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RESUME 

Årets rapport fra formandskabet til Det Miljøøkonomiske 
Råd omfatter foruden to traditionelle specialkapitler også tre 
kortere kapitler, hvor mere afgrænsede emner behandles. 
Der indledes med en analyse af omkostningerne ved Dan-
marks ambitiøse mål for vedvarende energi. Herefter følger 
en kommentering af regeringens ressourcestrategi efterfulgt 
af en vurdering af forvaltningen af invasive arter i Danmark. 
I det dernæst følgende kapitel præsenteres en analyse af 
rekreative værdier ved natur og byparker, og i det sidste 
kapitel gennemgås organiseringen og reguleringen af den 
kollektive trafik. 
 
Rapporten blev diskuteret på et møde i Det Miljøøkonomi-
ske Råd den 26. februar 2014. I slutningen af rapporten er 
rådsmedlemmernes skriftlige kommentarer til det oprindeli-
ge diskussionsoplæg optrykt. I forhold til diskussionsop-
lægget er der foretaget korrekturrettelser og andre mindre 
justeringer af teksten. Herudover er der i kapitlet om kollek-
tiv trafik sket en korrektion af omtalen af “Sundt DSB”. 
 
Omkostninger ved VE mål 
 
Danmark har valgt at føre en energipolitik, der på visse 
områder er mere ambitiøs, end hvad der følger af vores 
internationale forpligtelser. Eksempelvis er EU-kravet til 
Danmark, at en andel på 30 pct. af energiforbruget i 2020 
skal komme fra vedvarende energi (VE), mens den planlag-
te energipolitik skønnes at indebære en andel på omkring 35 
pct. I kapitel I illustreres omkostningerne ved den ambitiøse 
danske energipolitik på VE-området. 
 
Hovedparten af VE anvendes til produktion af el og fjern-
varme og vedrører dermed den kvoteomfattede del af øko-
nomien. Her er udledningen af drivhusgasser reguleret 
under EU’s kvotesystem. Derfor fører tilskud til brug af VE 
i stedet for fossile brændsler i el- og fjernvarmeproduktio-
nen ikke til mindre CO2-udledning på europæisk plan, men 

Danmark fører 
en ambitiøs  
– og dyr – 
energipolitik 

Mere VE i for-
syningssektoren 
reducerer ikke 
europæisk CO2-
udledning 

Resumeet er færdigredigeret den 3. februar 2014. 
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flytter blot udledningen til andre kvoteomfattede virksom-
heder.  
 
Anvendelse af VE såsom vindmøller, halm og træpiller er 
generelt dyrere end fossile brændsler, selv når der tages 
højde for CO2-afgifter og kvotekrav ved udledning af CO2. 
For at fremme anvendelsen af VE udover det niveau, der 
følger af denne regulering, har man i Danmark valgt at give 
tilskud til VE. Modelberegninger peger på, at støtte-
omfanget til VE i elproduktionen i 2020 vil udgøre over 7 
mia. 2013-kr., jf. figur A. Støtten opkræves via elregningen 
med PSO-tariffen, som i 2020 vurderes at udgøre godt 20 
øre/kWh. Mere vindkraft leder omvendt til lavere elpriser 
på spotmarkedet, men finansieringsomkostningerne via PSO 
mere end opvejer denne gevinst. 
 
Beregninger viser, at Danmark vil være meget tæt på at leve 
op til EU’s krav om en VE-andel på 30 pct. i 2020, selv hvis 
alle tilskud til nye vindmøller og direkte tilskud til solceller 
og brug af biogas og biomasse i el-produktionen ophæves. I 
en sådan situation vil der ikke blive opført flere vindmøller, 
ligesom forbruget af biomasse og -gas i elproduktionen 
reduceres mærkbart. Samlet set vurderes dette at føre til en 
VE-andel på lige knap 30 pct. i 2020. Samtidig reduceres 
PSO-betalingen markant, hvilket indebærer en besparelse 
for danske virksomheder og husholdninger på ca. 3½ mia. 
kr. i 2020. Dette vurderes at medføre en positiv beskæftigel-
seseffekt i omegnen af 5.000 personer på 2-3 års sigt. 
 
 

VE-støtte  
finansieres via 
elregningens 
PSO-tarif 

Anbefaling:  
Drop yderligere 
støtte til VE i 
elproduktionen 
og spar ca. 3½ 
mia. kr. i 2020 
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Figur A PSO med planlagt politik og i alternativ uden tilskud til elproduktion 

Planlagt politik  Ej tilskud 
 

 

 

 
 

Anm.: I scenariet “Ej tilskud” antages det, at der fremadrettet ikke ydes tilskud på VE i elproduk-
tionen (idet dog eksisterende vindmøller fastholder deres støtte i aftaleperioden). Scenari-
erne er nærmere beskrevet i kapitlet. 

Kilde: EAenergianalyse. 

 
 
Støtten til havmøller er særlig stor pr. produceret kWh. Det 
er derfor oplagt at genoverveje beslutningen om at opføre 
de to havmølleparker Horns Rev 3 og Kriegers Flak eller i 
det mindste kun opføre dem, hvis og når det kan gøres med 
et væsentligt mindre tilskud set i forhold til de hidtidige 
havmølleparker. Som følge af teknologisk udvikling må det 
forventes, at havvindmøller i fremtiden kan producere el 
med lavere omkostninger. Samtidig forventes en stigende 
spotpris på el. Begge dele reducerer tilskudsbehovet, hvilket 
taler for at udskyde opførelsen af de to havvindmølleparker.  
 
Hvad enten det vælges at reducere støtten til VE eller ej, bør 
finansieringsformen ændres. Den nuværende finansiering 
via PSO-tariffen hviler på en snæver skattebase, som svæk-
ker virksomhedernes muligheder for at fremstille deres 
varer billigst muligt og dermed reducerer deres produktivi-
tet. De samfundsøkonomiske omkostninger ved VE-støtte 
vil kunne reduceres, hvis støtten finansieres gennem den 
generelle indkomstskat. 
 
EU-Kommissionen har netop fremlagt et udspil for kli-
mamål i 2030. Dette omfatter mål om reduktion af drivhus-
gasudledningen i 2030 på 40 pct. i forhold til udledningen i 
1990. I modsætning til EU’s 2020-mål lægges der ikke op 
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til landefordelte VE-mål, men det understreges, at landene 
skal have mulighed for at foretage reduktionen så billigt 
som muligt. Det er positivt, at EU sætter mål for drivhus-
gasreduktionen i 2030, og det er hensigtsmæssigt, at fokus 
er på reduktion af drivhusgasudledningen og ikke på delmål 
som VE. Den danske energi- og klimapolitik skal naturlig-
vis leve op til internationale aftaler. Hvis Danmark ønsker at 
være mere ambitiøs, bør indsatsen lægges der, hvor det rent 
faktisk reducerer de samlede udledninger, nemlig i form af 
indenlandske reduktioner af den ikke-kvoteomfattede driv-
husgasudledning. 
 
Ressourcestrategi 
 
Det er essentielt for ethvert samfund at have et system til 
indsamling og behandling af affald for at undgå, at affaldet 
ender på gaden og i naturen. Affaldssystemet bør indrettes 
billigst muligt, hvor der samtidig tages højde for miljøom-
kostninger ved behandlingen. I de seneste årtier har affalds-
forbrænding spillet en væsentlig rolle i affaldsbehandlingen, 
hvilket har sikret energiudnyttelse af affaldet og en miljø-
mæssig forsvarlig affaldsbehandling. 
 
Regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald har til 
hovedformål at fremme genanvendelsen af ressourcer fra 
affaldsproduktionen og reducere affaldsforbrændingen af 
især husholdningsaffald. Den har desuden fokus på øget 
indsamling og behandling af elektronikaffald og bygge-
affald, som indeholder miljøfarlige stoffer. 
 
Ressourcestrategiens målsætning om øget genanvendelse 
motiveres med stigende priser på ressourcer. Stigende priser 
bør imidlertid ikke i sig selv føre til politisk handling, da det 
netop er markedets måde at signalere knaphed. Tværtimod 
vil stigende priser på primære ressourcer føre til øget gen-
anvendelse og teknologiudvikling, som mindsker presset på 
ressourcerne. 
 
Ressourcestrategien har særligt fokus på råstoffet fosfor i 
spildevandsslam og på de såkaldte kritiske råstoffer, som 
især findes i elektronikaffald. I begge tilfælde er målet at 
øge genanvendelsen af ressourcerne i en type affald, hvor 

Essentielt med 
velfungerende 
affaldssystem 

Regeringen: 
Mere genanven-
delse og mindre 
forbrænding 

Stigende priser 
begrunder ikke 
politikindgreb 

Støtte til teknolo-
giudvikling ikke 
hensigtsmæssig 
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genanvendelse ikke er rentabel i øjeblikket. Strategien 
lægger blandt andet op til, at det skal ske gennem støtte til 
teknologiudvikling. Der er imidlertid ikke en hensigtsmæs-
sig brug af offentlige midler. Hvis råstofpriserne fortsætter 
med at stige, vil branchen selv udvikle teknologierne. Indtil 
da kan affaldet deponeres med henblik på fremtidig udnyt-
telse af ressourcerne. 
 
Ressourcestrategien indeholder mål om 50 pct. genanven-
delse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald 
fra husholdningsaffald. Målet skal nås ved at få husholdnin-
gerne til at sortere mere. I dag forbrændes husholdnings-
affald, og man bør kun øge genanvendelsen, hvis det fører 
til lavere samfundsøkonomiske omkostninger. Regeringen 
konkluderer på baggrund af en gennemført analyse, at de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved genanvendelse af 
husholdningsaffaldet ikke er højere end ved fortsat for-
brænding.  
Regeringens analyse viser desuden, at der ikke er nationale 
miljømæssige gevinster ved at gå fra affaldsforbrænding til 
genanvendelse af papir, pap, plast mv. Der er derfor ikke 
miljømæssige argumenter for at ændre affaldsbehandlingen, 
så længe affaldsforbrændingen fortsat foregår miljømæssigt 
forsvarligt.  
 
Regeringens analyse indeholder dog en række problemati-
ske antagelser, som alle trækker i retning af en undervurde-
ring af omkostningerne ved øget genanvendelse. De primæ-
re ankepunkter er: 
 

• Manglende symmetri mellem affaldsindsamlingen i 
basisscenariet og alternativscenarierne 

• Manglende inddragelsen af øget tidsforbrug for hus-
holdningerne ved sortering af affaldet 

• Internationale miljøgevinster medtages, uden at der 
korrigeres for internationale miljøomkostninger 

 
Når de tre ankepunkter inddrages i den samfundsøkonomi-
ske vurdering, bliver scenarierne med øget genanvendelse 
600 til 1.000 kr. dyrere pr. ton affald end basisscenariet. 
Dermed kan øget genanvendelse af husholdningsaffald ikke 
anbefales på baggrund af analysen. 

Regeringen: Øget  
genanvendelse er 
ikke dyrere  

Ingen nationale 
miljøgevinster 
ved øget  
genanvendelse 

Revurdering: 
Økonomisk tab 
ved øget  
genanvendelse 
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Invasive arter 
 
Invasive arter anses internationalt for at være den største 
trussel mod biodiversiteten næst efter tab af levesteder, og 
Danmark har siden 2009 haft en handlingsplan på området. 
EU er i gang med at udarbejde en forordning på området, 
som vil pålægge medlemslandene krav om konkrete initiati-
ver. 
 
Ifølge Biodiversitetskonventionen defineres invasive arter, 
som arter der er introduceret uden for deres naturlige spred-
ningsområde, som kan overleve og efterfølgende reproduce-
re sig i det nye område, og som truer den biologiske mang-
foldighed i det nye område. 
 
Skadesomkostningerne ved invasive arter omfatter både 
effekt på den hjemmehørende natur (biodiversitet), hel-
bredseffekter (allergi og udslæt), erhvervsøkonomiske 
effekter (produktionstab) samt skader på bygninger, infra-
struktur mv. Indsatsomkostninger er knyttet til tiltag, der 
begrænser arternes udbredelse eller forhindrer dem i at blive 
introduceret, og reducerer dermed skadesomkostningerne. 
Et omkostningsoverslag for Danmark omfattende skades- 
og indsatsomkostninger ved invasive arter peger på årlige 
udgifter på knap 1 mia. kr. Der er tale om et underkants-
skøn, bl.a. fordi værdien af biodiversitetseffekter ikke 
indregnes. Omkostningsskønnet viser, at der potentielt er 
væsentlige omkostninger forbundet med invasive arter i 
Danmark. 
 
Danmark har påtaget sig forpligtigelser til at bekæmpe 
invasive arter, men den nuværende forvaltning er ikke 
lovgivningsmæssigt understøttet. Den danske handlingsplan 
for invasive arter indeholder mange anbefalelsesværdige 
principper, men indsatsen synes endnu ikke at stå mål med 
intentionerne. 
 

Hvad er invasive 
arter? 
 

Omkostninger 
ved invasive 
arter …  
 
 
 
 
 
 
… på knap en 
mia. kr. årligt 
 

Beskedent  
lovgrundlag 
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Bekæmpelsen af invasive arter ligger i Danmark hos mange 
forskellige aktører, omfattende bl.a. haveejere, ejere af 
skov- og landbrugsejendomme, kommuner og staten. Und-
tagen for enkelte invasive arter, eksempelvis mårhunden, er 
den samlede indsats i Danmark ikke koordineret og kan 
være meget forskelligartet imellem de enkelte aktører. Dette 
fører til en ineffektiv indsats, fordi de invasive arter er 
grænseoverskridende, og en manglende indsats eksempelvis 
i én kommune medfører, at indsatsen i nabokommunen 
bliver mindre effektiv (jf. eksemplet med kæmpe-
bjørneklo). Indsatsen over for de væsentligste invasive arter 
bør derfor prioriteres og administreres fra nationalt niveau 
og følges op af lovgivningsmæssige initiativer, der mere 
specifikt fastlægger opgaver og ansvarsfordeling hos de 
enkelte aktører. 
 
De forskellige karakteristika og usikkerheder knyttet til 
invasive arter gør, at regelstyring evt. i kombination med 
tilskud til bekæmpelsesindsatsen i praksis ofte er at fore-
trække frem for økonomisk incitamentsstyring. For mange 
arter kan det være forbundet med store omkostninger at 
vente med at gøre en indsats, indtil arten er fuldt etableret i 
et område. Anvendelse af et forsigtighedsprincip er således 
relevant, og det kan yderligere begrundes med, at visse 
invasive arter medfører irreversible miljøeffekter. 
 
Da invasive arters spredning og udbredelse foregår på tværs 
af landegrænser og ofte som følge af international handel, er 
internationalt samarbejde vedrørende indsatsen central. 
Deling af viden om skadeseffekter, kontrolmetoder og 
kontrolomkostninger samt samarbejde om “early warning 
systems” kan være centrale samarbejdsområder. 
 
Rekreative værdier 
 
Naturen udgør rammen om mange forskellige friluftsaktivi-
teter, og den rekreative værdi af naturen udgør derfor en 
vigtig del af de ikke-markedsomsatte ydelser knyttet til 
naturen. I kapitel IV er foretaget en opgørelse af den rekrea-
tive værdi af forskellige naturområder ved hjælp af den 
såkaldte rejseomkostningsmetode.  
 

Dansk indsats er 
sporadisk  
 
 
 
 
 
 
 
Behov for  
national  
koordinering 

Valg af regule-
ring og forsigtig-
hedsprincip 
 

Internationalt 
samarbejde og 
videndeling 
 

Den rekreative 
værdi af  
naturområder 
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Opgørelsen er baseret på data indsamlet ved spørgeskema 
om brug af naturen, detaljerede geografiske informationer 
om lokalisering af naturområder i forhold til befolkningen 
og oplysninger om befolkningens socioøkonomiske karakte-
ristika ud fra registerdata. I analysen indgår naturområder 
som skove, åbne naturområder (f.eks. heder, strandenge og 
moser), strand/kyst og endelig parker i de største byer. Den 
anvendte model er udviklet i samarbejde med Institut for 
Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. 
 
Overordnet viser analysen, at den rekreative værdi af nogle 
naturområder er meget høj, men også at der er meget stor 
variation i brugsværdien mellem forskellige områder. Såle-
des er den beregnede årlige gennemsnitlige rekreative værdi 
af naturområder (eksklusiv parker i større byer) på ca. 8.000 
kr. pr. ha, men værdien varierer fra under 1.000 kr. pr. ha til 
over 700.000 kr. pr. ha. 
 
Nærhed til potentielle brugere er helt afgørende for den 
rekreative brugsværdi af områderne. Således er værdien af 
parker generelt meget høj, og den rekreative værdi af natur-
områder uden for byerne er især høj i områder med høj 
befolkningstæthed. At nærhed til byer er vigtig for den 
rekreative værdi af naturområder, er naturligvis ikke en ny 
pointe. Analysen viser imidlertid, at der ikke rokkes ved 
vigtigheden af bynærhed, selv når der tages højde for, at 
parker i byerne også har en meget betydelig rekreativ værdi. 
Således har tidligere analyser ikke inddraget betydningen af 
parker i byer. 
 
Selv om nærhed til potentielle brugere er afgørende, har 
udformning og indhold af naturområder også en vis betyd-
ning for den rekreative værdi af områderne. Analyserne 
tyder således på, at naturområder med hel eller delvis skov-
beplantning generelt er mere attraktive end områder uden 
skov. Endvidere er statsskove generelt mere attraktive end 
privatejede skove, hvilket kan skyldes, at statsskove i højere 
grad er indrettet på at tiltrække besøgende, f.eks. med bedre 
faciliteter og adgangsforhold. Natura 2000-områder, som 
ofte består af særegne og unikke naturtyper, er også generelt 
attraktive ud fra en rekreativ synsvinkel. 
 

Ny analyse 

Stor forskel i 
rekreativ værdi 
af forskellige 
områder 

Nærhed til  
brugere  
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Danmark har en målsætning om at fordoble andelen af skov 
over en skovgeneration (80-100 år), så skovområder på sigt 
kommer til at udgøre op mod ¼ af det samlede areal. For at 
realisere dette mål rejser staten selv nye statsskove og giver 
derudover støtte til privat skovrejsning. 
 
De igangværende og planlagte statslige skovrejsningspro-
jekter vurderes at ville få en gennemsnitlig årlig rekreativ 
værdi på omkring 37.000 kr. pr. ha. Dette er højere end den 
gennemsnitlige rekreative værdi af de eksisterende naturom-
råder, hvilket bl.a. afspejler, at bynærhed er et af kriterierne 
for placeringen af statslige skovrejsningsprojekter. 
  
Umiddelbart tyder dette på, at de statslige skovrejsningspro-
jekter har en hensigtsmæssig geografisk placering, men 
analyserne viser også, at der er stor forskel i den rekreative 
værdi af de forskellige projekter. Således genererer de ud 
fra rekreative hensyn mest hensigtsmæssigt placerede 
statslige skovrejsningsområder rekreative værdier, som er 
op mod 15 gange højere end de mindst hensigtsmæssigt 
placerede. Selv om der også kan være forskelle i omkost-
ningerne ved skovrejsningsprojekter, tyder den store forskel 
i de rekreative værdier på, at det ikke ud fra en rekreativ 
synsvinkel, er alle statslige skovrejsningsprojekter, som er 
hensigtsmæssigt placeret. 
 
Ud over forbedrede rekreative muligheder er der en række 
yderligere gevinster ved flere naturområder. Skovrejsning 
bidrager til CO2-reduktion og indirekte til at mindske miljø-
påvirkningen ved konventionel landbrugsproduktion, som 
f.eks. udledningen af ammoniak og kvælstof. Analyserne 
tyder på, at de rekreative gevinster ved statslig skovrejsning 
er væsentlig højere end værdien ved reduktion i CO2, am-
moniak og kvælstof. Gevinsten ved grundvandsbeskyttelse 
er dog ikke opgjort.  
 
Med de store geografiske variationer i den rekreative værdi 
af naturområder og skove er det oplagt, at en generel mål-
sætning om fordobling af skovarealet ikke er hensigtsmæs-
sig. Målet har den fordel, at det er nogenlunde målbart, men 
denne fordel mister sin relevans, når det observerbare er en 
dårlig indikator for samfundets gevinst. Skovrejsning bør i 
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stedet ses som et instrument til at opnå rekreative gevinster 
og andre økosystemydelser og bør ikke være et mål i sig 
selv.  
 
