoder giver en usikkerhed, der kan begrunde anvendelsen af dette princip,
navnlig når der er risiko for, at noget uerstatteligt går tabt. Det er jeg naturligvis
glad for, for det er en stadig kamp for Danmark at få forsigtighedsprincippet anerkendt som et grundlæggende udgangspunkt i de internationale miljøforhandlinger. Det er fantastisk godt, at EU nu har slået fast, at forsigtighedsprincippet
skal gennemtrænge alle beslutninger i EU - altså ikke kun ligge til grund i miljøpolitikken, men i alle politikker inden for EU.
Men vismændene lægger til, at der ikke er noget, vi kan tillægge absolut værdi i
økonomisk forstand. For hvis vi gør det, vil vi i princippet være forpligtet til at
opretholde disse værdier uanset omkostningerne, om vi så skal bruge alle tilgængelige ressourcer på det. På den anden side er der visse absolutter, som vi
ikke kan se bort fra. Vismændene peger her på de såkaldte 'livsunderstøttende
funktioner' og behovet for at identificere kritiske nedre grænser for uerstattelig
naturkapital, og det turde være indlysende, at der er ting, det ikke giver mening
at tage stilling til på basis af økonomiske analyser og værdisætning. Vi er selv
natur, og naturen i sin helhed er grundlaget for vores eksistens.
Det kan måske være svært at forstå for dagens rige byboere, der henter deres
ressourcer overalt på kloden - dem den indiske miljøøkonom Gadgil kalder "biosfærefolket". Men dem han kalder "økosystemfolket" - de fattige bønder, som
henter deres eksistensgrundlag i de umiddelbare omgivelser - er ikke i tvivl. For
dem kan den lokale nedslidning af naturgrundlaget hurtigt blive katastrofal. Den
hyppige overudnyttelse af de fælles frie goder (eller det økonomerne kalder frie
goder, dvs. at der ikke er nogen pris på det eller ikke nogen omsætningsværdi
på markedet) er blevet kaldt 'the tragedy of the commons'. Det drejer sig om, at
den enkelte bruger af en naturkapital, som mange er fælles om, ikke har nogen
økonomisk grund til at tage hensyn til den samlede virkning af alle brugeres anvendelse.
Vismændene diskuterede de problemer, det rejser i havfiskeriet. Lad mig blot
lægge til, at langt-rækkende luftforurening, forurening af floder og grundvandsreservoirer, ozonlagets udtynding, tab af biodiversitet og de menneskeskabte
klimaforandringer hører til i rækken af de problemer med de frie fælles ressourcer, som vi er nødt til at finde internationale løsninger på.
Vi kan heller ikke se bort fra de moralske aspekter, der indgår i beslutninger om
vores brug af naturen. Der kan for det første rejses helt grundlæggende
spørgsmål om det rigtige i at sætte menneskets behov i centrum for værdisæt
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ningen, som vismændene selv bemærker. Vi er som bekendt ikke alene på kloden. Men selvom man accepterer det menneskecentrerede udgangspunkt for de
økonomiske betragtninger, så er der stadig moralske aspekter i vores beslutninger, vi ikke kan se bort fra. Tag Basel-konventionens forbud mod OECDlandenes eksport af farligt affald til de fattige lande. De centrale dele af bæredygtighedsdiskussionen er også en moralsk diskussion. Det gælder både
spørgsmålet om en retfærdig fordeling af jordens ressourcer mellem alle dens
beboere og hensynet til de kommende generationer.
Det er naturligvis meget fristende at ryste disse spørgsmål af sig ved at henvise
til, at "det er en vanskelig opgave at kvantificere bæredygtighedsbegrebet", som
vismændene skrev det i 1998. Det er da også hævet over enhver tvivl, at det
kan være vanskeligt med sikkerhed af fastslå, at en given aktivitet er bæredygtig. Til gengæld er det ofte let at se, når den ikke er det.
Al sund logik fortæller os, at en bæredygtig anvendelse af de levende ressourcer
ikke i længden kan overstige deres reproduktionstempo, og at der må være en
nedre grænse for, hvor små artsbestande og naturområder kan tåle at blive.
Men efter den rene økonomiske logik kan det kun betale sig at følge en bæredygtig hugst- eller fangststrategi for arter, der reproduceres hurtigere end penge
i banken.
Det centrale spørgsmål er, i hvilket omfang det er meningsfyldt at tale om at
substituere naturkapital med andre former for kapital. Hvis vi f.eks. bruger den
nødvendige andel af de fossile brændslers værdi til at udbygge energisystemer
baseret på vedvarende energi, som kan producere tilsvarende energimængder,
så har vi substitueret naturkapital til fast kapital på en måde, vi har lov til at kalde bæredygtig - men vel at mærke kun, hvis vi samtidig holder atmosfærens
indhold af drivhusgasser på et niveau, der ikke giver farlige klimaforandringer.
Andre substitueringer må man have sin alvorlige tvivl om. Mere undervisning i
naturhistorie kan naturligvis ikke erstatte tabet af natur. "Substitueringsantagelsen er ikke uproblematisk," som vismændene skrev det i 1998. Den gælder kun
for mindre ændringer i naturkapitalen, og der er kritiske grænser, vi ikke kan
tillade os at overskride - "visse absolutter", som jeg sagde det før.
Når alt det er sagt, så skal der ikke herske tvivl om, at jeg hilser både de bløde
og de hårde økonomers arbejde med miljø- og naturøkonomi velkomment. Jeg
er ikke i tvivl om, at det vil give en underbygning af behovet for at nedsætte og
omdirigere ressourceforbruget, både af hensyn til fordelingen af goder i nutid og
fremtid og af hensyn til naturen selv. Jeg tvivler heller ikke på, at det vil give os
bedre muligheder for at prioritere naturbeskyttelsen og finde mere omkostningseffektive måder at bruge de midler, der er til rådighed for naturbeskyttelse.
Det er derfor med min helhjertede opbakning, at vi har lagt os i selen for at opruste Miljø- og Energiministeriets miljøøkonomiske kompetencer. Økonomernes
arbejde har allerede ført til i hvert fald to meget vigtige indsigter: Den første som også er vand på økologernes mølle - er påpegningen af de mange huller,
der skal udfyldes i vores viden om naturen og dens processer og dens tålegrænser, for at de økonomiske analyseværktøjer kan anvendes meningsfyldt. Det er
en opgave, vi allerede arbejder intensivt med, og konkretiseringen af vores vidensbehov er en central del af Wilhjelm-udvalget opgave. Dialogen med økono
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merne om, hvad de savner for at løfte deres del af opgaverne, er derfor en meget vigtig opgave - ligesom vi jo havde meget stor glæde af økonomernes arbejde i forbindelse med Bichel-udvalget.
Selv er jeg fascineret af den grundlæggende usikkerhed, der er om noget så tilsyneladende elementært som arternes antal. Herhjemme skønner man, at der
måske er tre gange flere arter end de 10.000, der allerede er fundet, og globalt
er der ved at være konsensus omkring et antal, der ligger på små ti gange de
kendte ca. 1,5 millioner arter.
Den anden indsigt er erkendelsen af den stærkt stigende rekreative værdi, vi
tillægger naturen, inklusive den rene oplevelsesværdi og de æstetiske kvaliteter.
I dag er der flere penge i at sende folk på oplevelsesture i bil på savannen og i
båd på havet for at fotografere hvaler, end der er i at dræbe dyr og sælge deres
kød. Der er også flere penge i at føre turister rundt i tropeskove end i at samle
frugter og bær og drive subsistenslandbrug. For nylig anslog en gruppe af verdens førende miljøøkonomer, at 45% af indtægterne på en australsk landbrugsbedrift om 20 år vil kunne komme fra vandfiltrering, CO2-binding, kontrol med
forsaltning af jorden og opretholdelse af den biologiske mangfoldighed - indtægter, der i dag ikke betyder noget for bedriften.
Herhjemme har AKF vist, at boliger i nærheden af søer og skove koster betydelig
mere end huse uden udsigt til disse naturherligheder, og Alex Dubgaard har vist,
at den rekreative værdi af især de bynære skove langt overstiger deres værdi
som træproducenter. Det er et skift i præferencer eller værdier, der understreger nødvendigheden af den solidaritet med kommende generationer, der ligger i
bæredygtighedstanken: at vi ikke må indskrænke deres valgmuligheder. Holdninger til naturen ændres, og ny viden fører til nye valg. Vi er også taknemmelige for, at det ikke lykkedes at føre hedens opdyrkning helt igennem. Vi synes, at
den særprægede natur er mere værd som herlighedsværdi end som kornmark.
Skiftet i præferencer er selvfølgelig muliggjort af vores velstand. Vi behøver ikke
at frygte, at der ikke er mad nok - i vores land. Men det skyldes nok så meget,
at den vilde natur er ved at blive en mangelvare globalt set, og at den forlængst
er blevet det i vores eget land. Vi freder og beskytter og bevarer og genopretter
for at opretholde mangfoldigheden af naturtyper og arter i vores eget land. Der
er heldigvis pæne resultater at vise der, hvor vi virkelig har gjort en indsats. Men
det er ingen hemmelighed, at det i høj grad er en kamp mod uret. Rødlisten fra
1997 og Habitatrapporten fra efteråret 2000 viser en dansk natur - som tilfældet
også er i vores nabolande - under meget stærkt pres.
I vores lille, gennemkultiverede land er udgangspunktet for forvaltningen af naturen nærmest ensidigt bestemt af befolkningens behov og af befolkningens
holdninger. Naturforvaltning handler i høj grad om livskvalitet: Vi skal finde en
balance mellem produktion, natur og rekreation. Der skal være en klar sammenhæng mellem den indsats, vi gør på natur- og miljøområdet, og så arbejdet
på at forbedre befolkningens levevilkår i almindelighed.
Det er jo flot at tænke på, at i en krisetid som 1930'erne med massearbejdsløshed og store økonomiske problemer blev den mest visionære naturpolitik formuleret i Danmark af Thorvald Stauning og hans regering. En miljø- og naturpo
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litisk indsats med vægt på bedre boliger med lys og luft og grønne områder; en
byplanlægning med vægt på parker, kolonihaver, idrætspladser og gang- og cykelstier ud til byernes omgivelser; nedsættelse af arbejdstiden og længere ferie;
ferieopsparingsordninger; feriefond; sommerhusbebyggelser under Dansk Folkeferie for folk med jævne indkomster; beskyttelse af landets strande mod bebyggelse og fri adgang til dem for hele befolkningen, og at få alt dette til at
hænge sammen med en aktiv naturbeskyttelsesindsats. Alt dette blev lanceret i
en krisetid i 1930'erne, og oven i købet med en nok så rigelig økonomisk støtte
til mange af disse aktiviteter.
Dengang var der ingen tvivl om sammenhængen mellem befolkningens adgang
til naturen og et aktivt friluftsliv og folkesundheden i Danmark. I dag, hvor så
mange har stillesiddende indendørs arbejde, skulle der være endnu mindre
grund til at betvivle det. Det burde være almindelig sund fornuft. Økosystemer
er under pres over det meste af kloden, og den internationale miljødebat betoner i stadig højere grad den centrale nødvendighed af at opholde økosystemernes integritet.
I september udsendte UNDP, UNEP, Verdensbanken og World Resources Institute deres tilbagevendende rapport om verdens ressourcer - denne gang under
titlen: 'People and ecosystems'. Lad mig bare her til slut citere indledningen af
forordet til denne rapport:
"Der er tider, hvor den allervanskeligste beslutning er at anerkende det
indlysende. Det er indlysende, at verdens nationaløkonomier er baseret
på goder og ydelser, der stammer fra økosystemerne. Det er også indlysende, at selve menneskelivet afhænger af økosystemernes fortsatte evne til at forsyne os med en mangfoldighed af goder."
Det forekommer mig at være et sundt udgangspunkt for vores egen naturforvaltning og vores bistand til andre dele af verden for at beskytte og forvalte deres natur. Det er op til os at klargøre, hvad en bæredygtig anvendelse af økosystemerne vil betyde i praksis, og at træffe de nødvendige beslutninger. Naturvidenskaberne står over for store udfordringer. De sociale videnskaber skal arbejde med i denne proces, og økonomien bør blive et vigtigt redskab til at synliggøre valgmuligheder og hjælpe os med at prioritere, selv om økonomerne så lidt
som nogen anden enkeltvidenskab alene kan give svarene. Men vi skal selvfølgelig først og fremmest beskytte naturen, fordi vi har en mangfoldighed af gode
grunde til at beskytte den og til at bruge den på en forstandig måde.
Tak.
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Ved vismand Jørgen Birk Mortensen, Det Økonomiske Råd
Der ligger to grundlæggende spørgsmål bag noget af det, jeg vil sige.
Jeg vil fortælle lidt om Det Økonomiske Råds rapport, som har været omtalt en
hel del gange. Men jeg vil også fortælle lidt om nogle erfaringer fra vores arbejde i Wilhjelm-udvalget, nogle af de problemer og udfordringer, der dukker op for
en økonom.
Ministeren har fremlagt en række gode grunde til at interessere sig for natur og
biodiversitet; men man kan jo også have en noget mere snæver indgang til det:
Hvorfor skal en økonom beskæftige sig med natur og biodiversitet? Peter Kemp
citerede en tidligere vismand, der mente, at det var et lidt tyndt felt for økonomer at arbejde med. Jeg vil dog alligevel argumentere for, at det er et overordentlig interessant område for økonomer at kaste sig ud i. Derfor har vi skrevet
et kapitel om det i efteråret og har tidligere - i 1998 - også behandlet emnet
bæredygtighed.
Grunden til det er selvfølgelig, at økonomisk aktivitet forudsætter menneskelig
aktivitet, og grundlaget for det er naturligvis natur og biodiversitet. Samspillet
mellem naturgrundlaget, de økonomiske muligheder og de mennesker, der er til
stede. Det er selvfølgelig interessant at udvide økonomiske modeller, så de også
omfatter samspillet med naturen. Det må være en naturlig opgave for økonomer. Det er i øvrigt også en rolle, som Det Økonomiske Råd har fået ved en
lovændring: at man også skal studere dette samspil.
Et andet spørgsmål, som jeg gerne vil gøre lidt ud af, er: Hvordan kan man bruge økonomi konstruktivt til at sikre natur og biodiversitet? Det spørgsmål, tror
jeg, falder ind under begge betegnelser i Svend Aukens terminologi (både den
'bløde' og den 'hårde' økonom). Jeg mener, vi dér kan yde nogle bidrag til prioriteringer, samt med hensyn til, hvordan man kan sikre en større effektivitet i
naturforvaltningen (det Svend Auken kaldte den 'hårde' økonom). Det at sikre,
at man inden for det budget som ministeren har til rådighed kan nå længere i
retning af målsætninger, det synes jeg må være ganske interessant.
Endvidere mener jeg, at økonomer har noget at byde på mht. valg af styringsinstrumenter. Det er jo klart, at den ændring af naturen, som foregår, delvis skyldes den måde vi har indrettet vores økonomiske system på, og den måde vi
agerer på økonomisk. Hvis det er den, vi skal have ændret, må en indsigt i det
økonomiske system være interessant og kunne give nogle ideer.
Endelig det sidste, som også hører med til, hvad økonomer kaster sig ud i:
Hvem får fordelene ved at man gennemfører et projekt eller en ny politik, og
hvem skal bære omkostningerne? Dette er et emne, politikere altid er interes
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serede i. Er der nogle, der får fordelene, og andre, der må bære udgifterne, eller
er det de samme? Det hører med i et rimeligt beslutningsgrundlag.
At naturen giver anledning til en række værdier, som det må være væsentligt at
synliggøre, gjorde Svend Auken ganske udmærket opmærksom på. Den anden
side af det her er, at når vi ønsker at sikre naturen og bevare biodiversitet, har
det selvfølgelig også nogle omkostninger. Vi forsøgte derfor at opgøre, hvad der
bruges i den offentlige naturforvaltning, og det undrede os, at beløbet ikke var
større. Jeg synes, at man med en vis rimelighed kan sige, at i forhold til den interesse, der er omkring området, er de direkte offentlige udgifter ikke store. Man
kan sige, at der derudover også er andre typer af udgifter. Via sin regulering går
man jo ind og pålægger en række lodsejere, landbrugere og skovejere nogle
omkostninger, og det er selvfølgelig også noget, der skal tages hensyn til.
En anden pointe, som vi har gjort noget ud af er, at prioriteringer er uundgåelige. Det diskuteres altid, om man meningsfuldt kan sammenligne forskellige politik-emner; men vores politikere skal jo sammenligne dem: Skal man overføre
penge fra sundhedsbudgettet til naturforvaltningen? Der skal laves nogle samlede rammer. Uanset om man mener det er meningsfyldt eller ej, så skal den opgave løses. Det gælder jo også på en række andre områder, at der kan være
forskellige komponenter, som har betydning for vores velfærd, og umiddelbart
ser de meget forskellige ud.
Hvis det drejer sig om, at vi tager noget olie op fra Nordsøen og bruger overskuddet fra denne produktion til at bygge nogle vindmøller, kan man sige, at vi
så samtidig kunne dække fremtidige behov, og at det var uproblematisk. Men
man kan også sige, at der er forskellige velfærdskomponenter, som man principielt kan hævde er usammenlignelige. Men det er politikernes opgave at vælge
imellem dem, og det er det, der er baggrunden for, at vi kalder det 'de uundgåelige prioriteringer'. Der er en formulering fra vores rapport, som jeg holder af:
"Spørgsmålet er ikke, om natur og biologisk mangfoldighed kan og bør prioriteres i forhold til andre goder som eksempelvis uddannelse og sundhed, men alene
efter hvilke principper, det skal ske." For de beslutninger skal tages, og de bliver taget. Og når man er i stand til at prioritere, så værdisætter man jo også
sådan 'implicit': Selvom der ikke sættes tal på, så siger man noget om, hvor
meget vi vil afgive på ét område for at få noget mere på et andet område. Det
er jo en slags værdisætning og et forsøg på at gøre disse værdier synlige. Problemet ved det er, at værdier som er vanskelige at opgøre ikke bliver synlige i
debatten, og derfor får de for lav vægt. Det er et argument, der står ganske
stærkt i økonomkredse. Der er nogle af de her værdisætningsmetoder, som er
omdiskuterede, men hvis man ikke gør et forsøg på at værdisætte, så ender det
ofte med, at den pågældende dimension ikke får en rimelig vægt i beslutningsprocessen.
Så vi mener, der er behov for metoder til at afdække befolkningens ønsker. Det
vil sikkert også interessere politikerne, hvis man kunne give dem mere information om befolkningens ønsker - også i forbindelse med den politik, der føres over
tid: Er der sammenhæng i den? Er der en slags konsistens i den? Det behøver
der jo ikke at være, men hvis der sker ændringer i den måde, man rang-ordner
tingene, kan man spørge: Hvad var grunden til det? Selvfølgelig skal man have
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lov til at ændre præferencer og målsætninger; men det kan være interessant at
se, om der også er en forklaring på den slags skift, hvis man kan afsløre dem.
Det her er vist noget af det Svend Auken kaldte den 'hårde' økonom: interessen
for, at indsatsen også er samfundsøkonomisk effektiv. Egentlig burde det jo ikke
være særlig kontroversielt, at man forsøger at komme så langt for det budget,
der er til rådighed. Det er jo klart, at hvis ikke man har fået tilrettelagt sin politik, så den er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig, kunne man enten komme
længere i retning af sine målsætninger, eller man kunne bruge beløb på andre
områder, som også har en samfundsmæssig interesse: sundhed, uddannelse
osv. Så det, at man skal have størst mulig effekt i forhold til målsætningerne,
bør ikke være kontroversielt.
Man kan også formulere det lidt mere positivt eller aggressivt ved at sige, at hvis
det er muligt for hver krone man investerer på området at øge den samlede effekt, så er det et argument for, at området skal tildeles en større andel af det
samlede offentlige budget, fordi det man da får pr. investeret krone er blevet
mere i forhold til andre områder.
Endvidere kan man sige, at det er erfaringen, at hvis projekter og foranstaltninger mislykkes - og det påkalder sig som regel stor pressebevågenhed - så er
man også med til at undergrave befolkningens interesse for at finansiere indsatsen.
Endelig vil jeg nævne betydningen af at skabe forståelse for reguleringens berettigelse. Det mener jeg er et specielt påtrængende problem på naturområdet
og på landbrugsområdet. Dialogen mellem dem man ønskede at regulere og
dem der regulerede har ikke altid været så heldig - også vurderet mht. reguleringens effektivitet. Det er meget vigtigt, at man får skabt forståelse for det
hensigtsmæssige og det rimelige i den regulering, man introducerer.
Endelig kan man sige, at økonomer har nogle erfaringer med valg af instrumenter, og at der nok stadig er plads til en højere grad af anvendelse af økonomiske
instrumenter på naturområdet. Det er i øvrigt også interessant, at det var en
hed debat for ti år siden, om man i det hele taget på miljøområdet kunne anvende økonomiske instrumenter. Det er i dag blevet en helt anden debat, og vi
har f.eks. et grønt afgiftsforslag fra Det Økologiske Råd. Lad os benytte økonomiske styringsinstrumenter, hvor de er effektive.
Naturområdet er en udfordring, sammenlignet med andre områder under miljøog energiministerens område. Energiområdet er måske det mest simple. Sådan
noget som at fastsætte målsætningen for CO2-politikken er f.eks. rimelig simpelt. Man vedtager, at man vil reducere med så og så mange tons CO2-udledning
pr. år. Selve det at formulere målsætningen er meget enklere, end det er for
naturforvaltningsområdet. Det fremgår også af nogle spændende diskussioner,
vi har haft i Wilhjelm-udvalget: Hvad der er idealet mht. hvordan vi skal bevare
eller ændre naturen, kan der diskuteres længe om.
Så selve det at formulere målsætninger er faktisk vanskeligere på naturområdet,
end det er på andre områder, og det gør, at der næsten med sikkerhed må være
et tab i effektivitet: Når ikke man helt ved, hvad man vil, kan man heller ikke
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tilrettelægge en effektiv politik. Der skal komme tab, og det er jo et problem.
Selvfølgelig må man så prøve at nå frem til en så præcis formulering af målsætninger som mulig, for man kan kun styre rigtigt, hvis man ved, hvor man vil
hen. Og der er selvfølgelig mange grunde til, at det er vanskeligt.
Der er en manglende indsigt i komplekse processer, bl.a. pga. et datagrundlag,
der i mange henseender er mangelfuldt. Det betyder, at vi nok har været lidt
dristige og provokerende ved i Det Økonomiske Råd at vurdere politikken. Noget
af det, der specielt har interesseret os er, hvordan man kan aggregrere informationer fra et stort økonomisk system til nogle centrale størrelser. Tilsvarende vil
vi også gerne se på naturområdet, og vi har faktisk fået hjælp fra et par biologer
fra Zoologisk Museum, der har hjulpet os til et lidt mere kvalificeret bidrag på
det område. Og det, der fascinerede os ved deres tilgang var, at man også forsøgte at inddrage, hvad man havde lavet i udlandet, og at bruge metoder, der
gav mere overblik og mere systematisk brugte kvantitative data.
Når man kaster sig ud i sådan noget, opdager man altid, at der er dataproblemer. Der skal stor dristighed til at lave de første gennemregninger; men forhåbentlig kan man provokere så meget, at datagrundlaget bliver bedre og metoderne bliver videreudviklet.
I Wilhjelm-udvalget er vi nogle gange stødt på en formulering, bl.a. baseret på
nogle OECD-vurderinger, om at indsatsen her i landet er over middel, men resultatet er under middel. Det kan man reagere meget forskelligt på. Nogle vil sige, at hvis det er tilfældet, skal vi bruge flere penge. Andre vil afvise denne
strategi. Det antyder jo, at effektiviteten ikke er så stor. Der kan være gode forklaringer på, at det er vanskeligere her i landet at føre naturpolitik, end det er i
andre; men det havde været bedre, at indsatsen (målt med ressourcerne) var
under middel og resultatet var langt over middel. Så det har jeg syntes var en
udfordring.
Jeg vil gerne argumentere for, at økonomiske analyser er nyttige, og det tror
jeg, de fleste kan være enige om: at der skal være en vis plads for økonomiske
analyser. Men specielt i forbindelse med vores arbejde i efteråret synes jeg, at
empiriske analyser og mere principielle overvejelser baseret på økonomisk teori
kan være særdeles nyttige redskaber i naturforvaltningen, blandt andet i forbindelse med det, som Alex Dubgaard vil tale lidt mere om: Hvordan man kan inddrage folks præferencer i beslutningsgrundlaget.
Der er én vigtig pointe, som jeg synes skal med, når man taler om den økonomiske tilgang. Det er, at økonomer er specielt interesserede i at høre noget om
præferencer, når folk er underkastet en budgetbetingelse. Altså, at antyde, at
man både vil have et bedre sundhedssystem og have en bedre kvalitet i naturen
- det er ikke så interessant. Det, der er interessant, det er: Hvor meget er man
villig til at ofre? Hvis man selv stod med sit budget, hvor meget ville man så afgive til dette område? Det er i den relative vurdering, at man så at sige afslører
sin reelle betalingsvilje. Det er ikke alle metoder, der er lige gode til det, men
det er specielt det, vi er interesserede i, når man skal prioritere.
Der er også noget økonomisk teori, der er interessant på området: Hvorfor opstår der markedsfejl? Hvorfor er det på dette område nødvendigt med en offent
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lig indsats at gribe ind og skabe nogle regler osv.? Men det er jo ikke kun i markedsdelen af økonomien, at der er fejl. Der er i høj grad også fejl i regulerings-,
eller den offentlige del af økonomien. Svend Auken var inde på det i forbindelse
med, at man har andre former for sektorpolitik, der modarbejder det, der er
hensigterne på miljø- og naturområdet. Koordinering i det, som økonomer kalder regulerings- eller politikfejl kan også give anledning til nogle gevinster, hvor
omkostningerne måske er meget beskedne.
Lad mig fortælle en lille historie. Det hedder 'Noahs Ark-problemet', og det er et
meget malende navn på dette problem. Det er blevet navnet for de økonomer,
som beskæftiger sig med biodiversitet. Det er problemet om, hvordan man skal
bevare biodiversitet. Problemet er selvfølgelig, at Noah skulle bygge sin ark, han
får bygget den, og så skal han have nogle dyr med. Og så opdager han jo, at
der kun er begrænset plads i Arken. Han kan ikke have alle med, og hvilke skal
så med? Det er jo sådan set biodiversitetsproblemet: Hvis ikke vi kan redde alt,
hvad skal vi så satse på? Hvordan skal vi fordele indsatsen? Så det er altså biodiversitetsproblemet med den vinkel, at der også er en budgetramme for hvad
man kan, og hvad skal vi så satse på?
Det giver under nogle specielle omstændigheder en meget "smuk" formel, som
økonomer kan lide. Den minder nemlig meget om andre ting, man kender fra
projektvurdering, men der er et par pointer knyttet til den formel. Den er nemlig
for det første væsentlig mere generel end da den første gang blev formuleret.
Der er to forhold, der også har betydning. Det er for det første i hvilket omfang,
vi påvirker overlevelsessandsynligheden for den art, vi ønsker at beskytte, når vi
gennemfører et projekt. Det andet er, hvor mange kroner vi giver ud. Hvad får
vi ud af den indsats sammenholdt med, hvad vi kunne opnå ved at satse en krone på en anden art. Hvordan påvirker vi dens overlevelsessandsynlighed? Og
hvad er det så, der er grundene til, at vi ønsker at bevare en art? Arten kan have en speciel karismatisk udstråling: Der er nogle, det er lettere at samle penge
ind til end andre. Men der kan også være mere biologisk begrundede kvaliteter,
biologisk særegenhed. Det lille problem mener jeg er et interessant bidrag til
denne her diskussion.
Jeg vil her til slut runde af med at sige "Ingen enkeltperson eller faggruppe har
tilstrækkeligt med viden og indsigt til at afgøre, hvilket ideal for naturen samfundet skal stræbe efter." - Og da specielt ikke økonomerne.
Og med hensyn til de uundgåelige prioriteringer: Det er vigtigt, at man forsøger
at tilrettelægge en effektiv politik, så man opnår noget, der er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Vi mener, at der mangler overblik i naturforvaltningen,
og at der er meget, der tyder på, at rekreative værdier bør opprioriteres, bl.a.
nær de steder, hvor folk bor.
Der er desuden et par ideer fra vores diskussion af afgifter: Afgifter er velegnede
til at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget, og en lidt mere raffineret
kvælstofafgift er et slags 'pantsystem' for kvælstof: Man betaler en afgift, når
man køber, og derved er kvælstof i ens input i landbruget, og så får man lov til
at fradrage det, der kommer ud på en accepteret måde, nemlig i de produkter
man frembringer.
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Endelig mener jeg, at vi skal undersøge muligheden for at udlicitere naturvenlig
drift af arealer. Det er én måde at bruge et økonomisk styringsinstrument. Man
kan også tilbyde en bestemt pris. Problemet er, at der altid er lodsejere, der ikke
vil være med, men uanset hvordan man ønsker at styre, så har man et problem:
Enten skal man ind og fratage lodsejerne hele eller en del af ejendomsretten og
give dem en erstatningspris. Alligevel mener vi, at udlicitering også er noget,
man burde afprøve.
En af Det Økonomiske Råds hovedpointer var, at vi må have et bedre grundlag
for prioriteringer. Der er kommet et forsvindende lille beløb på den nye finanslov
til dette. Det når man ikke langt med.
Tak.
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Opgørelse af naturværdier i penge

Ved lektor Alex Dubgaard, Landbohøjskolen.

