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Der findes ikke i dag nogen autoritativ opgørelse over hvad 
landbrugets miljøbelastning samlet koster samfundet. Men 
der er udviklet raffinerede metoder til at foretage sådanne 
opgørelser, og mange af de modeller og data som skal indgå 
i opgørelserne findes allerede. Foreliggende data indikerer 
for eksempel, at pesticidbelastningen fra landbruget har 
kostet samfundet godt 5 mia. kr. siden begyndelsen af 
1990'erne.  

Et gammelt ordsprog lyder, at det ikke er muligt at lave omelet 
uden at knuse æg. På samme måde er det næppe muligt at fore-
stille sig landbrugsdrift, uden en eller anden påvirkning af miljøet. 
Men ikke alle former for landbrugsdrift er lige værdiskabende - og 
ikke alle former for landbrugsdrift er lige belastende for miljøet. Vi 
har derfor brug for samfundsøkonomiske analyseværktøjer som 
fortæller os hvordan vi bedst finder balancen mellem miljøgoder og 
landbrugsdrift. 

Mens der er gode muligheder for at belyse værdien af landbrugs-
produktionen (jf. Jakobsen et. al. 2004), så er det straks vanskeli-
gere at opgøre miljøgoderne og de værdier som påvirkes negativt 
af landbrugsdrift. Den samfundsøkonomiske analyse forudsætter 
imidlertid, at de såkaldte eksternaliteter - som i økonomisk for-
stand er de ikke prissatte effekter på tredjemand - kan opgøres og 

                                         
1 En særlig tak til Ph.D.-studerende Anders Branth Pedersen for kommentarer og 
forslag til fremstillingen 
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værdisættes. Disse effekter er beskrevet kvalitativt i de foregåen-
de kapitler og omhandler effekterne på natur og landskab, på 
vandmiljøet, på naboerne og på andre erhverv. Det er effekter, 
som har stået centralt i debatten om landbrug og miljø igennem 
årtier. At regne i eksternaliteter er en forholdsvis ny disciplin, og 
det kan straks slås fast, at vi stadig vidensmæssigt befinder os et 
pænt stykke fra at kunne gennemføre dækkende økonomiske op-
gørelser af miljøpåvirkningen.  

Opgørelse af eksternaliteter 

Der findes to tilgange til opgørelsen af eksternaliteter; den strin-
gente og den pragmatiske (jf. Schou et. al., 2003: 7). Ved den 
stringente tilgang bygges direkte på det naturvidenskabelige vi-
densgrundlag. Eksternaliteterne beregnes i fysiske enheder og de-
res effekter opgøres som en direkte funktion af miljøbelastningen, 
således at en værdisætning af effekterne tager udgangspunkt heri. 
Ved den pragmatiske tilgang anvendes mere summariske og kvali-
tative beskrivelser af miljøkonsekvenserne som udgangspunkt for 
en værdisætning. Men for at nå frem til skøn over eksternaliteter 
er det i begge tilfælde nødvendigt at gennemføre værdisætninger 
af miljøgoderne.  

Den pragmatiske tilgang kan være udmærket hvis man har klart 
afgrænsede valgsituationer, som det er af stor betydning at få be-
lyst, jf. Skjern Å analysen. Men det er ofte vanskeligt at generali-
sere resultater fra enkeltstående pragmatiske undersøgelser. For-
delen ved den stringente tilgang er at den forsøger at holde styr 
på proportionerne i miljøkonsekvenserne og deres sammenhæng 
med værdisætningen.  

Som eksempel på en analyse, der har forsøgt at læne sig mest op 
ad den stringente tilgang kan nævnes Det Økonomiske Råds ana-
lyse af vand og natureffekter (2004). Her sammenkobles en mo-
delbeskrivelse for nedsivning af pesticider og nitrat og en model 
for biodiversitet med værdisætnings-estimater. Derved kan den 
samfundsøkonomiske konsekvens af ændringer i landbrugets akti-
viteter bedre vurderes. Ved at have styr på hvor meget drikkevand 
og fugleliv der går tabt ved forskellige miljøbelastninger kan et 
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tiltag som randzoner bedre vurderes. Nu er biodiversitet ikke det 
område der er mest rigt på modelbeskrivelser -  der er andre dele 
af miljøproblematikken hvor man har flere værktøjer at trække på. 
Så trods visse svagheder i DØRs analyse (jf. Andersen, 2005), så 
har rådet her antydet hvad der kan opnås ved at følge en mere 
konsistent tilgang. 