Den store geografiske variation i de værdisatte gevinster 
ved statslig skovrejsning peger i retning af, at der kan være 
en betydelig samfundsøkonomisk gevinst ved at anvende 
mere systematiske prioriteringsværktøjer ved udvælgelsen 
af statslige skovrejsningsprojekter. Det forslås, at udvikling 
og systematisk anvendelse af samfundsøkonomisk projekt-
vurdering af nye skovrejsnings- og naturgenopretningspro-
jekter bliver et indsatsområde i den fremtidige friluftspoli-
tik. Der kan hentes inspiration fra eksempelvis transportom-
rådet, hvor der anvendes samfundsøkonomiske analyser til 
at rangordne potentielle projekter. 
 
Tilskud til privat skovrejsning er også brugt som instrument 
til at opnå mere skov. Det kan konstateres, at privat skov-
rejsning med tilskud overvejende er foregået i kommuner, 
hvor den rekreative værdi af de eksisterende naturområder i 
forvejen er lav (f.eks. Vest- og Midtjylland). Det skønnes ud 
fra fordelingen på kommuner, at den rekreative værdi af 
privat skovrejsning er meget lille sammenlignet med statsli-
ge skovrejsningsprojekter. 
 
Det anbefales derfor at reformere kriterierne for at give 
tilskud til privat skovrejsning, så disse i højere grad genere-
rer rekreative gevinster ved øget vægt på bynærhed og 
befolkningstæthed ved udformningen af tilskud. Tilskud til 
privat skovrejsning bør naturligvis også tage hensyn til 
andre ikke-markedsomsatte goder, men analysen peger på, 
at en mere hensigtsmæssig geografisk lokalisering kan være 
af stor betydning for den samlede gevinst af privat skov-
rejsning. 
 
Kollektiv trafik 
 
Persontransporten forventes at stige i de næste mange år. 
Stigningen i mobilitet medfører gevinster for såvel den 
enkelte som for samfundet i form af øget økonomisk udvik-
ling. Transport medfører imidlertid også negative konse-
kvenser så som trængsel, ulykker, klimapåvirkning i form af 
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skovrejsning 
bedre end megen  
skovrejsning 

Væsentlig lavere 
rekreativ værdi 
af privat skov-
rejsning 

Behov for at 
reformere tilskud 
til privat 
skovrejsning 

Krav til mål 
inden for  
kollektiv trafik 
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CO2-udledning samt andre former for miljøforurening. 
Politikken på området skal derfor tilrettelægges, så de 
positive effekter opnås under hensyntagen til de negative 
konsekvenser. Tiltag kan bestå af investeringer i transport-
infrastruktur og incitamenter til at vælge de samfundsøko-
nomisk mest hensigtsmæssige transportmidler, f.eks. gen-
nem tilskud og afgifter. 
 
Den mest hensigtsmæssige løsning er, at der indføres kør-
selsafgifter, som afspejler de eksterne omkostninger ved 
transport. Kun kørselsafgifter vil effektivt kunne begrænse 
trængslen. Samtidig bør der ydes tilskud til den kollektive 
trafik, der afspejler stordriftsfordelene. Tilsammen vil disse 
tiltag sandsynligvis føre til en større efterspørgsel efter 
kollektiv trafik. 
 
Der er opstillet et mål om, at den kollektive trafik skal løfte 
det meste af den fremtidige vækst i trafikken. Dette er 
konkretiseret til, at togtrafikken målt i personkm som mini-
mum skal fordobles i perioden 2009-30, mens målet for 
bustrafikken er en passagerstigning på 50 pct. i samme 
periode. Der foreligger imidlertid ingen analyser af, hvorfor 
netop denne fordeling er optimal. Regeringen har med 
Timemodellen og flere planer for investeringer i jernbane-
infrastruktur en strategi for jernbaneområdet. På busområdet 
foreligger der ikke en samlet strategi for hele landet for 
hvordan og på hvilke strækninger, passagerstigningen i 
bustrafikken skal hentes. 
 
I det hele taget mangler der en strategi for transportområdet. 
Investeringerne i transportsektoren bør baseres på en samlet 
strategi for, hvor og hvordan udbygningen af transportinfra-
struktur bedst kan opfange stigningen i trafikken, under 
hensyntagen til de negative eksterne effekter. Den snart 
udviklede Landstrafikmodel vil kunne give et vigtigt bidrag 
hertil.  
 
I kapitlet analyseres, om det nuværende tilskudsniveau til 
den kollektive trafik i Hovedstadsområdet er hensigts-
mæssig i forhold til stordriftsfordele og eksternaliteter. 
Analysen viser, at tilskuddet formentlig er på et hensigts-
mæssigt niveau i myldretiden, men at der sandsynligvis er 
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samfundsøkonomiske gevinster ved at øge tilskuddet til bus 
og tog i perioden uden for myldretiden.   
 
Den vigtigste grund til et højere tilskud er at mindske vente-
tiden for de rejsende. Øget tilskud bør derfor anvendes til at 
øge frekvensen i den kollektive trafik snarere end at nedsæt-
te billetprisen. 
 
Lavere billetpriser fører kun til en begrænset overflytning af 
bilister til den kollektive trafik. Øget tilskud har derfor kun 
en meget lille effekt på trængsel på vejene og kan derfor 
ikke alene begrunde en nedsættelse af taksterne i den kol-
lektive trafik i Hovedstadsområdet. Skulle trængslen stige 
markant fremover, vil det dog kunne begrunde øget støtte. 
 
Øget tilskud til den kollektive trafik er ikke den bedste 
måde at regulere eksternaliteterne fra transport. Det ville 
være mere hensigtsmæssigt at indføre kørselsafgifter, der 
afspejler omkostningerne fra disse eksternaliteter. I så fald 
kan forskelle i eksternaliteter mellem bilkørsel og kørsel i 
den kollektive trafik ikke længere bruges som argument for 
tilskud til den kollektive trafik.  
 
Størsteparten af bustrafikken i Danmark har været udlicite-
ret i en årrække, og det vurderes, at dette langt hen ad vejen 
har ført til en effektiv drift. Omvendt ligger størstedelen af 
togdriften fortsat i DSB. Der er et betydeligt effektivise-
ringspotentiale i de danske aktiviteter af DSB på anslået 
over 1 mia. kr. i forhold til 2011. Vurderingen er baseret på 
både beregninger fra konsulentrapporter og erfaringer fra 
udlicitering i andre europæiske lande. Selv om DSB har 
igangsat et program, Sundt DSB, der skal opnå en forbed-
ring af økonomien med 1 mia. kr. inden udgangen af 2014, 
betyder det ikke, at DSB indfrier hele effektiviseringspoten-
tialet. DSB opnår en del af målet i Sundt DSB ved at for-
bedre indtjeningsgrundlaget og vil derfor ikke reducere 
omkostningerne med 1 mia. kr.  
 
Transportministeriet opnår gennem deres intensiverede 
styring af DSB en del af de mulige besparelser i DSB. Et 
tidligere forsøg på at nedsætte kontraktbetalingen til DSB 
med 300 mio. kr. om året er heller ikke kommet i mål, da 
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det de fleste år er blevet besluttet ikke at gennemføre hele 
besparelsen. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, 
hvor effektiv styringen af DSB reelt er. 
 
Udlicitering af togtrafikken i Sverige, Tyskland og Holland, 
hvor organiseringen af jernbanesektoren på mange punkter 
ligner den danske, har leveret besparelser på 20 pct. Dette er 
omkring det samme som det estimerede effektiviserings-
potentiale i DSB. Staten bør derfor udbyde større dele af 
den danske togtrafik, end tilfældet er i dag, for at sikre og 
fastholde de fulde effektiviseringsgevinster. For at undgå de 
problemer, som Storbritannien har oplevet i forbindelse med 
deres privatisering af togdriften, er det vigtigt at sprede 
udliciteringen ud over en årrække.  
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KAPITEL I   

OMKOSTNINGER VED STØTTE TIL 
VEDVARENDE ENERGI 

I.1 Indledning 

Den danske energipolitik har siden energikriserne i 
1970’erne haft fokus på forsyningssikkerhed og energi-
besparelser. Et nyere fokus er reduktion af drivhusgasud-
ledningen og et ønske om øget brug af vedvarende energi 
(VE). En væsentlig del af den danske energipolitik følger i 
dag af de rammer, EU har opstillet, hvor et overordnet mål 
er at reducere drivhusgasudledningen. Dette er til dels ud-
møntet i EU’s kvotesystem, der regulerer udledningen fra 
energisektoren og andre energitunge virksomheder. Hertil 
kommer en række landespecifikke krav om mindsket driv-
husgasudledning i den ikke-kvoteomfattede del af økonomi-
en, energibesparelser og VE-andele. 
 
For Danmark er VE-kravet, at mindst 30 pct. af energifor-
bruget i 2020 skal udgøres af vedvarende energi. De nyeste 
energifremskrivninger fra Energistyrelsen i 2012 og i Øko-
nomi og Miljø 2013 peger på, at det er sandsynligt, at dette 
mål vil blive mere end opfyldt. Den danske energipolitik er 
dermed mere ambitiøs på VE-området, end Danmark er 
forpligtet til overfor EU. En ambitiøs politik kan være for-
bundet med miljøgevinster, men da politikken i dette tilfæl-
de i høj grad retter sig mod kvotesektoren, blandt andet i 
form af VE-tilskud til elproduktion, vil den ikke give anled-
ning til mindre drivhusgasudledning på et samlet europæisk 
plan. Til gengæld vil en mere ambitiøs politik være forbun-
det med forskellige former for omkostninger for danske 
virksomheder og forbrugere. 
 
 
 
 

Dansk  
energipolitik er 
underlagt  
EU-krav … 

… men er mere 
ambitiøs på  
VE-området 

Kapitlet er færdigredigeret den 3. februar 2014. 



Omkostninger ved støtte til vedvarende energi. Økonomi og Miljø 2014 

 16 

Den samlede danske energipolitik er nærmere beskrevet og 
diskuteret i blandt andet Økonomi og Miljø 2013. I dette 
kapitel søges diskussionen udvidet ved at illustrere nogle af 
de samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet 
med at føre en mere ambitiøs energipolitik i Danmark på 
VE-området end svarende til Danmarks EU-forpligtigelse. 
Uanset hvordan man måtte vurdere eventuelle gevinster ved 
en sådan overmålopfyldelse, er det relevant at holde sig 
omkostningerne for øje.  
 
Der lægges i afsnit I.2 ud med at skitsere de overordnede 
rammer for den danske energipolitik, hvorefter fokus rettes 
mod VE-støtten til elproduktion. I afsnit I.3 gives et over-
blik over støtten til vedvarende energi med den planlagte 
energipolitik. Dernæst opstilles i afsnit I.4 et alternativt 
scenarie, der beskriver en situation, hvor Danmark reduce-
rer støtteomfanget til VE og undlader at overopfylde kravet 
om en VE-andel på 30 pct. i 2020. Der foretages endvidere 
en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af 
den mere ambitiøse energipolitik. Endelig sammenfattes og 
konkluderes i afsnit I.5. 

I.2 Hovedtræk i den danske energipolitik 

Den danske energipolitik bygger på overordnede mål om 
forsyningssikkerhed, energibesparelser og på lang sigt fos-
silfrihed. Danmark er underlagt en række forpligtelser over 
for EU. Desuden har regeringen opstillet en række specifik-
ke mål for energipolitikken, og der er indgået politiske afta-
ler, som udmønter politikken, senest i form af Energiaftale 
2012. Centrale elementer i energipolitikken er i dag en om-
fattende regulering af el- og fjernvarmeproduktionen, EU’s 
kvotesystem samt diverse afgifter og tilskud. Tilskud til VE 
er nærmere beskrevet i næste afsnit. Det langsigtede mål i 
energipolitikken er, at Danmark skal være fossilfri i 2050, 
hvilket både den tidligere VK-regering og den nuværende 
regering har sat som overordnet mål. 
 
I dag sætter EU i høj grad rammerne for den danske energi-
politik. Det overordnede mål på EU-plan er, at drivhusgas-
udledningen skal reduceres med 80-95 pct. i 2050 i forhold 
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til udledningen i 1990. Det første skridt på vejen dertil er de 
såkaldte 20-20-20-mål, der blev vedtaget i 2007. Målene 
fokuserer på 2020, hvor drivhusgasudledningen i EU skal 
reduceres med 20 pct. i forhold til 1990, andelen af ved-
varende energi skal øges til at udgøre 20 pct. af energifor-
bruget, og energiforbruget skal reduceres med 20 pct. i for-
hold til den ellers forventede udvikling. Målene er ikke ens 
for alle lande, men konkretiseret i landespecifikke krav til 
VE-andel, til energibesparelser og til reduktion af den ikke-
kvoteomfattede drivhusgasudledning, mens den kvote-
omfattede udledning er håndteret på EU-niveau af kvote-
systemet.1  
 
Et væsentligt element i EU’s bestræbelser på at reducere 
drivhusgasudledningen er netop EU’s kvotesystem, der 
regulerer udledningen fra energiproduktionen og energitun-
ge industrivirksomheder i form af omsættelige udlednings-
rettigheder (CO2-kvoter) på tværs af landene i EU. Omkring 
halvdelen af drivhusgasudledningen i EU er omfattet af 
kvotesystemet. Da udledningsrettighederne kan handles 
mellem virksomhederne i EU, betyder det, at reduktion af 
den kvoteomfattede udledning i ét land ikke reducerer den 
samlede udledning i EU. Den samlede drivhusgasudledning 
fra kvoteomfattede virksomheder er på EU-plan bestemt af 
antallet af kvoter, hvor den årlige udstedelse af kvoter redu-
ceres hvert år. Nationale tiltag rettet mod drivhusgasreduk-
tioner i kvotesektoren har derfor ikke nogen klimaeffekt. 
 
For Danmark er EU’s 20-20-20-krav udmøntet som en VE-
andel på 30 pct. i 2020 og et energisparekrav på 4 pct. i 
2020 set i forhold til 2006. Den ikke-kvoteomfattede driv-
husgasudledning skal reduceres med 20 pct. i 2020 i forhold 
til udledningen i 2005. Med den aftalte politik, som ligger 
til grund for fremskrivningen i Økonomi og Miljø 2013, 
blev det vurderet, at der udestår en manko, hvis reduktionen 
på 20 pct. skal ske ved indenlandske reduktioner.  
 
 
1) Den ikke-kvoteomfattede drivhusgasudledning kommer populært 

sagt fra “biler, boliger og bønder”, dvs. CO2-udledning fra trans-
portsektoren og fra individuel opvarmning med olie- og naturgas-
fyr samt drivhusgasudledning fra landbrugsproduktionen, blandt 
andet metanudledning fra husdyr. 
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Energiaftalen fra 2012 fastlægger i forlængelse af tidligere 
aftaler rammerne for den danske energipolitik de kommen-
de år. Dette omfatter blandt andet en intensivering af energi-
spareforanstaltningerne og en øget satsning på brug af ved-
varende energi fra især vindkraft. Et væsentligt element i 
aftalen er, at der planlægges opført to nye havvindmøllepar-
ker med en samlet effekt på 1.000 MW (Horns Rev 3 og 
Kriegers Flak). Når de er i gang i 2020, vil der være tale om 
en fordobling af havvindmøllekapaciteten i forhold til i dag. 
 
I de seneste energifremskrivninger vurderes det, at VE-
andelen i 2020 vil være på omtrent 35 pct., jf. Energi-
styrelsens seneste fremskrivning fra 2012 og fremskriv-
ningen i dette kapitel.2 Heraf skønnes VE-forbruget i el- og 
fjernvarmeproduktionen at bidrage med omkring 27 
pct.point. I 2011 var VE-andelen 25 pct., hvoraf VE i for-
syningssektoren bidrog med 19 pct.point. Der forventes 
dermed en betydelig stigning i anvendelsen af VE de kom-
mende år – især inden for el- og fjernvarmeproduktionen.  
 
Efter energikriserne i 1970’erne blev der iværksat energi-
sparekampagner, indgået aftaler om energimærkninger og 
gennemført en lang række energisparetiltag i form af ek-
sempelvis strammere bygningsregulativer. Siden 2006 har 
der været formaliserede energisparekrav, hvor staten har 
indgået aftaler med energiselskaberne, der skal sikre energi-
besparelser hos deres kunder. Dette kan ske gennem rådgiv-
ning og/eller tilskud til energirenovering mv. Omkostningen 
hertil må energiselskaberne finansiere ved at hæve priserne. 
 
Det langsigtede overordnede mål for EU’s klimapolitik har 
fokus på drivhusgasudledning, og målet er som nævnt, at 
udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 80-95 pct. 
i 2050. EU-Kommissionen har i januar 2014 fremlagt et 
udspil til mål for 2030. Kommissionen foreslår, at drivhus-
gasudledningen skal reduceres med 40 pct. i 2030 i forhold 
til udledningen i 1990. Dette skønnes at ville give anledning 
 
2) Fremskrivningen i dette kapitel hviler på fremskrivningen i Øko-

nomi og Miljø 2013, hvor det blev vurderet, at VE-andelen i 2020 
ville være på 38 pct. I forhold til den fremskrivning er der her fo-
retaget justeringer af den forventede CO2-kvotepris samt den 
udenlandske efterspørgsel, jf. boks I.4 i afsnit I.4. 
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til en VE-andel på 27 pct. for EU som helhed. Der lægges i 
udspillet op til at øge reduktionshastigheden i den kvoteom-
fattede del af økonomien og til at landefordele den ikke-
kvoteomfattede reduktionsforpligtelse, men udspillet inde-
holder ikke et konkret udspil til denne landefordeling. Der 
lægges ikke op til landefordelte VE-mål, og der lægges 
vægt på, at landene skal have mulighed for at opnå drivhus-
gasudledningen så omkostningseffektivt som muligt, jf. 
boks I.1. 
 
Drivhusgasudledningen i EU er faldet siden 1990, og især i 
forbindelse med det økonomiske tilbageslag, der har præget 
verdensøkonomien de seneste år, jf. figur I.1. EU-Kommis-
sionen vurderer, at den allerede planlagte politik vil med-
føre en reduktion af drivhusgasudledningen på mere end de 
20 pct., der er målsætningen i 2020. Det foreslåede mål i 
2030 er et yderligere skridt på vejen mod målet i 2050. 
 
 
Figur I.1 Drivhusgasudledning i EU 

 
Anm.: Den stiplede brune linje viser EU-Kommissionens fremskriv-

ning af drivhusgasudledningen ved uændret politik. De grønne 
prikker angiver reduktionsmålene i 2020 hhv. 2030, og den lod-
rette grønne streg angiver intervallet for reduktionsmålet i 
2050. 

Kilde: European Environment Agency: “Annual European Union 
greenhouse gas inventory 1990-2011 and inventory report 
2013”, Technical report No 8/2013 og EU-Kommissionens 
2030-klima-udspil. 
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Boks I.1 EU-Kommissionens udspil til 2030-klimamål 

EU-Kommissionen offentliggjorde i januar 2014 et klima- og energiudspil for pe-
rioden 2020-30. 
 
EU’s 20-20-20-mål 
Kommissionen vurderer, at der med den nuværende politik vil være en reduktion 
af drivhusgasudledningen i EU målt i forhold til udledningen i 1990 på 18 pct. i 
2012, 24 pct. i 2020 og 32 pct. i 2030. Målet er 20 pct. i 2020. VE-andelen var 13 
pct. i 2012 og ventes at stige til 21 pct. i 2020 og 24 pct. i 2030. Målet i 2020 er 
20 pct. De to 2020-mål vurderes dermed at blive opnået – godt og vel – uden 
yderligere tiltag. 
 
Nye 2030-mål 
Kommissionen lægger op til, at drivhusgasudledningen skal reduceres med 40 pct. 
i 2030 i forhold til udledningen i 1990. I forhold til den forventede udvikling med 
nuværende politik er der tale om en stramning, og det noteres i udspillet, at 2030-
målet er på sporet i forhold til det overordnede 2050-mål. Det foreslås, at redukti-
onen frem mod 2030 fordeles med 43 pct. i kvotesektoren og 30 pct. i ikke-
kvotesektoren (set i forhold til udledningen i 2005). De eksisterende mål for 2020 
er en reduktion i kvotesektoren på 21 pct. i forhold til udledningen i 2005 og 10 
pct. for ikke-kvotesektoren. For kvotesektoren indebærer dette, at den årlige re-
duktion i udledningsrettigheder øges fra 1,7 pct. for perioden 2013-20 til 2,2 pct. 
for perioden 2020-30. I udspillet lægges der op til, at reduktionsmålet i 2030 for 
ikke-kvotesektoren skal landefordeles (ligesom det er tilfældet med reduktionsmå-
let i 2020). 
 