8.1

Indledning

Formålet med økonomisk værdisætning er at levere information til den politiske
og administrative beslutningsproces om styrken af borgernes præferencer for
miljøgoder m.m. – målt som hypotetisk betalingsvilje for disse goder. Økonomisk værdisætning opgør miljøværdier m.v. i monetære enheder. Det skyldes
ikke, at penge anses for værdifulde i sig selv – eller at et gode først betragtes
som værdifuldt, når det er opgjort i penge. Penge fungerer som universel værdimålestok for markedsomsatte goder. Hvis et miljøgode kan opgøres i penge, er
det muligt at sammenholde den samfundsmæssige værdi af godet med omkostningerne ved at frembring eller bevare det. Denne form for økonomisk effektivitetsopgørelse (cost-benefit analyse) er det primære formål med økonomisk værdisætning.
Dette oplæg er et sammendrag af en udredning, der er udført som led i Wilhjelmudvalgets arbejde med at tilvejebringe et grundlag for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse.1 Udredningens formål er
at: (a) belyse det velfærdsøkonomiske teorigrundlag for værdisætning af biologisk mangfoldighed; (b) gennemgå den internationale litteratur og de empiriske
resultater af internationale og nationale værdisætningsstudier vedr. biologisk
mangfoldighed; og (c) undersøge mulighederne for at kvantificere den økonomiske værdi af danske projekter til bevarelse/forøgelse af den biologiske mangfoldighed gennem overførsel af værdisætningsestimater (benefit transfer) fra værdisætningsundersøgelser i sammenlignelige lande.
I det følgende resumeres det teoretiske grundlag for økonomisk værdisætning,
herunder de videnskabelige og filosofiske kontroverser som anvendelsen af økonomisk værdisætning har givet anledning til. Egentlige værdisætningsundersøgelser ligger uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer for udredningsarbejdet.
Men ved overførsel af værdisætningsestimater (benefit transfer) fra en række
værdisætningsundersøgelser i UK er der gennemregnet en række eksempler til illustration af den økonomiske værdi af danske naturprojekter. Det drejer sig om
følgende tre cases: Drastrup-projektet: (1) skovrejsning og naturgenopretning;
(2) Skjern Å-projektet; og (3) et scenarie vedr. forøgelse af biodiversiteten i de
danske nåletræplantager. I slutningen af dette resume vises gennemgås resultaterne af Drastrup-analysen.

1

Alex Dubgaard, Mikkel F. Kallesøe, Mads L. Petersen, Camilla K. Damgaard & Emil H.
Erichsen: Velfærd og økonomi i relation til biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse.
Udredning til Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med Wilhjelmudvalgets arbejde med
at frembringe et grundlag for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og
naturbeskyttelse. Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KVL. April 2001.
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Historisk baggrund

Værdisætning af miljøgoder er blevet praktiseret siden 1950'erne. Gennem de
sidste to årtier har der været en omfattende metodeudvikling på dette område,
og der er efterhånden gennemført en lang række empiriske undersøgelser. Målt
på antallet af publikationer er området i dag et af de hurtigst voksende inden for
miljøøkonomien. I boksen nedenfor ses de vigtigste trin i metodeudviklingen inden for økonomisk værdisætning. USA er førende på området, og her indgår
økonomisk værdisætning direkte i den miljøpolitiske beslutningsproces. Som det
fremgår af bilag I, har stigende krav om økonomiske efficiensanalyser i den
amerikanske miljølovgivning været en væsentlig drivkraft bag udviklingen af
værdisætningsmetoder i det hele taget. Også i en række europæiske lande som
UK, Holland, Norge og Sverige arbejdes der i betydeligt omfang med økonomisk
værdisætning. I UK indgår forskellige værdisætningsmetoder blandt de analyseværktøjer, der anbefales af miljømyndighederne. Hidtil har værdisætning af
miljøgoder ikke spillet nogen større rolle for tilrettelæggelsen af Danmarks miljøpolitik. Der kan dog spores en voksende interesse for området. Fx besluttede
Bicheludvalget, der for 1-2 år siden vurderede den danske pesticidpolitik, at der
skulle foretages undersøgelser af mulighederne for at opgøre den økonomiske
værdi af de miljøforbedringer, som et pesticidstop ville give anledning til, og
flere styrelser er for tiden i gang med at undersøge perspektiverne i at inddrage
økonomisk værdisætning i planlægnings- og politikevalueringsprocessen.
Udviklingen af økonomiske værdisætningsmetoder
1940'erne
Harold Hotelling lancerer ideen til rejseomkostningsmetoden.
1950'erne og -60'erne
Rejseomkostningsmetoden kommer i anvendelse.
1970'erne
Hedonisk værdisætning (huspriser m.v.) og den betingede værdisætningsmetode tages i brug.
1980'erne
Den betingede værdisætningsmetode gennemgår betydelig metodeudvikling. Stærk vækst i brugen som følge af amerikansk miljølovgivning.
1990'erne
Videnskabelig kontrovers om den betingede værdisætningsmetode.
Choice experiments (baseret på teknikker fra bl.a. markedsanalyse) kommer i brug. Stigende interesse for udvikling af benefit
transfer metoder.
41

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

8.3

Opgørelse af naturværdier i penge

Formålet med økonomisk værdisætning af miljøgoder

Den økonomiske teori, der benyttes til analyse af samfundets ressourceanvendelse, betegnes som neoklassiske velfærdsøkonomi. Neoklassisk økonomi er den generelle betegnelse for hovedstrømningen inden for den markedsorienterede økonomiske teori siden slutningen af attenhundredetallet. De centrale antagelser er,
at det enkelte individ/forbruger bedst selv kan afgøre, hvad der er godt for den
pågældende - deraf begrebet forbrugersuverænitet - samt at fuldkomne markeder
kan sikre en optimal anvendelse af samfundets ressourcer. Begrebet velfærdsøkonomi relaterer sig ikke til det socialpolitiske begreb velfærdsstaten, men til kriterier
for optimal ressourceanvendelse. Der er tale om en normativ økonomisk teori,
hvor det etiske grundlag er, at samfundets begrænsede ressourcer bør anvendes
så effektivt som muligt med henblik på optimering af den samfundsmæssige velfærd.
Den økonomiske aktivitet i samfundet medfører udledning af forurenende stoffer i forbindelse med både produktion og forbrug - samt andre former for miljøbelastning. Disse belastningsfaktorer påvirker miljøtilstanden i form af forringet luft- og
vandkvalitet, tab af biodiversitet og æstetiske værdier m.m. I neoklassisk økonomi
er det som nævnt en central antagelse, at effektive markeder alloker ressourcer
efficient – dvs. i overensstemmelse med forbrugernes præferencer og med den
bedst mulige udnyttelse af samfundets begrænsede ressourcer. For ikkemarkedsomsatte goder, herunder de fleste miljøydelser, eksisterer der ingen priser, som kan signalere forbrugerpræferencer og relativ knaphed til økonomiens
forskellige beslutningstagere. Prismekanismen leverer altså ikke incitamenter til at
udnytte sådanne ressourcer efficient. Derfor er en eller anden form politisk regulering påkrævet for miljøområdet.
Sammenhængen mellem miljøbelastning og ændring i miljøtilstanden kan beskrives ved anvendelse af fysisk-biologiske modeller, der principielt er i stand til at vise, hvor meget miljøbelastningen skal begrænses for at sikre en given miljøkvalitet. Som regel træffes miljøpolitiske beslutninger på grundlag af sådanne fysiskbiologiske analyser - suppleret med skøn over de samfundsmæssige omkostninger
som diverse miljøindgreb og -foranstaltninger vil medføre. Men dette er ifølge
velfærdsøkonomisk tankegang et politisk short-cut. Naturvidenskaben kan levere
oplysninger om effekten af menneskelige aktiviteter på luft, vand økosystemer
osv. Men naturvidenskabelige resultater fortæller ikke, hvordan man bør afveje
miljømæssige benefits over for andre goder. Det, man sammenligner, er inkommensurable størrelser, dvs. fysisk-biologiske variable på den ene side og økonomiske størrelser opgjort i monetære enheder på den anden. Så selvom miljøpolitikkens omkostninger (som regel) inddrages i beslutningsprocessen, er der ikke noget sammenligneligt mål for værdien af de miljøforbedringer, som indsatsen giver
anledning til. Man har derfor ikke et økonomisk grundlag for at afgøre, om samfundet ville have været bedre stillet ved en større eller en mindre ressourceindsats
på miljøområdet. En besvarelse af dette spørgsmål kræver, at omkostninger og
benefits måles i samme værdienhed – det vil i praksis sige penge. Formålet med
økonomisk værdisætning af miljøgoder er at opgøre miljøværdier i en monetær
måleenhed, som gør det muligt at afveje fordele og omkostninger ved miljøindgreb
mod hinanden – på samme måde som prismekanismen på markedet sender sig
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naler til producenterne, som bevirker at de må tage hensyn til forbrugernes ønsker.
I løbet af det tyvende århundredes første halvdel blev der udviklet metoder til
velfærdsøkonomisk vurdering af offentlige investeringsprojekters fordelagtighed
for samfundet. Disse metoder betegnes i dag som cost-benefit analyse. Anvendelsen af cost-benefit analyse var indtil for 2-3 årtier siden forbeholdt udgiftskrævende politiske tiltag, først og fremmest større infrastrukturinvesteringer.
Omkostningerne kunne man som regel opgøre på grundlag af (korrigerede)
markedspriser på de ressourcer, der medgik til anlæg og drift. Benefit-siden bestod for det meste i tidsbesparelser og reducerede transportomkostninger, der
også ret let kunne værdisættes ud fra markedspriser. Tab af miljøgoder var der
indtil for nylig ikke tradition for at indregne - i det mindste ikke i økonomiske
størrelser. Med den manglende monetarisering af miljøværdier er der risiko for,
at beslutningstagerne betragter miljøgoder som gratis i samfundsmæssig forstand. Som nævnt har den stigende opmærksomhed på miljøspørgsmål i løbet af
de sidste 3-4 årtier ført til udvikling af analysemetoder til økonomisk værdisætning af ikke-markedsomsatte goder. Formålet er ikke at tildele alle gratis-goder
en pris, som folk skal betale. Hensigten med økonomisk værdisætning er, at
miljøhensyn skal kunne indgå i samfundsmæssig projektvurdering (cost-benefit
analyser) på linje med markedsgoder.
Økonomisk værdisætning og cost-benefit analyse giver altså i princippet svar på,
hvad der samfundsmæssigt bør gøres på miljøområdet. De anvendte metoder
hviler imidlertid på etiske og politiske forudsætninger, der langt fra er ukontroversielle. Et afgørende spørgsmål er, i hvilket omfang det er etisk acceptabelt at reducere miljøets mange forskellige funktioner og facetter til monetære enheders endimensionale værdimål. Vi vil i det følgende se nærmere på de værdikategorier og
etiske antagelser, som velfærdsøkonomien opererer med i relation til natur- og
miljøværdier.
Det økonomiske gode- og værdibegreb
En ofte fremført kritik mod økonomisk værdisætning er, at ikke alt der har værdi
- som fx kærlighed og overholdelse af menneskerettigheder m.v. - kan eller bør
opgøres i penge. Denne holdning er ikke grundlæggende i modstrid med velfærdsøkonomiens godebegreb. Om det giver mening at værdisætte et gode økonomisk afhænger dels af, om der er tale om et knapt gode i økonomisk forstand,
dels af om det samfundsmæssigt anses for etisk og politisk acceptabelt at foretage afvejninger (substituere) mellem det betragtede gode og andre (økonomiske) goder.
Velfærdsøkonomisk begrundes værdi med individuelle præferencer for diverse
goder, markedsomsatte såvel som ikke-markedsomsatte, og viljen til at substituere mellem disse. Man måler værdien af en enhed af et givet gode som den
mængde af et andet (universelt) gode, individet er parat til at opgive til gengæld
for en (ekstra) enhed af det betragtede gode. Det universelle gode, der benyttes
som værdimåler, er som regel penge. Det skyldes som nævnt ikke, at penge har
værdi i sig selv, men at penge som generelt transaktionsmiddel er en måleenhed
for værdien af de mange forskellige reale goder, der indgår i forbrug og produktion. Substitution mellem goder er altså er forudsætning for opgørelse af værdi i
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velfærdsøkonomisk betydning, men hvilke goder, folk betragter som substituerbare eller ”omsættelige”, er etisk bestemt. Fx er der næppe mange, som vil acceptere handel med menneskelige organer, selvom det måske kunne give betydelige gevinster ud fra en ren nyttekalkule. Den nytteetiske tankegang, som
økonomisk værdisætning og cost-benefit analyse har rod i, støder her an mod
andre (deontologiske) etikker som rettighedsetik og pligtetik. Spørgsmålet er ikke, hvad man foretrækker, men hvad man skal eller ikke må - ifølge et etisk
princip.
De fleste økonomer vil afvise, at det giver mening at opgøre naturens absolutte
eller totale værdi. Naturen er en forudsætning for den menneskelige eksistens,
som vi kender den. På det niveau giver substitution derfor ingen mening - naturens absolutte værdi bliver uendelig stor. Det økonomisk værdisætning beskæftiger sig med er marginale ændringer i natur- eller miljøkvaliteten. Hvad, der
kan betragtes som marginale ændringer, afhænger bl.a. af fysisk-biologiske antagelser om naturens tålegrænser og etisk bestemte opfattelser af, hvad mennesket kan tillade sig i relation til naturen.
Ud over etiske barrierer er der spørgsmålet om hvilke goder, det giver mening at
værdisætte økonomisk. I økonomisk teori skelner man mellem frie goder og
knappe goder. Frie goder er ressourcer, der findes i en sådan overflod, at vi ikke
har nogen grund til at økonomisere med dem. De er derfor gratis i samfundsmæssig forstand. I Canadas vidtstrakte ødemarker er ren luft og rent vand
frie/gratis goder. Det gælder imidlertid ikke i tætbefolkede områder, hvor atmosfæren og vandmiljøet også bruges til bortskaffelse af en betydelig mængde affaldsstoffer. At sikre mennesker ren luft og rent vand her koster knappe ressourcer med alternative anvendelser - enten direkte i form af renseforanstaltninger
eller indirekte i form af alternativomkostninger ved begrænsning af den økonomiske aktivitet. At den luft, vi indånder, ikke er et markedsomsat gode, er uden
betydning for ræsonnementet. Det er som sagt ikke penge eller priser, der repræsenterer værdi i velfærdsøkonomisk forstand, men derimod tilfredsstillelsen
af borgernes præferencer for diverse goder. Økonomisk værdisætning er derfor
kun relevant for ikke-prissatte goder, der - på grund af deres knaphed - ikke kan
betragtes som gratis i samfundsmæssig forstand.
Værdimål
Velfærdsøkonomisk er et godes værdi ikke (nødvendigvis) identisk med godets
pris. Værdien af ændringer i et godes mængde eller kvalitet opgøres i velfærdsmål, typisk en variant af konsumentoverskuddet. Begrebet konsumentoverskud
tager udgangspunkt i det forhold, at man som forbruger ofte ville have været
villig til at betale et større beløb for den forbrugte mængde af et bestemt gode,
end det beløb man faktisk betaler - snarere end at undvære det pågældende
forbrug. Vi kan som eksempel tag en bro, hvor trafikanterne betaler for at passere og derved skaber en omsætning af en vis størrelse. Beløbet, som brokonsortiet på den måde indtjener, vil typisk være mindre end den samfundsmæssige værdi af broens ydelser i velfærdsøkonomisk forstand. Det skyldes, at trafikanternes marginalnytte ved en hel del af de passager, der foretages, overstiger
brotaksten. Betaler man fx 200 kr. for at passere en bro, men først ville have
fravalgt passage ved 250 kr., så har transaktionen givet et konsumentoverskud
på 50 kr. I en cost-benefit analyse opgøres værdien af de samlede benefits ved
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broen som indtægterne i form af bropenge plus summen af de enkelte trafikanters konsumentoverskud. Det er dette beløb – og ikke indbetalingerne – der skal
sammenholdes med de samfundsmæssige omkostninger ved at frembringe godet. En offentlig investering kan derfor godt være fordelagtig samfundsmæssigt
set, selvom brugerbetalingerne ikke står mål med omkostningerne – uden dermed at påstå at underskudsgivende broer nødvendigvis er gode samfundsinvesteringer.
Betragter vi et skovrejsningsprojekt, er tankegangen principielt den samme. Her
betaler publikum ikke for adgang, så de samfundsmæssige benefits i forbindelse
med friluftsliv udgøres af brugernes konsumentoverskud. Ideen med værdisætning er derfor at ”afsløre”, hvad hver enkelt bruger maksimalt ville have været
villig til at betale for at få mulighed for at bruge den nye skov, snarere end at
undvære skovrejsningsprojektet. De samlede benefits i forbindelse med friluftsliv
i skoven opgøres som summen af brugernes konsumentoverskud. Denne værdi
skal ifølge velfærdsøkonomisk tankegang indgå på linje med indtægterne fra
salg af træ og andre markedsgoder i en cost-benefit kalkule, hvor omkostninger
og indtægter/benefits afvejes mod hinanden for at vurdere projektets samfundsmæssige fordelagtighed.
Parallelt til begrebet konsumentoverskud findes der velfærdsmål i form af producentoverskud. I nærværende sammenhæng er de mest relevante producentoverskudsmål ressourcerente og jordrente. Ressourcerenten er det beløb, der er
tilbage, når salgsværdien af det producerede fratrækkes alle omkostninger i forbindelse med udnyttelsen af ressourcen – fx fiskebestande mineralforekomster
o.l. Den ressourcerente, der opnås ved udnyttelse af jord til landbrug og skovbrug m.v., betegnes normalt som jordrenten. Jordrenten udgøres af differencen
mellem afgrødens værdi og de samlede omkostninger ved dyrkning af jorden –
dvs. udsæd, gødning og kemikalier m.v. samt arbejdsaflønning, afskrivninger og
forrentning af maskiner og udstyr. Jord- eller ressourcerenten er altså ikke det
samme som værditilvæksten i produktionen (dvs. den samlede aflønning af produktionsfaktorerne arbejdskraft, kapital og jord) eller profitten (dvs. nettoafkastet til den investerede kapital). Det er den rene aflønning af den naturressource, der indgår i produktionen – efter at alle andre involverede ressourcer, herunder kapital investeret i maskiner og udstyr, er aflønnet svarende til de pågældende produktionsfaktorers værdi i bedste alternative anvendelse. Principielt
svarer jordrenten til den forpagtningsafgift, der kan betales for jord af en given
bonitet. Jordens økonomiske værdi kan man – ligeledes i princippet - opgøre
som nutidsværdien af den forventede (årlige) jordrente i al fremtid tilbagediskonteret med den relevante rentefod. I cost-benefit analyser af naturgenopretningsprojekter o.l. beregnes det samfundsmæssige afkast til det anvendte areal
på samme måde. Her er det blot de årlige benefits i form af konsumentoverskud
ved rekreativ anvendelse, øget biodiversitet, grundvandsbeskyttelse m.v., der
udgør indtægtssiden.
Når velfærdsøkonomien udelukkende ser producentoverskuddet som udtryk for
værdiskabelse på produktionssiden, så er der tale om en væsentlig indskrænkning af det, der traditionelt opfattes som økonomiske gevinster ved et projekt
eller en økonomisk aktivitet. Fx er det almindeligt at anse den beskæftigelse, der
skabes ved gennemførelse af et projekt, som et gode i sig selv. Man ser også
eksempler på, at øget omsætning eller øget værditilvækst i turisterhvervene be
45

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

Opgørelse af naturværdier i penge

nyttes som mål for samfundsmæssige benefits ved større naturgenopretningsprojekter o.l. I velfærdsøkonomisk teori er anvendelse af arbejdskraft og kapital
udtryk for omkostninger – og altså ikke benefits. Øget beskæftigelse eller øget
økonomisk aktivitet betragtes derfor ikke som goder i sig selv. Grundsynspunktet er, at disse produktionsfaktorer normalt har alternative anvendelser. Øget
beskæftigelse i fx turisterhvervene er alene en samfundsmæssig gevinst i det
omfang, den arbejdskraft, der overføres fra anden beskæftigelse, opnår bedre
aflønning og/eller bedre arbejdsforhold i den nye beskæftigelse. Kun i det omfang, et projekt reducerer arbejdsløsheden, kan man i en cost-benefit analyse
tillade sig at betragte arbejdskraft som gratis i samfundsøkonomisk forstand.
Miljøøkonomiske værdikategorier
Økonomisk værdisætning forudsætter et antropocentrisk natursyn, hvor værdien
af miljøgoder og naturressourcer udelukkende er bestemt af menneskelige præferencer. Disse præferencer kan til gengæld være mangeartede. Overordnet kan
den økonomiske værdi af biodiversitet opdeles i brugsværdier, optionsværdi og
ikke-brugsværdier:
-

Direkte brugsværdi er den nytte individer eller virksomheder opnår ved direkte anvendelse af naturen, enten i form af personlig anvendelse (af fx rekreative områder), eller som produktionsfaktor (fx grundvand, fiskebestande
m.m.).

-

Indirekte brugsværdi dækker en bred vifte af miljøets positive økologiske
egenskaber/ydelser. Det gælder bl.a. filtrering og nedbrydning af forurenende stoffer og skovenes CO2-lagring.

-

Optionsværdi defineres som værdien af at have mulighed for at benytte eksisterende miljøgoder, fx rekreative områder eller potentielle anvendelsesmuligheder for naturressourcer som følge af nye opdagelser eller uforudsete begivenheder.

-

Ikke-brugsværdier (non-use values) er værdier, som mennesker tillægger
naturgoder uafhængigt af deres anvendelse. Det kan dels være et udtryk for
tilfredsstillelse ved bevidstheden om naturværdiers, fx arters, blotte eksistens
(eksistensværdi), dels et ønske om at tage hensyn til kommende generationers velfærd (testamentarisk værdi).

Velfærdsøkonomiens antropocentriske natursyn skal altså ikke forstås som en
tilgang, der udelukker moralsk begrundede hensyn til naturen. Hvad eksistensværdi udspringer af, kan være vanskeligt at fastslå, men mange ser det
utvivlsomt som en moralsk forpligtelse at bevare arter og økosystemer. Det betyder ikke, at det velfærdsøkonomiske værdibegreb dermed inkorporerer miljøets egenværdi i biocentrisk forstand. Dyr og planter m.v. kan ikke indgå som
agenter (selvstændige subjekter) i den velfærdsøkonomiske model. I velfærdsøkonomisk forstand er ”miljøetiske” værdier et udtryk for menneskers opfattelse
af moralske forpligtelser over for ikke-menneskelige eksistenser - og vilje til at
ofre noget af hensyn til disses "velfærd". Eller - når det drejer sig om testamentariske værdier - en etisk forpligtelse over for kommende generationer.
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Værdisætnings- og prissætningsmetoder

Der findes forskellige tilgange til monetariseringen af ikke-markedsgoder. Det
drejer sig om hhv. præferencebaserede og ikke-præferencebaserede metoder.
De præferencebaserede metoder tager udgangspunkt i økonomiske adfærdsrelationer i form af efterspørgselsfunktioner eller marginale betalingsviljefunktioner. Dvs. den sammenhæng mellem pris og efterspurgt mængde, som man ville
kunne iagttage, hvis godet blev omsat på et marked. Man prøver med andre ord
at afsløre folks betalingsvilje (fx over skatten) for goder, som ikke har en markedspris. Den estimerede betalingsviljefunktion for et ikke-markedsgode afspejler individernes afvejning af det pågældende gode over for forbrug af markedsgoder. Værdien af en given miljøindsats udtrykkes gennem velfærdsmål, opgjort
som ændringer i konsumentoverskuddet som følge af kvalitets- eller mængdeændringer for det betragtede miljøgode. Vi kan som eksempel betragte foranstaltninger til begrænsning af grundvandsforurening. At værdisætte en sådan
politik vil sige at afsløre, hvor meget folk maksimalt vil opgive af forbrugsmuligheder/indkomst for at sikre, at grundvandet overholder nærmere specificerede
renhedsstandarder.
De ikke-præferencebaserede metoder kan betegnes som prissætning. Prissætningsmetoder tager ikke udgangspunkt i individernes økonomiske adfærd, men
typisk i omkostningerne ved at realisere en given miljømålsætning. Ser vi igen
på grundvandseksemplet, kan overholdelse af de politisk vedtagne grænseværdier for nitrat og kemikalier prissættes til de samfundsmæssige omkostninger
ved at begrænse forureningen til et niveau, der er foreneligt med renhedsmålsætningen. Omkostningsrelationer er naturligvis uhyre relevante, når en miljøpolitik skal vurderes. Men prissætningen viser ikke, om befolkningens betalingsvilje står mål med omkostningerne – eller om der evt. er betalingsvilje for en
endnu større indsats. Prissætning kan derfor ikke besvare det grundlæggende
spørgsmål om, hvordan samfundets knappe ressourcer bør allokeres mellem
miljøhensyn på den ene side og opfyldelse af andre menneskelige behov på den
anden.
Prissætningsmetoder
De hyppigst anvendte metoder inden for prissætning omfatter følgende:
-

Alternativomkostningsmetoden: Monetariserer en ikke-markedsmæssig miljøressources ydelser ud fra omkostningerne ved at sikre tilsvarende goder
gennem alternative foranstaltninger. Fx kan ”prisen” på rent grundvand til
drikkevandsforsyning opgøres som omkostningerne ved at rense forurenet
grundvand for nitrat og div. kemikalier. Metoden fortæller ikke, om forbrugernes præferencer/betalingsvilje i relation til drikkevandets renhedsgrad er
større eller mindre end omkostninger ved at overholde den givne standard.