På luftområdet er forskningen således kommet meget langt med at 
have godt styr på effekterne på miljøkvaliteten af forskellige ud-
ledninger (Holland et. al., 1999). Det har gjort det muligt at opstil-
le beregningsprincipper for eksternaliteter fra energi- og transport-
sektoren. Der er stort behov for at udbrede disse beregningsmeto-
der til landbrugssektoren. 

Forureningseffekterne i forhold til vand og natur er mere lokalt 
betingede end på luftområdet. F.eks. er kvælstofs transport fra 
markens rodzone til grundvand og vandløb igennem jordlagene  
meget kompleks. Det gør området vanskeligere at arbejde med. 
Gode samfundsøkonomiske analyser vil forudsætte at vi detaljeret 
kan beskrive både placeringen af landbrugsproduktionen og kvan-
tificere hvordan ændringer i denne vil påvirke specifikke biotoper, 
vandmiljø og natur.  

Men mange af de ingredienser som er forudsætningen for at kunne 
gennemføre sådanne beregninger for landbrugssektoren findes 
allerede, bl.a. GIS-baserede kort over landbrugsaktiviteten og de 
sårbare områder, samt modeller som kan beskrive spredningen af 
kvælstof og ammoniak.  

Endelig er der behov for værdisætning af de forskellige effekter. En 
række af de mest oplagte værdisætninger er imidlertid allerede 
gennemført. Hasler et. al. (2002) finder således at huse beliggen-
de tæt på skov stiger ca. 100.000 kr. (20 procent) i værdi og bru-
ger dette som udgangspunkt for at vurdere værdien af skovrejs-
ning. Der foreligger desuden undersøgelser over hvordan lugt fra 
svineproduktion (Hansen og Petersen, 2003) påvirker ejendoms-
priserne, vi kender drikkevandets værdi og undersøgelser er på vej 
vedr. grundvandet (Hasler et. al., 2004), ligesom vi ved en hel del 
om hvordan helbredseffekter (fx som følge af pesticidindtag) kan 
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Figur 1: Impact pathway. 

Kilde: Holland, et. al., 1999 

værdisættes (Andersen et. al., 2004). Men der er også effekter 
som enten endnu ikke er værdisat, eller som det er uhyre vanske-
ligt at værdisætte - til de sidste hører effekterne på biodiversiteten 
og mere bredt betragtet eksistens- og herlighedsværdier, som det 
er vanskeligt at monetarisere på en sikker måde.  

Sammenkædning af miljøværdier og miljøbelastning 

Det vi mangler i dag er nok først og fremmest et system til at 
sammenkæde informationerne om miljøets værdier med informati-
onerne om miljøkonsekvenserne af landbrugsdrift. Metoden til at 
gennemføre en sådan sammenkædning er den såkaldte impact 

pathway metode fra ExternE. ExternE er et EU-finansieret forsk-
ningsprogram som har opgjort eksternaliteter knyttet til energi- og 
trafiksektoren. Den metode som er udviklet under ExternE kan 
udemærket overføres til analyser af landbrugssektoren. Miljøeffek-
terne som man skal have styr på i landbrugssektoren er ganske 
vist nogle andre, men impact pathway metoden angiver hvordan 
de forskellige informationssystemer kan sammenkædes, sådan at 
der detaljeret kan gøres rede for betydningen af marginale æn-
dringer i henholdsvis landbrugsproduktionen og de dertil knyttede 
miljøeffekter. 