I udspillet vurderes det, at der vil kunne forventes en VE-andel i 2030 på 27 pct. 
givet målet for drivhusgasudledningen. VE-andelen på 27 pct. skal således snarere 
ses som en konsekvens end et egentligt, selvstændigt mål. Udspillet lægger da 
heller ikke op til konkrete, landespecifikke VE-mål. Endvidere understreges det, 
at Kommissionen ikke mener, det er hensigtsmæssigt med delmål i 2030 for ud-
ledningen fra transport- eller andre sektorer. Endelig noteres det, at det er vigtigt, 
at medlemslandene kan nå drivhusgasreduktionen billigst muligt. 
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I.3 Elpris og støtte til vedvarende energi 

Den elpris, som forbrugere og virksomheder betaler, består 
af en markedspris (“ren elpris”) og en lang række tillæg, 
herunder PSO-tariffen,3 samt afgifter, jf. tabel I.1. Markeds-
prisen på el for store virksomheder følger stort set spot-
prisen på elmarkedet, mens markedsprisen for husholdnin-
ger og mindre virksomheder ofte er højere. I tillæg til mar-
kedsprisen kommer udgifter forbundet med transmission og 
distribution af el til den endelige bruger samt til drift af det 
overordnede elnet. Disse udgifter dækkes ved fastsatte tarif-
fer, som består af en fast abonnementsdel og en del, der 
afhænger af det løbende forbrug. Herudover pålægges el-
forbruget diverse afgifter og moms. Afgifterne er markant 
højere for husholdninger end for erhverv, hvorfor hushold-
ninger ender med at betale en langt højere pris for el end 
virksomheder. Typisk er den gennemsnitlige elpris før afgif-
ter også lavere for store virksomheder end for små. Dette 
skyldes dels, at store virksomheder typisk kan få mængde-
rabatter på elkøbet, dels at den faste abonnementspris bety-
der relativt mindre.  
 
 

 
3) For nuværende optræder hverken VE-tilskuddet eller PSO-

tariffen i de offentlige finanser. Praksis ændres imidlertid fra og 
med hovedrevisionen af Nationalregnskabet i 2014, hvorefter så-
vel VE-tilskud som finansiering via PSO optræder som en del af 
det offentlige budget. Da PSO-tariffen fuldt ud finansierer til-
skuddene, vil det ikke have nævneværdige konsekvenser for den 
offentlige saldo, men inddragelsen af PSO-tariffen vil indebære 
en stigning i det målte skatte- og afgiftstryk. 

Elprisen dækker 
produktion, 
distribution og 
afgifter 
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Tabel I.1 Sammensætningen af elprisen i 2012 
 Hus-

holdninger 
Små 

virksomheder 
Store  

virksomheder 
 ------------------  Øre pr. kWh  ------------------- 

Ren elprisa) 38,6 38,6 28,9 
Abonnement  2,7 0,1 0,1 
Nettarif lokal (distribution) 16,0 14,0 3,6 
   heraf energispareforanstaltningb) 2,0 2,0 2,0 
Abonnement (net) 15,8 3,7 0,5 
Regional transmission 1,0 1,0 0,5 
Net- og systemtarif 7,6 7,6 7,6 
Elpris før PSO, afgift og moms 81,6 64,9 41,2 
PSO-tarif 15,5 15,5 15,5 
Elpris før afgift og moms 97,1 80,5 56,2 
Elafgift 69,6 3,0 3,0 
Eldistributionsafgiftc) 4,0 1,0 0,0 
Elsparebidrag 0,6 • • 
Energispareafgift (CO2-afgift)c)  6,4 6,3 5,1 
Moms 44,4 • • 
Slutbrugerpris  222,2 90,8 64,8 

 

a) “Ren elpris” for husholdninger og små erhverv er den elpris, som betegnes forsyningspligtig 
levering af el under kontrol af Energitilsynet. Store virksomheder handler ofte direkte på bør-
sen, hvormed den rene elpris reelt er identisk med spotprisen. 

b) Komponenten “energispareforanstaltning” er de samlede udgifter til energispare-
foranstaltninger sat i forhold til elforbruget. 

c) I forbindelse med Vækstplan DK blev det vedtaget at afskaffe energispareafgiften og eldistri-
butionsafgiften for erhverv. 

Anm.: Tabellen er baseret på et elforbrug, som for husholdninger antages at være 4.000 kWh om 
året, for små virksomheder 100.000 kWh og for store virksomheder 50 mio. kWh om året. 
Fra og med 2014 bliver en del af posterne på elregningen slået sammen. 

Kilde: Energitilsynet og egne beregninger. 
 
 
Spotprisen på el fastsættes på det nordiske elmarked. I 2012 
var spotprisen gennemsnitligt 27,5 øre pr. kWh, jf. 
www.nordpoolspot.com. Støtte til VE-anvendelse i el-
produktionen er medvirkende til at holde spotprisen nede, 
men da VE-støtten finansieres via PSO-tariffen, øges den 

Støtte til VE  
påvirker  
spotprisen 
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elpris, som danske husholdninger og virksomheder betaler, 
ved større anvendelse af støttet VE til elproduktion, jf. boks 
I.2. Støtten er for visse VE-teknologier, bl.a. havvindmøller, 
udformet som en garanteret afregningspris for den produce-
rede strøm, så tilskuddet i perioder med høj spotpris er lavt 
og omvendt højt i perioder med lav spotpris. Der er dermed 
en tendens til, at PSO-tariffen er høj i perioder med lav 
spotpris og omvendt, jf. figur I.2. 
 
 
Figur I.2 Spotpris for el, PSO og garanteret afreg-

ningspris for seneste havmølleparker 

 
Anm.: Seneste observationer for spotpris og PSO-tarif er december 

2013. De vandrette grønne streger angiver den garanterede af-
regningspris for de tre seneste opførte havmølleparker. 

Kilde: Nord Pool Spot, Energitilsynets elprisstatistik, Energinet.dk og 
Energistyrelsen. 
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Boks I.2 Prisdannelsen på el 

Prisdannelsen på el i Danmark sker på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, der 
dækker Norden og de baltiske lande, og som er koblet til elmarkedet i Tyskland. 
Her bestemmes spotprisen på el dagligt for hver hele time døgnet rundt på bag-
grund af udbud og efterspørgsel. Det sker ved en såkaldt dobbeltauktion, hvor 
producenter, distributionsselskaber og andre interessenter melder deres udbud og 
efterspørgsel ind til Nord Pool. Spotprisen fastsættes derefter på det niveau, der 
svarer til marginalomkostningerne ved levering af den efterspurgte el. 
 
De kortsigtede marginalomkostninger består helt overvejende af brændselsom-
kostninger, og marginalomkostningen for vind fra eksisterende møller er derfor 
tæt på nul. Det betyder, at der først sælges el fra vindmøller, hvorefter der sælges 
el fra producenter med successivt højere marginalomkostninger, dvs. først fra 
kulkraftværker og til sidst oliefyrede værker. Alle køber og sælger til spotprisen. 
Det betyder blandt andet, at udbydere af el med en lavere marginalomkostning 
end spotprisen opnår et positivt dækningsbidrag, mens det dyreste og derfor sidst 
aktiverede værk opnår et dækningsbidrag på nul. Dette er illustreret i figur A. I 
illustrationen er det forenklende antaget, at elproduktionen kun sker med vind-
kraft og kul.  
 

Figur A Prisdannelsen for spotpriser på el 

 
 
Opad y-aksen ses prisen på el, mens der ud ad x-aksen er vist den udbudte og ef-
terspurgte mængde el. Så længe udbuddet kommer fra vindmøller, er marginal- 
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Boks I.2 Prisdannelsen på el, fortsat 

omkostningerne meget lave, men i takt med at dyrere og dyrere kul- og oliefyrede 
værker aktiveres, stiger marginalomkostningen. Hvis udbuddet af el fra vindmøl-
ler øges, hvad enten det er fordi, der bliver bygget flere vindmøller, eller fordi det 
blæser mere, bliver det muligt at levere den efterspurgte mængde el til en lavere 
marginalomkostning, svarende til, at udbudskurven (S) rykker mod højre til S’. 
Som det fremgår, bliver resultatet af mere vindbaseret el, at spotprisen på el fal-
der, og at forbruget af kul reduceres. Hvis produktionen af vindbaseret el stiger så 
meget, at hele efterspørgslen kan dækkes, falder spotprisen til i nærheden af nul. 
En sådan situation er dog ikke ensbetydende med gratis strøm for kunderne, idet 
slutprisen stadig er pålagt PSO-tariffen og en række andre afgifter og tillæg. 
 
Betragtningerne ovenfor gælder også for Nord Pool Spot. Når Danmark øger ud-
buddet af el fra vindmøller, falder spotprisen, og forbruget af kul bliver reduceret. 
Det er imidlertid ikke sikkert, at det er danske kulkraftværker, der begrænser de-
res produktion, når vindproduktionen øges. I praksis vil det være de kraftværker, 
der har de højeste marginalomkostninger, der først lukker ned, og disse kraftvær-
ker kan ligeså vel være udenlandske som danske. Det er dermed heller ikke givet, 
at flere danske vindmøller indebærer en mindre dansk CO2-udledning. 
 
Modelberegninger foretaget på den tekniske energiforsyningsmodel Balmorel pe-
ger konkret på, at en øget dansk produktion af el fra vindmøller de kommende år 
kan forventes at føre til, at en række tyske kulkraftværker vil nedsætte deres pro-
duktion, mens det danske kulforbrug kun reduceres svagt. Ifølge denne modelbe-
regning er resultatet af en forøgelse af produktionen af el fra havmøller i Danmark 
således, at elproduktionen i Danmark stiger, mens den falder i Tyskland; samtidig 
øges den danske eksport af el til Tyskland. Udbygningen af vindkraft reducerer 
dermed ikke CO2-udledningen i Danmark nævneværdigt, mens der umiddelbart 
vil være en effekt på CO2-udledningerne i Tyskland. På EU-niveau reduceres 
CO2-udledningen ikke af forøget dansk vindbaseret elproduktion, fordi kvoteloftet 
styrer denne udledning.  
 
Senere i afsnittet illustreres konsekvenserne for dansk økonomi af ændret VE-
støtte med modelberegninger. 

 
 
Som en del af elprisen dækkes også udgifterne til støtte til 
vedvarende energi. PSO-tariffen, der blandt andet finansie-
rer VE-støtten, var i 2012 i gennemsnit omkring 15½ øre pr. 

PSO fylder meget 
på elregningen 
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kWh, jf. ovenstående tabel I.1. PSO-tariffen udgjorde der-
med 24 pct. af den slutpris, som større erhvervsvirksomhe-
der betaler for el, og 7 pct. af den slutpris, husholdningerne 
betaler. Den mindre PSO-andel for husholdninger skyldes, 
at husholdningernes slutpris er højere, da husholdninger 
betaler højere elafgifter og mere moms end virksomheder. 
For husholdningerne udgør afgifter og moms over halvdelen 
af slutprisen på el, mens den rene elpris kun udgjorde 17 
pct. af denne i 2012. 
 
Udgifterne under PSO-ordningen udgjorde i 2012 ca. 5 mia. 
kr., mens omkostninger til energispareforanstaltninger ud-
gjorde knap 1 mia. kr., jf. tabel I.2. PSO dækker over såvel 
tilskud til vindmøller som anden vedvarende energi samt i 
mindre omfang støtte til forskning og udvikling. Stigningen 
i PSO fra 2011 til 2012 skal ses i lyset af lavere spotpris i 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 mia. kr. i 2012 
til VE og 
energispare-
foranstaltninger  
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Tabel I.2 Tilskud til VE (PSO) og energispareindsats 
 2011 2012 
 ----  Mio. kr.  ---- 

Opkrævet PSO 2.601 5.121 
heraf tilskud til havvind 591 1.007 
       tilskud til landvind 867 1.288 
       tilskud til biomasse og -gasa) 483 458 
       forskning og udvikling mm. 240 219 
       tilskud til decentrale anlæg b) 482 1.228 
       øvrigt, herunder overdækningc) -62 921 
Energispareforanstaltninger 711 783 
I alt 3.312 5.904 

 

a) “Tilskud til biomasse og -gas” omfatter også direkte tilskud til 
solceller; solceller modtog i 2011 mindre end 1 mio. kr. i direk-
te tilskud, jf. Energinet.dk. 

b)  “Tilskud til decentrale anlæg” dækker over, at mindre decentra-
le kraftvarmeværker får et tilskud for at sikre en effektiv sam-
produktion af el og varme, og at varmeproduktionen nyttiggø-
res; tilskuddet har været afhængigt af elproduktionen, men er 
fra 2013 omlagt til et grundbeløb. 

c) “Overdækning” udgør forskellen mellem forventet og realiseret 
støtteniveau og opkrævning. 

Kilde: Energinet.dk, Energistyrelsen, Energistatistik 2012 og Energi-
tilsynet. 

 
 
Der ydes støtte til VE-anvendelse i el- og fjernvarme-
produktionen, både i form af direkte støtte, som finansieres 
via PSO, og indirekte i form af differentierede afgifter, jf. 
boks I.3. Landvind producerer 15-20 pct. af elektriciteten og 
modtager mindst støtte. Landvindmøller modtager i de før-
ste år af deres levetid et tilskud på 25 øre pr. kWh, men 
støtten aftrappes, når spotprisen på el stiger. Det skønnes, at 
landvindmøller i 2020 vil være tæt på at være en konkurren-
cedygtig teknologi. Havvindmøller vil fortsat kræve støtte i 
en længere årrække, men den nødvendige støtte vurderes at 
falde over tid blandt andet som følge af en stigende spotpris. 
En havvindmølle med en garanteret afregningspris på 90 øre 
skønnes at modtage et tilskud som gennemsnit over hele 
møllens levetid på ca. 30 øre pr. produceret kWh, hvis den 

Teknologispecifik 
støtte til VE 
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opføres i 2017, og ca. 23 øre, hvis den først opføres i 2023. 
Til sammenligning modtager biomasse et tilskud på om-
kring 15 øre pr. kWh. 
 
Langt den største del af de PSO-finansierede udgifter vedrø-
rer den kvoteomfattede del af økonomien såsom vindmøller, 
biogas, træpiller, halm og anden form for vedvarende ener-
gi, mens en mindre andel vedrører tilskud til forskning, 
udvikling og andet. Vindmøller er den største modtager af 
PSO-midler, og i 2012 blev der udbetalt godt 2 mia. kr. i 
støtte til vindmøllestrøm. 
 
PSO-tilskuddet til solceller udgjorde under 1 mio. kr. i 
2011, men forventes at stige kraftigt frem mod 2020. Ud-
over det direkte tilskud er der et betydeligt indirekte tilskud 
i kraft af den såkaldte nettoordning, hvor husholdningerne 
kun betaler afgifter og moms af nettoelforbruget, dvs. den 
mængde el, der netto købes fra elnettet. Da produktion og 
forbrug tidsmæssigt ikke er sammenfaldende, bliver det 
offentlige elnet så at sige brugt til “gratis opbevaring af el”. 
 

Hovedparten af 
PSO går til kvote-
sektoren 

Støtten til  
solceller er især 
indirekte 
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Boks I.3 VE-støtte til elproduktion 

Der er en lang række forskellige tilskud til VE-anvendelse i el- og fjernvarme-
produktionen. Nedenfor gives en overordnet beskrivelse med fokus på tilskud til 
elproduktion efter de regler, der er gældende med Energiaftale 2012.  
 
Havvind 
Havmøller etableres typisk efter et statsligt udbud, og der gives en garanteret af-
regningspris, som fastlægges i forbindelse med udbuddet. Denne afregningspris 
gives i beregningerne for de første 50.000 fuldlasttimer, hvilket indebærer, at møl-
len modtager støtte i omkring halvdelen af den forventede levetid på ca. 25 år. Da 
der er aftalt en fast afregningspris for den producerede strøm, betyder det, at jo 
højere spotprisen er, jo lavere bliver tilskuddet. Tilskuddet er fast nominelt, dvs. 
der gives realt set mindre og mindre tilskud over tid. For den seneste havmølle-
park Anholt er den garanterede afregningspris 105 øre pr. kWh. Med en spotpris 
på 29 øre pr. kWh, der var den gennemsnitlige spotpris for Danmark i 2013, bli-
ver det gennemsnitlige tilskud 76 øre pr. kWh. I Energistyrelsens fremskrivning 
fra 2012 forudsættes en garanteret afregningspris på 90 øre pr. kWh for de to 
planlagte havvindmølleparker Horns Rev 3 og Kriegers Flak.  
 
Landvind 
Landmøller modtager et tilskud på 25 øre pr. kWh (fastholdes nominelt), der bli-
ver reduceret øre for øre, når spotprisen overstiger 33 øre pr. kWh for helt at bort-
falde ved en spotpris på 58 øre pr. kWh. Tilskuddet er begrænset til de første 
22.000 fuldlasttimer, hvilket svarer til omkring ⅓ af den forventede levetid på ca. 
25 år. 
 
For både landvind og havvind afhænger den faktiske støtte dermed af udviklingen 
i spotprisen. Spotprisen forventes at stige over de kommende år, og derfor vil til-
skudsbehovet gradvist blive mindre. Konkret anslås spotprisen i løbende priser at 
stige fra 36,3 øre og 27,5 øre i 2011 hhv. 2012 til 49 øre i 2020 og 72 øre i 2030. 
Derfor viser tabel A, at tilskuddet til vindmøller falder over tid, og at der for 
landmøllers vedkommende slet ikke forventes tilskud til nye møller fra slutningen 
af 2020’erne. 
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Boks I.3 VE-støtte til elproduktion, fortsat 

Tabel A. Tilskud til møller afhængig af installationsår 
 Landmøller Havmøller 

Inst.år Tilskud  
første år 

Gns. tilskud 
hele levetiden 

Tilskud  
første år 

Gns. tilskud hele 
levetiden 

  -----------------------  Øre pr. kWh  ----------------------- 
2017 21 7 53 30 
2020 16 4 48 26 
2023 8 2 40 23 
2028 0 0 •  • 

Anm.: Søjlerne “Gns. tilskud i hele levetiden” er nutidsværdien af tilskuddene i tilskudsperioden 
           omregnet til en annuitet for hele levetiden. For havmøller er der regnet med en garanteret 
           afregningspris på 90 øre. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
Solceller 
Solcelleanlæg modtager som udgangspunkt en afregningspris på 60 øre pr. kWh i 
de første 10 år fra nettilslutningstidspunktet og herefter 40 øre pr. kWh i de føl-
gende 10 år (den forventede levetid er 20-40 år). Herudover kan Energinet.dk give 
tilsagn om et forhøjet pristillæg til solcelleanlæg inden for en pulje begrænset til 
20 MW årligt, hvor der sikres en afregningspris på mellem 90 og 145 øre pr. kWh 
afhængig af typen af anlæg. For solceller i husholdninger er der herudover et indi-
rekte tilskud (nettoordningen), idet der spares afgifter og tariffer ved forbrug af 
egen elproduktion. Tidligere var ordningen meget mere lukrativ. 
 
Biogas og biomasse 
VE-tilskud til både biogas og biomasse gives dels som et fast tilskud pr. kWh 
produceret elektricitet, dels som et indirekte tilskud i form af lavere afgifter i for-
hold til afgifterne på fossile brændsler som kul og naturgas. Biomasse omfatter 
bl.a. flis, træpiller og halm. Der er flere former for tilskud. Bl.a. er der for el pro-
duceret på fast biomasse et direkte tilskud på 15 øre pr. kWh. For el produceret 
med biogas og naturgas er der et direkte tilskud på 43 øre pr. kWh, og hvis der er 
tale om el produceret alene på biogas et tilskud på 79 øre; begge sidstnævnte be-
løb indeksreguleres. 
 
VE-tilskud til fjernvarmeproduktion 
Der ydes også tilskud til brug af VE, bl.a. biomasse, til fjernvarmeproduktion. Der 
er i stort omfang tale om indirekte tilskud i form af afgiftsdifferentiering mellem 
VE-brændsler og fossile brændsler. 
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I.4 Modelberegninger af nedsat VE-støtte 

I Økonomi og Miljø 2013 blev der præsenteret en energi-
fremskrivning, der indebar en VE-andel i 2020 på 38 pct. 
Der er til nærværende rapport foretaget en opdatering af 
denne fremskrivning. Den væsentligste ændring vedrører 
kvoteprisen, der, baseret på den seneste fremskrivning fra 
IEA, nu antages at være på et lavere niveau i hele frem-
skrivningen, jf. også boks I.4 nedenfor. En lavere pris på 
CO2-kvoter og dermed lavere pris på brugen af fossile 
brændsler indebærer isoleret set en mindre anvendelse af 
vedvarende energi. Dette har bl.a. medført, at den beregnede 
andel af VE i det endelige energiforbrug i 2020 er 35 pct. i 
den opdaterede fremskrivning. VE-andelen fastholdes i 
fremskrivningen omkring dette niveau i nogle år, hvorefter 
der er en tendens til et midlertidigt fald i VE-andelen hen-
imod 2030. 
 