-

Den førte miljøpolitiks omkostninger: Her prissættes et (bevaret) miljøgode
ud fra de omkostninger, en given beskyttelsespolitik medfører. Fx kunne
”værdien” af den danske urfugl sættes til de omkostninger, det offentlige
påtog sig til bevarelsesforanstaltninger. Heller ikke her behøver der at være
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overensstemmelse mellem størrelsen af de afholdte omkostninger og befolkningens betalingsvilje for alternative foranstaltninger til artens bevarelse.
-

Retableringsomkostninger: Et miljøgodes pris kan sættes lig omkostningen
ved tilvejebringelsen af et tilsvarende miljøgode et andet sted. Sløjfes et
vandhul i forbindelse med et anlægsarbejde, kan det prissættes som omkostningerne ved at etablere et tilsvarende vandhul i et nærliggende område.
Metoden er begrænset til miljøressourcer, som det er muligt at genskabe
med nogenlunde identiske kvaliteter. Selvom det evt. er fysisk muligt, er det
ikke givet, at den berørte befolknings betalingsvilje for godet står mål med
retableringsomkostningerne.

-

Dosis-responsmetoden: Adskiller sig fra ovenstående metoder ved at der
indgår fysisk-biologisk funktionsbeskrivelse af sammenhængen mellem graden af miljøbelastning (dosis) og miljøeffekt (respons) - fx udledt fosformængde ⇒ eutrofiering af vandmiljøet ⇒ reduceret fiskebestand. Opgøres
den økonomiske skadevirkning af varierende forureningsomfang som tabet af
producentoverskud/ressourcerente i fiskeriet, er der tale om et velfærdsmål –
og dermed værdisætning i velfærdsøkonomisk forstand. Da metoden benytter markedspriser til monetarisering af de fysisk-biologiske størrelser, er anvendelsesområdet begrænset til miljøpåvirkningers betydninger for produktionen af markedsgoder - såsom fisk, mens tab af fx rekreativ kvalitet ikke kan
opgøres, medmindre der suppleres med præferencebaserede værdisætningsmetoder.

Som omtalt giver prissætning ikke nødvendigvis et velfærdsøkonomisk korrekt
mål for den samfundsmæssige værdi af benefits ved miljøpolitiske tiltag. Men
prissætningsmetoder er generelt lettere/billigere at anvende end præferencebaserede værdisætningsmetoder – og derfor ret udbredte. Prissætning skal dog ikke altid betragtes som en nødløsning. I visse tilfælde giver værdisætning ikke
meget mening i en politisk sammenhæng. Et godt eksempel er Danmarks bestræbelser på at reducere udledningen af drivhusgasser. På globalt plan giver
det (i princippet) mening at værdisætte de forventede skader som følge af drivhuseffekten. Men Danmarks bidrag til den globale drivhuseffekt er så lille, at en
værdisætning af den marginale effekt, som Danmarks udledning af drivhusgasser har for Danmark selv, er uden mening. Man kan derimod sige, at Danmark
med de indgåede klimaaftaler har påtaget sig en forpligtelse til at reducere sit
udslip af drivhusgasser i nærmere bestemt omfang. Realisering af denne målsætning er forbundet med omkostninger, bl.a. i form af meromkostningerne ved
produktion af grøn energi. Når et miljøprojekt, fx skovrejsning, som ”biprodukt”
bidrager positivt til opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse, er det relevant at prissætte denne effekt som de samfundsmæssige omkostninger ved
bedste alternative reduktionsform, fx udbygning af vindmøllekapaciteten til havs.
Værdisætningsmetoder
Værdisætningsmetoder opdeles i direkte og indirekte metoder. For begge kategorier er der tale om estimation af efterspørgselsrelationer, som kan danne
grundlag for beregning af velfærdsmål/konsumentoverskud.
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Indirekte værdisætningsmetoder søger (typisk) at identificere folks betalingsvilje for ikke-markedsgoder gennem iagttagelse af deres efterspørgsel af
markedsgoder, der er komplementære til "forbruget" af det betragtede ikkemarkedsgode. Et oplagt eksempel på komplementaritet er udgifterne til transport i forbindelse med besøg i rekreative områder. Kravet om komplementaritet
til et markedsgode betyder, at indirekte metoder kun kan anvendes til værdisætning af miljøgoders brugsværdi.
-

Rejseomkostningsmetoden er blevet benyttet siden 1950’erne. Ved at sammenholde den relative besøgshyppighed med de besøgendes transportafstand/-omkostninger til et rekreativt område estimeres en efterspørgselsfunktion for de rekreative muligheder, som området tilbyder. Ud fra den
estimerede efterspørgselsfunktion beregnes de rekreative ydelsers økonomiske værdi som konsumentoverskuddet ved at benytte området.

-

Den hedoniske værdisætningsmetode fokuserer på sammenhængen mellem
miljøkvalitet og markedspriser. Den mest udbredte variant er husprismetoden, der måler betalingsviljen for miljøgoder ved at sammenholde husprisforskelle med variationen i diverse miljøvariable – så som afstand til rekreative
områder, udsigt, støjbelastning osv.

-

Afværgeomkostningsmetoder værdisætter miljøkvalitet ved at sammenholde
husholdningers omkostninger til diverse beskyttelsesforanstaltninger med
forureningsgraden i forskellige områder. Det kan fx være køb af drikkevand
på flasker som funktion af vandværksvandets forureningsgrad, eller andre
foranstaltninger til beskyttelse mod forurening.

De indirekte metoder har den fordel, at værdisætningen ikke er baseret på subjektive tilkendegivelser, men folks faktiske økonomiske adfærd. Deres begrænsning er, at det som nævnt kun er muligt at værdisætte miljøgoders brugsværdi,
idet værdisætningen er baseret på komplementaritet i forbruget af hhv. markedsgoder og ikke-markedsgoder.
Direkte værdisætningsmetoder er ikke baseret på komplementaritet mellem
markeds- og ikke-markedsgoder. Der opstilles i stedet hypotetiske markeder for
tilvejebringelse af fx miljøgoder. Repræsentativt udvalgte respondenter udspørges herefter om deres betalingsvilje, fx for en nærmere specificeret forøgelse af
biodiversiteten i et bestemt område. Gennem det sidste par årtier har direkte
værdisætningsmetoder vundet stigende udbredelse. Det skyldes ikke mindst, at
disse metoder (i princippet) kan benyttes til værdisæting af alle værdikategorier,
herunder ikke-brugsværdier. De i dag anvendte direkte værdisætningsmetoder
kan rubriceres inden for to hovedgrupper:
-

Den betingede værdisætningsmetode, Contingent Valuation Method (CVM),
er i dag den hyppigst anvendte værdisætningsmetode. På baggrund af et
nærmere specificeret scenarium for frembringelsen af et miljøgode udspørges
respondenterne om deres betalingsvilje for godet.

-

Conjoint analyser, der oprindelig er udviklet til markedsanalyse, har i de senere år vundet stigende udbredelse inden for økonomisk værdisætning af
miljøgoder. Til forskel fra betinget værdisætning udspørges respondenten ik
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ke direkte om sin betalingsvilje. I stedet rangordner respondenten forskellige
varianter af samme generiske gode, hvor et af attributterne er godets pris.
De direkte værdisætningsmetoder har som nævnt et bredere anvendelsesområde end de indirekte metoder, men den manglende forankring i faktiske markedstransaktioner betyder, at resultaterne har hypotetisk karakter. Af samme
grund har hypotetiske værdisætningsmetoder mødt betydelig modstand – inden
for såvel som uden for det økonomiske fagområde. Vi vil i det følgende se nærmere på den mest anvendte og mest kritiserede af disse metoder – den betingede værdisætningsmetode.
Den betingede værdisætningsmetode
Den betingede værdisætningsmetode – eller Contingent Valuation Method (CVM)
– tager som nævnt udgangspunkt i et scenarium for bevarelse/frembringelse af
et ikke-markedsgode, fx et miljøgode. Efter at have fået beskrevet godets karakter og reglerne for dets frembringelse og tilgængelighed bliver de udvalgte
respondenter bedt om at oplyse deres betalingsvilje (fx over skatten) for det pågældende gode. Der er udviklet forskellige interviewteknikker og statistiske metoder, som bl.a. skal afsløre om respondenterne udviser strategisk adfærd ved
sådanne undersøgelser, og om den bagved liggende økonomiske adfærd i det
hele taget kan betegnes som rationel i velfærdsøkonomisk forstand.
Betalingsviljespørgsmålet findes i to hovedvarianter:
-

Åbne spørgsmål (open-ended): Hvor meget vil du maksimalt betale for at
have/få adgang til godet?

-

Ja-nej-spørgsmål (dichotomous choice): Er du villig til at betale X kr. for at
have/få adgang til godet? Her varieres beløbet X systematisk mellem forskellige grupper af respondenter.

Umiddelbart minder dichotomous choice formatet om en opinionsundersøgelse,
hvor man spørger folk, om de ville stemme ja eller nej til gennemførelse af fx
Skjern Å-projektet. Selvom der er lighedspunkter, er der i økonomisk henseende
afgørende forskel på værdisætning og afstemning. Som nævnt fører betinget
værdisætning frem til et velfærdsmål i form af konsumentoverskud. Dvs. at det
er præferencer i form af økonomiske efterspørgselsrelationer, der estimeres. En
folkeafstemning, hvor man kan stemme ja eller nej til et forslag, registrerer også
individuelle præferencer, men ikke i en form, der (umiddelbart) kan omsættes til
et økonomisk velfærdsmål. En ja- eller nej-stemme angiver, om politikkens gennemførelse foretrækkes frem for nul-alternativet; men de afgivne stemmer indeholder ikke information om stemmeafgivernes betalingsvilje.
Den betingede værdisætningsmetodes relevans
Selvom den betingede værdisætningsmetode har opnået betydelig udbredelse,
er der langt fra enighed om dens pålidelighed – eller berettigelse i det hele taget. De centrale spørgsmål er, om folk er i stand til at forholde sig økonomisk
rationelt til de miljøændringsscenarier, de skal tage stilling til, og om de svarer
ærligt på betalingsviljespørgsmålene.
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Et væsentligt problem er, at folk kan have svært ved at overskue den størrelsesorden, som den omhandlede ændring indgår i. Man taler i den forbindelse om
sequencing og nesting, der sammenfattende betegnes som embedding. Ved sequencing forstås, at betalingsviljen for et gode afhænger af dets orden i en sekvens af værdisætninger. Nesting optræder, når betalingsviljen ikke varierer (tilstrækkeligt) med omfanget af godet - fx at betalingsviljen for naturgenopretning
af 10.000 ha vådområde ikke afviger (væsentligt) fra betalingsviljen for et program, der omfatter100.000 ha. Test for denne form for problemer er en afgørende del af kontrollen med en værdisætningsundersøgelses troværdighed.
Strategisk adfærd defineres som en optræden, hvor individet ved at lyve om sine præferencer bringer sig tættere på tilfredsstillelse af sine præferencer. Fx kan
man forestille sig, at en respondent, der ønsker et bestemt miljøprojekt gennemført, vil overdrive sin (hypotetiske) betalingsvilje for projektet i forventning
om derved at påvirke den politiske beslutningsproces til fordel for vedtagelse af
projektet. Dichotomous choice formatet har den fordel, at respondentens mulighed for at overdrive sin betalingsvilje er begrænset af den ”pris”, der angives i
betalingsviljespørgsmålet. En anden overbudshypotese henviser til den fornemmelse af moralsk tilfredsstillelse, som folk antages at opleve ved at give penge
til et godt formål – eller i en værdisætningsundersøgelse erklære sig villige til at
betale (et anseeligt beløb) til det, der opfattes som et godt formål. Da der i hypotetiske betalingsviljeundersøgelser ikke skal erlægges nogen betaling, er det
naturligvis billigt at opnå en følelse af moralsk tilfredsstillelse gennem overbud –
hvis antagelsen, om at folk får en sådan oplevelse, ellers holder.
Kritikere af den betingede værdisætningsmetode mener, at de nævnte problemer er så alvorlige, at metoden er uden relevans. Kritikken er blevet imødegået
med både teoretisk og empirisk begrundede argumenter. Bl.a. henvises der til
en lang række værdisætningsundersøgelser, der synes at have givet realistiske
skøn over betalingsviljen for diverse miljøgoder.
Den amerikanske Kongres indførte i 1990 en olieforureningslov, hvor forurenerens erstatningsansvar fik stor vægt. Den ansvarlige myndighed på området,
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), blev efterfølgende
pålagt at udarbejde procedurer for værdisætning af ikke-markedsværdier med
henblik på at indregne disse i fastsættelsen af skadeserstatninger. NOAA nedsatte et panel bestående af fremtrædende økonomer til at vurdere den betingede værdisætningsmetodes anvendelighed i denne sammenhæng. NOAA-panelet
opstillede en række kriterier for, om en betinget værdisætningsundersøgelses
resultater kan betragtes som pålidelige. Hvis disse forudsætninger er opfyldt,
kan den betingede værdisætningsmetode, ifølge NOAA-panelet, vurderes som
tilstrækkeligt pålidelig til at kunne danne udgangspunkt for vurdering af (bl.a.)
miljøskader (Ibid).

8.5

Overførsel af benefit-estimater

Gennemførelse af værdisætningsundersøgelser er både tids- og ressourcekrævende. Man ser derfor en stigende interesse for at ”genbruge” resultaterne af
allerede gennemførte værdisætningsundersøgelser – betegnet som benefit
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transfer i den engelsksprogede litteratur. Ved benefit transfer foretages en
overførsel af værdisætningsestimater eller værdisætningsfunktioner fra et undersøgelsesområde (dvs. et område, hvor der er gennemført en værdisætningsundersøgelse) til et projektområde (dvs. et område, hvor man ønsker at værdisætte et planlagt projekt). Der sondres mellem tre metoder til benefit transfer:
(1) overførsel af enhedsværdier; (2) overførsel af justerede enhedsværdier; og
(3) overførsel af hele værdisætningsfunktionen fra den oprindelige undersøgelse.
Den enkleste fremgangsmåde er at overføre enhedsværdier, fx den estimerede
betalingsvilje pr. ha genoprettet naturområde. Ofte vil det være påkrævet at justere enhedsværdierne, fx ved at tage hensyn til indkomstforskelle mellem undersøgelsesområdet og projektområdet. Den metodemæssigt mest tilfredsstillende fremgangsmåde ville være at overføre hele den estimerede værdisætningsfunktion fra den oprindelige undersøgelse - med forskellige forklarende variable i form af socioøkonomiske og geografiske karakteristika m.v. Databegrænsninger sætter dog ofte snævre rammer for, hvor meget der på denne måde kan kalibreres på de oprindelige benefit-estimater.
Med de begrænsede muligheder for at korrigere på tallene bliver udvælgelsen af
velegnede værdisætningsundersøgelser det afgørende kriterium for pålideligheden af den foretagne benefitestimat-overførsel. Desvousges et al. (1992)2 opstiller 5 kriterier for udvælgelse af værdisætningsundersøgelser til brug for
overførsel af benefitestimater:
-

De benyttede værdisætningsundersøgelser bør leve op til state-of-the-art
kriterier for økonomisk værdisætning

-

Undersøgelserne bør således indeholder regressionsresultater, der beskriver betalingsviljen som funktion af socioøkonomiske karakteristika m.v.

-

De værdisatte ændringer i undersøgelsesområdet skal være af samme art
som de ændringer, der forventes i projektområdet

-

Undersøgelses- og projektområdet skal i videst muligt omfang indeholde
sammenfaldende karakteristika mht. til såvel naturforhold som anvendelsesmønster

-

De substitutionsmuligheder, som brugerne har mellem forskellig miljøgoder i
undersøgelsesområdet, skal svare til de substitutionsmuligheder, der findes i
projektområdet.

Eksperimenter med benefit transfer metoder viser, at der generelt knytter sig
betydelig usikkerhed til denne form for værdisætning af miljøgoder. Benefit
transfer anbefales dog som en - under visse betingelser - acceptabel fremgangsmåde af bl.a. amerikanske og britiske miljømyndigheder. Alt i alt ser det
ud til, at man kan få et indtryk af værdimæssige størrelsesordener for diverse
miljøgoder gennem benefit transfer, men policy-analyser bør så vidt muligt baseres på data indsamlet gennem primære undersøgelser.
2

Desvousges, W. H., Naughton, M. C & Parsons, G. R. (1992): Benefit Transfer: Conceptual Problems in Estimating Water Quality Benefits Using Existing Studies, Water Resources Research, vol. 28, No. 3, pp 675-683.
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Cost-benefit analyse af Drastrup-projektet

Gennemførelse af primære værdisætningsundersøgelser ligger uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer for nærværende udredning. Men ved overførsel af værdisætningsestimater fra engelske og danske værdisætningsundersøgelser er der gennemregnet eksempler til illustration af den økonomiske værdi af
danske naturprojekter. I det følgende gennemgås som eksempel en cost-benefit
analyse af Drastrup-projektet.
Drastrup-projektets primære formål er at sikre rent grundvand og flere rekreative muligheder til Ålborg kommunes borgere. Ud over disse miljømæssige brugsværdier giver projektet øget biodiversitet i området. I det følgende opgøres
værdierne af grundvandsbeskyttelse, rekreative anvendelsesmuligheder og CO2binding samt eksistensværdien af øget biodiversitet. Endvidere er nettoomkostningerne ved ændret arealanvendelse i form af mistet jordrente beregnet.
Arealanvendelse: Projektområdet udgør i alt ca. 1000 ha, heraf er ca. 100 ha
Frejlev by. Omkring 500 ha skal tilplantes med skov og hen ved 400 ha skal drives som vedvarende græsningsarealer. En del af jorden opkøbes af det offentlige, mens resten pålægges dyrkningsrestriktioner.
Værdi af grundvandsbeskyttelse: Der indvindes for tiden 2,2 mio.m3 vand
årligt fra Drastrup-området, svarende til ca. 1/3 af Ålborg Kommunes forbrug.
Det antages, at det eneste reelle alternativ til Drastrup-projektet på sigt vil være
at rense grundvandet for nitrat og pesticider. Derfor bruges rensningsomkostningerne som prissætningsmetode (alternativomkostningsmetoden).3 Omkostningerne ved at rense grundvand for pesticider og nitrat er på basis af oplysninger fra Miljøstyrelsen sat til 1,41 kr./m3. Det antages, at der fortsat vil blive
pumpet 2,2 mio. m3 om året. Herved bliver den årlige (renseomkostnings)besparelse - og dermed de årlige benefits af projektets grundvandsbeskyttelse - 3,1 mio. kr. Besparelsen optræder fra det år, hvor forureningen – i
projektets fravær - ville have gjort vandet ubrugeligt uden rensning. På grund af
de særlige geologiske forhold i området anses det for ret sikkert, at grundvandet
på sigt ville blive forurenet ud over grænseværdierne, hvis projektet ikke blev
gennemført. Derimod er det usikkert, hvornår denne tilstand ville indtræde. Det
antages her, at grundvandet kunne have været brugt som drikkevand i yderligere 10 år, for herefter at være ubrugeligt uden rensning. Over en uendelig
tidshorisont, og ved en diskonteringsrate på 3%, bliver nutidsværdien af grundvandssikringen i området knap 80 mio. kr.
Rekreativ værdi: Ålborg kommune er underforsynet med grønne områder, og
skovprocenten er kun halvdelen af landsgennemsnittet. Drastrup-projektet vil i
første række give forbedrede rekreative forhold til beboerne i Frejlev, Drastrup
og den sydvestlige del af Ålborg by, der ligger inden for cykel- eller gåafstand.
3

Alternativ kunne man have forsøgt at værdisætte projektets indflydelse på vandkvaliteten ved at undersøge folks præferencer/betalingsvilje for drikkevandvand med varierende kemikaliekoncentrationer. Prissætning, ud fra en antagelse om at de lovbestemte
normer for drikkevand skal overholdes, tilsidesætter altså velfærdsøkonomiens antagelse
om, at værdi udspringer af individuelle præferencer.
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Områdets størrelse taget i betragtning er det sandsynligt, at det også vil tiltrække besøgende fra andre dele af Ålborg. Den lokale brugsværdi af de forbedrede
rekreative muligheder er værdisat ved anvendelse af husprismetoden (hedonisk
værdisætning). Ved at opstille og estimere en husprisfunktion kan man isolere
skovens indflydelse på salgsprisen. Dermed fås et mål for husejeres betalingsvilje for at bo tæt på skov. Det blev undersøgt, hvad der er sket med huspriserne i det parcelhusområde, som ligger i den sydlige del af byen Frejlev. Undersøgelsen viser, at Drastrup-projektet har resulteret i en husprisstigning på i gennemsnit 237.000 kr. – vel at mærke ud over den almindelige prisstigning på huse (se Hasler et al., 20014). Der ligger 395 huse i det analyserede område. Multipliceret med stigningen på 237.000 kr. giver det en rekreativ (nutids)værdi af
projektet på godt 90 mio. kr. Som nævnt kan det forventes, at Drastrupområdet også vil blive brugt af folk fra andre dele af Ålborg-området. Den estimerede rekreative brugsværdi er derfor et underkantskøn. I et mere omfattende
projekt kunne de resterende rekreative værdier estimeres ved benefit transfer,
fx fra en netop afsluttet (contingent valuation) undersøgelser af betalingsviljen
for adgang til nyanlagte skove i Københavns- og Herningområdet.
CO2-binding: Der rejses i alt omkring 500 ha skov i Drastrup-området. Skoven
binder CO2 i den vedmasse, der opbygges på arealet gennem opvækstperiode,
og skovrejsningen medvirker derved til opfyldelse af Danmarks. Da skoven bliver
fredsskov, vil der i princippet altid være en stående vedmasse på arealet, og
skoven fungerer dermed som permanent CO2-lager. På grundlag af tidligere undersøgelser foretaget af Skov- og Naturstyrelsen antages det, at der bindes ca.
8 t/år i 90 år. Denne mængde CO2 kunne som tidligere nævnt prissættes udfra
alternativomkostningsmetoden, fx omkostningerne ved at reducere CO2udledningen gennem større satsning på grøn energi. Her er det dog for nemheds
skyld valgt at bruge CO2-afgiften på 100 kr./t som proxy for de marginale CO2reduktionsomkostninger. Med en binding af 8 ton CO2/ha/år og en pris på 100
kr./ton giver det for de 500 ha en nutidsværdi på godt 12 mio. kr. (ved 3% kalkulationsrente).
Eksistensværdi af biodiversitetsforøgelse: Drastrup-projektet forventes at
øge biodiversiteten i området. På landsplan er effekten af Drastrup-projektet
naturligvis marginal, men projektet kan betragtes som en del af de omfattende
danske skovrejsnings- og naturgenopretningsprogrammer, der på sigt vil få
mærkbar indflydelse på biodiversiteten i landet som helhed. I det perspektiv er
det rimeligt at antage, at Drastrup-projektets bidrag til forøgelsen af biodiversiteten i Danmark har en eksistensværdi på nationalt plan. I nærværende beregningseksempel er eksistensværdien af Drastrup-projektet værdisat via benefitestimat-overførsel fra en engelsk undersøgelse af betalingsviljen for naturbevarelse/-genopretning i Somerset Levels plus Moors. Området (3.500 ha) består primært af lavtliggende arealer, der anvendes mere eller mindre ekstensivt til
landbrug. Der er ofte oversvømmelser om vinteren, hvilket skaber vigtige habitater for fugle og vandplanter. Formålet med beskyttelsesprogrammet er primært at sikre/øge den biologiske mangfoldighed i området. Det engelske undersøgelsesområdets karakteristika er kun delvis sammenfaldende med pro
4

Hasler, B., Damgaard, C.K., Erichsen, E.H., Kristoffersen H. & Jordal-Jørgensen, J.
(2001) (forthcoming): Rekreative værdier fra skov, sø og naturgenopretning, AKF Forlaget.
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jektområdets. Men de vigtigste biologiske variable anses dog for at være så
sammenlignelige, at værdiestimaterne for det engelske program er anvendelige i
relation til Drastrup-projektet. Benefit transfer er foretaget ved at korrigere de
estimerede benefits for undersøgelsesområdet med antal husstande og forskelle
i arealstørrelse. Overført til Drastrup-projektet bliver den beregnede eksistensværdi 50 øre pr. dansk husstand på årsbasis. Opgjort pr. arealenhed bliver
eksistensværdien af biodiversitetsforøgelsen omkring1.200 kr. pr. ha om året.
Over en uendelig tidshorisont, og en diskonteringsrate på 3%, svarer det til en
nutidsværdi på ca. 40 mill. kr. for området som helhed. Denne forsimplede benefit-overførsel er naturligvis forbundet med betydelig usikkerhed.
Skulle man gennemføre en egentlig værdisætningsundersøgelse af eksistensværdien i Danmark, ville det formentlig mest hensigtsmæssigt at se Drastrup-projektet i sammenhæng med de omfattende naturgenopretnings- og
skovrejsningsprogrammer på landsplan. Man kunne forestille sig et scenarium,
hvor 4-5% af det danske landbrugsareal - svarende til godt 100.000 ha - på lidt
længere sigt blev inddraget under grundvandsbeskyttelses- og naturgenopretningsprogrammer af samme type som Drastrup-projektet. Vender vi tilbage til
benefit-overførslen på 1.200 kr. pr. ha/år ovenfor, så skulle vi i en værdisætningsundersøgelse forvente at finde en samlet betalingsvilje på 120 mill. kr. på
årsbasis for biodiversitetsforøgelsens eksistensværdi på de 100.000 ha. Pr. husstand svarer det til en betalingsvilje på knap 50 kr. om året. Umiddelbart virker
denne størrelsesorden vel ikke urealistisk.
Mistet jordrente i landbruget: Før Drastrup-projektets start var der almindelig landbrugsdrift i det meste af projektområdet. Omkostningen ved ekstensivering og ophør med landbrug er opgjort på grundlag af landsgennemsnittet for
jordrenteniveauet på sandjord, der er beregnet til 2.150 kr./ha - inkl. EU-tilskud.
Med diskonteringsrater på 3% og 5% giver det jordværdier på hhv. 71.000
kr./ha og 43.000 kr./ha. Den faktiske handelspris befinder sig formentlig et sted
i dette interval. For de ca. 900 ha landbrugsjord i projektområdet bliver omkostningen godt 60 mill. kr., ved en diskonteringsrate på 3%.
Jordrente fra vedvarende græs: Om der her kan opnås en positiv jordrente
afhænger af, om arealet må kvælstofgødskes. Hvis der - som de fleste steder i
Drastrup-området - ikke må tilføres kvælstof, er jordrenten omkring nul. Om der
skal gives tilskud for at sikre afgræsning som led i arealplejen, er ikke undersøgt.
Jordrente i skovbruget: I projektområdet plantes der ca. 500 ha skov, som på
længere sigt kan levere træ. Træproduktionen forventes dog ikke at kunne give
nævneværdig jordrente på denne lokalitet. Ifølge beregninger foretaget af Skovog Naturstyrelsen for et skovrejsningsprojekt ved Kalundborg kan der forventes
en jordrente på omkring nul. Det betyder på den anden side, at omkostningerne
ved at rejse skoven antages at blive dækket af træproduktionen.
Konklusion: De beregnede omkostninger og benefits for Drastrup-projektet
(opgjort i nutidsværdier) ses i tabellen nedenfor. Ifølge beregningerne er Drastrup-projektet er særdeles fordelagtigt for samfundet, idet de forventede benefits overstiger omkostningerne med mere end halvanden hundrede mill. kr. i nutidsværdi – svarende til en samfundsmæssig værdiforøgelse på knap 180.000
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kr. pr. ha i forhold til fortsat landbrugsdrift. Denne store værdiforøgelse skal ses
som resultat af en særdeles fordelagtig placering af projektet, hvor flere benefits
opnås samtidigt. Som det fremgår af tabellen er det ikke mindst grundvandbeskyttelse (med omkring 80 mill. kr.) og den rekreative gevinst for husejerne i
området (godt 90 mill. kr.), der giver det gunstige resultat. Den estimerede eksistensværdi af biodiversitetsforøgelsen er derimod ”kun” i stand til at finansiere
to tredjedele af de samfundsmæssige omkostninger ved opgivelse af den hidtidige dyrkning af jorden. Med det forbehold, at beregningerne - især for biodiversiteten - er forbundet med betydelig usikkerhed, må det konkluderes, at naturgenopretningsprojekter især bør lokaliseres i områder, hvor der er vandindvindingsinteresser og tilstrækkeligt befolkningsunderlag til at give væsentlige gevinster i form af rekreative brugsværdier.
De velfærdsøkonomiske konsekvenser af Drastrup-projektet
(3% diskonteringsrate, afrundede beløb)
Omkostninger:
Mistet jordrente på 900 ha landbrugsjord
60 mio. kr.
Benefits:
Jordrente i skovbruget
0 kr.
Jordrente for vedvarende græs
0 kr.
Rekreativ værdi for husejere
90 mio. kr.
40 mio. kr.
Eksistensværdi af biodiversitet
80 mio. kr.
Grundvandsbeskyttelse
10 mio. kr.
CO2-binding
Velfærdsøkonomisk overskud
160 mio. kr.