Princippet i metoden er en bottom-up modellering af transport- og 
spredningskorridorerne for miljøbelastningen, sådan at man kan 
opnå præcise beskrivelser af for eksempel kvælstoffets vandring 
fra tabet til rodzonen og til dets fordeling på henholdsvis overfla-
devande og grundvandet, således at ændringen her kan beskrives 
og denne ændrings konsekvenser for miljøgodets værdi kan mone-
tariseres. På denne måde kan man forsøge at indkredse hvad 

Udledning Transport/

spredning 
Påvirkning Omkostninger 
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f.eks. et ekstra ton kvælstof tabt til rodzonen vil betyde - og hvad 
det vil repræsentere i eksternaliteter.  

Det er denne viden om marginale ændringer i værdien af miljøkva-
liteten som følge af ændringer i landbrugsdriften der vil være nød-
vendig for at gennemføre mere fyldestgørende samfundsøkonomi-
ske analyser.  

Impact-pathway metoden adskiller sig fra den mere simple 
værdisætning ved at forudsætte at man har mere detaljeret styr 
på miljøkonsekvenserne - og ved at fokusere på nogle få 
værdisætninger. Der kan både anvendes betalingsvillighedsstudier, 
men også indirekte metoder som udleder værdisætningsestimater 
fra f.eks. huspriser kan anvendes. 

Problemet ved betalingsvillighedsundersøgelser baseret på inter-
view eller surveys er jo at der er tale om hypotetiske værdisætnin-
ger. Man kan gøre meget for at forbedre disse studier, men de 
bliver nemt meget komplicerede og derfor ressourcekrævende at 
gennemføre. Ved at hæfte miljøkonsekvenserne op på nogle få 
miljøgoder, som man meningsfuldt kan spørge almindelige borgere 
om betalingsviljen for (f.eks. drikkevand), undgås endvidere de 
problemer der opstår hvis man skal spørge om effekter der kræver 
specialviden - eksempelvis betalingsvilje for kvælstof-reduktion. 
Ved alternativt at anvende husprismetoden og andre metoder hvor 
der tages udgangspunkt i priser der kan aflæses i markedstransak-
tioner opnås også større sikkerhed for meningsfulde priser, selvom 
ikke alle teoretiske dimensioner af miljøgodernes værdi dækkes 
ind.  

Der er foretaget mange undersøgelser igennem årene af miljøgo-
dernes økonomiske værdier (se afsnit 7 i Andersen og Strange, 
2003 for et overblik). Problemet er at de fleste af disse undersø-
gelser er foretaget efter den pragmatiske tilgang. Såfremt impact-
pathway tilgangen skal etableres er det nødvendigt at tilrettelægge 
værdisætningsundersøgelser, så de kan kobles med de naturvi-
denskabelige modeller. I det følgende nævnes nogle eksempler på 
både pragmatiske og stringente undersøgelser, som bidrager til 
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vores viden om miljøgodernes værdi - og dermed kan bruges som 
grundlag for en vurdering af landbrugets eksternaliteter.  

Værdien af vandmiljøet og betydningen af NPO-påvirkning  

Legget og Bockstael (2000) viser at huspriserne ved en ameri-
kansk fjord falder når mængden af kolibakterier stiger (jf. Peder-
sen, 2003). Vandet har en gennemsnitlig forureningsgrad på ca. 
100 fcc. (fecal coliform counts) og badeforbud indtræder ved 200 
fcc., men der er eksempler på vandkvalitet med belastning helt op 
til 2300 fcc. Studiet viser hvordan der er mulighed for at knytte 
forbedringer i vandkvalitet sammen med ændringer i ejendomspri-
serne. Huspriserne falder statistisk set med 1,5 procent hver gang 
mængden af kolibakterier stiger med 100 fcc pr. 100 ml.  

Lidt under 10 pct. af husene ligger i decideret forurenede områder, 
men gevinsten ved rensning udgør alene for disse ca. 75 mio. kro-
ner. I dette tilfælde er coli-bakterier knyttet til almindelig spilde-
vandsbelastning som afhjælpes ved renseanlæg, hvilket ville være 
relevant for en vurdering af gevinsterne ved vandmiljøplanens ren-
seanlægsdel. Studiets resultater vil muligvis kunne overføres til 
danske forhold ved ”benefit transfer”, hvor der tages højde for 
forskelle i danske og amerikanske indtægter og huspriser, men et 
bedre grundlag kunne opnås hvis der blev gennemført et tilsva-
rende dansk studie. 

