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Hvorfor skal vi bekymre os om vandmiljøet?

”Men da jeg kom helt ned til den og stod ved dens bred, så

jeg, at Lauersens bæk ikke eksisterede mere. Den var der,

javel, men kun som en tom skal ligegyldig og ubrugelig

som liget af et menneske. Dens vand var ildelugtende og

plumret, forladt af alt liv end algers og bakteriers. Hist og

her, i rolige høller, steg bobler af bundgasser op og

bristede i overfladen, og i det lave vand før stenkisten var

bunden lodden af langsomt viftende lammehaler.”

Poul Thomsen: Glade danske fisketure, 1975





•Over 600.000 voksne danskere har fisket 
det seneste år

•Samfundsøkonomisk effekt på 1,3 mia/år

•Plus 0,5 mia. fra udenlandske lystfiskere

Analyse udarbejdet for FMV af FØI (2010)



Hvorfor skal vi bekymre os om vandmiljøet?

• Menneskelige aktiviteter fører til tilsigtede og utilsigtede 
effekter på vandmiljøet

• Effekterne påvirker andre personers nytte og 
forbrugsmuligheder negativt

• Effekterne er ikke omsat på et marked, og indgår ikke 
som omkostninger for de, som forårsager dem

• Derfor er der behov for offentlig regulering af effekterne 
på vandmiljøet   



Omkostninger ved VRD

• DØRS (2008):
– Udtagning af 75.000 ha (3% af landbrugsarealet) giver omkostninger 

på ca. 200 mio. kr. årligt
– Gode muligheder for kompensation finansieret af EU 

– BFI fra landbruget på 20 mia. årligt (23-16 mia. seneste 5 år)

• Fordelingen af omkostningerne vil i høj grad være givet af, 
hvor vandmiljøet er mest følsomt/påvirket

• Derfor skal der være regionale og lokale forskelle i 
indsatsen!

• En ensartet indsat over hele landet, vil føre til et (stort) tab 
af effektivitet, når miljøpåvirkningerne varierer lokalt



Usikkerhed

• Usikkerhed: Vi kender først de endelige miljøgevinster 
og omkostninger, når indsatsen ER gennemført

• Det betyder, at vi kan ”risikere”, at miljøgevinsterne ved 
VRD er langt større en først antaget!

• Udskydelse af målopfyldelse
– fratager nyttegevinsten af et forbedret vandmiljø i en årrække, fra de, 

som nyder godt af gevinsterne….…

– men gavner naturligvis de, som bærer omkostningerne



Omkostningseffektivitet og VRD 

• For en givet målsætning, som i VRD, er 
omkostningseffektivitet central for design af reguleringen
– Målopfyldelse

– Individuel tilpasning

– Fordeling af indsats mellem forurenerne

• Vurderingen af omkostningseffektivitet er således knyttet 
til specificeringen af målsætningen



DØRS generelt om VRD indsatsen

• Direktivets lokale mål bør nås gennem lokal regulering

• …men fortsat behov for en national (minimum-)regulering, der 
begrænser landbrugets kvælstof- og fosforanvendelse



DØRS forslag:
Frivillige ordninger og mulighed for dyrkningsafgift

Forslaget består af 4 dele: 
1. Et foreløbigt indsatsprogram, der indeholder en plan for udtagning 

af miljøfølsomt landbrugsareal, så det lokale mål nås

2. En afgift for dyrkning af miljøfølsomt landbrugsareal

3. En mulighed for frivilligt at udarbejde et alternativt indsatsprogram
til erstatning for det foreløbige program

4. Tilskud til anvendelse af de endelige virkemidler 



Mythbusters:
Vandrammedirektivet (VRD)

1. VRD er en rigtig god måde at tænke miljøregulering på!

2. De lokale effekter på landbruget er hensigtsmæssige i miljø-
økonomisk henseende!

3. Udskydelse af mål: hvorfor glemmes de, der taber på det?

4. VRD lukker ikke landbruget, og landbruget er ikke bærende for 
samfundsøkonomien – heller ikke i landdistrikterne

5. Landbrugets største problem er ikke miljøregler men en fastlåst 
produktionsstruktur 

6. Vismændene: Større vægt på lokal indsats og inddragelse af 
landmændene
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