8.7

Afsluttende bemærkninger

Økonomisk værdisætning af miljøgoder møder ofte modstand fra miljøorganisationer og i offentligheden. En del af forklaringen skal formentlig findes i divergerende etisk-politiske opfattelser af, hvad der kan betragtes som økonomiske
goder, og hvad der hører hjemme i andre værdikategorier. Hastigt voksende
miljøkrav har imidlertid medført stærkt stigende omkostninger til miljøpolitikken.
Det har ført til stigende interesse for instrumenter til vurdering af miljøpolitikkens økonomiske efficiens – dvs. om fordelene står mål med omkostningerne.
Hvad, der overordnet skal ofres på at frembringe/bevare miljøgoder, bestemmes
naturligvis politisk. Formålet med økonomisk værdisætning og cost-benefit analyse er ikke at erstatte den politiske proces med modelberegninger, men at levere information til de politiske og administrative beslutningstagere. Fortalere for
samfundsøkonomiske beregningsmodeller (det vil først og fremmest sige økonomer) erkender, at økonomiske metoder og modeller ikke kan inkorporerer alle
aspekter af virkeligheden. Men anvendelse af modeller i beslutningsprocessen
betyder, at de afvejninger, der ligger til grund for de trufne beslutninger, ikke er
en black box, som kun de involverede beslutningstagere kender indholdet af.
Indførelse af værdisætningsundersøgelser og cost-benefit analyser i miljøpolitikken vil betyde, at beslutningsgrundlaget vil blive klarere og de nødvendige afvejninger vil fremstå eksplicit.
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Bilag 1: Economic valuation in US law and administration

Late 1970's
Water Resources Council codifies the notion of non-market goods to as
part of policy analysis
-

Endorses use of Travel Cost Method and Contingent Valuation
Method

Early 1980's
Executive Order (by President Reagan) requires evaluation of potential
benefits and potential costs of any major regulatory action
-

Since then, the Environmental Protection Agency has funded
extensive research in environmental valuation methods

1980

Right to sue for environmental damages to natural resources (e.g. lakes,
forests) for states and federal agencies

1986

Dept. of Interior sanctioned use of CVM for measuring damages

1989

DC court of appeals directed govt. to give equal weight to use and nonuse values

1989

Exxon Valdez runs aground in Prince William Sound Alaska

1990

Congress passes Oil Pollution Act; damage recovery from oil spills provisions

1992

NOAA-panel holds hearings on admissibility of CVM estimates of lost
non-use values
-

Exxon funds sharp critique of CVM method

1993

NOAA-panel reports: ”...CV studies... reliable enough to be the starting
point of a judicial process of damage assessment”.

1994

NOAA issues regulations, which closely follow the panel=s recommendations.
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Naturens betydning for borgere og by- og
erhvervsudvikling

Ved formand for miljø- og forsyningsudvalget Johannes Poulsen, Kommunernes
Landsforening.

9.1

Budskaber

1. Kommunerne har stor egeninteresse i at bevare og beskytte naturen. Rigtigt
mange kommuner har erkendt, at en høj natur- og miljøprofil faktisk er en
væsentlig konkurrenceparameter.
2. I kommunerne sker der en interesseafvejning af en lang række hensyn. I
fremtiden må vi til en vis grad acceptere at byudviklingen fortsat vil komme
til at ske på bekostning af det åbne land. Det er jo ofte landbrugsland, med
et meget begrænset naturindhold.
3. Planlægningen i kommunerne er god, fordi den tager udgangspunkt i lokale
forhold og sikrer at alle interessegrupper kan komme til orde.
4. Det er fint at få de velfærdsøkonomiske betragtninger med ind i debatten,
men de skal udvikles og skal ikke stå alene. Fremover kan de blive et interessant bidrag til den lokale beslutningsproces.

9.2

Natur er et vigtigt element i en kommune

Mit indlæg tager udgangspunkt i kommunernes muligheder for at skabe og beskytte naturen, sammenholdt med borgernes ønsker og de ønsker og interesser,
der i øvrigt skal håndteres gennem den kommunale planlægning.
Indledningsvis vil jeg sige, at det er vigtigt at skelne mellem natur i byerne,
bynær natur og natur i det åbne land, når vi skal diskutere naturen i dag og i
fremtiden. Jeg vil derfor også i mit indlæg forholde mig til begge dele.
Generelt kan man sige, at kommunerne har stor egeninteresse i at bevare og
beskytte naturen. Nærheden til smukke naturområder og muligheden for rekreative aktiviteter i naturen er uden tvivl en meget væsentlig parameter for
kommunerne, når der gælder om at tiltrække og fastholde både borgere og
erhvervsliv.
Jeg er sikker på at langt de fleste mennesker sætter pris på en vis nærhed til
naturområder, og ingen er vist i tvivl om, at en god beliggenhed ved vand,
skov eller anden smuk natur er et eftertragtet gode, som også afspejler sig i
huspriser mv. Men herud over ser vi i kommunerne, at også mange virksomheder, der ikke er afhængige af nærhed til havn, jernbane eller motorvej, også
gerne vil placere sig naturskønt.
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I kommuner, hvor turismen spiller en stor rolle, har det selvfølgelig ekstra stor
betydning, at man kan tilbyde en smuk, ren og righoldig natur. Derfor ser vi i
øjeblikket mange kommuner, som både ved genopretning og beskyttelse af
den eksisterende natur, og ved at forbedre tilgængeligheden til naturen på et
bæredygtigt grundlag forsøger at tiltrække flere naturelskende turister.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at der er en vis konkurrence mellem kommunerne
om at tiltrække erhvervsliv og borgere. Denne konkurrence er ganske sund,
og er for mig at se netop med til at fremme en opprioritering af den lokale
natur- og miljøpolitiske indsats. Den tid, hvor nogen måske kunne tro, at en
aktiv erhvervspolitik skulle føres ved at tilbyde lempelige miljøkrav mv. er forbi, og rigtig mange kommuner har erkendt, at en høj natur- og miljøprofil faktisk er en væsentlig konkurrenceparameter.
Kommunernes indsats for at beskytte naturen sker ikke mindst gennem miljøarbejdet – både det mere traditionelle med miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, grundvandsbeskyttelse osv. og i de senere år ikke mindst på de frivillige områder som fx agenda 21, afvikling af pesticidanvendelsen, grønne
indkøb, omstilling til økologisk kost i kommunernes institutioner osv.
Der er også kommuner, der i samarbejde med de enkelte landmænd udarbejder naturplejeplaner, hvor kommunen vejleder landmanden om pleje og beskyttelse af værdifulde biotoper og naturtyper. Et element heri kan også være
kommunens ønske om fx at udvikle et sammenhængende stisystem i området
– en opgave som typisk kræver mange samtaler med lodsejerne om den konkrete udformning og de mange hensyn, der selvfølgelig skal tages med i
planlægningen.
Mange af de aktiviteter, jeg her har nævnt, involverer aktive borgere og grønne organisationer m.fl. og har ofte en meget positiv afsmittende effekt i forhold til hele lokalbefolkningen.
Jeg tror personligt, at disse lokale tiltag, som kan rumme stort og småt, er
utrolige vigtige for at få skabt den bevidsthed i befolkningen, der i sidste ende
er afgørende for opbakningen til en stadig mere konsekvent natur- og miljøbeskyttelse på både nationalt og lokalt niveau.
Jeg er selv kommunalpolitiker i Herning Kommune, hvor vi nord for Herning
by, har et stort skov- og naturområde som hedder Løvbakke Skov.
Siden slutningen af 80’erne har der fra kommunens side været ført en aktiv
indsats for at rejse skov og skabe gode bynære friluftsmuligheder. Dette arbejde er gennemført i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, og vi køber
stadig arealer der grænser op til området, for at gøre det større.
Løvbakke Plantage var udgangspunktet for arbejdet. Det var en mindre plantage med en høj andel af nåletræer. Den efterfølgende skovrejsning er plantet
i forbindelse med den oprindelige plantage, men med en stor andel af løvtræer.
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Et vigtigt udgangspunkt for det nye skovområde har været at tilgodese forskellige former for friluftsliv. Der er derfor naturskole, hvor man kan få undervisning og hvor der også er en fast udstilling om skoven. En del af skoven er
skoleskov, hvor det er kommunens skoleelever der har plantet træer og følger
dem vokse op. Der er en del af skoven der er indhegnet til hundeskov og derudover er der overnatningsplads, bålplads og mulighed for at sejle i kanoer i
de søer, der er blevet reetableret i forbindelse med skovrejsningen.
Der bliver hele tiden arbejdet med at udvikle området. I øjeblikket er vi ved at
reetablere en sø på omkring 50 ha lige udenfor skoven, og i et reetableret
vandløb, kan man nu fange ørreder. Der er set ræv, grævling, kronvildt og
selvfølgelig en masse fugle, i området. Der er også blevet sat kvæg ud, så der
bliver områder med græsningsskov. Alt sammen er det med til at gøre området mere varieret.
Selvom skoven stadig er ung, er besøgstallet i de seneste år mangedoblet. Fra
20.000 til ca. 200.000 besøgende pr. år. Når vi på rådhuset får officielle gæster på besøg, så er det ikke kunst og kultur vi viser frem. Nej vi inviterer til
gåtur og fremvisning af vores naturområde, hvorefter der serveres håndmadder og en dram i det fri.
Mit eksempel fra Herning er et eksempel på, hvordan naturen bevidst kan
tænkes ind i en langsigtet kommunal planlægning og blive en del af en kommunes strategi for at tiltrække både virksomheder og borgere og skabe øget
kvalitet.
I Herning har vi langt til havet og folk skulle tidligere helt til Silkeborg hvis de
rigtigt skulle i skoven. Der har derfor lokalt været et behov for at få en mere
varieret natur. Det voksende besøgstal vidner om stor opbakning til arbejdet.
Min pointe er ikke, at alle kommuner nu skal kopiere vores skovrejsningsprojekt i Herning, for det der giver mening ét sted giver ikke nødvendigvis mening et andet. Men den enkelte kommune bør altid overveje om naturindholdet
og adgangen til naturen er tilfredsstillende.
Mit eksempel fra Herning vedrører først og fremmest den bynære natur og den
natur, som vi kan ny- eller reetablere. Der er stor forskel på, hvad de forskellige naturtyper kan tilbyde og hvilke behov de kan opfylde. Naturen i byen og
den bynære natur, kan for mig at se, først og fremmest tilbyde borgerne et
dagligt åndehul, hvor man kan få frisk luft, løbe sig en tur, lufte sin hund og få
en oplevelse af årstiderne.
Denne form for natur skal ofte tage imod mange besøgende og kunne rumme
en lang række af friluftsaktiviteter. Den bør derfor være robust og i en vis
grad udformet så den tager højde for de forskellige brugere.
Ud over at opfylde forskellige behov for befolkningen i det daglige, har naturen
i byen og den helt bynære natur, også den funktion at den aflaster andre og
mere sårbare naturområder i det åbne land, som måske har en højere beskyttelsesværdi af hensyn til plante- og dyrearter.
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På den måde kan de forskellige naturtyper supplere hinanden og være lige
væsentlige, når vi taler om at fastlægge en fremtidig strategi for en bedre
naturbeskyttelse.

9.3

Kommunerne og interesseafvejningen i planlægningen

Jeg vil nu vende mig mod den interesseafvejning, der løbende foregår i kommunerne i forbindelse med planlægningen på en lang række områder. Kommunerne skal både sikres attraktive erhvervsarealer og boligområder, institutioner, affald, veje, grønne områder og meget mere.
Det er kommunalpolitikerne, der har ansvaret for denne brede vifte af opgaver, bliver løst tilfredsstillende. Og der er mange spørgsmål, der skal tages
stilling til og mange tiltag der skal finansieres og prioriteres.
Kommunerne må derfor foretage en afvejning af disse interessekonflikter og
bl.a. igennem offentlighedsfaserne i kommune- og lokalplanlægningen sikre,
at borgerne har mulighed for at komme til orde.
Som et eksempel på en interessekonflikt af de mere grundlæggende kan jeg
nævne det forhold, at befolkningen i Danmark vokser. I løbet af de næste 40 –
50 år vil vi blive ca. 600.000 flere danskere. Eksperterne vurderer, at vi i
samme periode skal bygge mellem 100 – 200.000 tusinde boliger og hvad der
deraf måtte følge af tekniske anlæg og infrastruktur.
Det siger sig selv, at det voksende boligbehov mv. vil blive en kæmpe udfordring for byernes udvikling og dermed også for det åbne land. Når vi så også
skal skabe bynær natur og grønne områder i byerne, så vi kan tilbyde borgerne frisk luft og rekreative områder – så vil det kræve plads, og dermed også
at vi kommer til at tage nye arealer i brug.
Men hvor skal vi bygge disse boliger, og hvilke områder skal vige pladsen? I
KL tror vi ikke, at det kan gøres uden et vist indhug i det åbne land, hvis vi
skal sikre hensynet til kvalitet i byerne og dermed befolkningens levevilkår.
Eftersom mellem 80 og 90 % af befolkningen bor i byerne, og hensynet til
befolkningen trods alt må veje forholdsvist tungt, så må vi til en vis grad acceptere, at byudviklingen fortsat vil komme til at ske på bekostning af det åbne land.
Spørgsmålet bliver derfor videre frem, hvordan vi skal håndtere denne konflikt. Jeg mener svaret bl.a. må findes i, at vi i langt højere grad må målrette
naturbeskyttelsen, og dermed først og fremmest bevare de særligt værdifulde
eller særligt sårbare naturområder. Vi skal væk fra, at alt hvad der foregår i
det åbne land er hellig natur, som bør fredes, og at ethvert indgreb i det åbne
land betragtes som et onde. Oftes er der også tale om landbrugsland, som jo
målt udfra bestemte parametrer har et begrænset naturindhold.
Samtidig skal vi som led i en målretning af indsatsen sikres os befolkningens
opbakning ved fortsat at sikre en høj grad af offentlighed i interesseafvejningen og planlægningen.
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Jeg mener, vi har et godt system, der på en lang række områder sikrer, at
planlægningen tager udgangspunkt i de lokale forhold. Det udgangspunkt er
vigtigt ikke blot for planlægning af nye naturområder men også for beskyttelsen af de eksisterende naturområder.

9.4

Skovene, det åbne land mv.

Jeg vil nu vende mig mod det åbne land, skovene og alle de forskellige naturtyper, som vi kan kalde den mere oprindelige natur – selvom dette begreb jo
tilnærmelsesvis ikke eksisterer i Danmark.
Jeg mig først starte med skovene. Der er jo ingen tvivl om, at skov er godt for
dyr, planter, mennesker, CO2 og meget mere.
Målsætningen med at fordoble skovarealet, har indtil nu vist sig svær at leve
op til. Der er i de 10 år der er gået, ikke blevet plantet den mængde skov, der
skal til for at nå målet.
Min egen kommune er et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at få
skovrejsningsprojekter op at stå. Men når kommunerne ikke i langt højere
grad, end det er tilfældet i dag, rejser skov, så skyldes det nok, at de eksisterende støtteordninger ikke er attraktive nok og måske også, at de er for
bureaukratiske – specielt når der skal søges støtte fra EU.
En anden faktor som kan have betydning for nogle kommuners tilbageholdenhed med at rejse specielt bynær skov er netop hensynet til fremtidens byudvikling, som jeg var inde på før. Hvis kommunen rejser skov, så skal den være
rimelig sikker på, at der ikke på længere sigt vil være behov for området til
andre formål.
Jeg tror, der er behov for at se på om tingene kan gøres anderledes – både
når det gælder den offentlige og den private skovrejsning. Indsatsen bør kunne målrettes, så man får mere skov for pengene.
Reglerne om tilskud er jo udarbejdet centralt, og amternes udpegning af
skovrejsningsområder, og områder hvor man ikke ønsker sig skov, bliver til
nogle streger på et kort, der ikke tager højde for den enkelte landmands ønsker.
Hvis man i stedet for at tegne streger på et kort, så på hvilke landmænd der
bød sig til med billige arealer, så kunne det være at man fik mere skov for
pengene og måske ville skovområderne komme til at ligge fornuftigt alligevel,
da landmændene efter al sandsynlighed vil tilbyde områder med ringe landbrugsmæssig værdi - som jo ofte netop også er de sårbare områder.
Når vi taler skove udfra et biodiversitet-hensyn så er det jo først og fremmest
den eksisterende og urørte skov, der er interessant. Derfor må fokus også
rettes mod ikke mindst statsskovene, hvor man burde have muligheden for at
ligge langt mere skov hen som urørt skov.
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På dette område bør det offentlige også gå foran på samme måde, som staten
og kommunerne nu har aftalt at gøre det med hensyn til afvikling af pesticidanvendelsen. Alt andet lige må statsskovvæsenet rumme betydelige muligheder både med hensyn til at sikre befolkningens tilgængelighed til naturen og
med hensyn til at vise vejen, når det gælder bæredygtig skovdrift og en større
biodiversitet.
Hvis vi vender blikket mod landbrugslandet og de mange forskellige naturtyper, som findes spredt herimellem, så er det igen ordet målretning, der falder
mig i munden. Jeg tror, at vi som supplement til den generelle naturbeskyttelse fremover i langt højere grad skal prioritere og målrette indsatsen. Det gælder ikke mindst indsatsen i og omkring § 3-områderne.
Som det måske er nogle bekendt har KL, Amtsrådsforeningen og landbrugets
organisationer i fællesskab fremlagt en model for en mere målrettet miljøregulering af landbruget. Denne model tager udgangspunkt i udpegning af sårbare områder bl.a. ud fra særlige naturhensyn. I de udpegede områder er det
hensigten, at der skal fastlægges bindende retningslinier for, hvordan jorden
kan dyrkes. I disse områder vil det således være muligt at pålægge landmændene restriktioner, som ligger ud over den generelle regulering. Det ligger i
modellen, at landmændene vil blive kompenseret herfor.
Jeg er ikke i tvivl om, at der i vores forslag ligger et væsentligt bidrag til bedre
og mere effektiv beskyttelse af naturen. Herudover kan der selvfølgelig også
være behov for justeringer i den generelle naturbeskyttelse og den eksisterende fredningspolitik. Min pointe er blot, at vi fremover kan opnår langt bedre
resultater ved at målrette og prioritere indsatsen fremfor at fortsat at skyde
med spredehagl.

9.5

Natur og økonomi

Dette fører mig videre over til hele økonomidiskussionen. Her har Det Økomomiske Råd jo som bekendt sat naturforvaltning og biologiske mangfoldighed på dagsordenen, herunder hvordan økonomiske virkemidler kan anvendes
til at prioritere mellem forskellige naturgoder. Det hilser vi velkomme i KL. Det
giver en ny og frisk synsvinkel på naturforvaltningsområdet .
Der er igennem årene gjort en øget indsats for at sikre vilde dyr og planter,
rent vandmiljø og rekreative områder til befolkningen i takt med, at arealanvendelsen i Danmark er ændret, så levesteder for dyr og planter er sat under
pres.
Den offentlige sektor bruger årligt 2½ mia. kr. på naturforvaltning. Spørgsmålet er om vi for disse midler får den beskyttelse af planter og dyr, som vi
ønsker, og om befolkningen samtidig hermed har de nødvendige rekreative
muligheder? Der er noget, der tyder på, at man kunne få en bedre beskyttelse
af visse dyre- og planterarter, såfremt man havde et bedre prioriteringsgrundlag.
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Spørgsmålet er derfor videre, om det er den rigtige strategi, der har været
anvendt? Er naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse god nok, er fredningspolitikken tilstrækkelig klar og målrettet, eller er der behov for, at man
langt mere målrettet prioriterer de områder, man ønsker at beskytte? Skal vi
f.eks. pr. automatik bevare alle moser, heder osv.? Eller skal vi ændre strategi
og i højere grad udvælge de bedste eksempler på ønskede og særligt sårbare
eller værdifulde naturtyper? Vil det kunne give en større biodiversitet og bedre
naturbeskyttelse for pengene?
Jeg har ikke svaret, men finder, at økonomernes interesse for området kan give anledning til nogle nye og interessante overvejelser.
Der kan også være grund til at se på, om nogle af de planlægningsmetoder,
man fx bruger i regionplansammenhæng, er de mest hensigtsmæssige. Jeg
tænker her på de mange områdeudpegninger, der finder sted i dag. Er det
f.eks. hensigtsmæssigt at udpege områder til skovrejsning, som jeg før var inde på, eller vådområder i regionplanerne. Hvilken betydning har sådan en udpegning for jordprisen, når man efterfølgende vil gennemføre enten skovrejsning eller etablere en våd eng. Kunne en anden fremgangsmåde give mere
miljø for pengene?
Økonomerne arbejder også på at finde frem til, hvorledes man kan prissætte
naturen og de goder, den giver samfundet. Jeg synes disse forsøg på at prissætte naturen er interessante, men jeg mener, at resultaterne indtil nu er alt
for usikre til, at de kan stå alene.
Hvad er eksempelvis værdien af lærkesagn, og værdien af at gå en tur i skoven – faktorer som dels er meget afhængige af, hvor man bor i landet, dels
meget subjektive. Kort sagt mener jeg nok, at der er langt igen før metoderne
er så sikre, at de kan bruges som overordnet prioriteringsgrundlag. Men jeg vil
ikke afvise, at disse metoder med tiden kan give et bidrag til den lokale planlægningsproces.
Det vil være meget uhensigtsmæssigt, hvis man fra statslig side på grundlag
af mere eller mindre afprøvede velfærdsøkonomiske betragtninger skulle begynde at udarbejder planer over, hvilke naturgoder der er behov for i et givent
område eller region. Det vil sætte borgerne helt udenfor indflydelse.
Der skal være plads til at bevare den forskellighed der er mellem kommunerne
og som bygger på de lokale behov og de lokale naturforhold.
Derfor bør de velfærdsøkonomiske betragtninger først og fremmest udvikles til
at kunne give et interessant bidrag til den lokale beslutningsproces, men de
bør ikke blive en erstatning for dem.

9.6

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg sige, at spændingsfeltet mellem natur, velfærd og økonomi, ikke er en velafgrænset, men i høj grad dynamisk og i udvikling.
64

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

Naturens betydning for borgere og by- og
erhvervsudvikling

Historien fortæller os jo også, om store ændringer i vores natursyn, naturforvaltning og selve landskabets fremtræden.
I kommunerne har vi meget forskellige udgangspunkter for at arbejde med
naturforholdene, men der gøres alle steder en bred indsats for at skabe, bevare og beskytte naturen.
Der er mange hensyn der skal afvejes og planlægning med udgangspunkt i de
lokale forhold og med inddragelse af alle interessegrupper er meget vigtig.
I kommunerne er vi åbne overfor nye indput til arbejdet med naturen. De
velfærdsøkonomiske betragtninger kan sætte skub i den traditionelle tilgang til
arbejdet med naturen og måske være med til at skabe større målretning og
sammenhæng.
Det første skridt må være at de forskellige faggrupper lytter til hinanden og
prøver at forstå hinanden. Konference i dag kan være et skridt på vejen.
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Natur, økonomi og jordbrug

Natur, økonomi og jordbrug

Ved 1. viceformand Henrik Høegh, Landboforeningerne
Tak for, at jeg har fået muligheden for her i dag at komme med nogle betragtninger på vegne af jordbruget - dvs. land- og skovbrug - om natur, økonomi og
jordbrug.
Vi lever i dag i et velfærdssamfund, hvor vi bruger megen tid og mange ressourcer på at vurdere livsværdier og dermed også ivrigt debattere værdien af vore
omgivelser.
Naturen og den vilde flora og fauna ønsker vi også at værdisætte. Dette kan ske
ud fra mange forskellige synsvinkler, f.eks. den produktionsorienterede, den rekreative eller den biologisk/videnskabelige.
Der er foretaget mange forsøg på velfærdsanalyser, som til en vis grad bygger
på subjektive skøn. Sådanne analyser giver derfor ikke nødvendigvis det bedste
grundlag for en efterfølgende politisk prioritering.
Jeg vil her med mit indlæg forsøge at sætte fokus på natur, økonomi og jordbrug, hvorfor min synsvinkel vil være mere rettet mod den produktionsorienterede end flere af de andre indlæg ved konferencen.

