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Indledning 

Eutrofiering er et problem i både danske søer og fjorde/kystvande, og opstår på grund af for høj 
udledning af næringsstoffer fra bl.a. landbrug, transport og spildevand. Vandmiljøplan III 
(Vandmiljøplan III, 2004) dæmmer op for dette ved sine mål om reduktioner af udledninger. Denne 
plan er foranlediget af Vandrammedirektivet, som repræsenterer en ny reguleringsform: dels fordi 
målsætningen skal opnås omkostningseffektivt, og dels fordi målsætningen er rettet mod miljøeffekten 
i vandforekomsterne (søer, vandløb og kystvande) og ikke som tidligere, er formuleret som en 
reduktion i udledningen af næringsstoffer til vandområderne. Målsætningen i vandrammedirektivet er 
inden 2015 at opnå en god miljøtilstand i alle de vandområder, som ikke er klassificeret som 
modificerede, dvs. er i en så dårlig miljøtilstand at det enten ikke er fysisk muligt at genoprette dem 
eller det er uforholdsmæssigt dyrt. Hypotesen i dette studie er at den omkostningseffektive fordeling af 
tiltag i landbrug, rensningsanlæg og overfor andre kilder (f.eks. transport) vil variere afhængig af 
hvilken vandforekomst målsætningen opfyldes for; om det er for en eutrofieret sø, et vandløb eller 
kystområder. Dette skyldes bl.a., at opfyldelsen af ét mål kan påvirke et andet i et sammenhængende 
vandområde, f.eks. er det sandsynligt at en forbedring af vandet i en opstrøms sø yderligere vil have en 
positiv effekt på vandet i en tilhørende nedstrøms fjord.  

For at nå en politisk fastsat miljøeffekt som beskrevet i Vandrammedirektivet, skal dette oversættes til 
en tilladt koncentration i vandforekomsterne, som det er gjort i Vandmiljøplan III (Vandmiljøplan III, 
2004) for søer og fjorde. For vandløb kan der ikke sættes kvantitative mål på tilsvarende vis, da 
vandkvaliteten i vandløb kun i grelle tilfælde er påvirket af næringsstofkoncentration. For at undersøge 
hvordan den omkostningseffektive løsning afhænger af, hvilken vandforekomst målsætningen 
opfyldes for opstilles en omkostningsminimeringsmodel, som minimerer de samlede omkostninger for 
at opnå sådanne politisk mål for reduktion af koncentrationen af næringsstoffer i økosystemet. ReVelle 
og Ellis (1994) og Bloemhof-Ruwaard et al (1995) giver en generel introduktion til 
omkostningsminimering i forbindelse med mindskning af forurening. Modelstrukturen er kendt i 
sammenhæng med reduceret udledning af næringsstoffer fra Østersø-området, hvor bidragene tæller 
bl.a. Gren et al (2008), Schou et al (2006) og Hart (2003).  

Model og data 

Da der findes detaljeret data for potentiale for og effekt af indgreb i oplandet til Odense Fjord, er dette 
opland brugt som case. Omkostningsmodellen opstilles for Odense Fjords opland og omfatter alle 
vandforekomster samt tilhørende oplande, der direkte eller indirekte dræner næringsstoffer til fjorden. 
Figur 1 viser de 25 forbundne oplande og deres indbyrdes placering. Hvert af oplandene har en 
vandforekomst, hvortil der primært drænes. I 10 af disse oplande er denne vandforekomst en sø, i de 
resterende 15 er der tale om et vandløb. Søerne og vandløbene er forbundet i et net, der ender i 
fjorden. Undervejs fra udledning til fjorden sker dog en væsentlig omsætning af næringsstoffer, som 
ved forskellige processer kan blive inaktivt i systemet. 



 

 
Figur 1: De 25 oplande, der dræner direkte eller indirekte til Odense Fjord. 

Fokus er på konsekvenser af forskellig landbrugsmæssig arealanvendelse og punktkilder i form af 
udledning af spildevand. De tiltag, der tages i betragtning til at reducere udledningerne i Odense Fjord 
oplandet er: Plantning af efterafgrøder, plantning af energiafgrøder, overgang fra almindeligt 
husdyrhold til økologisk husdyrhold, reduktion af gødning, plantning af skov, udtagelse 
(braklægning), anlægning af vådområder og opgradering af rensningsanlæg. I denne sammenhæng er 
de 25 oplande indekseret ved i, og de 8 mulige tiltag er indekseret ved k. Da kan modellen opskrives 
som følger: 
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Hvor C(xik) er omkostningerne for at implementere xik enheder af tiltag k, A er en matrix, der beskriver 
transportvejen fra opland til fjord, fik(xik) sammenfatter effekten af at implementere xik enheder af tiltag 
k, og xmax,ik angiver potentialet for at implementere tiltag k i oplandsområde i. Ts er reduktionsmålene 
for vandområderne og er det, der varieres i analysen.   