I 2011 var VE-andelen knap 25 pct., og stigningen i VE-
anvendelse på ca. 10 pct.point frem mod 2020 skønnes især 
at finde sted i forsyningssektoren. Dette indebærer en for-
ventet stigning i PSO-betalingen fra 2,6 mia. kr. i 2011 til 
ca. 7½ mia. kr. i 2020, svarende til en stigning i PSO-
tariffen fra 7,9 øre/kWh i 2011 til ca. 22 øre/kWh i 2020. 
Desuden ventes en stigning i den reale spotpris på el på ca. 
5 øre/kWh fra 2011 til 2020, jf. tabel I.3. Tabellen viser 
desuden udviklingen i PSO, VE-andel mv. i et scenarie, 
hvor al fremadrettet støtte til VE i elproduktionen antages at 
ophøre, idet allerede aftalt støtte til vindmøller dog forud-
sættes fastholdt i aftaleperioden. Scenariet kommenteres 
nedenfor. 
 
  

VE-andelen 
ventes at stige 
betydeligt frem 
mod 2020 

Stigning i VE-
andel fører til 
højere PSO 
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Tabel I.3 Udvikling i elpris, PSO og VE i to scenarier 
 

   Planlagt 
politik 

Ej    
tilskud 

 2011  2020 2020 
Spotpris, 2013-øre/kWh 37,6  42,5 45,4 
PSO 2013-øre/kWh 7,9  22,3 7,9 
PSO mio. 2013-kr. 2.696  7.594 2.721 
Landmøller effekt, MW 2.858  2.899 2.616 
Havmøller effekt, MW 868  2.763 1.268 
El produceret med vind, pct. 28  47 29 
El produceret med anden VE, pct. 13  20 14 
El produceret med fossile brændsler, pct. 59  33 57 
VE-andel i Danmark, pct. 24,9  35,1 29,0 

 

Anm.: I scenariet “Ej tilskud” antages det, at der fremadrettet ikke gives tilskud til VE i elproduktio-
nen, idet støtten til allerede opførte vindmøller dog forudsættes fastholdt i den aftalte periode. 

Kilde: Egne beregninger på Balmorel og DEMS, jf. boks I.4. 
 
 
Tilskud eller andre tiltag, der forøger VE-anvendelsen i el- 
og fjernvarmeproduktionen, har som udgangspunkt ikke 
betydning for CO2-udledningen på europæisk plan, da den-
ne, som nævnt, reguleres gennem antallet af kvoter. Et høje-
re dansk ambitionsniveau mht. VE vil derfor ikke omsætte 
sig i et samlet set lavere CO2-udslip på europæisk plan, for 
antallet af kvoter ændres ikke herved. Danmark bør leve op 
til forpligtigelsen overfor EU om at sikre en VE-andel på 30 
pct. i 2020, men en højere VE-andel, opnået gennem mere 
støtte til VE i kvotesektoren, gavner ikke klimaet og er for-
bundet med omkostninger for danske husholdninger og 
virksomheder. 
 
Omkostningerne ved overmålopfyldelsen på VE-området 
illustreres nedenfor med en modelberegning, hvor det som 
alternativ til den planlagte politik antages, at al fremtidig 
direkte støtte til VE indenfor elproduktion ophører, men 
hvor allerede opførte vindmøller fortsat modtager den aftal-
te støtte. Konsekvenserne af dette for PSO, VE-andel og 
elpris i 2020 fremgår af søjlen Ej tilskud i tabel I.3 ovenfor. 
Beregningen er nærmere beskrevet i boks I.4. 

Overmålop-
fyldelse indenfor 
kvotesektoren 
gavner ikke  
klimaet 

Scenarie: 
Ingen VE-tilskud 
til el fremover 
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Boks I.4 Beskrivelse af scenarier 

Effekterne af at fjerne støtten til elproduktion med VE-teknologier illustreres med 
modelberegninger. Der sammenlignes to scenarier, som er beskrevet nedenfor. 
 
Beregningerne vedrørende effekterne på VE-anvendelse, elpris, VE-støtte mv. er 
udført med den tekniske energiforsyningsmodel Balmorel og energiefterspørg-
selsmodellen DEMS. Disse modeller blev også anvendt til energifremskrivningen 
i Økonomi og Miljø 2013. Beregningerne vedrørende effekterne på produktivitet, 
beskæftigelse mv. er udført med den makroøkonomiske model SMEC, der blandt 
andet anvendes til konjunkturvurderinger, mellemfristede fremskrivninger og po-
litikanalyser i rapporterne til Det Økonomiske Råd. Beregningerne er nærmere 
beskrevet i et baggrundsnotat, som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske 
Råds Sekretariat. 
 
Scenarie med planlagt energipolitik (“Planlagt politik”) 
Scenariet er en opdateret version af energifremskrivningen fra Økonomi og Miljø 
2013 og er baseret på den planlagte energipolitik. Et centralt element i Energiafta-
le 2012 er udbud af de to havvindmølleparker Horns Rev 3 og Kriegers Flak med 
en samlet effekt på 1.000 MW, som planlægges taget i drift i 2017-20. Der er i 
beregningerne antaget en garanteret afregningspris på 90 øre pr. kWh. Til sam-
menligning var den garanterede afregningspris 51,8 øre pr. kWh for Horns Rev 2, 
62,9 øre pr. kWh for Rødsand 2 og 105,1 øre pr. kWh for Anholt. En væsentlig 
ændring i forhold til fremskrivningen i Økonomi og Miljø 2013 er, at antagelsen 
om udviklingen i CO2-kvoteprisen er opdateret i henhold til IEA’s seneste World 
Energy Outlook 2013, hvilket indebærer, at kvoteprisen er sat ned med omkring 
1/3 i 2020. Lavere pris på CO2-kvoter og dermed lavere pris på anvendelsen af 
fossile brændsler indebærer alt andet lige et mindre forbrug af VE. Dette har bl.a. 
medført, at den beregnede andel af VE i det endelige energiforbrug i 2020 er 35 
pct. mod 38 pct. i Økonomi og Miljø 2013. En anden forskel i forhold til frem-
skrivningen i Økonomi og Miljø 2013 er, at en udbygning af transmissionsforbin-
delserne til udlandet nu først forventes gennemført i begyndelsen af 2030’erne, 
hvor udbygningen tidligere blev forventet i slutningen af 2020’erne.  
 
Alternativt scenarie uden VE-tilskud til elproduktion (“Ej tilskud”) 
De forskellige former for direkte tilskud til elproduktion med VE-formerne vind, 
solceller, biogas og biomasse bortfalder fuldstændigt i dette alternative scenarie 
fra og med 2014. Allerede opførte vindmøller modtager dog fortsat det aftalte til-
skud i dette alternative scenarie, og der ændres ikke på behandlingen af VE i var-
mesektoren. 
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Boks I.4 Beskrivelse af scenarier, fortsat 

I scenariet bliver der ikke opført nye vindmøller frem mod 2030, og forbruget af 
biomasse mv. er lavere end i scenariet med den planlagte politik. Det forventede 
niveau for PSO, VE-andel og elpris i 2020 fremgår af søjlen Ej tilskud i tabel I.3 i 
hovedteksten. 
 
Udvikling i VE-andel med planlagt politik og i det alternative scenarie 
Hovedparten af den danske VE-anvendelse finder sted i forsyningssektoren til el- 
og fjernvarmeproduktion, jf. brun kurve i figur A. Med den planlagte politik ven-
tes en stigning i VE-andelen på ca. 10 pct.point fra 2011 til en andel på ca. 35 pct. 
i 2020, jf. blå kurve i figuren. Ifølge modelberegningen er der en tendens til en 
faldende VE-andel henimod 2030. Dette hænger sammen med, at det som nævnt 
forudsættes, at der først i begyndelsen af 2030’erne foretages en udbygning af 
transmissionsforbindelserne til udlandet. Den senere udbygning begrænser i en 
periode mulighederne for at indpasse markant større mængder vindeenergi i ener-
gisystemet. I fremskrivningen etableres udlandsforbindelserne i begyndelsen af 
2030’erne, hvorfor VE-andelen stiger igen (ikke vist i figuren). I det alternative 
scenarie falder VE-anvendelsen i elproduktionen med godt 5 pct.point i forhold til 
den planlagte politik. De modelberegnede VE-andele i alternativet er vist med sti-
plede kurver i figuren. I 2020 er VE-andelen 29,0 pct., og de efterfølgende år 
svinger VE-andelen omkring 30 pct. – med den samme tendens til fald i slutnin-
gen af 2020’erne som i grundforløbet. Også i alternativet stiger VE-andelen efter 
2030 i kølvandet på en udbygning af udlandsforbindelserne. 

Figur A VE-andel 

 
Anm.: VE-andelen er opgjort efter EU’s metode. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger på Balmorel og 

DEMS. 
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Det er oplagt, at beregningerne bygger på en række antagel-
ser, og at flere betydningsfulde faktorer kan udvikle sig 
anderledes end her antaget. Usikkerheden knytter sig blandt 
andet til den fremtidige udvikling i kvotepris, brændsels-
priser og energiteknologi. Omkostninger ved den planlagte 
energipolitik ville eksempelvis være mindre, hvis spotprisen 
på el stiger mere end antaget – og dermed vil besparelsen 
ved at droppe de fremtidige direkte tilskud til VE i elpro-
duktionen blive mindre. 
 
Udviklingen i den forventede PSO-støtte til vedvarende 
energi med dels den planlagte politik, og dels under antagel-
se af, at al fremtidig VE-støtte til elproduktionen ophører, 
ses i figur I.3 nedenfor. I scenariet, der beskriver den plan-
lagte politik, ventes især en betydelig stigning frem imod 
2020 i PSO-støtten til havvindmøller. Dette omfatter dels 
Anholt havmøllepark opført i 2012, dels de to havvindmøl-
leparker Horns Rev 3 og Kriegers flak samt en udbygning 
med kystnære møller, der er planlagt med Energiaftale 
2012. Efter 2020 er der udsigt til et fald i PSO til havvind, 
hvilket skyldes, at aftaleperioden for den garanterede mind-
stepris (og dermed PSO-støtten) i løbet af 2020’erne ophø-
rer for en række havvindmølleparker, samtidig med, at det 
ifølge modelberegningen ikke er fordelagtigt at opføre nye 
havvindmølleparker. I modsat retning trækker antagelsen 
om, at der sker en gradvis forøgelse af omfanget af støtte til 
solceller. Niveauet for PSO-støtten med den planlagte poli-
tik kan dermed ifølge beregningen ventes at ligge på et ni-
veau omkring 6-7½ mia. 2013-kr. i perioden 2020-30. 
 

Resultaterne 
afhænger af en 
betydelig række 
antagelser 

Planlagt politik: 
PSO stiger frem 
mod 2020 til over 
7½ mia. kr. 
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Figur I.3 PSO med planlagt politik og i alternativ uden tilskud til elproduktion 

Planlagt politik  Ej tilskud 

 

 

 
Anm.: I scenariet “Ej tilskud” antages det, at der fremadrettet ikke ydes tilskud på VE i elproduk-

tionen (idet eksisterende vindmøller dog fastholder deres støtte i aftaleperioden). Scenari-
erne er nærmere beskrevet i boks I.4. Tallene for PSO i 2011-12 kan afvige fra tallene i 
tabel I.2, da der i figurerne er tale om modelberegnet VE-støtte for 2011-30. 

Kilde: EAenergianalyse og egne beregninger. 

 
 
I den alternative beregning, hvor der fremover ikke gives 
tilskud til VE-anvendelse i elproduktionen, vil der være et 
fald i PSO frem mod 2020, hvilket afspejler, at der ikke 
gives direkte støtte til biogas, biomasse og solceller, sam-
tidig med, at fraværet af en høj garanteret afregningspris 
indebærer, at der ikke er basis for at opføre nye havmølle-
parker; dette betyder, at Kriegers Flak og Horns Rev 3 ikke 
opføres i alternativscenariet. Fra midten af 2020’erne ophø-
rer Anholt havmøllepark med at modtage støtte, og PSO 
kommer ned på et niveau, der kun dækker de antagne udgif-
ter til forskning mv. VE-andelen i 2020 bliver i dette alter-
native scenarie lidt under 30 pct. Beregningen indikerer 
dermed, at det vil være muligt at opfylde EU’s krav til 
Danmark med væsentligt mindre støtte, end der er udsigt til 
med den planlagte energipolitik. 
 
Med den planlagte energipolitik vil spotprisen på el forven-
teligt være lavere, end hvis VE-støtten ophører. Dette skyl-
des, at der med den planlagte energipolitik vil produceres 
mere vindenergi, og som beskrevet i boks I.2 vil dette redu-
cere spotprisen. Støtten til VE vil imidlertid trække i retning 
af en højere slutpris på el. Modelberegningerne viser, at den 
planlagte politik med VE-overmålopfyldelse indebærer, at 
spotprisen i 2020 er ca. 3 øre/kWh lavere, og at PSO-
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tariffen er ca. 14 øre/kWh højere end i det alternative scena-
rie. Der er dermed tale om, at spotprisen tillagt PSO er godt 
10 øre/kWh, svarende til godt 15 pct. højere i 2020 som 
følge af overmålopfyldelsen, jf. figur I.4. I årene efter 2020 
vil effekten på spotprisen tillagt PSO svinge omkring dette 
niveau. I 2020 skønnes støtten til VE at indebære en ekstra 
PSO-regning på knap 5 mia. kr. Når der tages højde for den 
lidt lavere spotpris, vil meromkostningen for virksomheder 
og forbrugere ved den nuværende energipolitik udgøre godt 
3½ mia. kr. Omkring halvdelen af omkostningen kan hen-
føres til de to planlagte havmølleparker Kriegers Flak og 
Horns Rev 3 samt udbygningen med kystnære møller, der er 
en del af Energiaftale 2012. Isoleret bidrager de to hav-
vindmølleparker med knap 2 pct.point til VE-andelen. 
 
 
Figur I.4 Ændring i PSO og spotpris 

 
Anm.: Figuren viser forskellen mellem PSO-tariffen hhv. spotprisen i 

grundforløbet med planlagt politik og alternativet uden fremad-
rettet VE-støtte. Den grønne kurve viser nettoeffekten på elpri-
sen (spotpris tillagt PSO-tarif), dvs. summen af den blå og den 
brune kurve. 

Kilde: Egne beregninger på Balmorel. 
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Samfundsøkonomiske konsekvenser af VE-støtte 
 
Omkostningerne for beskæftigelse og produktivitet ved den 
mere ambitiøse danske politik illustreres i det følgende med 
beregninger på den makroøkonomiske model SMEC. Mo-
delberegningerne viser, at det koster velstand, når ikke-
omkostningseffektive teknologier forceres igennem, så om-
kostningerne øges for virksomheder og forbrugere. 
 
Der tages udgangspunkt i effekterne på elpris og PSO-tarif, 
som er beregnet ovenfor. Set i forhold til en situation uden 
tilskud til VE i elproduktionen (udover til eksisterende 
vindmøller) indebærer den planlagte energipolitik ifølge 
modelberegningerne, at elprisen (spotpris plus PSO) kan 
forventes at blive ca. 15 pct. højere over en lang periode. De 
højere elpriser svarer til en direkte meromkostning for slut-
brugerne på ca. 3½ mia. kr. (2013-priser), fordelt med godt 
1 mia. kr. til husholdningerne og ca. 2 mia. kr. til erhvervs-
livet. I beregningen er der taget højde for, at spotprisen kan 
forventes at blive lidt lavere, når mængden af vindbaseret el 
er høj. 
 
Betydningen for de gennemsnitlige energipriser inkl. afgif-
ter afhænger af såvel afgiftsniveau som af, hvor stor en 
andel el udgør af det samlede energiforbrug. For hus-
holdninger er der tale om en stigning i den gennemsnitlige 
energipris på ca. 2 pct. Industrien står over for den største 
stigning i den gennemsnitlige energipris på ca. 6 pct., mens 
stigningen for private erhverv under ét inkl. transportsekto-
ren er ca. 3 pct. ifølge modelberegninger. 
 
Modelberegningen viser de makroøkonomiske konse-
kvenser på kort og lang sigt af en varig stigning i energi-
priserne af den nævnte størrelsesorden.4 Dette kan ses som 
en illustration af en situation, hvor højere energipriser er et 
resultat af en klimapolitik, der er mere ambitiøs end nød-
 
4) I beregningen er udgangspunktet en varig stigning i spotprisen på 

el plus PSO-tariffen på godt ca. 15 pct., svarende til en årlig mer-
omkostning for slutbrugerne af el på omkring 3½ mia. 2013-kr. 
Dette indebærer, at husholdningernes gennemsnitlige energipris 
varigt stiger med ca. 2 pct., mens erhvervslivets gennemsnitlige 
energipris øges ca. 3 pct. 

Illustration af 
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af højere elpris i 
en længere år-
række 
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vendigt. Det kan naturligvis diskuteres, om det er realistisk, 
at Danmark permanent vil være mere ambitiøs på klima-
området, end det der er påkrævet af eksempelvis EU-aftaler. 
Derfor skal beregningerne primært opfattes som illustrative 
for et mellemlangt 10-20 årigt sigte. 
 
De højere energipriser indebærer umiddelbart, at virksom-
hedernes produktionsomkostninger øges. Omkostningerne 
til energi udgør imidlertid kun ca. 2½ pct. af de samlede 
produktionsomkostninger i de private byerhverv, hvorfor 
omkostningerne umiddelbart kun øges ca. 1 promille. For 
industrien er der tale om en umiddelbar stigning i omkost-
ningerne på ca. 1½ promille. Ifølge modelberegningerne 
øges prisen på eksport af varer ekskl. energi tilsvarende, jf. 
figur I.5. 
 
 

Figur I.5 Makroøkonomiske effekter af højere energipriser 

Beskæftigelse  Priser og mængder 

 

 

 
Anm.: Det er i beregningen antaget, at husholdningernes energipris varigt stiger med ca. 2 pct., mens 

erhvervslivets energipris i gennemsnit øges ca. 3 pct. Udgangspunktet for beregningen er en 
stigning i spotprisen på el plus PSO-tariffen på ca. 15 pct., svarende til en årlig meromkost-
ning for slutbrugerne af el på omkring 3½ mia. 2013-kr. Stigningen antages at ske i år 1, og 
figuren viser effekten de første 20 år. 

Kilde: Egne beregninger på SMEC. 
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Forøgelsen af omkostningerne svækker den danske konkur-
renceevne, hvilket udløser et fald i afsætningen af dansk-
producerede varer. Dette fører til et fald i den danske pro-
duktion og dermed også beskæftigelsen. På 2-3 års sigt er 
der ifølge modelberegningerne tale om, at beskæftigelsen er 
godt 5.000 personer lavere. På sigt vil den højere ledighed 
reducere lønstigningstakten, hvilket vil mindske virksomhe-
dernes omkostninger og bidrage til gradvist at genoprette 
konkurrenceevnen. I takt med at konkurrenceevnen forbed-
res, vil virksomhederne øge beskæftigelsen, der på sigt vil 
vende tilbage til det oprindelige niveau. Lønniveauet vil 
imidlertid blive reduceret varigt. Ifølge modelberegningerne 
skal den nominelle løn på sigt reduceres med godt ½ pct. for 
at kunne genoprette beskæftigelsen. Den lavere løn skal ses 
i lyset af, at produktivitet og værdiskabelse er faldet som 
følge af de forvridninger, som VE-tilskuddet og finansierin-
gen heraf forårsager.5 
 
De højere energipriser fører også til, at produktiviteten i de 
danske virksomheder forringes. Den højere energipris øger 
omkostningerne til energi relativt til kapitalomkostningerne. 
Det indebærer isoleret set, at virksomhederne orienterer sig 
mod mere (energieffektiv) kapital. Men da energi ofte bru-
ges sammen med kapital, f.eks. maskiner, øges den reelle 
pris på brugen af kapital i forhold til prisen på arbejdskraft, 
og virksomhederne reducerer derfor kapitalintensiteten. 
Samtidig indebærer det lavere lønniveau, at prisen på ar-
bejdskraft falder relativt til prisen på kapital, hvilket får 
virksomhederne til at reducere kapitalintensiteten yder-
ligere. På lang sigt indebærer den lavere kapitalintensitet en 
nedgang i den reale timeproduktivitet på knap ¼ pct., og 
produktreallønnen (lønnen i forhold til prisen på virksom-
hedernes værditilvækst) reduceres tilsvarende. 
 