10.1 Naturbegrebet
For mig er naturbegrebet en blanding mellem kultur og natur - da vores natur i
dag er præget af generationers agerbrug. Den natur, vi har i dag, er således
præget af skiftende holdninger og prioriteringer i samfundet.
Vi havde således en målsætning om, at der i 1800-tallet skulle plantes egeskov
for efter flådens brand i 1807 at sikre bygning af nye skibe. I 1850 og derefter
skulle heden opdyrkes (Dalgas 1864 - hvad udad tabes skal indad vindes) og her
i år 2000 er natur en betingelse for et godt liv, velfærd og bæredygtighed.
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Vi påskønner i dag mange af de påvirkninger, som vore forfædre har haft på
naturen. Selv en egentlig "forarmning" af naturen som heden, forbinder vi i dag
med en vigtig naturtype at bevare.
Heden er i dag et monument over et par årtusinders hårde udnyttelse af naturgrundlaget. Heden har været under plov, været brændt, græsset og tørveskrællet - alt sammen for at skaffe vore forfædre et - omend fattigt - brød på
bordet. Det har været barske tider at leve under, selvom vor tids billede ofte har
været kraftigt fortegnet af guldaldermalernes romantiske skildring af livet på heden.
I dag er stort set ingen af os vokset op på heden eller blot i nærheden heraf. Vi
kan derfor af gode grunde ikke have samme forhold til den som vore forfædre.
Alligevel har den en høj værdi for alle naturelskere i dag - så stor en værdi, at
den bliver nævnt i statsministerens nytårstale.
Heden er et eksempel på en naturtype, hvor vi ikke kan skille natur fra kultur her er kultur en del af naturen. Det samme gør sig gældende for en række andre
naturtyper, som også kræver en form for menneskelig påvirkning. Jeg tænker
her bl.a. på halvkulturarealer som overdrev, ferske enge m.v.
Naturen er derfor ikke noget entydigt. Naturen er og skal være noget dynamisk,
som skal have lov til at ændre sig i samspil med udviklingen i samfundet.
Det er derfor vigtigt med et åbent og fleksibelt syn på, hvad naturbegrebet skal
rumme, da det er vigtigt at få skabt den størst mulige gavn af arealerne både til
produktion af fødevarer, naturoplevelser, biologisk mangfoldighed m.v.
Der er således behov for en prioritering af, hvad det er for en natur - hvilke naturtyper, vi ønsker, og hvor udbredte - hvor mange af hver slags - vi skal have,
for at de forskellige interesser kan indgå i en højere enhed. Et sådant overblik er
væsentligt at få fremskaffet som en del af Wilhjelmudvalgets arbejde.
Når vi således har defineret, hvad vi vil beskytte, kan vi:
• Definere problemerne, som er forbundet med en beskyttelse af de
nævnte naturtyper
• Definere de tiltag/virkemidler, som skal sikre en beskyttelse
• Definere de omkostninger (jordbrugsmæssige/samfundsøkonomiske) som er forbundet med de ønskede tiltag
En redegørelse for disse kan efterfølgende danne grundlag for en prioritering.
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Grundlag for prioritering af naturtyper
z

Hvilke naturtyper skal beskyttes?

z

Hvilke problemer er forbundet med de forskellige
naturtyper?

z

Hvilke tiltag/virkemidler skal sikre en beskyttelse?

z

Hvilke omkostninger (jordbrugsmæ ssige/samfundsmæ ssige) er forbundet med ønskede tiltag?
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10.2 Økonomi og jordbrug
Selv om vi lever i et velfærdssamfund, er vi ofte nødt til at foretage økonomiske
prioriteringer, da der trods alt er begrænsede ressourcer til rådighed. Med disse
begrænsede ressourcer gælder det om at få mest f.eks. natur for pengene.
Det er derfor vigtigt, at man kender "prisen" eller omkostningerne, som er forbundet med de forskellige ønsker. Når jeg her nævner "prisen" eller "omkostningerne" i relation til naturbeskyttelse, mener jeg bl.a. omkostninger for landbrugserhvervet, men også de samfundsøkonomiske omkostninger.
Ud fra sådanne omkostningsmæssige betragtninger kan man politisk tage stilling
til, hvad man vil ofre og dermed prioritere indsatsen.
I relation til økonomi og jordbrug kan man let få det indtryk bl.a. gennem pressen, at landbruget ene og alene er ude på at score profit på bekostning af miljøet og naturen.
Selvfølgelig ønsker vi at drive et landbrug, som kan give den enkelte landmandsfamilie en god tilværelse - økonomisk som arbejdsmæssigt. Men vi er også meget optaget af landbrugslandet og naturen, hvor vi jo har vores hverdag.
Vi er også meget optaget af, at vi, når vi forlader erhvervet, kan overdrage vores landbrug - inklusiv naturarealer - til næste generation i samme eller bedre
tilstand, end da vi selv startede.
For os deler landbrugsarealet sig i 2 overordnede områder:
1) Det dyrkede landbrugsland
2) Halvkulturarealerne
For skovbruget integreres hele arealet i driften, således at boniteten afgør træarter og dyrkningsintensitet.
Når vi taler om biodiversitet og den fremtidige naturbeskyttelse, er der ingen
tvivl om, at indsatsen bør koncentreres om halvkulturarealerne. Ved en indsats
på disse arealer kan vi være med til at sikre den biologiske mangfoldighed, mens
en indsats på det dyrkede landbrugsareal ikke i så stort omfang drejer sig om
den biologiske mangfoldighed, men i større omfang om antallet inden for de enkelte almindelige arter. Vi er selvfølgelig og skal måske i øget omfang være opmærksomme på, at dyrkningen af landbrugslandet har indflydelse på tilstødende
naturområder.
Ad. 1) Det dyrkede landbrugsland
Som allerede nævnt ønsker vi at drive et landbrug, som kan give den enkelte
landmandsfamilie en god tilværelse - økonomisk som arbejdsmæssigt. Det betyder, at vi må respektere, at det på de dyrkede arealer er vores afgrøder, der
vinder, når det gælder lys, vand og næringsstoffer. Det gælder både i det konventionelle og i det økologiske landbrug.
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De dyrkede marker skal således være præget af produktive afgrøder, hvor de
indsatte ressourcer bliver omsat i en optimal og sikker produktion.
Denne overhead viser nogle af de mange interesser, som landmanden har på de
dyrkede arealer:
Landmandens interesser
Dyrkning

z

Sammenhængende ager

z

Omkostningsbesparelser

z

Dyrkningssikkerhed

z

Artsbeskyttelse

z

Jagt og vildtpleje

z

Kulturhistoriske minder

z

Landskabets fremtoning

z

Indpasning af bygninger i landskabet

z

Muligheder for nyskabelser
Integreret rådgivning
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Ad. 2) Halvkulturarealerne
Der er allerede i dag gennemført en del udpegninger for derved at beskytte sådanne områder.

Eksempler på udpegninger
Skovrejsningsom-råder

z

§ 3 områder

z

Drikkevandsområder

z

Fredede områder

z

Vådområder

z

Naturgenopretning

z

Kystzone

z

z

Vandløb og søer

Habitat-, fuglebeskyttelseog Ramsarområder

z

Byvækst, infrastruktur og
tekniske anlæg

z

SFL-områder
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Vi har en forventning om, at størstedelen af disse udpegninger er foretaget på
de såkaldte "halvkulturarealer", som omfatter enge, overdrev, habitatområder,
fuglebeskyttelsesområder m.v.
Vi har dog som tidligere nævnt behov for at få klarlagt, hvor stort det reelle antal ha er, som er omfattet af de forskellige udpegninger, og som man ønsker at
beskytte.
Når man således har et overblik over størrelsen, beliggenheden, påvirkning,
landbrugspraksis m.v. på disse arealer, kan man se på, hvad der skal iværksættes for at sikre naturbeskyttelse og biodiversitet. Hvis der opstår situationer,
hvor der er behov for ændring af den gældende landbrugsdrift, bør eventuelle
indskrænkninger i landmandens rettigheder ske mod kompensation. Eksempelvis kan nævnes fratagelsen af muligheden for indregning af arealet i bedriftens
harmoniareal.
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10.3 Konklusion
Landbruget vil gerne medvirke til at fremme naturbeskyttelsen.

Beskyttelse af naturen
Fremme den biologiske mangfoldighed

z

Skabe et værdifuldt, egnskarakteristisk landskab

z

Beskytte naturområder, vandløb, gravhøje mv.
ved en skånsom drift

z

Tilstræbe sammenhæng mellem naturområder,
småbeplantninger, randzoner, hegn mv.
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Det er dog vigtigt for erhvervet, at man i forbindelse med den fremtidige naturbeskyttelse tager hensyn til de forskellige arealkonflikter, som vi har i det åbne
land.

Natur og kulturlandskab
- arealkonflikter

Positive overfor overvågning af værdifulde
naturtyper

de marginale jorder med begrænsede
dyrkningsinteresser eller

z

de værdifulde landbrugsjorder

7

z

z

Forståelse hos landmændene er nødvendig

z

Regulering, hvor der er dokumenteret behov
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Afgørende om man taler om
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z

Konklusion
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Landbruget vil derfor medvirke positivt i arbejdet i Wilhjelmudvalget med at finde løsninger til, hvordan vi i fremtiden kan sikre biologisk mangfoldighed og beskyttelse af værdifulde naturtyper. Det er dog vigtigt for erhvervet, at man som
en del af Wilhjelmudvalgets arbejde får beregnet de økonomiske konsekvenser
af forskellige niveauer for naturbeskyttelse - både for landbrugserhvervet og for
samfundet.
Det er vigtigt, at udvalget kan levere redskaber til politikkerne, således at de kan
foretage en omkostningseffektiv prioritering/regulering af området - vi kan ikke
nødvendigvis få det hele.
Det er vigtigt, at man i Wilhjelmudvalget får sat fokus på de økonomiske beregninger, da der er store forskelle på, hvor meget det koster at regulere eksempelvis på landbrugsjorde/halvkulturarealer og afhængigt af, hvorvidt arealerne
indgår som grundlag for en animalsk produktion.
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Det er nødvendigt med en forståelse hos den enkelte landmand for, at det netop
er naturtypen på hans arealer, som skal beskyttes. Derfor er det vigtigt, at hvis
der skal foretages reguleringer, bør dette ske ud fra et dokumenteret behov og
mod en kompensation til den landmand, hvor en eventuel regulering skal foregå.

10.4 Afslutning
Det er vigtigt, at vi som landmænd får indsigt i samfundets ønsker om naturbeskyttelse. Defor er vi varme tilhængere af den såkaldte ”køkkenbordsmodel”,
som kan bibringe lodsejeren den helt nødvendige accept og forståelse for indsatsen over for naturen.
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Ved direktør Jan Eriksen, Friluftsrådet

Ikke alt, der kan tælles, tæller - og ikke alt, der tæller, kan tælles!
Albert Einstein
Der har været talt meget om økonomi i dag. Bortset fra citatet, som I kan se her
på overheaden, så vil jeg starte mit indlæg med en lille historie.

11.1 Lille-svend
Det er i slutningen af maj. En flot og solrig dag. Familien beslutter at tage på
Dyrehavsbakken. Fra København tager de S-toget til Klampenborg. De tager
vejen op imod Peter Lieps hus. Sønnen, der ikke er særlig lang, hedder Svend,
Lille-svend. Lille-svend løber ind i skoven til venstre for vejen. Pludselige er han
ved at træde på en fasan, der flagrer op foran ham og skogrer.
Lille-svend bliver forskrækket, nærmest chokeret og skynder sig ud til forældrene – i sikkerhed. Resten af turen vender han tilbage til oplevelsen med fasanen.
Hverken de senere ture i rutschebanen eller spøgelsestoget overgår forskrækkelsen.
Hvor meget er Svends oplevelse værd?
Hvad betyder det at det ikke var en oprindelig hjemmehørende art i den danske
natur han så?
Hvilken umiddelbar indflydelse får det på hans liv?

11.2 Rekreative områder og økonomi
Historien om lille Svend og hans familie foregår i et værdsat rekreativt område.
Hvorfor er et rekreativt område værdsat? Er det det samme som at værdisætte
et område. Nej, de fleste af os kan nok blive enige om, at der ligger mere i begrebet ”værdsætte” end i begrebet ”værdisætte”.
Gennem årene har der været gjort mange forsøg på at beregne værdien af rekreative områder, og det har bestemt ikke været uden problemer. Der er forsøgt
at opgøre folks betalingsvillighed som en indikator på værdien af de rekreative
goder.
Undersøgelserne kan anvendes i forbindelse med cost benefit analyser af enkeltstående projekter, samt i nogen udstrækning i forbindelse med rangordning af
foranstaltninger med henblik på opfyldelsen af en given miljømålsætning.
Opgørelse af folks betalingsvillighed er forbundet med en lang række forbehold.
I arbejdet med økonomi i Wilhjelmudvalgets regi erkendes det da også, at det i
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mange tilfælde formentlig kun vil være muligt at give en kvalitativ beskrivelse af
nogle af disse faktorer. I nogle af de papirer, som ligger til grund for drøftelserne
i udvalget anvendes ord som "forsøg på", "med lidt god vilje" og "usikkert", når
der tales om opgørelse af de miljømæssige konsekvenser.
Når det gælder rekreative forhold er det efter Friluftsrådets opfattelse meget
usikkert om de indikatorer, der vælges, giver et tilstrækkeligt godt billede af de
rekreative værdier. Det giver i hvert fald ikke hele sandheden og spørgsmålet er
om de valgte indikatorer giver et retvisende billede af de rekreative værdier. Indikatorer for de rekreative værdier giver måske endda et forvrænget billede af
værdierne.
For eksempel kan vi godt opgøre værdien af borde, bænke, ridestier, informationstavler og andre fysiske foranstaltninger til glæde for friluftslivet, og vi kan
spørge folk, hvad de vil betale for at få adgang til et givet naturområde – med
de usikkerheder, der ligger i det. Men vi kan ikke opgøre den positive værdi af
ren luft, fuglesang, en opflyvende fasan eller bevidstheden om at have en natur,
som vi alle sammen kan færdes i - eller for den sags skyld den negative værdi af
et landskab præget af monokulturer, manglende markveje og ulovlige skilte.
Som med ”værdsætte” og ”værdisætte” skal vi skelne mellem velstand og velfærd. Velstanden kan beskrives økonomisk, men den siger ikke nødvendigvis
noget om helheden, den siger ikke noget om, hvordan vi har det og hvordan
naturen har det. Det er her begrebet ”velfærd” kommer ind. Velfærdsbegrebet
indeholder meget mere end velstandsbegrebet. Det behøver ikke nødvendigvis
at være sådan, at fordi man har en høj velstand, så har man også en høj velfærd.
Friluftsrådet anerkender imidlertid miljøøkonomien som et instrument til at
foretage samfundsmæssige prioriteringer mellem forskellige projekter, om end
der stadig er behov for at forbedre beregningsmetoderne. Derimod kan miljøøkonomien ikke anvendes til at opgøre den absolutte værdi af de rekreative
goder og kan dermed heller ikke anvendes som et grundlag for at opkræve brugerbetaling for vores færden i en dansk natur.
De rekreative goder som er knyttet til vores natur bør ikke på baggrund af diverse analyser gøres til genstand for betaling fra befolkningen. Man skal gøre sig
klart, at landskabets udseende og tilgængelighed i høj grad er et resultat af den
landbrugs- og skovbrugsmæssige drift - på godt og ondt. På trods af at der de
færreste steder er taget specielle hensyn til friluftslivet, så benytter danskerne
naturen i vidt omfang. Ejerne har ikke særskilte udgifter som følge af befolkningens brug af naturen. Det er derfor ikke rimeligt, at ejerne opkræver betaling for
færdsel og andre friluftsaktiviteter i naturen.
Dog - i det omfang, at der gøres en særlig indsats for at tilgodese nogle gruppers behov for anlæg i naturen, er det rimeligt, at der ydes en kompensation /
betaling herfor. Det kan f.eks. være anlæggelse af en ridesti, en bålplads, bordebænke, affaldsspande mv.
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11.3 Sundhed og livskvalitet
Vi har behov for at se på friluftslivet som værdi i en sundhedssmæssig betydning
(husk: Svend løb rundt i Dyrehaven). Har friluftslivet betydning i en velfærdsstat? Jeg mener klart ja! Se bare på vores nabolande, hvor man er langt længere end vi i forståelsen af, at friluftsliv og naturoplevelser er et væsentligt
aspekt i befolkningens sundhed – og hvor friluftsliv spiller en central rolle i helsekampagner og livsstilsanalyser.
Når både statsministeren og Dronningen i deres nytårstaler har livskvalitet som
et gennemgående tema, så kan jeg ikke lade være at tænke på det stigende
antal undersøgelser, som knytter forbindelse mellem sundhed og natur:
For ældre, hukommelses-svækkede personer kan ophold i skove og parker medvirke til at genvinde hukommelsen og få en øget livskvalitet.
Børnehavebørn, der får lov at tumle sig i skov og krat, får en bedre motorik, er
mindre syge, og tilsyneladende mere indlæringsparate, når de kommer i skole.
Atter andre undersøgelser viser, at syge på hospital, kommer sig hurtigere, hvis
de har udsigt til træer og grønne områder. Som følge heraf udskrives de hurtigere og har et bedre velbefindende.
Hvornår er vi parate til at tage en diskussion af, hvad vi bruger vores fælles
penge til? Burde vi omdefinere f.eks. sundhedspolitikken, begynde at belønne
de, der ved egen indsats har et sundt og raskt helbred? Tænke natur og grønne
områder ind i vores byplanlægning og boligpolitik langt mere radikalt end det
sker i dag, som et middel til at begrænse udgifterne til sygehusene? Se det i den
store sammenhæng! Indarbejde friluftsliv og naturoplevelser i vores folkeskoleundervisning? Intentionerne ligger i lovene - men visionerne for at omsætte ord
til handling……? Hvor bliver de af?
Friluftsrådet vil gerne være med til at skabe visioner omkring livskvalitet…
Livskvalitet er ikke bare et spørgsmål om sundhed og grønne områder. Det kan
også dreje sig om inddragelse af befolkningen i de beslutninger, der tages på
miljøområdet. Det kan selvfølgelig ske ved at man sætter sit kryds ved Folketingsvalget, men det kan ligeså godt være at man deltager i offentlige høringer
eller i brugergrupper for konkrete naturområder i Danmark. En debat som i al for
høj grad har været en debat for feinschmeckere.

11.4 Naturen
Nu har jeg talt meget om friluftsliv, økonomi, sundhed og livskvalitet. Hvad med
naturen? Ja, den er jo grundlaget for alle fire emner. Hvad er det så for en natur
vi skal have at være i – at opleve i?
Set tilbage over de seneste århundreder har vi haft perioder med et rationelt
natursyn, romantisk natursyn, et produktivt natursyn, et demokratisk natursyn
74

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

Natur, livskvalitet og rekreative områder

og så videre. Udløst, forårsaget eller betinget af strømninger i den pågældende
tid. Inspireret af kulturpåvirkninger fra musikkens, poesiens eller politikkens
cirkler - ofte ganske langvejs fra.
Skjern Å er et eksempel på de forandringer, der gennem tiden sker i opfattelsen
af naturen. I 1960’erne blev åen rettet ud m.h.p. at øge landbrugsproduktionen
og 40 år senere slynges åen igen for at tilgodese naturen og befolkningens muligheder for naturoplevelser og andre rekreative aktiviteter. Men selv ved et naturprojekt har vi mennesker åbenbart behov for at styre naturen. Åbrinkerne
forstærkes, så åen ikke af sig selv laver nye slyngninger og køerne formenes af
samme grund ved hjælp af hegn adgang til visse strækninger af åen.
Skjern Å er også godt et eksempel på et projekt, der er et resultat af en langstrakt demokratisk proces. Sagen har i mange, mange år været diskuteret både
lokalt og på landsplan. I 1998 blev loven om Skjern Å Naturprojekt vedtaget og
her i 2000-2001 sidder en lokal brugergruppe og diskuterer, hvilke rekreative
aktiviteter, der kan foregå i området. Det er besværligt og folk er uenige, men
alle har haft mulighed for at prøve at påvirke beslutningerne. Det samme har vi
set med arbejdet med oprettelse af en lang række vandfuglereservater i Danmark, som Miljøministeren ved flere lejligheder har udtrykt stor begejstring for –
en begejstring som Friluftsrådet deler. Vi skal fastholde demokratiet også i naturpolitikken.
I nogle tilfælde går organisationerne for langt i sin lyst til at ville manipulere med
naturen. At se en storkefarmsopdrættet stork i Sverige i januar måned giver nogenlunde samme sanseoplevelse som at spise et importeret tvangsmodnet jordbær fra Gran Canaria nytårsaften. Det er ikke den slags naturmanipulation, der
er brug for.
Vi vil fastholde retten til kvalitative oplevelser - at få lov at se / opleve / sanse
tilstedeværelsen af bævere i Klosterheden – om end beslutningsprocessen i høj
grad glemte befolkningen - , krondyr i Vildmosen og havørne på Lolland. Ukompliceret adgang til naturen er derfor nødvendigt. Også til de mere ydmyge steder. Erfaringerne viser, at folk gerne vil beskytte og tage ansvar, men efter Friluftsrådets opfattelse er tilgængeligheden en forudsætning for at blive opmærksom på vigtigheden af at beskytte. Her er det passende at anvende et citat, som
Peder Agger har anvendt i flere sammenhænge: ”Vi beskytter kun det, vi elsker.
Vi elsker kun det, vi kender, og vi kender kun det, vi har mødt”.

11.5 Lille Svend
Jeg skylder jer et svar på , hvilken umiddelbar indflydelse oplevelsen med fasanen fik på Svends liv: Da Svend kom i skole om mandagen fortalte han historien
til sine klassekammerater. Tre af dem fik sammen med Svend lov til at tage til
Dyrehaven for at lede efter fasanen. Den fandt de ikke, men de så så meget andet…
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12.1 Martin Glerup (S):
Jeg vil gerne sige tak for muligheden for at komme og deltage i denne konference. Som altid, når økonomien er med, har den en tendens til at overtage billedet, og det har ikke været nogen undtagelse i dag. Men jeg synes alligevel det
har været fantastisk spændende at høre de gode indlæg, der er kommet, og
selvfølgelig skal vi bruge økonomien til det, den er god til, altså som redskab i
bestræbelserne på at få en bæredygtig udvikling. Fordi ligesom vi ikke kan drive
velfærdssamfundet Danmark uden orden i samfundsøkonomien, så kan vi heller
ikke have et velfærdssamfund med et ødelagt naturgrundlag. Men det er selvfølgelig i første omgang måske lettere at se de røde tal, hvis samfundsøkonomien
går grassat, end at se konsekvenserne af ødelæggelser af natur og miljø. Dette,
endskønt katastrofens omfang kan være mindst lige så voldsom på det ene som
på det andet område. Derfor er der god fornuft i at se på bæredygtighed inden
for såvel økonomi som natur.
Jeg vil gerne nævne to områder som eksempel på afvejning af sammenhæng
mellem natur og miljø og økonomi og velfærd, nemlig skoven som Danmarks
mest populære naturtype og etableringen af store industrilandbrug kontra sårbar
natur. Jeg vil tage det sidste først.
Sårbare naturtyper som højmoser, heder og overdrev lider under alt for høj
ammoniakbelastning, ikke mindst fra husdyrbrug. Ifølge Danmarks Miljøundersøgelse (DMU) og Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) lander mellem 20 og 60%
af ammoniakken fra et landbrug inden for en radius af to kilometer fra landbruget. Det betyder, at koncentrationen af svine- og kvægproduktion på færre og
større bedrifter kan øge den lokale påvirkning væsentligt, uden at der tilsyneladende i den virkelige verden er de store muligheder for at påvirke omfanget og
lokaliseringen af de store husdyrbrug.
Planloven regulerer, hvor tung industri skal være, men loven giver ingen hjemmel til at planlægge, hvor forskellige typer af landbrug skal placeres, sådan som
det ser ud i dag. Socialdemokratiet finder derfor, at der er grund til at overveje
en ændring af planloven, så amterne får pligt til at nægte oprettelse af store industrielle husdyrbrug i nærheden af sårbare naturområder, navnlig hvis dyretætheden i området i forvejen er høj. En støtte fra amterne vil være en samlet
oversigt over sårbare, men værdifulde naturområder. Beslutningerne bør tage
udgangspunkt i, hvad naturen, miljøet og lokalbefolkningen kan bære. Blandt
kriterierne bør derfor være lokale tålegrænser over for eksempelvis ammoniak
og nitrat.
Socialdemokratiet håber, at Wilhjelm-udvalget vil tage det med ind i sin vurdering; dette instrument, som lokalt regulerer, hvor stor vægt økonomien - her i
form af intens, intensiv husdyrproduktion - skal have over for miljø-, natur- og
befolkningsinteresser.
76

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

Oplæg fra politikerne

Dernæst vil jeg gerne tage skoven som et andet eksempel på afvejningsproblematikken. På Skov- og Naturstyrelsens udmærkede konference: "Skov i Danmark - hvorfor og hvordan" den 8. december sidste år forsøgte vi at vurdere
skoven som nationalt velfærdsgode gennem befolkningens mulighed for brug af
skoven og dens sundhedsmæssige potentiale. At skoven er en betydningsfuld
naturtype ses tydeligt af undersøgelsen "Friluftsliv 95". Danmark har 20.000
skove, hvoraf kun 20% er over 20 ha. Skoven er den mest besøgte naturtype,
med 50 millioner besøgende hvert år. Ca. 60% kommer for at gå en tur og opleve naturen. 90% af danskerne kommer i skoven mindst én gang om året, og
hovedparten af den danske befolkning vil gerne have mere bynær skov. De mest
værdsatte oplevelser i skoven er stilhed, dyreliv og søer. Mindst af alt ønsker
folk at møde en bunke affald eller ti larmende knallertkørere.
De udsagn viser jo, at skoven er en værdifuld ressource for mange danskere. De
viser også, at skoven har en velfærdsmæssig betydning, som ligger ud over den
driftsøkonomiske værdi skoven har for sin ejer. Men i den samlede vurdering
skal der, ligesom for anden natur, ske en afvejning af en række hensyn. Det er
jo ikke sådan som vi hørte i formiddag, at man umiddelbart kan sige: 'Hvad mener befolkningen om dit og dat om brug af naturen' og så få et entydigt svar,
fordi der er så mange forskellige ønsker til brugen af naturen. Der er en vis forskel på, om man vil ud i 'skovens dybe, stille ro', eller man vil køre med landrovere eller knallerter derude eller løbe orienteringsløb osv.
Så det er et meget bredt spektrum af funktioner, som skoven har. Jeg vil bare
nævne en halv snes stykker i vilkårlig rækkefølge:
• Skoven kan være grundvandsfilter og CO2-binder. (Apropos hele snakken i
Haag om sinks. Det var jo væsentligt for amerikanerne, at man kunne slippe
udenom ved at bruge den slags).
• For det andet leverandør af CO2-fri energi. Vi har masser af træflis, som bør
nyttiggøres som CO2-fri energi.
• For det tredje produktionsapparat for gode træprodukter.
• For det fjerde en arbejdsplads og en samfundsøkonomisk faktor.
• For det femte et hjemsted for oplevelser og friluftsaktiviteter.
• For det sjette et hjemsted for biodiversitet.
• For det syvende et sted, hvor den urørte natur har mulighed for at udvikle
sig.
• For det ottende hjemsted for de første tegn på dyrkning fra kulturhistorien,
der ikke er blevet ødelagt - netop fordi det har været skov i mange hundrede
år.
• For det niende et vigtigt element i det danske landskab.
• For det tiende kan skoven jo være en udmærket ramme for undervisning og
formidling.
Nogle af de hver for sig udmærkede værdier konflikter jo med hinanden. Skoven
kan jo f.eks. ikke på samme tid være både produktionsskov og urørt skov, og
det er svært at drive skoven sådan, at alle er glade. Hvis vi ønsker fred og ro, er
det svært at acceptere støjen, og det er svært at kombinere ejer- og produktinteresser med brugernes opfattelse af skoven som et folkegode og allemandseje.
Og det er svært at kombinere beskyttelse af nogle sjældne dyre- og plantearter
og en intensiv benyttelse i form af færdsel i skoven. - Det er bare nogle af de
ting, som konflikter med hinanden.
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Vi har i dag et samfund med mere fritid og bedre råd end nogensinde tidligere,
og vi har et samfund, hvor skoven og naturen giver os et uundværligt pusterum
i en stresset og fremmedgjort hverdag. Der er et stigende behov for at lade op
og finde psykisk og fysisk velvære og styrke i vores omgivelser.
Jeg mener, at det er kendsgerninger, som vil få stigende betydning, når vi - efter at Wilhjelm-udvalget har fuldendt sit arbejde - forhåbentlig får en mere kvalificeret måde end tidligere at afveje de tre forbundne kar: natur, økonomi og
velfærd. Sådan som eksemplerne viser - og der kunne tages talrige andre eksempler -, så er der brug for at skærpe redskaberne (også de økonomiske redskaber), sådan at vi kan prioritere værdierne på den bedste måde - gerne sådan
at vi får mest miljø for pengene (som det også har været nævnt), men også på
en sådan måde, at vi respekterer naturgrundlaget, uden hvilket alt andet jo kan
være ret så ligegyldigt.
Tak for ordet.