Turner et. al. (1999) er et svensk studie vedrørende forbedringer i 
vandkvaliteten i Østersøen og Kattegat. I dette studie er betalings-
viljen for en halvering af næringsstofbelastningen blevet under-
søgt. Resultatet giver en forholdsvis markant betalingsvilje, nemlig 
en betalingsvillighed på ca. 4.700 kr. årligt per person for at opnå 
en sådan forbedring i Østersøens tilstand. Samlet vurderes på 
baggrund af undersøgelsen imidlertid en betalingsvillighed på 38-
69 milliarder svenske kroner for landene omkring Østersøen. Ud 
fra undersøgelsen kan der, med en række forbehold, udledes en 
værdi pr. reduceret kg næringsstof på 190-339 kr/kg, når man 
beregner hvor stor en udledningsreduktion der er nødvendig for at 
opnå en halvering og sætter dette i forhold til betalingsvilligheden. 
Såfremt det antages at man i Danmark har samme betalingsvilje 
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som i Sverige for at opnå den halvering af næringsstofbelastningen 
som anses for nødvendig vil man ud fra danske forhold kunne be-
regne en betalingsvillighed pr. kg reduceret næringsstof udledt til 
danske overfladevande. 

Den sidste undersøgelse er et eksempel på en undersøgelse hvor 
miljøkonsekvenserne som er i fokus er meget omfattende. Næ-
ringsstofudledningen har en række forskellige og komplekse effek-
ter på miljøet på sin vej fra landbrugsdriften og til Østersøen, og 
det er ikke sikkert at respondenterne har været istand til at over-
skue alle disse effekter når de har svaret på spørgsmålet. Under-
søgelsen angiver heller ikke nogen umiddelbar sammenhæng mel-
lem gradvise ændringer i udledning og miljøtilstand, og den tilsva-
rende betalingsvillighed. Enkelte svar viser en betalingsvillighed 
som er over hvad man normalt ville betragte som realistisk, og 
ikke alle respondenter er måske fuldt ud klar over deres budget-
begrænsning og over at de påtager sig omkostningen for mange 
år. Alligevel kan undersøgelsen tages som en slags ”meningsmå-
ling” over hvor store omkostninger husstandene er indstillet på at 
påtage sig for at opnå en ren Østersø, og viser i den forstand at 
der i vort naboland er en ikke ubetydelig vilje til at ofre økonomi-
ske ressourcer på at opnå et renere vandmiljø. 

Den amerikanske undersøgelse over sammenhængen mellem coli-
bakterier og ejendomspriser er metodisk set mere nyttig, fordi den 
opstiller en funktion for huspriser som følge af ændringer i miljø-
kvaliteten. Derved ville en sådan pris kunne indgå direkte i en im-
pact pathway opgørelse af miljøkonsekvenser og deres værdi. Det 
er ikke alle dimensioner af miljøgodets værdi som er blevet pris-
sat, da huspriserne kun afspejler direkte brugsværdi. Hvis en rene-
re fjord også har værdi for andre end dem som bor ved fjorden er 
det ikke med i opgørelsen. Alligevel bliver værdien af rent vandmil-
jø forholdsvis høj, og en gevinst på 75 mio. kr. vil kunne forrente 
en hel del tiltag til forbedring af vandkvaliteten. Da huspriserne er 
ægte priser der er aflæst på markedet kan bekymringer om priser-
nes hypotetiske karakter afvises. Men nogle aktører vil måske ind-
vende at værdierne sættes for lavt, da funktionen kun er baseret 
på den egentlige nytteværdi. 
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Værdien af drikkevand 

Hvis man ønsker at vurdere værdien af en drikkevandsboring som 
kan reddes som følge af begrænsninger på landbrugsdriften må 
man vurdere værdien af drikkevandet overfor de omkostninger 
som pålægges erhvervet. Tilsvarende må man for at kunne vurde-
re tabet for samfundsøkonomien ved en landbrugsdrift som påvir-
ker drikkevandsressourcen vurdere værdien af drikkevandet. 