Den nominelle timeløn falder som nævnt med godt ½ pct. 
som følge af den mere ambitiøse energipolitik. Da forbru-
gerpriserne i praksis ikke ændres, fordi de højere energi-
 
5) I beregningen er der ikke taget højde for de negative arbejds-

udbudseffekter, der følger af den lavere gevinst ved at arbejde, 
når afgiftsbelastningen øges. Der er heller ikke medtaget en even-
tuel positiv aktivitetseffekt på kort sigt af opførsel af vindmøller 
og installation af anden VE-teknologi.  
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priser modsvares af lavere indenlandske omkostninger, er 
der tale om et tilsvarende fald i forbrugernes realløn. Som 
følge heraf falder det private forbrug i samme størrelsesor-
den, svarende til omkring 5 mia. kr. Forbrugsfaldet er der-
med større end den opgjorte direkte nettoomkostning på ca. 
3½ mia. kr. årligt. Denne meromkostning for forbrugerne 
kan ses som et resultat af de forvridninger af virksomheder-
nes valg af produktionsfaktorer og deraf følgende lavere 
produktivitet. 
 
Beregningen er som nævnt kun illustrativ, men giver et 
billede af, hvordan beskæftigelse, produktivitet mv. kan 
tænkes at udvikle sig, hvis Danmark gennem en længere 
årrække vælger at føre en mere ambitiøs klimapolitik, som 
medfører øgede omkostninger for virksomheder og forbru-
gere. Et eksempel på en sådan mere ambitiøs politik kunne 
være, at Danmark i forhold til landene omkring os vælger at 
bevæge sig hurtigere hen mod et overordnet mål om, at EU-
landene i 2050 skal have reduceret drivhusgasudledningen 
til et minimum – eller at Danmark vælger at forfølge nogle 
givne mål på en ikke-omkostningseffektiv måde. Beregnin-
gerne viser, at dette vil indebære øgede omkostninger for de 
danske virksomheder og husholdninger. 

I.5 Sammenfatning og anbefalinger 

Danmark har valgt at føre en energipolitik, der er mere am-
bitiøs, end hvad der følger af vores forpligtelse overfor EU. 
Det gælder blandt andet for vedvarende energi (VE), hvor 
EU-kravet til Danmark er, at 30 pct. af energiforbruget i 
2020 skal komme fra VE. Den planlagte energipolitik ven-
tes derimod at indebære en VE-andel i omegnen af 35 pct. 
 
En væsentlig del af den danske indsats for at anvende mere 
VE i stedet for fossile brændsler som kul og naturgas finder 
sted inden for el- og fjernvarmeproduktionen, som er omfat-
tet af EU’s kvotesystem. Den stigende anvendelse af VE 
reducerer de danske CO2-udledninger og dermed behovet 
for CO2-kvoter. Disse kvoter kan imidlertid bruges andre 
steder i EU, hvorfor en øget anvendelse af VE i Danmark 
ikke vil føre til lavere CO2-udslip på europæisk plan. 
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Anvendelse af VE som vindmøller, halm og træpiller er 
generelt dyrere end fossile brændsler, selv når der tages 
højde for CO2-afgifter og kvotekrav ved udledning af CO2. 
For at fremme anvendelsen af VE udover det niveau, der 
følger af kvotesystemet, har man i Danmark valgt at give 
tilskud til VE. Den altovervejende del af den danske støtte 
er af direkte karakter, såsom garanterede afregningspriser 
for havmøllestrøm og tilskud til anvendelsen af halm mv. 
Mindre dele af støtten er indirekte i form af afgiftsreduktio-
ner på visse former for vedvarende energi, bl.a. solceller, 
biogas og biomasse. Det effektive støtteniveau varierer kraf-
tigt mellem de forskellige typer af VE. 
 
Støtten til VE i elproduktionen finansieres via den såkaldte 
PSO-tarif, der optræder på elregningen som en del af den 
elpris, danske husholdninger og virksomheder betaler. Den 
højere elpris, der følger af PSO-tariffen, reducerer hushold-
ningernes købekraft og forøger virksomhedernes omkost-
ninger. 
 
El er et centralt input i mange virksomheders produktion, og 
PSO-tariffen betyder, at virksomhedernes valg af produk-
tionsfaktorer forvrides. Dette reducerer produktiviteten og 
fører på kort sigt til en svækket konkurrenceevne. Den 
svækkede konkurrenceevne betyder, at efterspørgslen efter 
danske varer reduceres, og at beskæftigelsen som konse-
kvens heraf falder. På længere sigt vil beskæftigelsesfaldet 
forsvinde, men prisen herfor vil være, at lønningerne og 
dermed velstanden reduceres. 
 
Beregninger i kapitlet viser, at Danmark vil være meget tæt 
på at leve op til EU’s krav om en VE-andel på 30 pct. i 
2020, selv hvis alle tilskud til nye vindmøller samt direkte 
tilskud til solenergi, biogas og biomasse i el-produktionen 
ophører. Beregningerne peger på, at der i en sådan situation 
ikke vil blive opført flere vindmøller, ligesom forbruget af 
biomasse og -gas i elproduktionen vil blive reduceret 
mærkbart. Samlet set vurderes dette scenarie at føre til en 
VE-andel på lige knap 30 pct. i 2020. Samtidig reduceres 
PSO-betalingen markant, hvilket indebærer en besparelse 
for danske virksomheder og husholdninger på ca. 3½ mia. 
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kr. i 2020. Dette vurderes at medføre en positiv beskæftigel-
seseffekt i omegnen af 5.000 personer på 2-3 års sigt. 
 
Hvis Danmark fremadrettet fastholder en klimapolitik, der 
overopfylder EU’s krav, vil det således være forbundet med 
samfundsøkonomiske omkostninger. En overambitiøs, PSO-
finansieret klimapolitik vil indebære langvarigt højere priser 
på elektricitet, som vil føre til en lavere produktivitet og 
lavere realløn. En illustrativ beregning, hvor det antages, at 
en ambitiøs klimapolitik langvarigt indebærer en elpris, der 
er omkring 10 øre højere, vil på sigt reducere det private 
forbrug med ca. 5 mia. kr. årligt. 
 
Støtten til havmøller er særlig stor pr. produceret kWh. Det 
er derfor oplagt at genoverveje beslutningen om at opføre 
de to havmølleparker Horns Rev 3 og Kriegers Flak eller i 
det mindste kun opføre dem, hvis og når det kan gøres med 
et væsentligt mindre tilskud set i forhold til de hidtidige 
havmølleparker. Som følge af teknologisk udvikling må det 
forventes, at havvindmøller i fremtiden kan producere el 
med lavere omkostninger. Samtidig forventes en stigende 
spotpris på el. Begge dele reducerer tilskudsbehovet. Disse 
forhold taler for at udskyde opførelsen af de to havvindmøl-
leparker. Tilsammen vil de to planlagte havvindmølleparker 
bidrage med en årlig effekt på 1.000 MW, hvilket svarer til 
et bidrag til VE-andelen på knap 2 pct.point. Udskydelse af 
disse parker til efter 2020 vil dermed isoleret set reducere 
den danske VE-andel fra omtrent 35 pct. til 33 pct. i 2020.  
 
Hvad enten det vælges at reducere støtten til VE eller ej, bør 
finansieringsformen ændres. Den nuværende finansiering 
via PSO-tariffen hviler på en snæver skattebase, som svæk-
ker virksomhedernes muligheder for at fremstille deres va-
rer billigst muligt og dermed reducerer deres produktivitet. 
De samfundsøkonomiske omkostninger ved VE-støtte vil 
kunne reduceres, hvis støtten i stedet finansieres gennem 
den generelle indkomstskat. 
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Der er bred politisk opbakning til, at Danmark skal være 
fossilfri i 2050. Denne målsætning implicerer, at Danmarks 
energiforsyning på længere sigt skal baseres på vedvarende 
energi og evt. import af strøm. Målet om fossilfrihed i 2050 
opnås billigst ved at sikre en tilstrækkelig høj pris på udled-
ninger af CO2. En tilstrækkelig høj pris på CO2-udledninger 
vil skabe det nødvendige incitament til udvikling og anven-
delse af vedvarende energiteknologier. Hvis målet i 2050 
udgør et vilkår, er det nødvendigt at påbegynde omstillings-
processen på et tidligere tidspunkt, men det er ikke i sig selv 
et argument for et bindende mål for VE-andelen i et mel-
lemliggende år. Det kan derimod godt være meningsfyldt at 
opstille konkrete og bindende mellemmål for udledningen 
af CO2, da det vil bidrage til at gøre endemålet for klimapo-
litikken mere troværdigt. Ambitiøse mål for CO2-
udledningen vil i sig selv implicere, at VE-andelen vil være 
stigende over tid. Det er imidlertid afgørende, at både det 
endelige mål og delmål sættes på EU-niveau. Dansk ene-
gang kan ikke anbefales, men sker dette alligevel, bør særli-
ge danske indsatser fokusere på den ikke-kvoteomfattede 
del af økonomien. 
 
EU-Kommissionen har netop fremlagt et udspil for kli-
mamål i 2030. Udspillet indeholder et mål om reduktion af 
drivhusgasudledningen i hele EU i 2030 på 40 pct. i forhold 
til udledningen i 1990. I modsætning til i EU’s 2020-mål 
lægges der ikke op til landefordelt VE-mål, og det under-
streges, at landene skal have mulighed for at foretage reduk-
tionen så omkostningseffektivt som muligt. Det er positivt, 
at EU sætter mål for drivhusgasreduktionen i 2030, og det 
er hensigtsmæssigt, at fokus er på reduktion af drivhusgas-
udledningen og ikke på delmål som VE-anvendelse. 
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KAPITEL II   

RESSOURCESTRATEGIEN  
DANMARK UDEN AFFALD 

II.1 Indledning 

Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet, og fører 
samtidig til høje samfundsmæssige omkostninger i form af 
sygdomsspredning og forurening af jord, vand og luft, hvis 
det blot bortsmides. Det er derfor essentielt for ethvert sam-
fund at have et system, hvor praktisk taget alt affald ind-
samles og behandles. I de sidste årtier har affaldsforbræn-
ding spillet en væsentlig rolle i affaldsbehandlingen i Dan-
mark, hvilket har medført et skifte væk fra deponering af 
affald og hen mod energiudnyttelse i stedet.  
 
I slutningen af 2013 lancerede regeringen dens nye ressour-
cestrategi Danmark uden affald, som har til hovedformål at 
fremme genanvendelsen af ressourcer fra affaldsproduktio-
nen og reducere affaldsforbrændingen, jf. Regeringen 
(2013). Strategien indeholder en række initiativer til fremme 
af disse mål især med hensyn til øget genanvendelse af pa-
pir, plast, glas mv. fra husholdningsaffald. Dette understøt-
tes af en ressourceplan for affaldshåndtering, der gælder for 
2013-2018. I det følgende gennemgås mål og initiativer i 
Ressourcestrategien. Kapitlet har særlig fokus på ressource-
prisernes indvirkning på genanvendelse, og på hvorvidt øget 
sortering af husholdningsaffald kan betale sig rent sam-
fundsøkonomisk sammenlignet med den nuværende af-
faldsbehandling. 
 
Det konstateres i Ressourcestrategien, at Danmark er nået 
meget langt, når det gælder en miljømæssigt forsvarlig af-
faldshåndtering, også når det gælder affaldsforbrænding. 
Det er helt i tråd med konklusionerne fra kapitlet om affald i 
Økonomi og Miljø 2013, jf. De Økonomiske Råd (2013). 
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Der er dog undtagelser: Inden for byggeaffald og elektronik-
affald er der problemer med miljøfarlige stoffer, og strategien 
indeholder særskilte initiativer til håndtering af disse stoffer. 
Målet om at øge genanvendelsen er dog ikke primært at re-
ducere miljøpåvirkningen fra affaldsforbrændingen.   
 
Initiativerne for øget genanvendelse i Ressourcestrategien 
motiveres i stedet med, at der skal sendes flere ressourcer 
tilbage i det økonomiske kredsløb. Der peges desuden på, at 
stigende priser på materialer og ressourcer vil gøre det mere 
attraktivt at udvikle og anvende løsninger, der effektiviserer 
materialeforbruget og erstatter ressourcer. I Ressourcestrate-
gien lægges der op til en offentlig indsats blandt andet støtte 
til teknologiudvikling og offentlige-private partnerskaber til 
at understøtte en øget genanvendelse af ressourcer.  

II.2 Strategiens indhold 

Ressourcestrategien indeholder seks indsatsområder: 
 

• Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger 
og servicesektor 

• Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald 
og shredderaffald 

• Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genan-
vendelse 

• Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor 
• Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægs-

affald 
• Grøn omstilling - nye erhvervsmæssige muligheder 
 

For hvert indsatsområde oplistes Ressourcestrategiens mål-
sætninger omkring indsamling og genanvendelse af forskelli-
ge typer af affald, jf. tabel II.1. En del af målsætningerne 
stammer fra EU’s affaldsdirektiv, hvor Danmark har forplig-
tiget sig til blandt andet at genanvende 50 pct. papir, plast, 
metal og glas fra husholdningerne. Andre målsætninger er 
alene danske, eksempelvis målet om 50 pct. genanvendelse af 
organisk affald og 80 pct. genanvendelse af fosfor i spilde-
vandsslam.  
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Tabel II.1 Målsætninger i Ressourcestrategien 
Sektor Indsats og affaldstype EU-mål 

2018 
Danske 

mål 2018 
Nua) 

  ----------------  Pct.  ---------------- 
Hushold- 
ninger 

Genanvendelse af papir, pap, 
glas, plast, træ, organisk  
affald og metalb)  

50 50 22 

 Indsamling af elektronik-
affald 

75 75 68 

Service-
sektor 

Genanvendelse af papir, pap, 
glas, plast og metal   

• 70 53 

 Genanvendelse af organisk 
affald 

• 60 17 

Alle Energiudnyttelse af have-
affald 

• 25 4 

 Indsamling af elektronik-
affald 

65 65 • 

 Indsamling af batterier 55 55 47 
 Nyttiggørelse af shredder-

affald 
• 70 0 

 Genanvendelse af fosfor i 
spildevandsslam 

• 80 • 

a) Tallene for den nuværende indsamling og genanvendelse bygger på tal fra 2011, som opgjort 
i det nye Affaldsdatasystem. 

b) Dette mål skal først opfyldes i 2022.  
Kilde: Regeringen (2013). 
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II.3 Genanvendelse af ressourcer og priser på 
råstoffer 

Strategiens målsætning om øget genanvendelse motiveres 
som nævnt med stigende priser på ressourcer, hvor der især 
tænkes på ikke-fornybare ressourcer som fosfor og en række 
såkaldte kritiske råstoffer. Det er dog også en underliggende 
motivation i initiativerne om øget genanvendelse af materia-
ler som pap, papir, glas mv. I det følgende ses dels på bag-
grunden for stigende priser på ressourcer, og dels på, i hvil-
ket omfang stigende priser på primære ressourcer kan be-
grunde en regulering af genanvendelsen af affald. Dette 
sammenholdes med strategiens konkrete initiativer. 
 
Udnyttelsen af ikke-fornybare ressourcer er velbeskrevet i 
den økonomiske litteratur, og resultaterne tilsiger, at det 
ikke i sig selv kan motivere politisk indgriben, at en res-
source er udtømmelig. Rationalet er, at når knapheden på en 
ressource øges, vil det følges af stigende priser. Dette giver 
tilskyndelse til at anvende mindre af ressourcen, udvikle 
substitutter, udvikle alternative teknologier samt øge genan-
vendelsen af ressourcen. Dette betyder også, at det ofte 
fremførte argument, om at stigende priser på ressourcer skal 
give anledning til politisk handling, grundlæggende er pro-
blematisk. De stigende priser er netop markedets måde at 
signalere knaphed til producenter og forbrugere, hvorfor 
regulering ikke er nødvendig. 
 
Substitution er en vigtig faktor for, hvor store omkostnin-
gerne er ved stigende priser på en given ressource. Det er 
muligt både at substituere ressourcen i produktionen, men 
også at substituere forbruget af et givent produkt. Det er kun 
i de tilfælde, hvor det er svært at substituere i både produk-
tion og forbrug, at den stigende pris reelt medfører væsent-
lige samfundsøkonomiske omkostninger. 
 
Fosfor er et eksempel på et råstof, som ikke kan substitueres 
med et andet råstof. Fosfor er et essentielt næringsstof for 
planter, og global mangel på fosfor vil ultimativt påvirke 
jordens samlede fødevareproduktion. Prisen på fosfor har 
været stabil i mange år, men er siden 2007 steget kraftigt, 
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hvilket har ført til bekymring for en kommende, global 
mangel på fosfor. 
 
De stigende priser skyldes udviklingen i udbud og efter-
spørgsel efter fosfor. Det betyder dog ikke, at verden er ved 
at løbe tør for fosfor. Ofte angives den såkaldte statiske 
livstid for et givent råstof, som viser, hvornår reserven for-
ventes at være opbrugt. Dette gøres under den forudsætning, 
at der ikke findes yderligere ressourcer, og at det eksiste-
rende udvindingstempo fortsætter korrigeret for befolk-
ningsudvikling osv. Dette tal varierer mellem 50 og 400 år 
for fosfor, afhængigt af forudsætninger omkring befolk-
ningsudvikling mv., jf. Cordell mfl. (2009), Rosemarin mfl. 
(2011) og Van Kauwenbergh mfl. (2013). Den stigende 
efterspørgsel efter fosfor øger mineindustriens investeringer 
i at finde nye forekomster, og derved stiger de kendte reser-
ver. Fra 2005 til 2013 steg US Geological Surveys estimat 
for de kendte reserver således fra 16 gigaton til 67 gigaton, 
jf. USGS (2005) og USGS (2013). Den samlede ressource 
må dog antages at være langt større. 
 
Ressourcestrategien indeholder en målsætning om genan-
vendelse af 80 pct. af fosforen fra spildevandsslam. I dag 
bliver halvdelen af tørstoffet fra spildevandsslam udspredt 
på landbrugsjord (hvorved fosforen recirkuleres), mens en 
fjerdedel forbrændes. Det er denne del af spildevandsslam-
met, som strategien lægger op til skal bruges som gødning i 
stedet. Resten bliver blandt andet behandlet i mineralise-
ringsanlæg og eksporteret. 
 
Ved det nuværende prisniveau er de eksisterende teknologi-
er til fremstilling af fosforgødning fra spildevandsslam ikke 
rentable, jf. Miljøstyrelsen (2013a). Stigende priser i fremti-
den vil imidlertid gøre nogle af teknologierne rentable uden 
offentligt tilskud. Derved vil stigende priser på fosfor i sig 
selv hjælpe udviklingen på vej, og de udgør derfor ikke 
noget argument for en offentlig indsats for at øge genan-
vendelsen af spildevandsslam. 
 
Ressourcestrategien nævner muligheden for at lagre asken 
fra spildevandsslam i såkaldte fosforbanker. Det kan være 
en god ide, fordi det giver mulighed for at udnytte fosforen 
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senere. I dag placeres asken fra forbrændt spildevandsslam 
på deponier for farligt affald. Deponierne er i offentligt eje, 
hvilket er nødvendigt for at sikre en miljømæssigt forsvarlig 
håndtering af affaldet på lang sigt. Deponering gør det mu-
ligt at udnytte fosforressourcen senere, så længe asken ikke 
blandes sammen med andet farligt affald. Der eksisterer 
allerede et depot, som kun modtager slamaske, jf. 
Miljøstyrelsen (2013a). Denne løsning burde derfor være 
teknisk mulig uden at føre til væsentlige meromkostninger.   
 
Ressourcestrategien indeholder også en række initiativer, 
som har til formål at øge genanvendelsen af de såkaldte 
kritiske råstoffer. Dette begreb dækker over en gruppe rå-
stoffer, hvor det vurderes, at der er problemer med forsy-
ningssikkerheden, og som samtidig anses for at have en stor 
økonomisk betydning, jf. boks II.1. De kritiske råstoffer 
benyttes især i cleantech- og hightechindustrien.  
 
Opmærksomheden omkring de kritiske råstoffer skyldes 
ikke, at de er ved at være brugt op. Der er altså ikke tale om 
en grundlæggende, geologisk knaphed, jf. European Com-
mission (2010). De samlede, globale ressourcer er ukendte, 
og de stigende priser vil i sig selv føre til efterforskning og 
udvikling af nye forekomster, efterhånden som det kan beta-
le sig. Udviklingen af nye forekomster kan dog nemt tage 
10-20 år. Derfor kan der opstå midlertidige prisstigninger, 
især når efterspørgslen drives af industrier, hvor der hele 
tiden udvikles nye produkter, som det er tilfældet for de 
kritiske råstoffer.  
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Boks II.1 Definition af kritiske råstoffer 

Der har været et stigende fokus på forsyningssikkerhed for bestemte råstoffer i de 
seneste år, jf. Barry mfl. (2013), Korinek og Kim (2009) og European 
Commission (2010). I 2010 udgav EU-Kommissionen en rapport, som definerede 
fjorten kritiske råstoffer baseret på en vurdering af udbudsrisiko og økonomisk 
betydning, jf. European Commission (2010). Udbudsrisikoen vurderes ud fra an-
tallet af lande, hvor råstoffet udvindes, landenes politiske og økonomiske stabili-
tet samt muligheden for substitution og genanvendelse. Den økonomiske betyd-
ning måles som værditilvækst i de sektorer, som benytter råstoffet.  
 