12.2 Christian Mejdahl (V):
Det er egentlig ubegribeligt, at sådan en flok naturelskere har fundet vej herind
og ikke er ude i naturen. Men nu er vi her, og derfor vil jeg gerne sige tak, fordi
jeg har fået lov til at være sammen med jer.
Jeg kom til at tænke på, da Jan Eriksen fortalte om Svend og fasanen ude i Dyrehaven, at her mellem jul og nytår var jeg i kæret og hente tre vandpumper,
som vi plejer at hente hjem til vinteren. Dengang jeg kom hjem med de tre
pumper, kom jeg forbi et hegn, hvor der gik en flok heste, og der var en ensilageballe ude ved hestene, og omkring den var der i hvert fald 40 fasaner. Så den
dag var de 40 fasaner med til at give mig en del af min livskvalitet. Nu er Svend
ikke så stor, så én kunne gøre det for ham, men altså - der skulle 40 til her ...
Den dag var der jo plads til mange flere ude i engen, men der var kun mig. Og
det fortæller sådan lidt i en nøddeskal om, at vi jo har en utrolig natur, som slet
ikke bruges i det omfang den kunne, og derfor heller ikke er med til at skabe
glæde og livskvalitet i det omfang, den kunne.
Jeg har forstået, at Wilhjelm-udvalget skal udarbejde grundlaget for en handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse, og at den handlingsplan skal være færdig til en regeringskonference i 2002, samt at regeringen har
besluttet, at Danmark også på det område skal være foregangsland.
Det synes jeg er et ædelt mål. Konferencen her i dag og konferencen den 6. december sidste år har jeg forstået, var et led i den demokratiske proces, og at
den skulle være med til at give Wilhjelm-udvalget et både bedre og bredere beslutningsgrundlag. Det håber jeg så også sker fyldest.
Temaet i dag er jo, som vi alle sammen ved, 'natur, velfærd og økonomi'. Danmark har været foregangsland på utallige områder gennem tiden. Arbejdere og
bønder har skabt en værditilvækst, der har betinget velfærd og god økonomi.
Danmark var foregangsland, da man omstillede landbrugsproduktionen fra den
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hovedsagelig vegetabilske produktion til animalsk produktion i slutningen af
1800-tallet, og Danmark var foregangsland, da man gik i gang med hedeopdyrkningen og afvandingen, også selv om hollænderne måske var et skridt foran, når man skulle vinde land fra havet. Men altså, også der var Danmark med i
front. I 1912, da Burmeister og Wain sendte verdens første dieseldrevne motorskib, Selandia, på havet - da var vi også foregangsland.
Og sådan kunne jeg blive ved. Danmark har på utallige områder været i front.
Danmark var foregangsland. Der blev skabt grundlag for velstand og velfærd.
Når vi går til noget, der er mere dagsaktuelt, så er Danmark jo også foregangsland, når vi skal gennemføre nitratdirektivet. Der er ikke ret mange, der er så
langt som vi er i Danmark - hvis overhovedet nogen i EU.
Men fremskridtsmedaljen har jo også en bagside. Den er mere synlig i dag, end
den var undervejs: Heden skrumpede ind, og storkene blev færre og færre, og
der kan findes mange andre eksempler på, at det gik ud over den biologiske
mangfoldighed. Det er det, vi er i fuld gang med at rette op på nu. For nogle kan
det så ikke gå hurtigt nok, og det er vel også derfor, at Wilhjelm-udvalget er
nedsat.
Lad det så være sagt med det samme - også sådan, at ingen kan misforstå det:
Jeg er enig i, at vi skal bibeholde den biologiske mangfoldighed, og på de områder hvor vi kan øge den, synes jeg også det kan være helt fint, at vi gør det. Og
vi skal også beskytte naturen. Men jeg vil gerne kraftigt opfordre til - og det er
så også derfor, jeg er mødt op i dag -, at vi i vore bestræbelser også tager hensyn til de mennesker, som af den grund trues mere eller mindre på deres brød
og deres frihed til at drive deres erhverv. Den kombination synes jeg er vigtig, at
også Wilhjelm-udvalget har for øje i det videre arbejde. Det gælder i sagens
natur først og fremmest fiskere og bønder.
Jeg vil godt med et eksempel illustrere, hvor stor forandringen har været bare
inden for den sidste menneskealder. Der kan findes talrige eksempler, men det
her er bare for at illustrere det: I de snart 40 jeg har haft ansvaret for et landbrug har jeg oplevet, helt frem til 1968, at vi kunne få tilskud til at nedsætte prisen på handelsgødning for at fremme produktion og beskæftigelse. Vi skulle udfylde et skema, sende det ind til foderstof- eller gødningsleverandøren. Så fik vi
et tilskud pr. kg handelsgødning, som vi havde købt og brugt.
Jeg har jo så oplevet nu, at det offentlige fastsætter og nedsætter gødningsnormer. Prøv bare at forestille jer det. Det er næsten en proces lige så stor som den
de oplevede i Østeuropa: at man bliver, om ikke pisket, så i hvert fald stærkt
opfordret til at øge produktionen med tilskud til handelsgødning, og så kommer
de nu bagefter og slår bremsen i og siger: "Den er gal. Nu skal vi have mindre
end der er økonomisk optimalt".
Kun for at illustrere, at det jo er den proces, som bonden - og I synes nok, at
han er lidt sej i det - skal igennem. Han skal indstille sig på, at nu er det ikke
længere det, som han har lært og det som han kan, der er det toneangivende.
Nu er det nogle helt andre normer, der sættes.
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I 1960 var det dyrkede areal i Danmark 3.000.000 hektar, eller ca. 70% af landets samlede areal. I dag dyrkes der 2.650.000 hektar, eller ca. 62% af arealet,
og de 350.000 hektar, der så er gået ud af landbrugsproduktionen, er så brugt
til byer, infrastruktur, natur osv. Landbruget har afgivet land. I 1960 var der 3,3
millioner stykker kvæg i Danmark og 8 millioner svin, og i dag er tallet 1,9 millioner kvæg og 12 millioner svin. Lige til sammenligning havde vi i 1960 1,6 millioner køer, og det havde de også i Holland. I dag har vi 750.000 køer, når vi regner ammekøerne med; i Holland har de 2,4 millioner. Det fortæller lidt om de
økonomiske produktionsbetingelser, der har været. - Og så misunder jeg ikke
hollænderne de store problemer, de står med i dag - sådan skal det ikke opfattes! Dem skal de til at gøre noget ved, men de er vel også begyndt.
For ikke at genere Dalgas mere end nødvendigt skal jeg ikke bruge ham som
eksempel. I offentlige forsamlinger kan jeg godt blive nødt til at neddrosle min
stolthed over min bedstefars bedrift som hedeopdyrker. Men i mit stille sind kan
jeg da godt glæde mig over, at hans navn er indhugget i granit i Kongenshus
Mindepark, og at hans indsats skabte grundlaget for hans families overlevelse,
og dermed også min. Hvis det havde været i dag, havde han jo i stedet for stået
i Danmarks Naturfredningsforenings "forbryderalbum". Men sådan er tingene jo
så forskellige.
Med de her ting som baggrund tror jeg, at vi fremover skal inddrage jord og
natur. Når det skal gøres, når der skal foretages indskrænkninger i erhvervsudfoldelsen på land og på hav for at sikre biologisk mangfoldighed, så må man
bruge motivationen som redskab i højere grad, end tilfældet har været i dag.
I den sammenhæng spiller tidshorisonten en enorm rolle. Det er nemmere at
motivere dem, som skal rette ting ind efter nye regler, hvis der er et længere
tidsperskektiv at udføre ændringerne i. F.eks. ammoniakhandlingsplanen, der nu
er på bordet, og som der skal findes en løsning på, kræver tid til en fornuftig
omstilling. Ellers går det, ligesom det gik på Læsø, hvor man via lovgivningen
ville have brune bier i stedet for gule bier. Der fremkaldte man jo en borgerkrigslignende tilstand, og det er der jo ingen grund til at fremprovokere. De sidste 12-15 år har jo ændret manges opfattelse i retning af en større bevidsthed
for naturens kredsløb, for den biologiske mangfoldighed og for beskyttelse af
den natur, som vi alle sammen er afhængige af. Den motivation er et godt udgangspunkt at komme videre med, og selv om de bier på Læsø kun er en biting,
har de jo alligevel givet anledning til mange dronningerunder!
Hvis folk i stigende omfang skal kunne færdes i det dyrkede land, må der også
tages nogle hensyn til dem, der bor der, og til dem, der skal leve af jorden. Der
skal findes nogle fornuftige løsninger på, at der er flere, der kan få den naturoplevelse, som jeg f.eks. fik, da jeg var ude i engen for at hente de dér vandpumper, og som Svend fik i Dyrehaven. Når der skal tages vidtgående hensyn til
natur og til biologisk mangfoldighed, så kan man nok heller ikke blive ved med
at indføre generelle reguleringer. Man må i højere grad målrette indsatsen til
specifikke områder, og man er nødt til at lade nogle penge følge med der, hvor
man foretager drastiske indgreb. Det ligger i sagens natur. Derfor er der også
økonomi med i det. Det kan jo ikke være den enkelte lodsejer eller den enkelte
fisker, der skal bære hele byrden.
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Jeg gerne opfordre til, at man ser det her i så store helheder, som det nu engang er nødvendigt, hvilket udvalget selvfølgelig også gør. Det afspejler sig i også i udvalgets brede sammensætning. - Med det vil jeg gerne sige tak for ordet.

12.3 Jørn Jespersen (SF):
Det er altid en speciel fornøjelse at komme efter Christian Mejdahl, når det
handler om forholdet mellem landbrug og erhverv på den ene side og om natur
og miljø på den anden. Der er en ting, man kan forberede sig på i denne sammenhæng, bl.a. denne stork, som forefindes i Christian Mejdahls valgkreds. Den
er et stensikkert indslag i alle oplæggene, og det må jo bare lægge op til at sige
til Christian Mejdahl, at jeg håber I passer rigtig godt på den - for den har du
søreme brug for!
Christian Mejdahls anbefaler, at man skal give de mennesker, som ændringerne
vedrører (og jeg forstod, at det især er landmænd) god tid, fordi der er en
mental proces, der skal finde sted, og fordi man skal nå at omlægge produktionsmetoder osv. Det synes jeg er rimeligt. Jeg kunne forstå, at det bl.a. gjaldt i
forhold til ammoniakhandlingsplanen. Så vidt jeg husker, blev påbudet om fast
overdække på gyllebeholderne føjet ind i husdyrbekendtgørelsen i 1988, og det
er ikke lykkedes at gennemføre endnu, så I skal være klar over, at når vi snakker "god tid for landbruget", så er der virkelig tale om god tid.
Jeg er ikke helt så overbevist om, at landmænd i Danmark er så seje, som Christian Mejdahl lægger op til. Det er faktisk mit indtryk, at dansk landbrug er endog meget omstillingsparat - når det kan betale sig! Derfor handler det måske
ikke så meget om at give utrolig god tid, men mere om at sørge for, at incitamenterne er så tilstrækkelig tydelige, at de er til at få øje på, og at man politisk
har vedtaget nogle målsætninger og følger dem op med tilstrækkelige virkemidler. Så tror jeg faktisk, der kan ske ganske store ting, også på kort tid.
Jeg har desværre ikke kunnet overvære hele konferencen i dag, men det af den
jeg har hørt, synes jeg har været spændende. Der var en ting, jeg kom til at
tænke på i forbindelse med hele diskussionen omkring den økonomiske værdisætning af natur og miljø, og det var den sidste ejendomsvurdering, som jeg
fik for mit hus på Møn. Der er lagt 200.000 kr. oveni for god beliggenhed (og jeg
er helt enig - det ligger dejligt), og der er lagt 200.000 kr. oven i vurderingen for
god udsigt (og jeg er helt enig - der er en god udsigt). Men man kan komme til
at tænke på, om udsigten ville have været helt den samme med en anden beliggenhed, eller omvendt: om beliggenheden ikke har en vis betydning for udsigten. Men de er altså i stand til i vurderingskommissionen (i hvert fald på Møn) at
bonne to gange for det. Så hvis der er nogen af jer, der har problemer med at
værdisætte natur og miljø i form af huspriser, så kan jeg anbefale vurderingskommissionen på Møn. De kan finde ud af det! De har nemlig ramt helt rigtigt
dér.
Da vi forhandlede finanslov i december måned for år 2001, da var et af SF's
store, højt prioriterede krav, at der skulle sættes flere penge af til natur- og
miljøområdet. Det syntes vi selv, der var god grund til at foreslå, fordi man vel
nærmest kan sige, at den skovrejsning, der fandt sted på det tidspunkt, var en
ikke-rejsning. Den var så lille, som den kunne blive, og de områder af Danmark,
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som har været igennem en naturgenopretning, udgør jo ikke ret meget mere
end et par fodboldbaner. Så der var virkelig behov for at øge indsatsen. Vi var
selvfølgelig også glade for, at det lykkedes at få afsat en del flere penge til naturgenopretning og skovrejsning over de næste fire år, så der kan komme lidt
mere gang i udviklingen på det punkt.
Men det er ikke det samme som at det, der må være målet, er at få flere reservater, hvor naturen kan udfolde sig. Det er vores grundlæggende indstilling, at
selvfølgelig er det fint med naturgenopretning og skovrejsning, men det, det
drejer sig om, er at sikre biologisk mangfoldighed på hele det danske areal. Det
må også være det, der efter vores opfattelse er grundlaget for Wilhjelmudvalgets arbejde og anbefalinger. Vi bliver nødt til at se på biologisk mangfoldighed, på muligheder for dyr og planter, på hele det danske areal og lave en
strategi, som lægger op til at sikre så stor mangfoldighed på det område som
overhovedet muligt.
I den sammenhæng vil jeg godt nævne et par ting, som jeg tror bliver helt principielle problemstillinger i den kommende tids debat i Wilhjelm-udvalget og politisk bagefter, når vi skal tage stilling til anbefalingerne fra udvalget. Første
spørgsmål er: Når nu landbruget mere og mere bliver industrilignende, og dyrkningsmetoderne mere og mere intensive og industrialiserede, er vi da ikke på et
tidspunkt nødt til lovgivningsmæssigt at tage konsekvensen af det? Man kan synes om udviklingen, hvad man vil. Man kan forsøge at forsinke den, man kan
søge at fremme den; men udviklingen er bare sådan, uanset om vi kan lide det
eller ej, at dansk landbrug, landbrug i den rige verden, bliver mere og mere intensivt og industrialiseret. Men ikke desto mindre har vi meget store forskelle i
principper og tilgange til reguleringen af landbruget i forhold til andre erhverv,
og spørgsmålet er, om det er holdbart, sådan som situationen ser ud nu.
Hvis man kigger på miljøgodkendelser, så er der jo ikke andre virksomheder i
andre erhverv, der vil kunne slippe afsted med at påføre omgivelserne en forurening (luft, jord, støj, vand) af samme størrelsesorden og karakter som landbruget, uden at der øjeblikkeligt ville blive givet påbud om at ophøre, reducere,
eller stillet vilkår, der i hvert fald gjorde, at man producerede på en anden måde. Det bliver betragtet som en ganske naturlig forudsætning for at drive erhverv i alle andre erhverv end landbruget i dag. Derfor synes jeg, at vi bør diskutere, om ikke miljøbeskyttelsesloven bør ændres, og i hvert fald efterleves i
praksis, sådan at også landbrugserhvervet får individuelle, tilpassede miljøgodkendelser med muligheder for at stille vilkår, give påbud, lave forbud i forhold til
en forurening, der er for stor efter hvad recipienterne og de omgivende mennesker og de omgivende naturområder kan klare.
I dag er der i praksis mulighed for at lave miljøgodkendelser i miljøbeskyttelsesloven, også af landbrug, men det er mit klare indtryk, at det ikke fungerer.
Det bliver ikke udnyttet. Man har de helt generelle retningslinjer omkring harmonikrav osv., og alle ved godt, at det ikke er tilstrækkeligt til at sikre den ønskede miljø- og naturkvalitet. Men ikke desto mindre bliver mulighederne for
miljøgodkendelse ikke brugt.
Det gælder også den mere generelle påvirkning, og der synes jeg, vi har et problem i form af, at vi i dag regulerer den enkelte bedrift uden at tage hensyn til,
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hvad større regionale områder kan tåle. Det drejer sig om nitrat i grundvand og
drikkevandsindvindingsområder og ammoniakbelastning af bestemte områder.
Vi har jo i Jylland det, der bliver kaldt "den jyske gyllebanan", som er en oversigt
ned over Jylland med tålegrænser for ammoniakbelastning, og der har vi altså
sådan en bananlignende figur, der viser de områder, hvor belastningen er overskredet langt ud over tålegrænserne. Det er svært at regulere med den enkelte
bedrift som udgangspunkt, og derfor mener jeg, at vi bliver nødt til at have
nogle målsætninger, som også vedrører f.eks. større sammenhængende naturområder og drikkevandsområder, og som på den basis danner baggrund for
miljøreguleringen af de enkelte brug.
Vi har også problemer med VVM-godkendelserne. Der eksisterer en aktuel diskussion mellem amterne og Fødevareministeriet om, hvad man kan bruge VVMgodkendelser til. Det er Fødevareministeriets opfattelse, at ved udvidelse eller
nyetablering af en bedrift inden for f.eks. svinebrug kan man gå ind og stille
specielle vilkår eller ligefrem nægte godkendelsen, fordi et områdes naturkvalitet
ikke er tilstrækkelig god på det pågældende tidspunkt. Men amterne siger, at
det ikke er deres opfattelse, og det er i hvert fald ikke sådan, de regulerer i
praksis. De har en frygt for, at hvis man stiller specielle vilkår til den nye bedrift,
som ikke gælder for de eksisterende bedrifter, så er der tale om en forskelsbehandling, som ikke vil holde i byretten.
Det er uholdbart, at vi har den type af forskellige opfattelser af, hvad en lovgivning giver hjemmel til, og derfor må det selvfølgelig afklares inden alt for længe.
Der er også store problemer med, hvordan man administrerer VVM i praksis. Det
typiske billede er, at kommunerne vurderer, om de skal underrette amtet, og
dermed fratager de amtet muligheden for at foretage den påbudte screening af,
om der skal laves en VVM-procedure eller ej.
Vi må altså have styr på hele denne VVM-praksis, både med hensyn til hvordan
den praktiseres af amter og kommuner, og med hensyn til hvad der er hjemmel
til, og hvad der ikke er hjemmel til.
Derudover bør vi som nævnt tage udgangspunkt i nogle miljø- og naturkvalitetsmålsætninger. Prøv at lægge mærke til, hvordan debatten omkring vandmiljøplanen kører i øjeblikket. Den kører i altovervejende grad på, at vi har et
reduktionsmål på 100.000 tons kvælstof, som skal væk. Det er et rimelig tilfældigt valgt tal, det er en halvering, og det viser sig nu, at den halvering er taget
af et tal, der er for lille. Ikke desto mindre kører debatten meget på, hvordan vi
når de 100.000 tons. Der er ingen diskussion af, om det er nok til at sikre den
natur- og miljøkvalitet, som vi ønsker. Det må da siges at være en noget bagvendt tilgang: At man starter med et tilfældigt valgt tal i stedet for at starte med
hvilken målsætning vi ønsker at opnå, og derefter vurdere de nødvendige virkemidler til opfyldelse af målsætningen.
Næste principielle spørgsmål: Skal Wilhjelm-udvalgets anbefalinger primært
rette sig mod specifikke områder, hvor man indretter reservater, hvor specielle,
truede dyrearter har en mulighed for at overleve? Eller skal vi have hele dyrkningsfladen - alle områder i omdrift - med ind i diskussionen? For os er det oplagt, at vi skal have hele dyrkningsfladen med. Naturbeskyttelsesloven dækker
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jo kun langt under ti procent af det danske areal, og vi har en meget stor del af
den biologiske mangfoldighed på de dyrkede områder.
Her plejer landbruget at sige: "Jamen, det er meget godt - men når vi dyrker
vores marker, så er det altså vigtigt, at det er vores planter, der vinder!" Det er
jo sådan set et meget forståeligt og legitimt synspunkt, men spørgsmålet er:
Hvor meget skal de vinde? Skal de absolut vinde på knockout hele tiden, eller
kunne sådan en beskeden pointsejr være tilstrækkelig en gang imellem? Derfor
bliver vi nødt til at diskutere, hvor meget biologisk mangfoldighed der er plads
til på arealerne under omdrift.
Det næste principielle spørgsmål, som jeg tror vi bliver nødt til at diskutere, er
spørgsmålet om kompensation. Der er ikke noget andet erhverv, som - hver
eneste gang de skal holde op med at forurene naturkvaliteten og miljøet - siger
"det skal vi have kompensation for". Selv Proms forlangte ikke kompensation for
at skulle skære ned på deres. De flygtede så til gengæld fra miljøgælden, og det
er jo lige så usympatisk.
Men problemet er, at vi kan ikke blive ved med at kompensere for, at man lader
være at ødelægge grundvand, at man lader være med at foranstalte iltsvind, at
man lader være med at ødelægge følsomme naturområder. Derfor tror jeg, vi
bliver nødt til at skelne mellem to forskellige former for betaling, hvor den ene
betaling er den, man får for et aktivt stykke veludført arbejde. Der tror jeg, der
er gode muligheder i fremtiden for at betale landmænd for at lave aktiv naturpleje, f.eks. på §3-områder. På den anden side skal man ikke kompensere på de
områder, hvor man bare undlader at gøre noget, som er samfundsskadeligt og
ødelæggende for miljø og natur. Det bliver der jo heller ikke i andre erhverv.
Vi har jo et grundlæggende princip i Danmark, der hedder "forureneren betaler",
som inden for landbruget nærmere har fået den udformning, der hedder "forureneren kompenseres". Det er jeg ikke sikker på, er holdbart i længden.
Jeg nævnte naturbeskyttelseslovens §3. Jeg tror, det er på tide, at vi får lavet
en permanent beskyttelse og går bort fra den skelnen, der er i dag - at hvis de
var anvendt/dyrket på en bestemt måde før 1992, kan det fortsætte. Der er
områder, vi har brug for at beskytte permanent, uanset tidligere benyttelse, og
der er også brug for at få lavet en aktiv pleje og betale for det. I samme sammenhæng synes jeg, at der er nogle specielt værdifulde biotoper (skovbryn, diger, levende hegn osv.), hvor vi er nødt til at lave nogle bræmmer, nogle beskyttelser, fordi det er her, at en meget vigtig del af den biologiske mangfoldighed udfolder sig.
Endelig er der planloven. Jeg tror, vi bliver nødt til at bruge en meget mere aktiv
brug af planloven i fremtiden til at udpege zoner, der kan bruges til bestemte
typer af landbrug på samme måde, som vi har det med industrien: nogle zoner
er udlagt til tung industri, og nogle til let industri. På samme måde er vi nødt til
at have en zonering af landbrugslandet - samtidig med, at vi udpeger nogle naturzoner og skaber mulighed for sammenhængende naturnetværk, eventuelt i
forbindelse med, at man i stigende omfang begynder at arbejde med naturkvalitetsplaner.
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Endelig, for at vende tilbage til finansloven, som vi startede med: Vi bliver nødt
til at se på, hvordan andre sektorer påvirker den biologiske mangfoldighed. Vi fik
fra SF's side et punkt ind omkring nedbringelse af antallet af trafikdræbte dyr i
finansloven, og det er der mange, der har smilet velvilligt til siden da. Men det
er rent faktisk sådan, at hvis man ser på truede dyrearter, rødlistearterne, så er
der nogle af dem, der hovedsagelig er truet på grund af trafikken. Spørgsmålet
er, om vi absolut skal forlange en livsstil i det her land, hvor vi kan køre med 8090 km igennem samtlige naturområder, eller om der var steder, hvor man - på
linje med, hvad man gør i landsbyerne - kunne sænke hastigheden eller lave afværgeforanstaltninger eller på anden måde nedbringe antallet af trafikdræbte
dyr.
Det lægger jo også op til en diskussion af, om ikke vores livsstil en gang imellem
kunne gennemtænkes, hvis vi ønsker en høj grad af biologisk mangfoldighed og
store oplevelser i naturen. Det tror jeg godt, man kunne komme et stykke ad
vejen ved at gøre. Jeg håber, at udvalget også tænker sådan nogle tanker.
Så konkluderende vil jeg sige:
• Vi skal arbejde med biologisk mangfoldighed på hele Danmarks område - ikke bare i små, afgrænsede reservater.
• Vi skal have "forureneren betaler"-princippet indført, også i forhold til landbruget.
• Vi skal skelne mellem betaling for veludført arbejde på den ene side (som et
godt princip) og kompensation for at undlade at forurene (som et dårligt
princip), og endeligt:
• Vi bliver nødt til at lægge op til nødvendige ændringer i både miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven.
Tak skal I have.