Det ses ofte i samfundsøkonomiske analyser, at værdien af drikke-
vand sættes til vandværkets takster for drikkevand. Da mange 
vandværker imidlertid ikke opkræver en takst som sikrer den nød-
vendige opsparing til fornyelser af vandværkets infrastruktur vil 
den rene takst imidlertid ofte være udtryk for en fejlvurdering af 
prisen på drikkevandet. Vandtaksten siger heller ikke noget om 
fordelingen af omkostningerne på selve indvindingen og den efter-
følgende distribution. 

DMU har for et konkret vandværk med en kubikmeter takst på ca. 
7 kr. beregnet at den budgetøkonomiske omkostning pr. kubikme-
ter leveret vand i realiteten udgør ca. 14 kr. (Hasler, Schou og 
Andersen (2004). Dette skyldes foruden et for lavt geninveste-
ringsniveau også at faste bidrag til vandværket i analysen er om-
regnet til en variabel pris pr. kubikmeter. Når den budgetøkonomi-
ske omkostning omregnes til en velfærdsøkonomisk pris udgør 
omkostningen pr. kubikmeter leveret vand i realiteten godt 17 kr. 
/m3.

Vandværkets omkostninger er meget afhængige af indvindings-
strukturen, og hvis ledningsnettet kan bevares og vandværket for-
synes fra en ny boring er det naturligvis ikke hele den beregnede 
pris der kan opgøres som et tab hvis boringen forurenes. For det 
pågældende vandværk er investeringerne i indvindings- og be-
handlingsudgifterne opgjort til 4,10 kr. pr. kubikmeter, mens inve-
steringerne på distributionssiden er 7,77 kr/kbm. I en analyse af 
værdien af at bevare drikkevandsboringen vil kubikmeterprisen 
derfor ud fra en alternativ-omkostningsbetragtning kunne sættes 
til de nævnte 4,10 kr/kbm. Beregningen gælder for en konkret 
vandforsyning, som dog anses for at være repræsentativ. 
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Den ovenstående opgørelse er udtryk for drikkevandets umiddel-
bare brugsværdier. Selvom disse kan være betydelige i sig selv, så 
vil der også være værdier knyttet til det at bevare en ressource for 
fremtidigt forbrug. Meget af grundvandsbeskyttelsen handler jo 
netop om en fladebeskyttelse, således at grundvandsmagasiner 
bevares for eftertiden. Selvom det er indlysende at disse magasi-
ner repræsenterer en økonomisk værdi, så er grundlaget for at 
opgøre denne fortsat noget spinkelt. For at belyse grundvands-
værdierne gennemfører Danmarks Miljøundersøgelser derfor en 
undersøgelse, som vil belyse hvor meget danskerne er villige til at 
betale for grundvandsbeskyttelsen udover det beløb som den di-
rekte drikkevandsforsyning repræsenterer. Resultaterne fra under-
søgelsen ventes offentliggjort i foråret 2005. 

Tages der imidlertid udgangspunkt i den allerede gennemførte 
analyse kan man skønne en del af den økonomiske omkostning for 
den omlægning af vandforsyningen som er nødvendiggjort af sti-
gende forurening af vandets indhold af kvælstof og pesticider. Ca. 
1/3 af lukningerne af vandboringer skønnes at være relateret til 
landbrugsbetinget forurening. Lukning af boringer sker især som 
følge af påvirkning med pesticider, og en undersøgelse (HOH Vand 
og Miljø, 1998) viser at alle størrelser af vandværker berøres. Da 
omlægningstakten siden 1993 er fortsat frem til indeværende år, 
så har vandværkerne i de seneste 12 år omlagt ca. 7 pct. af drik-
kevandsmængderne, svarende til en skønnet indvinding på ca. 43 
mio. kubikmeter, på grund af landbrugsrelateret forurening. Med 
årlige investeringsudgifter på ca. 4,10 kr. pr. kbm for simpel ind-
vinding drejer det sig altså på årsbasis om udgifter på ca. 175 mio. 
kroner.– med en afskrivningsperiode på ca. 30 år for boringer kan 
prisen siden 1993 være løbet op i godt 5 milliarder kr. Dette er 
den del af den samfundsøkonomiske omkostning som afholdes af 
vandforbrugerne. Prisen for fremtidige generationer i form af redu-
ceret grundvandsressource er ikke medregnet. Det må understre-
ges at dette derfor kun er et groft og i realiteten formentlig nedre 
skøn over størrelsesordenen af de eksternaliteter som landbrugets 
aktiviteter påfører andre.  
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Landbruget frembringer værdier som er væsentligt større end dis-
se tab for vandforsyningerne. Alligevel kan der godt være lokale 
tiltag som er samfundsøkonomisk rentable, hvis de kan gennemfø-
res til omkostninger der er lavere end det tab samfundet ellers 
ville blive påført. Men for at identificere disse tiltag er det nødven-
digt med en god geografisk beskrivelse af både landbrugsaktivite-
terne og drikkevandsressourcerne.