Desuden tages der hensyn til substituerbarhed og den aktuelle genanvendelse af 
råstoffet. Råstoffernes substituerbarhed er en vigtig parameter, da udbudsrisiko 
ikke er et problem, hvis råstoffet kan erstattes, uden det i større omfang fører til 
øgede omkostninger eller tab af tekniske egenskaber ved produktet. Substituer-
barheden er vurderet af et ekspertpanel. Panelet har vurderet substituerbarheden af 
råstoffet i en række sektorer hver for sig og har så efterfølgende beregnet en over-
ordnet substituerbarhed som et vægtet gennemsnit, hvor vægtene er sektorens an-
del af forbruget af det givne råstof. Indekset går fra 0 til 1, hvor 0 betyder, at rå-
stoffet er let at substituere uden ekstra omkostninger eller tab af tekniske egen-
skaber, og 1 betyder, at det ikke er muligt at substituere råstoffet i det pågældende 
produkt.  
 
Denne definition af substituerbarhed ser bort fra muligheden for at substituere 
forbruget af den producerede vare og overvurderer derfor problemer med substitu-
tion i forhold til de kritiske råstoffer.  
 
De fjorten kritiske råstoffer benyttes typisk i cleantech- og hightechudstyr. Ek-
sempler er mikrokondensatorer, flammehæmmere, halvledere, legeringer, CT-
skannere, litium-ion-batterier, tyndfilmssolceller, LED, infrarødt måleudstyr, 
brændselsceller og batterier til elbiler, magneter, medico-udstyr og turbineblade 
til gas- og dampturbiner.                                                                      (fortsættes) 
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Boks II.1 Definition af kritiske råstoffer, fortsat 

Tabel A Liste over de 14 kritiske råstoffer 
Råstof Hovedproducent Vigtigste import-

land for EU 
Substituer-

barheda) 

 -----------------------  Pct.  -----------------------  

Antimon Kina (91) Bolivia (77) 0,6 

Beryllium USA (85) USA (•) • 

Kobolt DRC (41)b) DRC (71)b) 0,9 

Flusspat Kina (59) Kina (27) 0,9 

Gallium • USA (•) 0,7 

Germanium Kina (72) Kina (72) 0,8 

Grafit Kina (72) Kina (75) 0,5 

Indium Kina (58) Kina (81) 0,9 

Magnesium Kina (56) Kina (82) 0,8 

Niobium Brasilien (92) Brasilien (92) 0,7 

Platin-metaller c) Sydafrika (79) Sydafrika (60) 0,9 

Sjældne jordarter c) Kina (97) Kina (90) 0,9 

Tantal Australien (48) Kina (46) 0,4 

Tungsten Kina (78) Rusland (76) 0,8 
a) Graden af substituerbarhed går fra 0 til 1, hvor 0 indikerer, at det pågældende råstof er 

meget let at substituere. 
b) Den Demokratiske Republik Congo. 
c) Platinmetaller og sjældne jordarter er to grupper af grundstoffer med henholdsvis 6 og 17 

grundstoffer. 
Anm: Tallene i parentes angiver andelen af den totale produktion eller import til EU, som 

kommer fra det givne land. 
Kilde: European Commission (2010). 
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Den øgede opmærksomhed omkring de kritiske råstoffer 
skyldes i stedet bekymringer om råstoffernes forsyningssik-
kerhed, dvs. begrænsninger i det globale udbud af råstoffer-
ne af politiske eller økonomiske årsager. Det kan enten 
skyldes, at produktionen sker i politisk ustabile lande som 
Den Demokratiske Republik Congo, eller at produktions-
landet opstiller handelshindringer for at sikre egen forsy-
ning af råstoffet. Dette er især et problem, når landet samti-
dig er tæt ved at have monopol på udvinding af de pågæl-
dende kritiske råstoffer, som det for en række råstoffers 
vedkommende er tilfældet med Kina. Både politisk ustabili-
tet, handelshindringer og monopoler fører til manglende 
forsyningssikkerhed og højere priser på de kritiske råstoffer. 
Det fører igen til højere indenlandske produktionsomkost-
ninger for industrier, som i en vis grad er afhængige af et 
kritisk råstof, og dermed til en velstandstilbagegang.  

 
Højere priser er ikke i sig selv et argument for at støtte mar-
kedsdannelsen for genanvendte ressourcer. Faktisk vil høje-
re globale priser på primære råstoffer øge den privatøkono-
miske rentabilitet ved genanvendelse. Dette vil i sig selv 
føre til mere genanvendelse og dermed reducere omkost-
ningerne ved den manglende forsyningssikkerhed og mono-
polmagt. Markedet for genanvendelse tilpasser sig altså 
uden behov for hjælp fra politisk side.  
 
Ressourcestrategien indeholder mål om øget indsamling af 
elektronikaffald. Målsætningen er, at 65 pct. af elektronikaf-
faldet skal indsamles i 2018. Det giver mening at sørge for 
indsamling af elektronikaffaldet, da en del elektronikaffald 
indeholder miljøfarlige stoffer, hvorfor det er vigtigt at 
håndtere affaldet korrekt. Ressourcestrategien ønsker at 
fremme indsamlingen både for at undgå miljøfarlige stoffer 
i affaldsforbrændingen og for at øge genanvendelsen af de 
kritiske råstoffer i affaldet. 
 
Når elektronikaffaldet først er indsamlet, bør det imidlertid 
være op til private aktører at afgøre, i hvor høj grad det kan 
betale sig at genanvende ressourcerne i affaldet. Genanven-
delse af elektronikaffald kompliceres af produkternes kom-
pleksitet, manglende produktinformation og indhold af mil-
jøfarlige stoffer. Det er derfor ikke oplagt, at en stor del af 
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elektronikaffaldet skal genanvendes, med mindre ressource-
priserne stiger i fremtiden. Indsamling og behandling af 
elektronikaffald reguleres under WEEE-lovgivningen, hvil-
ke betyder, at producenter og importører skal organisere og 
finansiere behandlingen af denne type affald.  Den del af det 
indsamlede elektronikaffald, der ikke genanvendes eller 
nyttiggøres, bliver primært til shredderaffald, som depone-
res på særlige anlæg for farligt affald. De private aktører 
betaler en afgift til det offentlige for deponering af affaldet. 
Så længe denne afgift er sat korrekt, burde den sikre det 
rette incitament til genanvendelse.  
 
Deponeringen af shredderaffald sikrer en miljømæssigt 
forsvarlig behandling af affaldet. Samtidig gør oplagringen 
det muligt at udnytte affaldet i fremtiden, hvis priserne på 
råstoffer stiger tilstrækkeligt, og/eller nye teknologier ud-
vikles. Undersøgelser har vist, at det er muligt at opgrave og 
sortere allerede deponeret shredderaffald med henblik på at 
udnytte metaller og energi i affaldet, jf. Miljøstyrelsen 
(2012a). Deponering er derfor en fornuftig løsning indtil 
videre.  
 
Det er muligt at mindske omkostningerne til behandling og 
eventuelt genanvendelse af elektronikaffald gennem et mere 
miljørigtigt design, f.eks. ved at gøre produkterne lettere at 
skille ad. Der kan her være behov for en offentlig indsats, 
da producenterne ikke tager affaldsomkostninger i betragt-
ning i produktdesignet. Det skyldes, at producenterne ikke 
afholder omkostningerne ved den endelige affaldsbehand-
ling eller får indtægten ved en evt. genanvendelse. Kravene 
i WEEE-direktivet har ikke vist sig effektive i den forbin-
delse, jf. De Økonomiske Råd (2013). Der er derfor behov 
for en yderligere indsats på området. Ressourcestrategien 
indeholder initiativer, som skal styrke det internationale 
samarbejde både inden for EU og globalt. 
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II.4 Genanvendelse af materialer fra hushold-
ninger 

Ressourcestrategien indeholder mål for øget genanvendelse 
af en række materialer fra husholdningsaffald og affald fra 
servicesektoren: Pap, papir, glas, metal, plast, træ og orga-
nisk affald. En af målsætningerne er at fordoble genanven-
delsen af husholdningsaffaldet i 2022, jf. Regeringen 
(2013), og i det følgende ses nærmere på grundlaget for 
dette mål.  
 
Kommunerne har ansvaret for affaldsindsamling fra hus-
holdninger. Ressourcestrategien indeholder en række initia-
tiver, der skal hjælpe kommunerne med at øge genanven-
delsen, som for eksempel pilotprojekter, erfaringsudveks-
ling, partnerskaber og midler til teknologiudvikling inden 
for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald. Der 
er afsat 50 mio. kr. om året på finansloven i de næste fire år 
til at gennemføre initiativerne. I 2016 vil regeringen følge 
op på Ressourcestrategien for at se, om der er behov for 
yderligere initiativer for at nå strategiens mål. 
 
I det følgende ses først se på argumenterne for at øge sorte-
ringen af husholdningsaffald og derefter diskuteres den 
samfundsøkonomiske analyse af affaldssortering, der er 
udført som grundlag for denne del af Ressourcestrategien jf. 
Miljøstyrelsen (2013b). 
 
Pap, papir, plast mv. bliver i dag overvejende brændt i af-
faldsforbrændingsanlæg sammen med resten af hushold-
ningsaffaldet. Det er hensigtsmæssigt at øge genanvendel-
sen af disse materialer, hvis de samfundsøkonomiske om-
kostninger ved genanvendelsen er lavere end ved affalds-
forbrænding.1 I modsætning til elektronikaffaldet, som blev 
diskuteret ovenfor, er der ikke miljøfarlige stoffer i denne 
type materialer. Der er derfor ikke væsentlige miljømæssige 
argumenter for at ændre affaldsbehandlingen fra affaldsfor-

 
1) De samfundsøkonomiske omkostninger består af de driftsøkono-

miske omkostninger ved hver type af affaldsbehandling og miljø-
eksternaliteterne ved behandlingen fratrukket indtægter fra salg af 
varme, el og materialer. 
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brænding til genanvendelse, så længe affaldsforbrændingen 
foregår miljømæssigt forsvarligt. Dette understøttes i øvrigt 
af den samfundsøkonomiske vurdering, som regeringen har 
fået udført, jf. Miljøstyrelsen (2013b). 
 
Det betyder, at den kommunale opgave er at sikre, at af-
faldsbehandling og genanvendelse foregår billigst muligt. 
Dette gøres blandt andet ved at sikre, at husholdningerne 
har det rette incitament til at sortere affaldet. I teorien kunne 
det rette incitament til sortering ske gennem prisen på bort-
skaffelse. Husholdningerne kunne betale en pris for at 
komme af med affaldet, som afspejler forskelle i de sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved genanvendelse og af-
faldsforbrænding. Dette kunne opnås ved at differentiere 
prisen for at komme af med husholdningsaffald, så det var 
billigere at komme af med sorteret affald. En sådan prissæt-
telse af affald ville principielt set give den rette tilskyndelse 
for husholdningerne til at sortere affaldet og reducere 
mængderne. 
 
Den type regulering er anbefalet af OECD, ligesom det er 
forsøgt indført for dagrenovationen i enkelte kommuner, jf. 
De Økonomiske Råd (2013). Det vurderes dog, at sådanne 
differentierede gebyrer på afhentning af affald fra hushold-
ninger ikke er hensigtsmæssige. Hovedargumentet er, at det 
vil øge tilskyndelsen til ulovlig bortskaffelse af affald, f.eks. 
at smide affald i naturen, ved rastepladser mv. Det vil være 
meget vanskeligt at håndhæve et forbud mod ulovlig bort-
skaffelse på grund af betydelige kontrolproblemer.  
 
I stedet bør det sikres, at eventuelle barrierer for sortering af 
husholdningsaffald reduceres. Det kan gøres ved at gøre 
sorteringen i husholdningerne nem og enkel eller ved at 
udvikle systemer til central affaldssortering, så husholdnin-
gerne kun behøver at grovsortere affaldet. 
 
Regeringens samfundsøkonomiske analyse af øget sortering 
og genanvendelse af husholdningsaffald omfatter et basis-
scenarie og 12 alternative scenarier. Disse varierer med 
hensyn til hvilke materialer, der sorteres, hvordan sorterin-
gen foregår, og hvilken type af biogasanlæg, der behandler 
det organiske affald. Basisscenariet er forsøgt konstrueret, 
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så det afspejler den typiske kommunale affaldshåndtering i 
dag. Husholdningerne antages i basisscenariet at aflevere 
papir og glas til genbrug, men sorterer ellers ikke affaldet. 
Der indsamles 17 pct. af det genanvendelige affald. I det 
følgende fokuseres på tre scenarier, som sammenlignes med 
basisscenariet: 
 

• Kun sortering i husholdningerne (scenarie 3A i ana-
lysen): I dette scenarie står husholdningerne for sor-
tering af papir, pap, plast, metal og organisk affald. 
Der indsamles i alt 56 pct. af det genanvendelige af-
fald.  

• Sortering i husholdninger og centralt (scenarie 6A i 
analysen): Husholdningerne sorterer affaldet i hen-
holdsvis papir, organisk affald, restaffald samt en 
samlet beholder til pap, plast og metal. Derefter sker 
der en finsortering i et centralt sorteringsanlæg af 
pap, plast og metal. Der indsamles i alt 56 pct. af det 
genanvendelige affald.    

• Sortering i husholdninger og centralt men uden or-
ganisk affald (scenarie 7 i analysen). Som ovenstå-
ende scenarie, men det organiske affald udsorteres 
ikke og er derfor en del af restaffaldet. Der indsam-
les 29 pct. af det genanvendelige affald.  

 
Analysen viser, at der ikke er store forskelle mellem scena-
riernes samfundsøkonomiske omkostninger, jf. tabel II.2.2 
Det fører til analysens hovedkonklusion om, at øget genan-
vendelse ikke er dyrere end fortsat forbrænding af affaldet. 
Omkostningerne varierer mellem 971 kr. pr. ton affald og 
1.325 kr. pr. ton affald. Basisscenariets omkostninger er 
1.282 kr. pr. ton affald.  
 

 
2) I de samfundsøkonomiske beregninger indgår omkostninger til 

indsamling, transport og behandling af affaldet, indtægter fra salg 
af varme, el og materialer samt miljøøkonomiske omkostninger 
ved blandt andet luftforurening. Der er benyttet en diskonterings-
rate på 5 pct., en nettoafgiftsfaktor på 35 pct. og en skatteforvrid-
ningsfaktor på 20 pct. Den officielle diskonteringsrate er siden sat 
ned til 4 pct. 
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Tabel II.2 Samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved affaldsbehandling   
 Basis-

scenarie 
Sortering i 
hushold-
ninger 
(3A) 

Sortering i 
hushold-
ninger og 
centralt 

(6A) 

Sortering i 
husholdnin-
ger og cen-
tralt uden 
organisk 
affald (7) 

 ------------------  Kr. pr. ton affald  ------------------ 
Omkostninger  2.339 2.423 2.211 2.144 
Indtægter -755 -690 -758 -778 
Nationale miljøeffektera) -78 -60 -56 -63 
Internationale miljøeffektera) -235 -363 -365 -362 
I alt 1.282 1.325 1.062 971 

a) Der er miljøgevinster (negative miljøomkostninger) ved alle scenarier inklusiv basisscenariet. 
Miljøgevinsterne stammer primært fra mindre udvinding af ressourcer i udlandet, hvilket gi-
ver mindre udledning af CO2 udenfor kvotesektoren og mindre udledning af SO2, NOx mv.   

Kilde: Miljøstyrelsen (2013c). 
 
 
Det er desuden muligt at drage to delkonklusioner fra analy-
sen: For det første er det billigere, når en del af sorteringen 
af affaldet sker på et centralt sorteringsanlæg frem for ude-
lukkende i husholdningerne, jf. scenarie 3A og 6A i tabel 
II.2. For det andet er det billigere, hvis det organiske affald 
forbrændes frem for at udsortere det og sende det til et bio-
gasanlæg, jf. scenarie 6A og 7 i tabel II.2. 
 
Ligeledes viser analyserne, at der ikke er miljømæssige 
gevinster i Danmark ved at overgå fra affaldsforbrænding til 
genanvendelse af pap, papir, metal mv. fra husholdningsaf-
fald. Faktisk er de nationale miljøomkostninger højere i 
scenarier med øget genanvendelse i forhold til basisscenari-
et, jf. tabel II.2. Det skyldes hovedsageligt den ekstra trans-
port, som genanvendelsen medfører. 
 
Konklusionerne fra den samfundsøkonomiske analyse byg-
ger på en række problematiske antagelser, som bliver gen-
nemgået i det følgende. Det er meget positivt, at analyserne 
er gennemført. Samfundsøkonomiske projektvurderinger er 
et godt beslutningsværktøj, da de sammenligner de påtænkte 
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politikændringer med udgangssituationen på en systematisk 
måde. Der tages højde for værdien af både markedsomsatte 
og ikke-markedsomsatte effekter, herunder effekter på mil-
jøet. Hovedformålet med at udarbejde samfundsøkonomiske 
analyser er at klarlægge og synliggøre de miljømæssige og 
økonomiske konsekvenser af at gennemføre givne miljøtil-
tag. Til gengæld er det essentielt, at analysen indeholder de 
relevante omkostninger og gevinster, at effekterne er kor-
rekt afgrænsede, og at basisscenariet er korrekt konstrueret.  
 
Det vurderes ikke at være tilfældet for nærværende analyse. 
På en række punkter bygger analysen på diskutable antagel-
ser, der samlet set fører til, at omkostningerne i basisscena-
riet (status quo) overvurderes, og omkostningerne ved øget 
genanvendelse undervurderes. Det betyder, at den øgede 
genanvendelse af materialer fra husholdningerne kommer til 
at fremstå mere fordelagtigt, end det reelt er. De væsentlig-
ste kritikpunkter omfatter: 
 

• Manglende symmetri mellem affaldsindsamlingen i 
basisscenariet og alternativscenarierne 

• Manglende inddragelse af øget tidsforbrug for hus-
holdningerne ved sortering af affaldet 

• Konsekvensen af at medtage internationale miljøge-
vinster uden at medtage internationale miljøomkost-
ninger 

 
I det følgende redegøres for de enkelte punkter og der fore-
tages på baggrund heraf korrektioner i de oprindelige be-
regninger.  
 
På denne baggrund vurderes det, at de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved øget genanvendelse er omkring 600 til 
1000 kr. højere end omkostningerne i basisscenariet. Dette 
ses ved at sammenligne scenarierne i den fjerde linje i tabel 
II.3. Derved medfører den øgede genanvendelse væsentligt 
højere omkostninger end det nuværende affaldssystem. 
Dette resultat gælder også, hvis der vælges andre af de 12 
alternative scenarier i analysen, jf. Miljøstyrelsen (2013b).  
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Tabel II.3 Korrektioner i de samfundsøkonomiske omkostninger ved øget gen-
anvendelse af husholdningsaffald 

 Basis-
scenarie 

Sortering i 
hushold-

ninger (3A) 

Sortering i 
hushold-
ninger og 
centralt 

(6A) 

Sortering i 
hushold-
ninger og 
centralt 

uden orga-
nisk affald 

(7) 
 ------------------------  Kr. pr. ton affald  ----------------------- 
Regeringsanalysens 
resultater 1.282 1.325 1.062 971 
Korrigeret for optimeret 
affaldsindsamling i ba-
sisscenariet 981 1.325 1.062 971 
Yderligere korrigeret 
for husholdningernes 
tidsforbrug 981 1.845 1.581 1.489 
Yderligere korrigeret 
for internationale miljø-
gevinster 1.216 2.208 1.946 1.851 

Anm.: Tabellen viser konsekvenserne af at medtage en række korrektioner i de samfundsøkonomi-
ske beregninger af øget genanvendelse af husholdningsaffald.  

Kilde: Miljøstyrelsen (2013c) og egne beregninger. 
 