Modelberegningerne er baseret på et detaljeret datagrundlag der er rumligt fordelt ved GIS. Potentialet 
for implementering af tiltag er bl.a. bestemt af den nuværende landbrugsproduktion i oplandene, mens 
den sammenfattede effekt af tiltagene beskrevet ved fik omfatter både umiddelbar emissionsreduktion 
ved et tiltag, men også retention (tilbageholdelse og omsætning) i henholdsvis jord/grundvand og 
overfladevand (i søer og vandløb). Denne retention er differentieret for de forskellige oplande; for 
jordretention skyldes forskellene faktorer som jordtype og afgrødesammensætning. For overfladevand 
skyldes forskellene faktorer som størrelse af søer og længde af vandløb. Derfor er effekten af 
reduktion af kvælstof fra kilden til vandforekomsten meget afhængig af, hvor tiltagene implementeres. 
Jo flere oplande, emissionen gennemløber, jo mere forsvinder fra systemet pga. retention under 
transporten til fjorden.  

De økonomiske data er ikke på tilsvarende vis opdelt på oplande, idet priser på afgrøder er de samme, 
men omkostningsfunktioner bliver forskellige pga. geografiske og geologiske data. F.eks. vil 
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profittabet ved at sænke gødningsniveauet være forskelligt alt efter hvilken afgrøde- og 
jordtypesammensætning, der er i de forskellige oplande. Udtagelse af landbrugsjord og 
alternativomkostningerne ved vådområder vil ligeledes variere efter jordbundens kvalitet, beliggenhed 
og nuværende anvendelse. Beregningen af den omkostningseffektive fordeling af tiltag i det enkelte 
vandområde og mellem vandområder er således baseret på et meget detaljeret datagrundlag. 

Formålet med omkostningsminimeringsmodellen er at minimere omkostningerne ved at opfylde 
målene i det enkelte vandområde (søerne og fjorden) samt i alle vandforekomster samlet. Det antages 
som regel, at tilstedeværelsen af både fosfor og nitrogen er nødvendigt for at den eutrofierende effekt 
kan finde sted. Hvis de to næringsstoffer ikke forefindes i et vandmiljø i lige store mængder, vil det 
stof, der er mindst af begrænse skadesvirkningerne. Det betyder, at reduktionsmålene skal sættes på 
det stof, der begrænser eutrofieringen for at have en effekt. Fosfor er den begrænsende faktor i de 
fleste søer, mens nitrogen er det begrænsende stof i de fleste marine områder, hvilket i denne 
sammenhæng vil sige fjorden. Bl.a. derfor er målet med udledningsbegrænsningerne til søer og fjorde 
forskelligt, men der kan og vil være afsmittende positive effekter i begge tilfælde.  

Foreløbig analyse 

Den omkostningseffektive måde at opnå målsætningerne for søerne og kystområderne i et opland 
forventes at afhænge af, om den nødvendige indsats beregnes særskilt for hvert vandområde eller 
samlet. Derudover forventer vi, at det er mest omkostningseffektivt at implementere tiltag så tæt på 
fjorden som muligt. Ti af oplandene dræner direkte til søer, dernæst (indirekte) til fjorden. Da 
vandkvaliteten i søer i høj grad er påvirket af næringsstofindholdet, er der også reduktionsmål for 
disse. Her vil det ligeledes gælde, at det sandsynligvis er mest omkostningseffektivt i forhold til disse 
lokale mål at implementere tiltag relativt tæt på søerne. Et overordnet mål for både søer og fjord vil 
balancere disse to hensyn.  

Foruden omkostningseffektiviteten er også gevinsterne ved at opfylde målsætningerne forskellige 
mellem vandområderne, dvs. mellem fjorden og søerne i Odense fjords opland. Det medfører, at den 
samfundsøkonomisk optimale indsats for at opfylde målsætningerne i Odense fjords opland også 
varierer med fordelingen af disse gevinster. Resultaterne fra cost-benefit analysen og 
omkostningseffektivitetsanalysen sammenlignes, og vi sammenligner resultatet af disse beregninger 
med de beregninger der er foretaget af Miljøcenter Odense i forbindelse med de nyligt beregnede 
vandplaner. 
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