85

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

13

Debat

Debat

Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelmudvalget:
Tak til Jørn Jespersen. Jeg vil spørge Christian Mejdahl, om det ikke kunne lokke
dig til en replik, nu der blev kommenteret direkte på din stork. Jeg håber også,
at storken omsætter sig i fødselshyppigheden i din kommune - men det er der
måske ikke tal for?
Christian Mejdahl, (V):
Jo, jeg vil godt kommentere. Det er rigtigt, at jeg har brugt den dér med storken
en gang før. Men jeg sagde det nok mere sådan af hensyn til Martin Glerup, så
han også var opmærksom på, at han havde den kvalitet hjemme i hans valgkreds.
Men jeg vil godt kommentere på Jørn Jespersens bemærkninger om "god tid" i
min terminologi. Han nævner i den forbindelse bekendtgørelsen fra 1988, da der
blev påbudt flydelag, og at det ikke er sket endnu i fuldt omfang. Der drager du
så parallellen med, at det er den tidshorisont, der skal gå, når jeg sagde "god
tid". Det vil jeg godt have lejlighed til at korrigere. Rent faktisk er det jo sådan,
at der er flydelag på de allerfleste gyllebeholdere. Det kniber for nogle af svineproducenterne, og det er der mange grunde til. Og så er det miljøministeren
kommer med en handlingsplan, som tilsyneladende resulterer i, at der skal flydedug på næsten over hele linjen. Der synes jeg nok, der er grund til at se lidt
mere nuanceret på det.
Omkring det med kompensationen: Når jeg nævnte det, så skal det også ses i
lyset af, at hvis det i øvrigt lykkes i hele den industrialiserede verden at afvikle
landbrugsstøtten (og det er det, modellen går på i WTO-forhandlingerne), så
kunne man jo bruge nogle af de penge til at få mere miljø og natur for.
Til sidst, omkring trafikdræbte dyr på motorvejene: Det problem skal jeg ikke
undervurdere, for det er mange dyr, der lider den skæbne. Men der er jo også
mange steder, hvor man nu sætter hegn langs med motorvejene, og det er en
god forholdsregel, hvad det angår.
Martin Glerup, (S):
Det eneste jeg gerne vil sige i forbindelse med at den berømte stork findes, ikke
blot i min valgkreds, men også i den kommune, jeg bor i, er, at det jo ingenting
er imod, hvad der er i Litauen og andre steder, hvor man kører igennem områder, hvor der er dejlige vådområder og masser af storke. Der kan man nok se,
at der er sket en vis underminering af vores biologiske mangfoldighed igennem
den monokultur vi har.
Men sådan er det, og det eneste jeg gerne vil sige er, at vi skal selvfølgelig tage
hensyn til de mennesker, som driver landbrug og fiskeri. Men så skal man jo også fra erhvervenes side tage hensyn til de mange mennesker, der kan blive ge
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neret af at få f.eks. sådan en gyllebeholder som nabo til sit stuehus, som landmanden ikke selv vil have til at stå i nærheden af sit. Altså okay - det må gå
begge veje.
Derudover synes jeg, at hele den diskussion vi har i dag om at bruge økonomiske redskaber i en sammenhæng med naturgrundlag osv. ikke kun skal blive til
et eller andet stort forsvar eller angreb på landbruget. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes, det fortjener en bredere debat.
Christian Mejdahl, (V):
Jeg vil blot give den faktuelle oplysning, at storkebestanden blev forøget med
50% sidste år. Det er noget, der vil noget.
Jørn Jespersen, (SF):
Bare to ting. For det første omkring afskaffelsen af landbrugsstøtten i den rige
verden: Det er rigtigt, at der er et pres på både Vesteuropa og USA for at gøre
det i WTO. Det er jo desværre et af de områder, hvor der ikke rigtig har været
noget særligt gennembrud, fordi både USA og Vesteuropa i virkeligheden er
ekstremt tilbageholdende, på grund af en masse landbrugsinteresser. Efter min
opfattelse kan det ikke gå hurtigt nok med at få afskaffet den støtte - både fordi
den er skadelig for natur og miljø, men også fordi den er dybt uretfærdig og
asocial over for tredjeverdenslande. Så jo før den bliver afskaffet, jo bedre. Jeg
er enig i, at når den bliver det (hvis den bliver det - forhåbentlig), så bliver der
nogle penge, som man kunne bruge til aktiv naturpleje.
Men det, der er min pointe er, at jeg synes, man skal skelne mellem, hvad man
bruger af penge til at betale for aktiv naturpleje og miljøindsats, og hvad der anvendes på et generelt princip om at kompensere, fordi man holder op med at
forurene. Jeg tror ikke, at jeg kommer helt igennem med at afskaffe enhver
kompensation, fordi landbruget åbenbart er så stærkt. Jeg synes bare det er interessant, at man har et erhverv, der kan komme igennem med en argumentation, der hedder, at "vi skal kompenseres, når vi holder op med at forurene".
Prøv at forestille jer industrivirksomheder gennemføre den samme argumentation. De ville jo blive grinet af. Men det kan landbruget altså.
Og mht. trafikdræbte dyr: Det er rigtigt med hegn ved motorveje, men det er jo
ikke kun ved motorveje, at problemet findes. Det er alle mulige steder. Veje, der
går langs skovbryn, er jo utroligt udsatte, og der er det ikke altid hensigtsmæssigt bare at hegne dyrene ind. Der kunne det godt være, at det at nedsætte hastigheden, som man gør i landsbyer, ville være en passende foranstaltning. Og
det er altså ikke det store tab af livskvalitet, at skulle køre en lille smule langsommere langs et skovbryn. Det kunne ligefrem være, at man fik en oplevelse
ud af det. Så det synes jeg er noget, der skulle overvejes. Det er jo også glædeligt, at Trafikministeriet - på baggrund af finanslovsaftalen - er gået i gang med
at drøfte, hvordan man kan gøre de her ting.
Så skal man i øvrigt være opmærksom på, at hegnene har den ulempe, at vi
efterhånden er ved at isolere vores naturområder så meget, fordi de er hegnet
ind af både veje, rigtige hegn og alle mulige andre begrænsninger, så vi faktisk
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får en form for indavl i de her områder, der heller ikke er god for den biologiske
mangfoldighed. Det er derfor de sammenhængende naturnetværk er meget vigtige.
Ove Nissen, Amtsrådsforeningen:
Jeg var glad for at høre både Jørn Jespersen og Martin Glerup sige, at der er behov for, at vi regulerer landbrug, der forurener i sårbare områder. Det er helt i
overensstemmelse med det fælles oplæg, som de kommunale organisationer og
landbruget har lagt frem, hvor vi netop siger, at der er behov for, at amterne i
regionplanlægningen skal kunne udstikke bindende retningslinjer for sårbare
områder. Sårbare områder er i denne forbindelse defineret bredt som de steder,
hvor der er naturinteresser at beskytte, uanset om de er truet af ammoniaknedfald, eller om det er drikkevandsinteresser eller overfladevandsinteresser,
der er tale om. Vi håber, at dette oplæg også vil indgå i Wilhjelm-udvalgets arbejde.
Jeg vil samtidig sige, at planlægning jo traditionelt er noget, der er fremadrettet.
"Efterfølgende planlægning" er jo en modsigelse i sig selv. Derfor er det jo også
det generelle princip i planloven, at man kan (ofte erstatningsfrit) regulere fremtidige forhold, men normalt kan man ikke regulere forhold, der ligger tilbage,
eller regulere aktuelle arealudnyttelser, uden at det afføder en erstatningsovervejelse. Derfor siger vi i det oplæg, at vi nok med den nugældende lovgivning,
ihukommende domstolenes fortolkning af "forureneren betaler"-princippet, ikke
kommer uden om at yde erstatning for indgreb i aktuelle produktionsforhold, altså den aktuelle råderet over eksempelvis en landbrugsejendom.
Det siger sig selv, at der ikke skal ydes erstatning for al mulig potentiel udnyttelse af arealet . Men jeg nævner det her, fordi det jo stadigvæk er lidt af et slagord, at man siger "forureneren betaler", når man enten ikke har penge nok, eller
måske også fordi man mener det. (Det er ikke nær sådan - princippet er jo godt
nok). Men domstolene har altså knæsat, at der ud over at være en forurening,
som kan føres tilbage til en person, også skal foreligge en handling fra den pågældende person, altså en kausalitet, sådan at der virkelig er tale om en bevidst
overtrædelse af noget, som man ikke måtte. Det er bl.a. derfor vi i dag, som et
af de allerstørste lig i lasten på miljøområdet, har en jordforureningslov, der forudsætter, at vi skal bruge milliardbeløb på at rydde op efter forurening, hvis årsager vi ganske udmærket i langt de fleste tilfælde kender.
Jørn Jespersen var inde på, at amterne og Fødevareministeriet var uenige om,
hvad VVM kunne bruges til. Ja, vi er jo for det første nødt til at tage signaler af,
hvad der sker i Naturklagenævnet. Men det vi har påpeget er, at vi kan regulere
nok så meget omkring det, som jo har været det centrale problem i debatten,
nemlig udvidelsen af svineproduktionen. Vi kan sige nej til en, der kommer og
beder om at få udvidet en svineproduktion. Men det betyder ikke, at der ikke
kan hældes gylle ud på hans tilliggende, for harmonikravet gælder under alle
omstændigheder. Det vil sige, at vi i dag ikke har mulighed for at regulere det,
som er den væsentligste miljøbelastning fra de store husdyrproduktioner, nemlig
en reduktion af gyllen direkte på de sårbare områder. Og den mulighed synes
jeg absolut man skal overveje at tage ind i lovgivningen.
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Hanne Christensen, Naturrådets sekretariat:
Vi har jo i formiddag diskuteret, hvad økonomien kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til, og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig også at høre
jeres synspunkter på det: I hvilket omfang synes I, at de her økonomiske værdisætningsmetoder giver jer et bedre beslutningsgrundlag, og i hvilket omfang
gør det ikke? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Naturrådet er kritisk over for
økonomisk værdisætning af en vis type af naturressourcer - dem, som vi har
kaldt de "kritiske" og de "unikke" naturressourcer. Spørgsmålet hænger jo snævert sammen med, hvorvidt de forskellige ressourcer er substituerbare. Altså
populært sagt, om man kan erstatte motorveje med naturskov. Det kan man
selvfølgelig ikke. Det er jo absurd. Men hvordan er jeres holdning til de spørgsmål?
Anders Christiansen, Friluftsrådet:
Mit spørgsmål er i direkte forlængelse af Hanne Christensens spørgsmål. Jeg vil
supplere det med at spørge: Hvordan holder I så de metoder, man bruger til at
værdisætte det man normalt ikke kan værdisætte, sammen med andre undersøgelser og kvalitative beskrivelser af folks præferencer, f.eks. Friluftsliv 95, som
Martin Glerup refererede til? Altså, hvordan ser I de ting som noget, der kan
indgå i jeres beslutningsgrundlag?
Jørn Jespersen, (SF):
Først til Amtsrådsforeningen: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det oplæg,
som I har lavet (så vidt jeg husker sammen med kommunerne og landboforeningerne), selvfølgelig vil indgå i de politiske overvejelser, også når vi skal følge
op på udvalgets arbejde, og selvfølgelig også i udvalgets arbejde. Det er ikke det
samme som at jeg synes, det er et godt oplæg. Det er mere en beklagelig konstatering af, at det kan vi nok ikke undgå.
Man kan sige, at det er en lidt besværlig diskussion, fordi der er nogle af stederne, hvor vi faktisk peger på nogle af de samme principper, f.eks. at skelne mere
mellem robuste og sårbare områder. Det mener jeg også man er nødt til at gøre.
Men jeg opfatter modellen i jeres oplæg (så må du sige til, hvis det er uretfærdigt), som et forsøg på at isolere de sårbare områder, og dermed den lidt
stramme miljøregulering, til ganske få områder, hvor der så er en meget høj
grad af kompensation, og så et forsøg på at lempe lovgivningen på resten, og
det vil sige størsteparten af det dyrkede areal. Jeg bliver bekymret for, hvad I vil
med det, og jeg synes også, det er en pudsig konstruktion, at Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening laver den type af oplæg sammen med et
bestemt erhverv. Men det har I altså gjort, og det må man så bare sige er interessant.
Med hensyn til domstolene: Der er det jo rigtigt, at det er klart, at de sætter en
grænse for, hvad man kan komme af sted med af regulering, uden at der bliver
en erstatningspligt. Det er min opfattelse, at vores grundlov er forkert strikket
sammen på det her område, og at det er det, der giver en del af skadevirkningerne, både i den aktuelle lovgivning og i den retspraksis, der er, og jeg har jo
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også hæftet mig ved, at en del miljøjurister påpeger, at der er grund til at tænke
det her igennem fra grunden ved en eventuel kommende grundlovsrevision.
Så man kan jo, for miljøets skyld, håbe på, at der kommer begivenheder i kongefamilien, som muliggør en ændring af grundloven på et eller andet tidspunkt,
og så skal vi vide at slå til ved den lejlighed. Men der er vi jo i højere magters
vold, hvis det skal kunne lade sig gøre. Under de vilkår, der gælder i dag, er der,
så vidt jeg kan konstatere det, en lidt uklar grænse for, hvor meget man kan.
Det har jo faktisk været prøvet nogle gange: De sprøjtefri bræmmer langs
vandløbene udløste jo ikke erstatning. Så derfor er det en lille smule usikkert,
hvor langt vi kan komme. Det jeg lagde op til var en mere principiel diskussion
omkring kompensation som sådan, og jeg medgiver fuldt ud, at juraen sætter
grænser for, hvor langt de tanker kan forfølges i praksis - desværre.
Så er der endelig spørgsmålet om VVM. Der er jeg helt enig med dig, Ove Nissen. Der er nogle muligheder, som I ikke har i dag, hvor der simpelthen ikke er
hjemmel til at lave det, man naturmæssigt egentlig gerne ville, og det synes jeg
er vigtigt, at vi så i fællesskab får ind i debatten - gerne i udvalget, men i hvert
fald efterfølgende, sådan at I får de værktøjer til rådighed, så I kan beskytte
naturområder.
Mht. spørgsmålene om de økonomiske værdisætninger, tror jeg at I begge - både fra Naturrådet og fra Friluftsrådet - er glade for, at det ikke var jer selv, der
fik de spørgsmål. De var fandeme svære! Men jeg vil sige, sådan mere generelt,
uden på nogen måde at foregive, at jeg er gået i dybden med de her problemstillinger - fordi det er ganske vanskeligt, og selv de kloge folk, der forsker i det
til daglig, kan jo heller ikke give endelige svar på det -, at jeg er enig med Naturrådet i, at det I kalder de 'unikke' og 'kritiske' ting kan man ikke værdisætte
og bruge som styrings- og beslutningsredskab. Og det hørte jeg også ministeren
sige til formiddag, at der er nogle ting, der er så vigtige, at her må det være andre kriterier, der gør, at det under alle omstændigheder er nødvendigt at beskytte, uanset omkostningerne ved det.
Når vi snakker om det substituerbare, er vi jo inde på hele diskussionen om det
stærke og det svage bæredygtighedsbegreb , og efter min opfattelse giver det
ikke ret meget mening at snakke om at substituere naturkapital med anden
form for kapital - altså at sige, at 90 tons lærker kan afløses af en vis mængde
motorveje, fordi man kan opgøre dem prismæssigt til det samme. Det må være
en politisk beslutning, hvordan man prioriterer, og der kan man selvfølgelig bruge økonomien som støtteværktøj, og det synes jeg, vi skal gøre. Men nogle gange giver økonomien simpelthen ikke mening, og der må man sige, at det er noget mere grundlæggende politisk, man træffer et valg om her.
Ellers har vi jo haft en stor politisk debat i folketinget de foregående år omkring
bæredygtigheden og de tre søjler: det økonomiske, det sociale og det miljømæssige - hvordan de skulle afvejes. Der er det typisk, at debatten meget går
på (som vi også hørte, at Svend Auken var inde på), om det er den økonomiske
vurdering af miljøpolitikken, der skal vinde frem. Det er der nogle, der arbejder
for - at vi, hver gang vi har nogle miljømæssigt begrundede forslag, skal bruge
utrolig meget tid på at se, hvad de koster. Det er jeg i princippet tilhænger af selvfølgelig skal man vide, hvad det koster -, men man kan sige, at man nær
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mest bruger bæredygtighedsbegrebet mod miljøet, og det var jo sådan set ikke
lige det, der var tanken. Kontra den anden tilgang, at vi hele tiden skal vurdere
de miljømæssige konsekvenser af den økonomiske politik generelt. Jeg synes,
det er på det sidste punkt, at vi virkelig har brug for at øge indsatsen, for det er
vi for dårlige til i dag. Tænk bare på alle støtteordningerne inden for landbrug og
fiskeri. De er ikke vurderet ordentligt igennem miljømæssigt, og det ville vise
sig, hvis man gjorde det, at det er dybt miljømæssigt skadeligt, hvad man har af
subsidier på det her område.
Mht. præferencer for befolkningen: Altså, jeg giver ikke så meget for den dér
værdisætning, hvor man enten kigger på huspriser og forskellige vurderingskommissioners urimelige forsøg på at jobbe huspriserne op, og heller ikke spørgeskemaundersøgelser om, hvad folk ville betale for at gå i en skov osv. Jeg synes, at det er et politisk valg at sige, at fremtidige generationer har et krav på
nogle naturmæssige værdier, og derfor skal vi sikre dem, uanset hvordan betalingsviljen er p.t. Men jeg ville aldrig sige, at det er unyttigt at lave den slags
undersøgelser. Man må bare ikke, synes jeg, som politiker lægge meget vægt på
dem, men kun lade det være ét element i en beslutningsproces.
Martin Glerup, (S):
Jeg kan ikke lade være med at sige til Jørn Jespersen: Betal din ejendomsskat
med glæde!
(Jørn Jespersen: Det gør jeg skam også!).
Så vil jeg sige, omkring den økonomiske værdisætning: Jeg synes det er interessant, at vi får nogle redskaber præsenteret, som vil være med til at gøre det
lettere for os at prioritere nogle ting. Men det er jo klart, sådan som Dubgaard
var inde på, at vi skal passe på, at ikke der bliver markedsfejl i det, fordi markedet ikke sætter nogen fast pris på frisk luft eller rent grundvand, hvorfor man er
nødt til at have en offentlig intervention på de områder. Men derfor synes jeg alligevel, det var fascinerende, hvis vi får et samlet overslag over Skern Å projektets cost-benefit. Det er klart, at Skjern Å nu er et nationalt flagskib, men det
skulle jo ikke tilbageholde den analyse, hvor man fik forskellige projekter stillet
op med deres økonomiske konsekvenser over for hinanden. Jeg synes, det kunne være nyttigt, at få udviklet de redskaber, fordi vi jo tit står på herrens mark.
Skjern Å projektet er alle tiders projekt, som vi ikke ville undvære, men det var
sjovt at vide lidt om de økonomiske alternativer i den forbindelse.
Med hensyn til Ove Nissens indlæg, vil jeg sige, at det oplæg, der er lavet fra
Amtsrådsforeningen, KL og landbruget ser interessant ud. Jeg tror, at det kan
blive svært at gennemføre i praksis. Det er den side af sagen. Men det er der jo
en arbejdsgruppe, der ser på for øjeblikket, og måske kan man bruge nogle af
tankerne til at få effektiviseret det her. Jeg mener imidlertid, at det er nødvendigt, at vi hurtigere får givet amterne en hjemmel i planloven til at gå ind og få
en forpligtelse til at nægte store udvidelser eller nyetablering af de dér store industrielle landbrug i sårbare områder. Jeg mener, at det er noget mere konkret.
Det andet, det kan I snakke om i årevis. Det er jeg sikker på.
Og så vil jeg sige omkring VVM: Det er min opfattelse, at der ligger nogle muligheder for at bruge VVM. Det er jo klart, eftersom det ligger i hele begrebet, at
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man foretager miljøvurderingen via VVM. Men jeg er ikke sikker på, at det er så
effektivt direkte som planinstrument, sådan som en hjemmel, som jeg foreslog,
ville være.
Omkring kompensationselementet er det min opfattelse, at i det omfang vi går
ud og påbyder en lodsejer eller en landmand nogle dyrkningsrestriktioner, som
er almene for landbruget, og som man må bruge inden for lovgivningens rammer, så skal det være omkostningsfrit for samfundet og altså ikke udløse kompensation til den enkelte landmand. Hvis man derimod af hensyn til grundvand
eller andre ting giver nogle specielle restriktioner inden for de zonerede områder
- så mener jeg, at der skal betales ved kasse 1.
Christian Mejdahl, (V):
Jeg er enig med Jørn Jespersen i, at Hanne Christensens og Anders Christiansens spørgsmål er nemmere at stille end besvare. Men det får mig til at tænke
på planchen, som Jan Eriksen havde oppe her - at "ikke alt, der kan tælles, tæller" og "ikke alt, der tæller, kan tælles". Derfor er det nogle svære afvejninger.
Men jeg mener, at det som vi i hvert fald som politikere må, er at få en klarlægning, altså årsag/virkningssammenhæng frem, og i øvrigt tage en politisk afvejning, en prioritering ud fra det helhedssyn, som vi så kan finde sammen om og
blive enige om. Men jeg synes det er svært at gå ind og sætte konkrete tal på og
give et konkret svar på spørgsmålet. Det er jo til syvende og sidst en politisk afvejning. Det er det jo også i det utal af foreninger, som er samlet her i dag.
Thomas Færgemann, DN:
Jeg kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, og jeg er medlem af Wilhjelm-udvalget.
Først vil jeg sige, at jeg er glad for, at diskussionen om bl.a. planloven er kommet op her. Jeg synes, det er glædeligt, at både SF og Socialdemokratiet tilkendegiver, at der er et behov for at se på muligheder for at kunne regulere, hvor
det intensive landbrug skal findes. Overordnet er det Naturfredningsforeningens
opfattelse, at et af hovedproblemerne med den biologiske mangfoldighed i Danmark nemlig er et meget intensivt landbrug. Problemet er større nogle steder i
landet end andre, og selvfølgelig størst i nærheden af de sårbare naturområder.
Jeg var også glad for Ove Nissens indlæg, der jo påpeger, at den principielle
tanke bag det, I siger, er sådan set både erhvervet og kommunerne samt
Amtsrådsforeningen enige i. Jeg kan derfor ikke forestille mig andet end, at det
må vi bruge en hel del tid på i Wilhjelm-udvalget at få belyst.
Det bringer mig så hen til spørgsmålet om økonomisk kompensation, eller ligestilling af de uligheder, der kan komme som følge af en sådan ændring i planloven for de enkelte landmænd. Landbruget er jo bogstavelig talt et meget jordbundet erhverv. Som landmand har man sit produktionsapparat, nemlig jorden,
der ikke er til at flytte med. Så det er klart, at der vil være landmænd, der pludselig kan opleve at blive stillet væsentligt ringere end andre.
Christian Mejdahl siger i sit indlæg, at i forbindelse med en liberalisering af hele
landbrugsstøtten, vil der nok være nogle penge, som man kan bruge til at få
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mere natur og miljø. Mit spørgsmål er: Hvorfor ikke starte allerede nu? I forbindelse med, at den europæiske landbrugspolitik blev ændret her i år 2000, kom
der jo den såkaldte horisontale forordning, der giver medlemsstaterne ret til at
fastlægge miljøbetingelser for udbetaling af den generelle landbrugsstøtte (og
her mener jeg altså dyrepræmier og hektarstøtten). Det er jo ikke noget, vi har
brugt særlig ambitiøst her til lands endnu, men der findes faktisk en hjemmel til,
at man som medlemsstat kan differentiere, og lave nogle forskellige former for
udbetalinger af landbrugsstøtten. For mig at se er det en helt oplagt finansieringskilde at bruge i forbindelse med en planlovsmæssig revision. For at man har
en ide om størrelsesordenen vil jeg nævne, at man fra Fødevareministeriets side
regner med at udbetale 5 milliarder kroner om året til og med 2005 alene i
hektarstøtte. Dertil kommer så dyrepræmier, MVJ- ordninger, tilskud til yngre
landmænd til etablering og til ældre landmænd til ophør, skovrejsning, konsulentbistand osv. Alene hektarstøtten er altså 5 milliarder om året, og det er jo et
lidt andet tal end f.eks. de 80 millioner, vi har fået mere om året til naturgenopretning. Der er virkelig noget at bruge her.
Niels Christian Larsen, Dansk Familielandbrug:
Jeg er landmand på Thurø ved Svendborg. Jeg har et opklarende spørgsmål til
Martin Glerup: Du taler om store industrilandbrug - er det sådan nogle landbrug
som mine, eller er det rigtig store industrilandbrug, du taler om? Du nævnte
endvidere omkring planlovsændringen, at amterne skulle have pligt til at nægte
svinelandbrug (altså industrilandbrug) at udvide eller etablere sig i sårbare områder. Kunne man så ikke lige gå godt bare skrive det i loven, at det er forbudt i
sårbare områder?
Så har jeg to spørgsmål til Jørn Jespersen. Du sagde på et tidspunkt, at man ikke skulle have lov til at etablere landbrug i sårbare områder. Synes du ikke det
er helt urimeligt over for de unge landmænd, der vil etablere sig? At de faktisk
bliver udelukket pga. det, naboen har? Synes du ikke, at hvis den enkelte landmand har de arealer, han skal bruge til udspredning - måske efter en lavere belastning, fordi han ligger i et sårbart område - , så skal han ikke lide under, at en
nabo har et problem? Det synes jeg er urimeligt.
Du sagde endvidere, at du synes, der skal være biodiversitet i hele landbrugslandet. Jeg mener, at man nok får mere for pengene, hvis man koncentrerer
indsatsen i nogle områder.
Endeligt sagde du, at de dyrkede planter ikke behøver at vinde med knockout.
Hvis du kommer hjem på min kornmark næste år i maj måned (jeg er konventionel landmand), når vi har sprøjtet for ukrudt, så vil du se, at der går jeg ikke
efter at vinde 10-0. Jeg går måske efter at vinde 10-5, 10-6. Det er mange år
siden, at man gik efter, at bunden af en kornmark skulle der kun stå kornplanter
i.
Knud Flensted, Ornitologisk Forening:
En af de interessante ting, der er kommet frem i dag, og som også tidligere er
fremhævet, bl.a. af Det Økonomiske Vismandsråd, er det skærende misforhold,
der tilsyneladende er imellem befolkningens interesse for naturbeskyttelse og
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bevarelse af vores vilde dyr og planter og så den indsats, der bliver gjort for at
sikre de samme interesser. Det er måske nok et faktum, som er værd at tage
med hjem til overvejelse for alle - ikke mindst for politikerne.
Som et enkelt eksempel på de ting, vi diskuterer her, og som har noget med
prioriteringen at gøre, kan man jo tage det eksempel, der har været nævnt flere
gange, nemlig Skjern Å projektet, hvor der bruges 280 millioner kroner på at
genskabe et naturområde, som tyder på at blive særdeles værdifuldt. Det kan
man jo sammenligne med den udgift, som der bliver givet mange andre steder.
Eksempelvis er der bare på en enkelt giftgrund her i Københavns kommune blevet brugt 350 millioner kroner på at oprense den. Dette siger jeg ikke, fordi man
ikke skal oprense den giftgrund, men fordi der altså er utallige eksempler på et
skærende misforhold mellem de penge, der bliver sat af til naturbeskyttelse, og
så indsatsen på mange andre områder. Hvis man eksempelvis besluttede sig til
over en tiårig periode at forbedre naturen på eksempelvis ti procent af vores
landbrugsareal (det kan være til decideret naturgenopretning, eller ved at kompensere landmændene for at tage særlige hensyn til naturen), og man satte
100.000 kroner af pr. hektar til den indsats, så ville det koste 30 milliarder kroner over denne tiårige periode - altså stort set hvad der svarer til en Storebæltsbro. Over en tiårig periode ville det blive 3 milliarder om året, og det ville virkelig
give et stort løft for biodiversiteten og for naturbeskyttelsen. Men når man nævner sådan et eksempel for mange (bl.a. økonomer, men måske specielt for politikere) går de nærmest bagover. Det er også med god grund, fordi de midler,
der er sat af i dag, er så forsvindende små i forhold til det, der egentlig er brug
for. Altså, når der bliver sat 80 millioner kroner ekstra af til naturbeskyttelse eller til naturgenopretning om året i en fireårig periode, som det skete på den seneste finanslov, er alle meget begejstrede, fordi ”det virkelig kan mærkes at der
kommer nogle penge til området”, selvom de altså langt fra forslår i forhold til
det, der reelt er brug for.
Jeg vil samtidig gerne fremhæve de spændende muligheder, der ligger i de anbefalinger omkring økonomiske styringsmidler, bl.a. udlicitering, som det økonomiske vismandsråd foreslår. Jeg tror, at der ligger nogle spændende muligheder i, når man eksempelvis skal udlægge urørt skov eller nye naturområder, at
udbyde nogle af disse områder til licitation og spørge jordbesidderne: ”Hvad kan
I tilbyde af urørt skov eller af lavbundsarealer til naturgenopretning, og hvad
skal I have for det?” Man kan på baggrund af dette vælge de projekter, hvor
man får mest natur for pengene. Samtidig vil udbud og efterspørgsel være med
til at værdisætte naturen i de områder. Det har også været diskuteret i dag, om
denne løsningsmodel er mulig at gennemføre. Men jeg mener, det er en af de
måder, man kan værdisætte eksempelvis sådan nogle naturprojekter og naturværdier, som vi her diskuterer.
En anden mulighed for anvendelsen af de økonomiske styringsmidler er f.eks. at
regulere ejendomsskatten efter, hvor store naturhensyn den enkelte jordbesidder tager. Hvis en skovejer eksempelvis udlægger ti procent af sin skov som
urørt skov, kunne man kompensere ved at sænke hans ejendomsskat. Eller hvis
en landmand udlægger ti procent af sit areal til naturgenopretning eller tager
visse særlige hensyn, så opnår han enten en sænkning i ejendomsskatten eller
et tilskud, som det også har været foreslået fra anden side.
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Johnny Fredericia, geolog, GEUS:
Spørgsmålet har intet at gøre med mit virke som fagmand, men er inspireret af
noget af formiddagens debat. Vi hørte tidligere, at der mangler penge til at skabe biologisk mangfoldighed og naturgenopretning. Desuden har vi hørt om presset på bynær skov og rekreative områder, samt om den enorme værdigevinst,
man opnår når man bor tæt på et rekreativt område.
Jeg bor i et lille rækkehus med en lillebitte have. Der ligger et grønt område ved
siden af, fordi bebyggelsesgraden ellers bliver for stor. Man kunne jo tænke sig,
at man i forbindelse med byudvikling havde en "rekreativitetsprocent" - altså at
kommunen, som en del af betingelsen for en byudvikling, kunne opkræve eller
involvere penge til rekreative projekter og arealer i nærheden, sådan at man
havde en større drivkraft end blot at få det ind ved ejendomsskatterne siden
hen. Det var et forslag, som jeg gerne ville høre kommenteret.
Anonym:
Som økonom, der beskæftiger sig med værdisætning, var det uhyre spændende
at høre politikernes reaktion på spørgsmålet om, hvad man egentlig kan bruge
værdisætning til. Jeg glæder mig selvfølgelig over, at Martin Glerup gav til kende, at det kunne være interessant for en politisk beslutningstager at se, hvad
der kommer til at stå som facit af disse undersøgelser, selv om det jo naturligvis
ikke (og det er heller ikke det, jeg er fortaler for) skal være afgørende for politiske beslutninger.
Jeg forstod Jørn Jespersen sådan, at han maner til den yderste forsigtighed med
hensyn til den slags metoder, og det er måske ikke så overraskende, i betragtning af hvad du har været ude for med dit hus. Men jeg må dog sige, at vores
erfaringer fortæller os, fra vores undersøgelser med huspris-metoden, at der er
dækning for det, de har gjort. Du har siddet for billigt indtil videre! Udsigt og beliggenhed er to forskellige ting. Vi kan helt klart se en selvstændig værdi af udsigt over vand, og vi kan helt klart se en selvstændig værdi af beliggenhed, selv
om man ikke har udsigt til andet end naboens ligusterhæk: Det, at der kun er
300 meter til skoven, det betaler man også for.
Derimod var jeg meget overrasket over Christian Mejdahls svar, som jeg tolkede
som et udsagn om, at man ikke skal bruge disse økonomiske værdisætningsmetoder mv., men lade det være op til politiske afvejninger. Det sidste er jeg
selvfølgelig enig i, men det er jo et meget generelt udsagn, fordi politiske afvejninger jo også skal bygge på noget. Når et parti som Venstre fokuserer på det
markedsøkonomiske og gerne ser, at markedet kommer til at styre langt mere i
samfundet gennem udlicitering osv., forstår jeg ikke, at man ikke mener, at disse undersøgelser (som jo netop forsøger at vise, hvad forbrugerne ville gøre og
vælge på et frit, velfungerende marked), ikke kan være interessante, når der
skal træffes beslutninger om f.eks. landbrugets forurening, udlægning af landbrugsarealer til rekreative områder, ekstensivering osv.
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Jørn Jespersen, (SF):
Først min mening omkring det såkaldte cross-compliance princip, altså at man
modregner i den generelle landbrugsstøtte, hektar- eller dyrepræmier, i forhold
til overtrædelser af miljø- og naturlovgivningen. Jeg synes, det er et godt og rigtigt princip. Men det er mit indtryk, at det er indført på en ekstrem lempelig måde i Danmark hidtil, hvor der nærmest er tale om, at hvis man har ”snydt”,
f.eks. med sin arealopgørelse (inddraget områder, der ikke var til dyrkning), så
mister man støtten til det pågældende område. Det svarer lidt til, at man snyder
i skat og bliver bedt om at betale gevinsten tilbage, men derudover ingen bøde
får. Idet det er så lempeligt, får det nok desværre ikke den helt store virkning.
Men jeg er absolut tilhænger af, at dette princip bliver styrket, og vi har i forbindelse med de forhandlinger, der for alvor går i gang på fredag om Vandmiljøplan
II, bedt om, at det kommer med i forhandlingerne - både om hvordan princippet
er implementeret indtil nu og om, hvordan det vil kunne bruges i fremtiden.
Jeg vil gerne kommentere spørgsmålet fra Niels Christian Larsen fra Dansk Familielandbrug. Jeg tror, det er nødvendigt, med den belastning vi har af natur og
miljø i dag, at stille nogle krav til nye bedrifter eller til udvidelser af eksisterende
bedrifter i områder, hvor belastningen med hensyn til drikkevand eller udvaskning til vandløb, søer eller det åbne hav er for stor, eller hvor der er naturfølsomme områder i nærheden.
2. trin bør efter min opfattelse være, at vi også kan gå ind og stille generelle vilkår for de eksisterende bedrifter i forhold til, hvad tålegrænserne for recipienterne er, alt efter hvad de lokale omgivende vilkår tillader, ligesom man gør det
med industri. Så fordeler vi så at sige smerten, så retfærdigt som vi kan, på de
eksisterende bedrifter. Der er ingen tvivl om, at der er nogle, der vil finde det
uretfærdigt, fordi de vil kunne sammenligne med bedrifter andre steder, der har
bedre tålegrænser i recipienterne og derfor måske bliver reguleret lidt mildere.
Men det er jo det generelle problem ved at gå ind og tage den tilgang, der hedder, at det er naturmålsætningerne og miljømålsætningerne, der styrer, og det
giver forskellige vilkår, alt efter hvor man har lokaliseret sig, ligesom det også
gør for industrivirksomheder. Og kan man ikke kan leve med vilkårene, der hvor
man ligger, så må man jo flytte.
Så spørger du til dyrkningsfladen - om man får mest for pengene. Det tror jeg
ikke, der er nogen, der har totalt overblik over. Det tror jeg faktisk kommer meget an på, hvad det er for arter og forskellige former for biologiske processer,man kigger på. Jeg tror, der er ganske godt belæg for, at man i hvert fald på
nogle områder ville få mest for pengene ved at lave et nedsat tryk af sprøjtning
og gødskning på det dyrkede område. Du nævner også selv, at du mener, at det
er en gammeldags opfattelse at vinde på 'teknisk knockout', og at du kun vinder
10-5. Det er lige præcis den slags overvejelser, jeg efterlyser, og det tror jeg
godt, at der var andre, der kunne lære af. Det er ikke mit indtryk, at man nøjes
med at vinde 10-5 alle steder på dyrkningsfladen.
Knud Flensted var inde på, at der var for få midler til naturgenopretning, og
satte de 80 millioner, som SF fik igennem på finansloven, lidt i perspektiv. Jeg er
helt enig. Altså, 80 millioner er i forhold til behovet ekstremt lidt, virkelig meget
lidt. Jeg håber, du er enig i, at det var godt vi fik dem alligevel, for ellers havde
det jo set helt katastrofalt ud. Situationen var faktisk sådan, at hvis ikke der var
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kommet ekstra penge til naturgenopretning, så ville vi i indeværende år stort set
ikke have nogen penge til nogle naturgenopretningsprojekter, ud over færdiggørelsen af Skjern Å. Nu kan vi trods alt komme i gang med nogle andre projekter. Jeg havde meget gerne set 800 millioner i stedet for 80 millioner. Men
det kunne godt være, at vi lige skulle have indfaset det over en periode, så man
kunne komme op i tempo. Men på det principielle plan er der brug for meget
mere. Det er jeg helt enig i.
Mht. værdisætning mener jeg, at det skal vi da have. Jeg manede ikke til den
yderste forsigtighed på det område. Jeg sagde bare, at vi ikke må komme i en
situation, hvor det bliver de økonomiske værdisætninger, der er det primært
styrende i vores beslutningsproces. Jeg er så interesseret som jeg overhovedet
kan være i at få den økonomiske viden om fordele, ulemper, omkostninger osv.
ved alle de beslutninger, vi træffer, og så lade det indgå i den politiske beslutningsproces. Jo mere vi ved, jo bedre.
Der er bare en tendens i den generelle politiske debat til, at gøre værdisætningen til det vigtige. Den tendens advarer jeg imod. Det vil være ekstremt farligt.
Det er ikke bare Bjørn Lomborg, der kan gøre alt op i tal. Det er også stærke politiske kræfter på Christiansborg. Det er stærke kræfter i EU, som mener, at
cost-benefit f.eks. skal afgøre brugen af forsigtighedsprincippet osv. Det er en
tendens, der bliver stærkere og stærkere i øjeblikket både nationalt og internationalt . Det er de økonomiske værdisætninger, der bliver det primære i beslutningsprocessen - det er det, jeg maner til forsigtighed i forhold til.
I øvrigt vil jeg om huspriserne sige, at jeg er tilhænger af ejendomsskat. Jeg
mener både, at det er generationsmæssigt fornuftigt, og at det ud fra finansieringen af velfærdsstaten er fornuftigt, fordi det er en immobil skattekilde langt
hen ad vejen. Jeg morer mig bare lidt over måden, man når frem til beløbet på.
Men den kan jeg forstå er teoretisk retfærdiggjort, så det er udmærket.
Jeg skal lige vende tilbage til Knud Flensted, som nævnte udlicitering. Jeg mener, at det også er Det Økonomiske Råd, der gør sig nogle betragtninger omkring den metode. Det er bestemt spændende at overveje, at man går ind helt
konkret og siger: Hvor får vi mest natur- og miljøkvalitet for pengene? Det, der
kan være problemet er, at man ikke får sammenhængende områder, og derfor
synes jeg, der er nogle andre modeller, der er at foretrække, f.eks. de samarbejdsmodeller, der bl.a. har været brugt nede ved Præstø, hvor man går ind
med en pose penge og kontakter de berørte lodsejere og siger: Hvad kan vi finde ud af? Hvad har I lyst til at bidrage med? Hvad skal I have for det?
Det har faktisk - så vidt jeg har kunnet følge processen - været meget spændende. Man har ikke meget firkantet trukket bestemte ting ned over lodsejerne,
men har taget udgangspunkt i, hvordan deres konkrete situation var, og samtidig haft nogle overordnede miljø- og naturpolitiske målsætninger med området.
Jeg synes også, at det er en spændende model, at man hen ad vejen finder ud
af, hvordan man kan få det til at gå op. Men jeg har altså ingen berøringsangst
over for udlicitering, i hvert fald ikke i forbindelse med de her projekter, hvis ellers det er hensigtsmæssigt i forhold til det overordnede mål.
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Så var der endelig spørgsmålet om de rekreative områder i byudviklingen. Det
synes jeg er uhyre fornuftigt. Svend Auken arbejder jo i øjeblikket med bl.a. bevarelse af kolonihaver, og i den forbindelse har jeg foreslået ham, at vi også kigger på nyttehaver og grønne områder i forbindelse med byudvikling. Jeg synes,
det ville være fornuftigt at udlægge arealer til forskellige former for nyttehaver.
Det kunne også have forskellige integrationsmæssige fordele: Det kunne bringe
unge og gamle i tale og kontakt, skabe socialt liv i byområder osv. Samtidig
kunne det jo give lidt konkurrence til det industrialiserede landbrug, at der blev
dyrket lidt pesticidfri grøntsager i byområderne, og det er jo heller ikke så ringe.
Martin Glerup, (S):
Jeg synes, at det er rigtigt, som Thomas Færgemann er inde på, at man gerne
skulle bruge støtten miljørigtigt. Men jeg kan ikke på stående fod se de samlede
konsekvenser af en sådan omlægning. Det ville kræve noget mere research.
Til Niels Christian Larsen vil jeg sige, at jeg mener, at amterne skal have pligt til
at sige nej til store industrilandbrug i områder, hvor det ikke er bæredygtigt at
etablere dem. Jeg vil ikke lægge mig helt nøjagtigt fast på et antal dyreenheder,
men jeg synes, det må afhænge af en konkret vurdering af, om der er plads til
en produktionsudvidelse i det pågældende lokalområde.
Til Knud Flensted og Jørn Jespersen vil jeg sige, at det er en taknemmelig opgave at tænke på et tal (og helst et stort tal), når vi sidder her som miljøpolitikere
og gerne vil tækkes jer, der arbejder med de her ting. Men vi må jo være klar
over, at natur- og miljøområdet står i konkurrence over for sundhedsområdet,
plejehjem, uddannelse osv. Derfor synes jeg, at det, det drejer sig om er, at vi
generelt ligger prioriteringen der, hvor vi kan få mest mulig natur og miljø for
de penge vi har, og at vi også igennem vores vandmiljøplan osv. sikrer, at naturen ikke bliver presset så hårdt generelt, som den ellers ville være blevet.
Jeg har heller intet imod udliciteringen på det her område, hvis det er sådan
man kan få mest mulig miljø for pengene. Jeg er helt enig i, at bynær skov og
bynære rekreative områder bør opprioriteres, sådan at det er mennesker, der får
gavn af de investeringer.
Til sidst må jeg sige, at jeg ikke er nervøs over at se de økonomiske overslag og
den værdisætning, som der er skitseret her. I sidste ende vil det være en politisk
afvejning af alle de forskellige argumenter, der er på banen, og deriblandt synes
jeg også det er godt at have et så konkret beslutningsgrundlag som muligt, også
på det økonomiske område. Det ser jeg gerne mere udviklet.
Christian Mejdahl, (V):
Thomas Færgemann syntes, at vi skulle begynde nu med det samme med at
bruge EU-støtten på anden vis - altså de dér knap 5 milliarder, der gives i hektarstøtte, og det tilsvarende tal, som gives i dyrepræmier og interventionsstøtte
- altså måske godt 9,5 milliard kroner, eller mere end halvdelen af landbrugets
samlede nettoindtjening. Det er store tal. Men i det parti, som jeg kommer fra,
går vi ind for at afvikle støtten, men forudsætningen er, at det sker ligeligt og
gradvist. Ellers giver vi jo dansk landbrug nogle helt urimelige konkurrencevilkår.
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Det er jo EU-penge, som er givet som kompensation for et prisfald, og derfor må
der være fornuft i, at det også gennemføres på EU-plan. Når det så sker, så kan
de penge bruges til nogle af de ting vi diskuterer her. Men det bliver hverken i
dag eller i morgen. Men jeg håber, at den proces går i gang, og at den forstærkes, så at man afvikler en stor del af støtten til fødevareproduktionen i hele den
industrialiserede del af verden.
Så var jeg lige ved at få skyld for, at jeg ikke var venstremand. Men det med at
sætte pris på eller sætte penge på værdien af biologisk mangfoldighed, det mener jeg er utrolig svært. Selv om jeg er liberal og hylder markedskræfterne, så
kan jeg heller ikke frigøre mig for, at ”ikke alt, der tæller, kan tælles”. Derfor er
der altså nogle områder, hvor vi som politikere er nødt til at gå ind og prioritere
på vegne af dem, der har sat os ind på tinge. Når vi så får klarlagt, blotlagt årsag og virkning, og sat målsætninger - så må vi jo tage en politisk prioritering
af, hvordan vi så enten bevarer eller ser stort på det. Det er så op til politikerne
at forvalte den opgave, og derfor vil der være nogle områder, hvor jeg ikke synes, at man bare kan sige, at det er markedet, der bestemmer. Der må vi gå ind
og sige, at dér griber vi ind, dér gør vi nogle ting, som markedet ellers ikke vil
gøre, og som markedet som sådan ikke værdsætter. Derfor kan vi godt som politikere og som repræsentanter for bl.a. jer sætte nogle grænser og derfor også
prioritere anderledes, end markedet ellers ville gøre. Og det er jeg parat til, i et
vist omfang.
Michael Stolze, Danmarks Naturfredningsforening:
Jeg har et helt konkret spørgsmål til de våde enge. Jørn Jespersen sagde, at I er
meget gode til at sætte tal på alting. De våde enge er den store fiasko i vandmiljøplanen, og der er meget gode grunde til at gøre noget. Landmændene klager over de dér vandløbsnære arealer, de har svært ved at opdyrke. Hvis man
lagde dem ud til våde enge, kunne man spare på vedligeholdelse af vandløb. Der
er diger, der er jagtinteresser, fiskeriinteresser, turisme - der er en hel masse
ting, man kunne sige om dem. De er ikke kommet i gang, måske på grund af,
at de er forkert tænkt ind i forhold til kvælstof. Men der er mange biologiske
grunde til at lægge de våde enge ud. Kunne man forestille sig, at I forsøgte at
lave en egentlig samfundsøkonomisk beregning på plusser og minusser ved de
her enge? Og kunne man forestille sig, at man brugte EU-midler (hektarstøtteordningerne) til at få gang i det her? Jeg synes, at det er sørgeligt, at der ikke er
kommet gang i at få nogle naturarealer eller nogle engarealer, der også kan
bruges landbrugsmæssigt i et vist omfang, langs vores åer og vandløb.
Niels Bo Sørensen, Friluftsrådet:
Et stort tillykke med, at faunapassager er kommet på finansloven. Men der står
bare ikke noget beløb ud for den budgetlinje - endnu. Der har været gjort et
stort stykke arbejde op igennem halvfemserne på at afdække, hvor mange fugle, pattedyr og padder der må sætte livet til på de danske veje og baneanlæg.
Især Dyrenes Beskyttelse og Falck har udviklet (bl.a. i samarbejde med Friluftsrådet) et stort arbejde omkring schweizhundetjenester (i øvrigt privatfinansieret
- der er ikke statslige penge i det) til at aflive de dyr, der lider i naturen, efter at
de er blevet påkørt. Der har gennem de sidste 5 år i Vejdirektoratet, hvor Banestyrelsen, miljømyndighederne, amterne og alle mulige har været med, kørt et
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projekt om faunapassager, og endelig har man fået lavet en vejledning for fauna- og menneskepassager - for vi skal jo ikke glemme den sidste art, homo sapiens, der også bevæger sig i landskabet.
I den sammenhæng har staten meldt ud til amterne for den indeværende regionplanperiode, at man skulle prøve at afdække de barrierer, der er for dyr og
mennesker på tværs af eksisterende vej- og baneanlæg. Så vidt jeg er informeret, har kun ét amt taget den opgave alvorligt og er gået i gang med det arbejde. I den sammenhæng kunne jeg godt tænke mig at spørge politikerne om,
hvordan man i fremtiden tænker sig, at samspillet mellem statslige udmeldinger
og amtskommunale eller andre opfølgninger skal være.
Kunne man også dér udvikle licitationsmodeller? Jeg ved godt, at Amtsrådsforeningen ikke elsker puljer, men nogle gange er det en god måde at fremme
nogle prioriteringer på, at staten udmønter nogle puljer, som amterne kan byde
ind på. Det vi bl.a. har set omkring de naturforvaltningsmidler, der går ud i amterne i øjeblikket er, at nogle af dem bliver brugt til sygehussenge og alle mulige
andre ting, som amterne selv skriver i deres årlige opgørelse. Hvis man skal have en mere specifik indsats på en række områder, når vi snakker om målretning
(og "målretning" har været kodeordet i dag), så må I som politikere også tænke
på, hvordan man fra statens side, fra folketingets side og fra regeringens side
kan sætte nogle prioriteringer igennem og måske udvikle nogle licitationsmodeller. Vi kalder det i dag puljer, men der kunne jo være andre måder at gøre
det på.
Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelmudvalget:
Tre minutter til hver af politikerne.
Jørn Jespersen, (SF):
Michael Stolze spørger mig, om man kunne forestille sig en hel masse ting i forbindelse med de våde enge og Vandmiljøplan II, og svaret er: Ja, det kunne
man godt! Men jeg vil være meget forsigtig med at sige, hvor jeg tror de forhandlinger går hen - af flere forskellige grunde.
Den første er jo, at det er klart, at de 25.000 kr./hektar har været meget begrænsende for, hvor meget der er kommet i gang. På den anden side er der en
klar tendens til, at bare man prøver at hæve beløbet, så stiger jordpriserne jo
øjeblikkeligt rundt omkring, og så er de 25.000 ikke bare utilstrækkelige - så er
de meget utilstrækkelige.
Den anden grund til, at jeg er lidt forsigtig med at sige, hvad der kunne ske på
det her område er, at jeg faktisk tror, at jeg har meget svært ved at vide det,
fordi der er mange forskellige modeller i spil. Det regeringen har lagt op til er jo,
at man ikke vil sætte flere penge af (som det fejlagtigt er fremgået af pressen),
men at man vil være mere fleksibel med hensyn til, hvordan de bliver brugt, og
at man derfor kunne forestille sig, at nogle projekter kunne få mere end
25.000/hektar, hvis de kunne dokumentere en højere grad af kvælstoffjernelse
og måske også en højere naturkvalitet. Det betyder så omvendt, at medmindre
man får billigere områder (hvad jeg ikke tror ret meget på), at man opnår min
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dre, rent arealmæssigt, end der var lagt op til. Man kunne jo også forestille sig
(det synes jeg kunne være sympatisk), at naturhensyn blev integreret mere,
end der har været lagt op til hidtil.
Så alt er i spil på det område, og man kan forestille sig lidt af hvert, og jeg tør
slet ikke vurdere, hvad der sandsynligvis vil ske.
Omkring faunapassagerne er jeg glad for, at du synes, at det er en god ide, at
de kom med. Det er fuldstændig rigtigt - jeg kan bekræfte, at der ikke er sat så
meget som en krone af til det p.t. Men jeg tror ikke, man kan forestille sig, at
den afrapportering, som Miljøministeriet og Trafikministeriet skal lave i fællesskab, ikke får nogle økonomiske konsekvenser efterfølgende. Det er i hvert fald
min klare forventning, at det får det. Men jeg tror, det bliver svært at få penge
til det. Noget må der dog ske, og der er en lang række ting, der skal overvejes.
Det er både faunapassagerne, afskærmning, nedsættelse af hastighed på visse
områder og informationskampagner. Der er mange forskellige ting i spil. Men jeg
kan godt garantere dig for, at bare dét at få det på finansloven og få forpligtet
regeringen til at gøre en indsats - selv uden en krone - var ganske vanskeligt.
Der har ikke været den helt store forståelse for det.
Det sidste, jeg vil omtale, angår de økonomiske midler. Martin Glerup siger meget rigtigt, at det er meget nemt her at sige til Knud Flensted, at det burde have
været 800 millioner kroner i stedet for 80 millioner kroner, der var afsat på finansloven. Men det, det var muligt at komme igennem med, var at få SF til relativt højt at prioritere at sætte penge af til skovrejsning og naturgenopretning,
og det var jo ikke engang nemt, fordi man også internt i en folketingsgruppe
sidder og prioriterer i forhold til sundhedsområdet, boligområdet, socialområdet,
ældreområdet osv. Det var, hvad de aktuelle styrkeforhold muliggjorde på daværende tidspunkt. Styrkeforhold er en kombination af antallet af mandater og
forhandlingsdygtighed. Men nu har Marianne Jelved jo for nylig røbet interne
forhandlinger omkring ulandshjælp. Så kan jeg jo også tilsvarende røbe her, at
hun faldt bagover ved vores udspil omkring 100 millioner ekstra til området. Så
det var ikke alle regeringspartier, der var lige nemme og hjælpsomme på det
her punkt. Det var lidt ensomt for SF at få de beløb igennem.
Martin Glerup, (S):
Problematikken omkring de våde enge indgår nu i de forhandlinger, der rigtigt
starter på fredag, så det skal jeg forskåne jer for.
Med hensyn til faunapassager: Der mener jeg nu ikke, at det står så galt til, som
I giver udtryk for. Jeg mener, at der i flere anlægsarbejder er tale om, at man
involverer faunapassager, og det synes jeg også er på sin plads. Man må starte
et sted og bør lade faunapassagerne indgå i projekter, der indgår i stat, amt og
kommuner. Om man skal lave en cigarkasse? Det er ikke min overbevisning, at
det skulle være nødvendigt. Vi får jo et væld af cigarkasser, hvis vi skal tage
hver enkelt lille del og løse på den måde, så det tror jeg ikke er en særlig god
strategi.
Afslutningsvis vil jeg sige, at der er god grund til at hæfte sig ved den udfordring, vi blev stillet over for. Jeg ved ikke, om det er OECD der har sagt, at vo
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res indsats er over middel, men resultatet er under middel. Det mener jeg må
give grund til, at vi tager os alvorligt sammen og se, om vi kan få optimeret den
afvejning mellem forskellige hensyn, som vi alle sammen har en fælles interesse
i. Det er ikke fordi, jeg vil være slave af en økonomisk cost-benefit beregning for
hvert eneste projekt. Jeg vil godt, ligesom Christian Mejdahl, have min ret til at
sige: ”Det her er så væsentligt og politisk ønskværdigt samt så stor en sag, at
den må vi vælge, selv om den er dyrere end et andet projekt.” Men jeg synes
dog, at det er vigtigt at have alle redskaber i brug, når vi skal investere samfundets penge, og det synes jeg er det gode ved, at man har taget økonomi, natur
og velfærd ind i en god sammenhæng i dag, med nogle meget spændende indlæg.
Christian Mejdahl, (V):
Jeg synes, det er en hård dom, og jeg synes også det er alt for tidligt at fælde
den dom, nemlig at projekt våde enge er en fiasko. Jeg har ikke oplevet det sådan, at der er uvilje mod projektet som sådan. Problemet opstår, når en del af
de arealer, der indgår i projekt våde enge, også er harmoniarealer, som tæller
med, for at man kan bibeholde den husdyrbestand, som man har på bedriften.
Derfor tror jeg, at der er mange muligheder i ådalene for at finde de her arealer.
Det forudsætter også, at man finder balancen på det beløb, der skal til for at
landmanden så også kan være tjent med at afgive de arealer til projekt våde
enge. Derfor tror jeg stadigvæk, der er nogle muligheder dér.
Med hensyn til samspillet mellem staten og amterne: Der synes jeg ikke, at
puljer er løsningen, for puljer kan bruges til alverdens ting. Jeg synes, at motivationen, og så det, at der følger penge med til projektet, er en mere farbar og
konstruktiv vej.
Jeg vil gerne runde af her med at sige tak for dialogen. Jeg er spændt på at se
det resultat, som kommer ud af Wilhjelm-udvalgets arbejde.