 
En grundlæggende forudsætning for konklusionernes validi-
tet er, at alternativscenarierne sammenlignes med et basis-
scenarie, hvor forholdene er ensartede i alle aspekter ud 
over de, som undersøges. Ellers bliver analysens konklusion 
skævvredet. I de tolv scenarier med øget genanvendelse er 
affaldsindsamlingen optimeret for at sikre de lavest mulige 
omkostninger. Det betyder konkret, at der i alternativscena-
rierne kun indsamles restaffald og organisk affald hos en-
familieboligerne hver anden uge. Det samme er ikke gjort 
for basisscenariet, hvor der indsamles affald ugentligt. Hvis 
der ligeledes omlægges til indsamling hver anden uge i 
basisscenariet, ville det føre til en besparelse på 300 kr. pr. 
ton affald, jf. Miljøstyrelsen (2013b). Når der korrigeres 
herfor, kommer omkostningerne i de alternative scenarier til 
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at ligge højere end eller på niveau med basisscenariets om-
kostninger, jf. anden række i tabel II.3.  
 
En øget genanvendelse af husholdningsaffald forudsætter, at 
husholdninger bruger mere tid på at sortere deres affald end 
nu. Den samfundsøkonomiske omkostning ved dette tids-
forbrug er ikke medtaget i analysen. Tidsforbruget afhænger 
af, hvor mange forskellige affaldstyper husholdningerne 
sorterer, hvilket er svært at vurdere præcist. Hvis det anta-
ges, at hver husholdning fremover bruger ekstra fem minut-
ter om ugen på at sortere affald til genanvendelse i de nye 
ordninger, bliver de samfundsøkonomiske omkostninger 
520 kr. højere pr. ton affald.3 Tidsforbrug i denne størrel-
sesorden virker ikke urealistisk. Sammen med antagelsen 
om optimeret affaldsindsamling i alle scenarier, gør det 
scenarier med øget genanvendelse er 500-900 kr. højere end 
basisscenariet, jf. tredje række i tabel II.3.  
 
Den samfundsøkonomiske vurdering benytter en national 
afgrænsning, men der medtages alligevel en række interna-
tionale miljøeffekter. Det er ellers normalt at anvende en 
national afgrænsning i samfundsøkonomiske analyser, så 
der kun indgår indtægter og omkostninger, som afholdes i 
Danmark, og der kun tages hensyn til miljøeffekter, der 
stammer fra aktiviteter i Danmark. Valget om at medtage 
internationale miljøeffekter har betydning for vurderingen 
af affaldsforbrænding i forhold til genanvendelse, fordi en 
del af miljøgevinsterne ved genanvendelse falder i udlandet. 
Disse miljøgevinster er primært knyttet til en mindre udvin-
ding og forarbejdning af primære råstoffer, som eksempel-
vis bauxit, der oparbejdes til aluminium. Det er en forholds-
vis energitung proces, der foregår på anlæg med relativt høj 
udledning af blandt andet SO2, NOx, partikler og drivhus-
gasser. Samtidig foregår en del udvinding uden for EU, 
hvor emissionerne af drivhusgasser ikke er kvotebelagte og 
derfor medregnes i analysen.  
 

 
3) Beregningen baseres på en affaldsproduktion på 676 kg pr. år 

samt en værdi af fritid på 81 kr./time. 
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Dette fører til en overvurdering af miljøgevinsterne ved øget 
genanvendelse. Den implicitte antagelse er, at øget genan-
vendelse i Danmark fører til en tilsvarende reduktion af den 
samlede globale udvinding af primære råstoffer. Det bety-
der, at det kul, som blev brugt i aluminiumsproduktion, 
bliver i jorden i stedet. Hvis der i stedet vælges en national 
afgrænsning af analysen, øges de samlede omkostninger i 
alternativscenarierne med ca. 130 kr. pr ton affald i forhold 
til basisscenariet, jf. fjerde række i tabel II.3.   
 
Alle scenarierne indeholder forbrænding af husholdningsaf-
fald. Det forudsættes at ske på et affaldsforbrændingsværk, 
som ifølge rapporten skal være state-of-the-art i 2020. Der 
kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er en realistisk 
antagelse. Allerede i dag projekteres og bygges anlæg, som 
forventes at være væsentligt bedre end det modellerede 
værk med hensyn til energieffektivitet og lavere udledning 
af NOx, jf. Amagerforbrænding (2014) og Hulgaard (2014). 
Samtidig er den anførte anlægsinvestering i analysen højere, 
end hvad forventes af andre nye værker af den relevante 
størrelse, jf. Kara/Noveren (2014) og Rambøll (2012). Hvis 
det modellerede værk ikke lever op til standarden for nye 
affaldsforbrændingsanlæg, overvurderes både de driftsøko-
nomiske og miljømæssige omkostninger ved fremtidens 
affaldsforbrænding, hvilket stiller basisscenariet dårligt i 
forhold til scenarierne med øget genanvendelse og mindre 
forbrænding.  
 
Målsætningen omkring øget genanvendelse af hushold-
ningsaffald skal i henhold til ressourcestrategien opfyldes i 
2022, hvilket medfører yderligere tilpasningsomkostninger. 
Investeringerne i den samfundsøkonomiske vurdering er 
gennemført under såkaldte barmarksantagelser. Det vil sige, 
at alle anlægsomkostninger medtages for affaldsforbræn-
dingsanlæg, sorteringsanlæg og biogasanlæg, selv om nogle 
anlæg allerede findes, og anlægsomkostningen derfor alle-
rede er afholdt. Det er en central antagelse, som sikrer, at de 
forskellige scenarier sammenlignes under ensartede vilkår. 
Men det betyder også, at de angivne omkostninger kun er 
korrekte i det omfang, overgangen fra basisscenariet til de 
alternative scenarier sker, når de eksisterende anlæg står for 
at skulle udskiftes.  
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II.5 Sammenfatning og anbefalinger 

Det er essentielt for ethvert samfund at have et system til 
indsamling og behandling af affald for at undgå at affaldet 
ender på gaden og i naturen, hvor det medfører sygdoms-
spredning og forurening. Affaldssystemet bør indrettes bil-
ligst muligt, hvor der samtidig tages højde for miljøomkost-
ningerne ved behandlingen. I de sidste årtier har affaldsfor-
brænding spillet en væsentlig rolle i affaldsbehandlingen, 
hvilket har sikret energiudnyttelse af affaldet og en miljø-
mæssigt forsvarlig affaldsbehandling. 
 
Regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald har til 
hovedformål at fremme genanvendelsen af ressourcer fra 
affaldsproduktionen og reducere affaldsforbrændingen, jf. 
Regeringen (2013). Den har desuden fokus på at indsamle 
og behandle nogle affaldstyper, som indeholder miljøfarlige 
stoffer, især elektronikaffald og byggeaffald.  
 
Ressourcestrategiens målsætning om øget genanvendelse 
motiveres blandt andet med stigende priser på ressourcer. 
Stigende priser bør imidlertid ikke i sig selv føre til politisk 
handling, da det netop er markedets måde at signalere knap-
hed til producenter og forbrugere. Tværtimod vil stigende 
priser på primære ressourcer i sig selv føre til øget genan-
vendelse og teknologiudvikling, hvilket vil mindske presset 
på de primære ressourcer. Det gør sig gældende uanset år-
sagen til prisstigningen, også når de højere priser skyldes 
monopolmagt, politisk ustabilitet i udvindingslandet eller 
handelshindringer. Alle de forhold vil i sig selv fremme 
dannelse af markeder for genanvendelse.  
 
Ressourcestrategien har særligt fokus på råstoffet fosfor i 
spildevandsslam og på de såkaldte kritiske råstoffer, som 
især findes i elektronikaffald. I begge tilfælde er målet at 
øge genanvendelse af ressourcerne i en type affald, hvor 
genanvendelse ikke er rentabel i øjeblikket. Det skal ske 
blandet andet gennem støtte til teknologiudvikling, hvilket 
ikke er en hensigtsmæssig brug af offentlige midler. Hvis 
råstofpriserne fortsætter med at stige, vil branchen selv ud-
vikle teknologierne. Indtil da kan affaldet deponeres med 
henblik på fremtidig udnyttelse af ressourcerne.  
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Ressourcestrategien indeholder mål om 50 pct. genanven-
delse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald 
fra husholdningsaffald. Målet skal nås ved at få husholdnin-
gerne til at sortere mere. I dag forbrændes husholdningsaf-
fald, og man bør kun øge genanvendelsen, hvis det fører til 
lavere samfundsøkonomiske omkostninger. Regeringen 
konkluderer på baggrund af en gennemført analyse, at de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved genanvendelse af 
husholdningsaffaldet ikke er højere end ved fortsat for-
brænding, jf. Miljøstyrelsen (2013b).  
 
Regeringens analyse viser desuden, at der ikke er nationale 
miljømæssige gevinster ved at gå fra affaldsforbrænding til 
genanvendelse af papir, pap, plast, mv. Dette skyldes dels, 
at der ikke er miljømæssige problemer med affaldsforbræn-
dingen og dels, at øget genanvendelse fører til mere trans-
port af affaldet. Der er derfor ikke miljømæssige argumen-
ter for at ændre affaldsbehandlingen, så længe affaldsfor-
brændingen fortsat foregår miljømæssigt forsvarligt.  
 
Regeringens analyse indeholder dog en række problemati-
ske antagelser, som alle trækker i retning af en undervurde-
ring af omkostningerne ved øget genanvendelse. De primæ-
re ankepunkter er: 
 

• Manglende symmetri mellem affaldsindsamlingen i 
basisscenariet og alternativscenarierne 

• Manglende tidsforbrug for husholdningerne ved sor-
tering af affaldet 

• Internationale miljøgevinster medtages, uden at der 
korrigeres for internationale miljøomkostninger 

 
Når de tre ankepunkter inddrages i den samfundsøkonomi-
ske vurdering, bliver scenarierne med øget genanvendelse 
600 til 1.000 kr. dyrere pr. ton affald end basisscenariet. 
Dermed kan øget genanvendelse af husholdningsaffald ikke 
anbefales på baggrund af analysen.  
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KAPITEL III   

INVASIVE ARTER 

III.1 Indledning 

Invasive arter betragtes globalt som den største trussel mod 
den biologiske mangfoldighed næst efter tab af levesteder. 
Derudover har invasive arter en række negative erhvervs- 
og sundhedseffekter. Danmark har som følge af EU’s biodi-
versitetsstrategi som mål at bevare den biologiske mangfol-
dighed, og blandt andet derfor er en imødegåelse af effek-
terne fra invasive arter en del af den nationale naturpolitik. 
 
Internationalt er der fokus på invasive arter, bl.a. fordi der 
er tale om en grænseoverskridende problemstilling med 
potentielt store omkostninger. Invasive arter er for eksempel 
behandlet i FN’s konvention om biologisk mangfoldighed, 
ligesom Europa-Kommissionen er kommet med et forslag 
til en EU-forordning om invasive arter. I Danmark forelig-
ger bl.a. en handlingsplan for invasive arter. 
 
Kettunen mfl. (2009) opgør de aktuelle omkostninger ved et 
udvalg af invasive arter i forskellige europæiske lan-
de/områder. De samlede omkostninger ved invasive arter i 
hele EU-området skønnes at være på minimum 150 mia. kr. 
årligt. Landplanter og -dyr står for omkring to tredjedele af 
arterne og omkostningerne, der primært vedrører skader 
samt bekæmpelses- og kontrolforanstaltninger. Værdien af 
biodiversitet og økosystemtjenester indgår ikke i opgørel-
sen.  
 
Invasive arter udgør en lille del af de såkaldte “fremmede 
arter”. Fremmede arter kan introduceres bevidst (f.eks. im-
porteres til planteskoler i salgsøjemed), utilsigtet (f.eks. som 
blind passager ved import af varer), eller de kan spredes til 
Danmark fra et andet land, hvortil de er blevet introduceret 
(såkaldt sekundær introduktion). Ifølge Biodiversitetskon-
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ventionen defineres invasive arter, som følger: “Fremmede 
arter” er arter introduceret uden for deres naturlige tidligere 
eller nuværende spredningsområde, og som kan overleve og 
efterfølgende reproducere sig i det nye område. “Invasive 
fremmede arter” er arter, hvis introduktion og/eller spred-
ning truer den biologiske mangfoldighed.1 
 
Den grundlæggende og vigtigste præmis, for om en frem-
med art er invasiv, er således, om den har negative konse-
kvenser for biodiversiteten, dvs. breder sig på bekostning af 
det oprindelige plante- eller dyreliv. Et eksempel herpå er 
mårhunden, som lever naturligt i Sydøstasien, men er intro-
duceret i Danmark dels ved udslip fra pelsdyrfarme og dels 
ved indvandring fra Tyskland. Mårhunden antages at spise 
æg, fugleunger, padder mv. i vådområder og truer dermed 
arter, som ellers overvejende har været i sikkerhed for 
hjemmehørende rovdyr. Den har ingen naturlige fjender i 
Danmark og en forholdsvis stor reproduktion, så man for-
venter, at det kan have store effekter på det hjemmehørende 
dyreliv, såfremt mårhunden etablerer sig. Udgangspunktet 
for reguleringen af nye invasive arter vil således ofte være 
at forhindre arten i at etablere sig. Denne strategi kan dog 
ikke forfølges for de allerede etablerede invasive arter. Ek-
sempelvis er rotten en invasiv art, selvom den har været i 
Danmark siden middelalderen. For en så veletableret inva-
siv art vil reguleringen ofte have samme karakter som for 
hjemmehørende skadevoldere. 
 
I de senere år er der i definitionen af invasive arter kommet 
mere vægt på arternes negative indvirkning på menneskers 
sundhed og samfundsøkonomien. Selvom disse effekter 
grundlæggende ikke er en tilstrækkelig betingelse for, at en 
art opfylder definitionen af at være invasiv, ser visse invasi-
ve arter ud til at være defineret hovedsageligt på baggrund 
af enten sundhedseffekter eller økonomiske effekter. Et 
eksempel herpå er den almindelige pæleorm, som ikke på-
virker den hjemmehørende biodiversitet i særligt omfang, 
men fører til store omkostninger grundet skader på havnean-
læg. Den bredere fortolkning af definitionen fremgår af 

 
1) Jf. Biodiversitetskonventionen, COP 6 Decision VI/23 (2002). 
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Europa-Kommissionens forslag til forordning på området, 
jf. Europa-Kommissionen (2013).  
 
Karakteristisk for de fremmede arter er altså, at de ikke er 
naturligt hjemmehørende, og at de ved menneskelig hjælp 
er flyttet fra deres naturlige levested til et nyt levested, som 
arten ikke selv naturligt ville kunne sprede sig til. Dermed 
kan en invasiv art defineres ved følgende karakteristika: 
 

• Den er ikke en naturligt hjemmehørende art og er in-
troduceret ved menneskelig hjælp 

• Arten er levedygtig i modtagerområdet 
• Den truer den biologiske mangfoldighed og/eller 

kan have en negativ indvirkning på menneskers 
sundhed og på økonomien 

 
I Danmark var der i 2009 registreret 2.655 fremmede arter, 
hvoraf 54 arter blev regnet for invasive og 43 for potentielt 
invasive.  
 
Et eksempel på en bevidst importeret invasiv art er japansk 
pileurt, som kan købes på planteskoler til private haver. Når 
den etableres i den frie natur, f.eks. som følge af ulovlig 
bortkastning af haveaffald, kan den fortrænge de hjemme-
hørende arter og medføre skader på bl.a. infrastruktur, da 
planten kan gennembryde asfalt og fundamenter. Asiatisk 
træbuk er derimod en utilsigtet indført invasiv art, som im-
porteres med varer fra Asien, f.eks. i træemballage. Arten 
kan dræbe visse danske løvtræer og påvirker både biodiver-
sitet og skovbrug. Eksempler på naturligt hjemmehørende 
(og dermed ikke invasive) arter er vildsvin og ulv, da de kan 
indvandre fra deres naturlige udbredelsesområde i Nord-
tyskland. Ligeledes er naturligt forekommende skadevolde-
re som f.eks. bladlus heller ikke invasive arter. 
 
Klimaændringer – hvad enten de er menneskeskabte eller 
skyldes naturlige variationer – vil få indflydelse på både de 
hjemmehørende arters forekomst, udbredelse og konkurren-
ceforhold og fremmede arters mulighed for at etablere sig i 
Danmark, og om de bliver invasive. For eksempel kan kli-
maændringer medføre, at fremmede arter, der pt. ikke er 
invasive, vil få bedre livsbetingelser og dermed kunne blive 
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invasive i fremtiden.2 Ligeledes vil naturligt hjemmehøren-
de arter i områder uden for Danmark sprede sig hertil, fordi 
deres naturlige udbredelsesområde udvides med det ændre-
de klima. Sidstnævnte arter defineres ikke som fremmede, 
men som naturligt hjemmehørende arter, hvis naturlige ud-
bredelsesområde ændres, jf. også Europa-Kommissionen 
(2013). 
 
En lang række arter kan være uønskede i visse sammen-
hænge uden at være invasive. Det gælder eksempelvis 
ukrudt i landbruget, som på den ene side reducerer produk-
tionsomfanget i landbrugets planteproduktion og fører til 
omkostninger til ukrudtsbekæmpelse. På den anden side er 
ukrudt en del af den naturlige flora og er af positiv betyd-
ning for levevilkårene for andre hjemmehørende arter – og 
bidrager således positivt til biodiversiteten. Landbrugsdrift 
betinger således, at økosystemet holdes i en anden tilstand, 
end det naturligt ville have. Derfor er det landbrugsdriften, 
herunder f.eks. ukrudtsbekæmpelsen, som medfører negati-
ve eksterne effekter. Når det gælder invasive arter, er det 
forekomsten af de invasive arter, som fører til ændringer i 
økosystemerne, hvorfor eksternaliteten er knyttet til fore-
komsten af disse arter. 
 
I de følgende afsnit sættes problemstillingen ind i en øko-
nomisk teoretisk ramme. Herefter beskrives omkostninger-
ne, der knytter sig til invasive arter. Der gives et første bud 
på omkostningerne ved visse invasive arter i Danmark. 
Dernæst diskuteres den danske indsats over for invasive 
arter, og afsnittet afsluttes med en række anbefalinger. 

 
2) Dette er f.eks. sket for stillehavsøsters, som blev indført fra Syd-

østasien til akvakultur i Nordsøen i 1964. Stigende vandtempera-
tur har medført, at arten i dag kan reproducere sig, hvilket den ik-
ke kunne tidligere. Derfor findes der i dag fritlevende bestande af 
stillehavsøsters i Vadehavet og Limfjorden. Stillehavsøsters kan 
udkonkurrere blåmuslingen, der er fødegrundlag for bl.a. en ræk-
ke fuglearter, som dermed også vil kunne påvirkes negativt. 
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III.2 Teori og regulering 

I det følgende beskrives de vigtigste økonomiske problem-
stillinger og principper i forvaltningen af invasive arter. 
 
Problemstillingen med invasive arter skal ses på lige fod 
med andre miljøpåvirkninger, som ændrer det biologiske 
system. I en situation, hvor der ikke sker en menneskelig 
påvirkning, vil et økosystem på et givet tidspunkt være ka-
rakteriseret ved fordelingen af arter. Såfremt der sker en 
menneskelig påvirkning af økosystemet – f.eks. som følge 
af jagt, fiskeri, opdyrkning eller introduktion af invasive 
arter – vil denne fordeling ændres. Hvis ændringen fører til 
en negativ velfærdseffekt for andre end dem, som forårsager 
ændringen, er der tale om en ekstern omkostning. Dermed 
er der en velfærdsøkonomisk begrundelse for at gennemføre 
en regulering. 
 
Et væsentligt kendetegn ved de eksterne effekter forbundet 
med invasive arter er, at der er tale om såkaldte stock-
eksternaliteter. Dette betyder, at eksternaliteten ikke bort-
falder, selvom introduktionen ophører, idet arten naturligt 
formerer sig og derved kan øge sin udbredelse, indtil be-
standen opnår en ligevægt og ikke længere øges, jf. Perrings 
mfl. (2000). 
 
Invasive arter medfører samfundsøkonomiske omkostnin-
ger, som overordnet kan opdeles i skadesomkostninger og 
indsatsomkostninger. Skadesomkostningerne er de samlede 
direkte og indirekte samfundsøkonomiske omkostninger 
ved den skade, som en given bestand af en invasiv art med-
fører. Disse består af ændringer i økosystemer (dvs. forrin-
get biodiversitet), reduceret produktion, beskadigelse af 
infrastruktur og bygninger, samt sundhedseffekter. Omkost-
ningerne ved forringet biodiversitet, som overvejende består 
af ikke-markedsomsatte brugs- eller ikke-brugsgoder, re-
flekteres ikke direkte i udbud og værdi af markedsomsatte 
goder.3 Dette gælder også en del af sundhedseffekterne 
(bl.a. astma- og allergieffekter). Manglende værdisætning af 
 
3) Et brugsgode kan f.eks. være friluftsliv og et ikke-brugsgode kan 

være viden om eksistensen af en art. 
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ikke-markedsomsatte goder i relation til invasive arter er 
derfor en udfordring i forbindelse med at opgøre omkost-
ningerne ved invasive arter. I modsætning hertil kan de 
økonomiske tab for erhvervsliv, husholdninger og offentlige 
myndigheder typisk opgøres ved ændringer i produktion og 
kapital (høstudbytter, bygninger, veje, mv.), men der er 
stadig tale om eksterne omkostninger, som ikke indregnes i 
de dispositioner, der fører til arternes introduktion. 
 