Behovet for metodeafklaring og vidensopbygning  

Ikke alle miljøgoder lader sig problemfrit værdisætte. Det gælder 
ikke mindst for de goder som ikke har brugsværdi. Mens både ba-
devand og drikkevand har brugsværdi for mennesker, så er en 
lang række naturgoder karakteriseret ved at de først og fremmest 
har eksistensværdi. Forsøg på et belyse eksistensværdierne er 
gjort i utallige studier, ikke mindst i udlandet. I Danmark har Det 
Økonomiske Råd (2004) gennemført en undersøgelse af betalings-
villigheden for sanglærker. Og tidligere har forskere ved DMU gen-
nemført en undersøgelse af betalingsvilligheden for agerhøns og 
biodiversitet i agerlandet (Schou et. al., 2003).  

I den sidstnævnte undersøgelse er metodeproblemerne ved 
værdisætning gjort til genstand for en del overvejelser, herunder 
respondenternes mulighed for at svare meningsfuldt på spørgsmål 
om hvor meget de vil ofre ekstra på fødevarer for at sikre mere 
biodiversitet. Enkelte respondenter forholder sig ikke som forbru-
gere, men mere som borgere når de svarer på spørgsmål om hvor 
meget de vil yde i forhøjelse af brødprisen for at få mere biodiver-
sitet. Derved overholder de ikke deres budget-restriktion. Under-
søgelsens resultat om en samlet betalingsvilje på 686 mio.kr. viser 
at der trods dette grundlæggende er tale om betydelig betalings-
vilje, men det præcise estimat bør tages med forbehold pga. studi-
ets pilot-karakter.  

Selvom der er stor efterspørgsel på data for de samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved landbrugsdriften, så må det konstateres at 
vidensgrundlaget idag stadig er mangelfuldt med hensyn til at be-
svare spørgsmålet om hvad landbrugets miljøbelastning koster 
samfundet. Det skyldes at man i mange år har været tilfreds med 
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miljøkonsekvensbeskrivelser i fysiske termer (f.eks. tons kvælstof 
og tons fosfor) og at det er relativt nyt at forsøge at omregne disse 
fysiske belastninger til økonomiske opgørelser. Da forureningsvirk-
ningerne er meget forskellige afhængige af hvor påvirkningen 
sker, og for at undgå dobbelt-tællinger, så stiller en ordentlig sam-
fundsøkonomisk beskrivelse store krav til at der kan holdes regn-
skab med de faktiske miljøeffekter. I den forstand er den sam-
fundsøkonomiske analyse meget afhængig af at der findes gode 
modelmæssige beskrivelser af stoftransporterne i miljøet. Heldigvis 
er der gennem de seneste 10 år sket store fremskridt på dette 
punkt, således at de miljøøkonomiske opgørelser har mulighed for 
at nyttiggøre disse værktøjer.  

Den pragmatiske tilgang til at værdisætte miljøgoder har nok mu-
lighed for at give nogle hurtige svar, men hvis opgørelserne skal 
være troværdige i en politisk beslutningssammenhæng, så er der 
brug for en høj grad af stringens. 
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