102

Wilhjelmudvalgets konference om
Natur, velfærd og økonomi

14

Opsamling og afrunding

Opsamling og afrunding

Ved direktør Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelmudvalget
Ja, tak til vores tre politikere, og tak til dem, der deltog i debatten – og dem, der
lyttede. Vi nåede frem til vejs ende.
Det tema, der er på i dag, omkring natur, velfærd og økonomi - i særlig grad
med vægt på økonomien i det - har givet nogle oplæg og nogle diskussioner
samt en påpegning af vigtigheden af denne her problemstilling. Det er utroligt
vigtigt , at vi får udviklet modeller, der helst får involveret flest muligt at de
ubekendte faktorer.
Jeg tror, det er nødvendigt og helt afgørende for at få den rette dialog i dette
hus omkring prioriteringen af ressourcerne, at vi kommer videre ad denne vej.
Men jeg er også enig med dem, der siger: Det vil alligevel altid til slut ende i et
spørgsmål om nogle holdninger. Der vil være en residual tilbage, som bliver meget stærkt holdningspræget, og også en meget væsentlig del af den politiske beslutningsproces.
Vi bliver nødt til at prioritere. Man kunne ind imellem godt opfatte af debatten
(måske ikke så meget af debatten i dag), at der er ubegrænsede ressourcer på
et eller andet tidspunkt. Det vil der ikke være. Det er et spørgsmål om, at vi får
prioriteret rigtigt, og her gælder det om at få udviklet nogle redskaber, således
at vi får mest mulig biodiversitet og naturbeskyttelse ud af de ressourcer der er,
og som i dag er for få. Jeg mener, det er helt klart, at ser vi en diskussion af
denne art om 10, 15 eller 20 år, er den af en helt anden karakter. Da vil lovgivningen på mange områder "vende sig på hovedet". Det bliver et spørgsmål om med udgangspunkt i naturbeskyttelsen og naturen - hvordan vi ellers indretter
os i samfundet på en sådan måde, at vi får den beskyttelse, som jeg tror vi alle
sammen på bunden af os selv ved, er nødvendig af hensyn til kommende generationer.
Jeg siger tak for indlæggene i dag. Alt vil indgå i vores videre arbejde, selv om
der også har været synspunkter, som ligger ud over det kommissorium, vi har.
Jørn har nævnt et par af dem, som går meget langt ind i miljøpolitikken. Vi tager
det hele med, og det, der falder ind under vores kommissorium takker vi for, og
det vil vi bruge i det videre arbejde.
For dem, der kunne være nervøse, vil jeg sige: Det er vores målsætning, og vi
vil være færdige inden udgangen af august måned, således at materialet bliver
stillet til rådighed, både for huset her og for den store offentlighed, som har
mange forventninger om, at vi skulle kunne nå frem til nogle gode og fornuftige
resultater. Det håber vi på.
Tak for i dag.
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