Indsatsomkostningerne er omkostningerne ved at regulere 
de negative effekter fra invasive arter. Indsatsen kan bestå i 
at reducere eller udrydde bestanden af en art, forebygge 
eller forhindre introduktion af arten eller anvende tiltag, der 
afhjælper skadeseffekterne, jf. tabel III.1. 
 
Visse invasive arter kan endvidere medføre nogle gevinster 
for samfundet, som skal medtages i den samlede opgørelse. 
Gevinsterne består som oftest af økonomiske udbytter ved 
fangst/høst af arterne og kan være knyttet til såvel bevidst 
som utilsigtet indførte arter.  
 
Forvaltningsproblemet består grundlæggende i at reducere 
skadeseffekterne fra en invasiv art, så længe de marginale 
indsatsomkostninger derved er mindre end de undgåede 
marginale skadesomkostninger, jf. boks III.1. Både skades-
og indsatsomkostninger opgøres som den tilbagediskontere-
de værdi af alle fremtidige omkostninger. 
 
 

Tabel III.1 Klassifikation af indsatser og eksempler på konkrete tiltag 
Forebyggende Kontrol 

(bekæmpe eller udrydde) 
Afhjælpe skader 

Havne-/grænseinspektion 
Karantæne 
Ballastvandrensning 

Opsætte barrierer til  
vands og på land 
Biologisk kontrol 
Kemisk bekæmpelse 
Inddæmme arten til f.eks.  
et lokalt område 

Rensning af tilstop-
pede vandrør 
Reparation af veje 
Behandling af syg-
domme 

Kilde: Modificeret på baggrund af Gren mfl. (2007). 
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Det betyder, at gevinsten af en ekstra indsats er den tilbage-
diskonterede værdi af de fremtidige reducerede skader. Som 
følge af problemets stock-karakter er der ikke kun tale om 
den skade, som de enkelte individer medfører i dag, men 
alle de fremtidige skader, som følger af den tilvækst i be-
standen, som det/de bekæmpede individer måtte have med-
ført, jf. Olson (2006). 
 
Fastsættelsen af den optimale indsats over for en eksisteren-
de bestand af en invasiv art kræver således en opgørelse af 
den forventede udvikling i bestanden og af de tilhørende 
skades- og indsatsomkostninger, jf. boks III.1. I særlige 
tilfælde, hvor indsatsomkostningerne er beskedne og ska-
desomkostningerne høje, kan den optimale bestandsstørrelse 
være nul (udryddelse). Typisk må det dog forventes, at den 
optimale bestand af en allerede etableret art er større end 
nul, da omkostningerne ved helt at udrydde en eksisterende 
art kan være ganske høje. Omvendt kan der også være til-
fælde, hvor det slet ikke kan betale sig at gøre en indsats, 
f.eks. når de marginale indsatsomkostninger er høje, og/eller 
skadesomkostningerne er beskedne.  
 
Hvis en fremmed art endnu ikke er introduceret til et områ-
de, kan der gøres en forebyggende indsats for at reducere 
risikoen for, at arten introduceres. Risikoen afhænger af 
omfang og effektivitet af den forebyggende indsats. Gevin-
sten ved den forebyggende indsats omfatter de undgåede 
omkostninger ved, at arten introduceres, dvs. summen af de 
optimale indsats- og skadesomkostninger. Selvom en art 
endnu ikke er introduceret til et område, vil det derfor være 
nødvendigt med kendskab til de forventede skades- og ind-
satsomkostninger for at afgøre, om en forebyggende indsats 
er optimal, jf. bl.a. Pitafi og Roumasset (2005). Såfremt 
arten er introduceret, er det ikke sikkert, at den forebyggen-
de indsats skal ophøre. Dette afhænger bl.a. af, om den op-
timale bestand er af en størrelse, hvor den fortsat påvirkes 
mærkbart af fortsat indvandring. 
 

Optimal indsats 
over for  
eksisterende  
bestand 

Forebyggelse 
eller bekæmpelse 
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Boks III.1 Fastlæggelse af optimal indsats efter artens etablering 

Ved fastsættelsen af den optimale indsats over for invasive arter skal der skelnes 
imellem, om arten er introduceret og etableret eller ikke er introduceret endnu. 
Dette skyldes, at indsatsomkostningerne må forventes at være forskellige i de to 
situationer, såfremt det er praktisk muligt at forhindre, at arten introduceres. Så 
længe arten ikke er introduceret endnu, vil indsatsen bestå af forebyggelse, med 
mindre det ikke er muligt at kontrollere kilden til arternes introduktion.  
 
Figur A beskriver sammenhængen mellem indsats- og skadesomkostninger, når 
arten er introduceret/etableret. Den optimale indsats opnås ved at minimere de 
samlede omkostninger, som består af summen af indsats- og skadesomkostnin-
gerne. Minimeringsproblemet løses med udgangspunkt i de marginale skades- og 
indsatsomkostninger, som ved forskelligt omfang af udbredelse af en invasiv art 
er illustreret i figur A. Med udgangspunkt i den uregulerede situation, hvor ind-
satsomkostningerne er nul, og arten har nået sin maksimale udbredelse Xmax, sva-
rer de samlede skadesomkostninger til arealet under skadesomkostningskurven 
(området B+C+D). Den optimale indsats findes, hvor de marginale skadesom-
kostninger svarer til de marginale indsatsomkostninger, dvs. ved bestanden X*. 
De samlede skadesomkostninger i den optimale situation svarer til området B un-
der skadesomkostningskurven, og de samlede indsatsomkostninger svarer til area-
let C under indsatsomkostningskurven. De samlede samfundsøkonomiske om-
kostninger ved optimal regulering udgøres af summen af skades- og indsatsom-
kostningerne svarende til arealet B+C, og de undgåede skadesomkostninger til 
området C+D. Samlet set medfører den optimale indsats, at der spares omkostnin-
ger svarende til området D.  
 
Det skal bemærkes, at eventuelle faste omkostninger ved indsatsen ikke fremgår 
af figuren. Hvis indsatsen over for en art medfører, at der opstår nye faste om-
kostninger, f.eks. ved etablering af nyt administrativt apparat, skal der tages hen-
syn til disse. Såfremt de faste omkostninger er mindre end arealet D, skal der 
iværksættes en indsats.  
 
I en situation, hvor en art endnu ikke er introduceret, vil forebyggelse skulle væl-
ges, såfremt forebyggelsesomkostningerne, ved at undgå at arten indvandrer, er 
mindre end de forventede skades- og indsatsomkostninger, når arten er indvandret 
(området B+C i figur A). 
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Boks III.1 Fastlæggelse af optimal indsats efter artens etablering, fortsat 

 

Figur A Marginale indsats- og skadesomkostninger 

 
 

 

 
 
Over for bestanden af invasive arter kan der således vælges 
mellem tre forskellige strategier, der bl.a. afhænger af stadi-
erne for arternes invasion: forhindre/forebygge introduktion 
samt evt. udryddelse, kontrollere bestanden eller gøre intet. 
 
De tidligere beskrevne forhold har betydning for hvilken 
strategi, der vælges over for en invasiv art: 
 

• Hvis arten har store forventede skadesomkostninger 
og lave forebyggelsesomkostninger, peger det i ret-
ning af forebyggelse samt evt. udryddelse, hvis ar-
ten introduceres. Dette gælder ligeledes, jo mere 
følsom sandsynligheden for introduktion er over for 
forebyggelsesindsatsen. 

• Høje forebyggelsesomkostninger og stigende mar-
ginale kontrolomkostninger med øget bestand træk-
ker typisk i retning af at holde (kontrollere) bestan-
den på et givent niveau større end nul. 

Valg af strategi 
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• Hvis der er små skadesomkostninger og en lille til-
vækst i bestanden, kan det trække i retning af ikke at 
gøre en indsats. 

• Øget effektivitet i indsatsen samt anvendelse af en 
lavere kalkulationsrente vil tale for en øget indsats, 
specielt ved høje skadesomkostninger. 

 
I miljøøkonomisk teori gives belæg for, at afgifter eller 
andre økonomiske tilskyndelser fører til en omkostningsef-
fektiv regulering af eksternaliteter. Dette kræver dog, at der 
er en entydig og målbar sammenhæng mellem kilden, der 
medfører eksternaliteten, og skadeseffekten. Dette kan være 
svært at påvise for invasive arter, bl.a. er der åbenbare pro-
blemer med utilsigtet indførte arter, samt arter, som indvan-
drer af sig selv. De forskellige karakteristika og usikkerhe-
der knyttet til invasive arter peger derfor i retning af, at 
regelstyring evt. i kombination med tilskud til bekæmpelse-
sindsatsen i praksis er at foretrække. I boks III.2 er beskre-
vet eksempler på forskellige typer af reguleringsprincipper. 
 
For arter, som etablerer sig fra kontrollerede bestande 
(f.eks. minkfarme), kan det også overvejes at pålægge en 
form for producentansvar, hvor f.eks. indbetaling til en for-
sikringsordning skal dække fremtidige skader som følge af 
undslupne individer. Forudsætningen herfor er dog, at indi-
vider fundet i naturen entydigt kan knyttes til konkrete ud-
slip fra dyrehold, populationer i haver mv.  
 
 

Reguleringsmåde 

Producentansvar 
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Boks III.2 Incitamentsbaseret regulering af invasive arter 

Ofte anbefales det med basis i økonomiske principper, at man skal anvende direk-
te incitamenter til regulering af eksternaliteter. Nedenfor er beskrevet eksempler 
på forskellige typer af indsatser over for invasive arter sammen med deres mulige 
anvendelighed. 
 
Regelstyring, f.eks. teknologistandarder for rensning af ballastvand, forbud mod 
import af arter, krav til sikkert hold af arter eller krav om bekæmpelse af arter. 
Regelstyring vil skulle ledsages af en kontrolindsats f.eks. hos importører eller 
lodsejere. 
 
Økonomiske styringstiltag, i form af bl.a. afgifter eller tilskud, for eksempel: 
• Importtold/-afgifter på varer der kan medføre spredning af arter via handel 

diskuteres en del i litteraturen, hvor der ofte anvendes modelberegnings-
eksempler. Konklusionerne er delte med hensyn til, hvor effektive sådanne 
afgifter er, ligesom de nødvendiggør en (ofte dyr) kontrolindsats. En afgift, 
der skal internalisere skadeseffekterne, vanskeliggøres endvidere af, at det 
er svært at fastsætte værdien af de forventede skader. Desuden kan det være 
på kant med WTO, hvis enkeltlande anvender importafgifter.  

• Tilskud, der principielt modsvarer en marginal afgift, har de samme svag-
heder som afgiften. Derfor anvendes tilskud oftest i forbindelse med regel-
styring, som f.eks. ved krav om ballastvandrensning. 

• Erstatningsansvar eller krav om, at ejere af husdyrhold skal have en form 
for producentansvar i tilfælde af, at dyr undslipper fangenskab.  

Økonomiske incitamenter kan vanskeliggøres af problemet med at knytte intro-
duktionen/forekomsten af en art til en bestemt handling. For eksempel virker 
økonomiske incitamenter ikke over for en art, som indvandrer af sig selv; dog 
kunne tilskud i form af “skydepræmier” være eksempel på en økonomisk tilskyn-
delse. Et andet eksempel er en art, som undslipper fra et lovligt husdyrhold, hvor 
det vil være vanskeligt at påvise, hvilken besætning de undslupne dyr kommer 
fra, eller om individerne er undslupne i det hele taget, såfremt der også er en vild 
bestand i området. 
 
Information/oplysningskampagner har generelt lave transaktionsomkostninger og 
appellerer til folks samvittighed. De kan være velegnede, såfremt den relevante 
indsats er beskeden, men hvis en art medfører høje skadesomkostninger, og be-
kæmpelse kræver en stor og koordineret indsats, vil ensidig anvendelse af denne 
type tiltag med stor risiko resultere i en for lille indsats. 
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En central problemstilling for forvaltningen af invasive arter 
er det internationale aspekt, da arternes udbredelse og 
spredning foregår over landegrænser. Dermed har et lands 
indsats oftest indflydelse på risikoen for introduktion i andre 
lande. Muligheden for national kontrol afhænger endvidere 
af introduktionsvejen for de pågældende invasive arter. 
Mink, rynket rose og japansk pileurt kommer f.eks. oprinde-
ligt fra importerede bestande til minkfarme og private haver 
i Danmark. Derfor kan de reguleres ved national lovgivning. 
Forskellige marine invasive arter, sygdomme spredt igen-
nem luften eller sekundært indvandrende arter kommer fra 
udenlandske kilder og kan kun delvist forebygges gennem 
en national indsats.  
 
Der er derfor et betydeligt behov for en international koor-
dinering af indsatsen/lovgivningen i relation til invasive 
arter, jf. f.eks. Perrings mfl. (2002). Et konkret eksempel er 
introduktionen af vandlevende arter via internationale ski-
bes ballastvand. Specielt vandlevende arter er vanskelige at 
bekæmpe efter etablering og vil derfor ofte opnå maksimal 
populationsstørrelse med dertil hørende skadesomkostnin-
ger, hvorfor en større forebyggende indsats ofte kan svare 
sig.4 International udveksling af erfaringer er også væsentlig 
særligt for potentielt invasive arter, hvor omkostningerne 
ved introduktion ikke kendes, jf. Pitafi og Roumasset 
(2005). Tilsvarende problemstillinger gør sig i øvrigt også 
gældende på nationalt niveau for arter med stort spred-
ningspotentiale, hvor bekæmpelsesindsatsen eksempelvis 
varierer imellem kommuner. 
 
Med hensyn til de ikke-markedsomsatte skadesomkostnin-
ger indgår disse som en vigtig del af den samlede vurdering 
af, om en indsats kan svare sig eller ej. Der findes en del 
eksempler på værdisætning af ikke-markedsomsatte goder 
fra naturbeskyttelse og økosystemydelser. Men da de nega-
tive effekter fra invasive arter på økosystemerne og dermed 
biodiversiteten er vidt forskellige afhængigt af, hvilken 
invasiv art der er tale om, vil det oftest kræve specifikke 
 
4) Ballastvandkonventionen fra 2004, som er udarbejdet i regi af 

FN’s internationale søfartsorganisation (IMO), søger at løse dette 
problem, men den er endnu ikke ratificeret af tilstrækkeligt man-
ge lande til at kunne træde i kraft. 
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værdisætningsstudier for de enkelte arter. Ydermere vil 
effekterne også kunne variere meget lokalt, hvilket også er 
væsentligt at belyse. Selvom værdisætning af specielt effek-
terne på biodiversitet og økosystemydelser sjældent forelig-
ger for de enkelte arter, er det alligevel vigtigt at få tydelig-
gjort konsekvenserne af skadeseffekterne, og konsekvenser-
ne bør som minimum beskrives kvalitativt.  
 
Forvaltningen af invasive arter er således underlagt elemen-
ter af usikkerhed og ufuldstændig viden. Usikkerheden vil 
afhænge af den enkelte arts karakteristika, men også af den 
invaderede naturtype. Desuden betyder problemets akkumu-
lerende karakter, at der kan opstå høje omkostninger, som i 
visse tilfælde også kan knytte sig til irreversible effekter, 
f.eks. hvor en invasiv art udkonkurrerer eller krydser ind 
med en hjemmehørende art. 5 Derfor er det et område, hvor 
der kan være grund til at anvende et forsigtighedsprincip i 
forvaltningen. 
 
Graden af usikkerhed vil have betydning for hvordan og 
hvilken indsats, der udføres. For eksempel vil en hurtig 
indsats mod en art kunne være velbegrundet, når der er god 
information omkring risikoen for spredning, og skadesom-
kostningerne potentielt er store ift. indsatsomkostningerne. 
Mangler der information om risikoen for spredning, skades-
effekter eller populationens størrelse, kan der være god 
mening i at investere i vidensopbygning om arten for at 
undgå at implementere omkostningstunge tiltag over for 
potentielt “harmløse” invasive arter, jf. f.eks. Gren (2008) 
samt D'Evelyn mfl. (2008). Der kan endvidere argumenteres 
for en hurtig og umiddelbar indsats over for arter med høj 
spredningshastighed og store usikkerheder tilknyttet, jf. 
f.eks. Sims og Finnoff (2010). Sidstnævnte forhold begrun-
der anvendelsen af et forsigtighedsprincip, der vil være 
yderligere begrundet, hvis den invasive art skønnes at med-
føre irreversible miljøeffekter. 
 
 

 
5) Irreversibilitet vil sige, at det ikke er muligt at tilbageføre miljø-

tilstanden til den oprindelige upåvirkede tilstand. 
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III.3 Omkostninger i Danmark 

I det følgende præsenteres et skøn for omkostningerne knyt-
tet til et udsnit af de invasive arter, som forekommer på 
Naturstyrelsens liste for Danmark, jf. boks III.3 og tabel 
III.2.6 Analysen tager udgangspunkt i data fra et fælles eu-
ropæisk studie, jf. Kettunen mfl. (2009). Analysen omfatter 
i alt 28 invasive arter, som optræder i EU-studiet, og som er 
relevante for Danmark. 
 
Som beskrevet i det foregående afsnit medfører invasive 
arter samfundsmæssige omkostninger, som overordnet kan 
opdeles i skadesomkostninger og indsatsomkostninger. 
Skadesomkostningerne afhænger af indsatsomkostningerne, 
idet en indsats medfører en reduktion i skadesomkostnin-
gerne. Summen af indsats- og skadesomkostningerne udgør 
den samlede samfundsøkonomiske omkostning fra den på-
gældende invasive art, jf. boks III.1 i afsnit III.2.  
 
De skønnede omkostninger for Danmark ved invasive arter, 
som i forskelligt omfang forekommer i Danmark i dag, kan 
med betydelig usikkerhed skønnes til at udgøre omkring 
900 mio. kr. om året, jf. tabel III.2. Omkostningerne er 
sammensat af kontrolomkostninger på omkring 480 mio. kr. 
og skadesomkostninger på godt 440 mio. kr. Sidstnævnte 
omfatter primært produktionstab og omkostninger til udbed-
ring af skader fra de invasive arter. I denne opgørelse indgår 
ikke omkostninger fra effekter på biodiversitet, da værd-
isætning herfor ikke findes. Dette på trods af, at biodiversi-
tetseffekten ellers er det primære kriterium for, at en frem-
med art er invasiv. Nogle af arternes omkostninger opgøres 
som et gennemsnit på baggrund af flere omkostningsestima-
ter pr. art. Hvis omkostningerne opgøres ud fra hhv. de la-
veste og højeste estimater i studieområderne, fås en samlet 
omkostning på hhv. 550 mio. kr. og 1,4 mia. kr. 

 
6) Den danske liste over invasive arter består af en sortliste og en 

observationsliste. Sortlisten indeholder pt. 54 arter, der anses for 
væsentlige invasive arter i Danmark. Observationslisten inde-
holder pt. 43 arter, der enten endnu ikke forekommer i Danmark 
eller forekommer, men endnu ikke er defineret invasive. 
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Boks III.3 Metode 

I et litteraturstudie over de europæiske omkostninger ved udvalgte invasive arter 
er der estimeret omkostninger for 61 ud af 125 invasive arter med dokumenterede 
og betydelige negative natur og/eller økonomiske effekter, jf. Kettunen mfl. 
(2009). 28 af de 61 arter findes på Naturstyrelsens liste over 97 invasive arter re-
levante for Danmark. For de 28 arter er omkostningerne for Danmark opgjort ved 
anvendelse af cost-transfer, dvs. efter samme princip og med overvejende samme 
kildematerialer som i Kettunen mfl. (2009). Princippet bag en cost-transfer analy-
se er at anvende omkostningsopgørelser fra et studieområde og overføre disse til 
et policyområde ved anvendelse af en simpel tilpasningsfunktion. Policyområdet 
er i dette tilfælde Danmark, mens studieområdet er forskellige områder/lande med 
omkostningsopgørelser for den pågældende invasive art.  
 
Til omkostningsopgørelserne her anvendes eksisterende omkostningsanalyser af 
forskellige invasive arter i Europa. Omkostningerne er opdelt i kontrol- og ska-
desomkostninger. Kontrolomkostningerne er primært opgjort som omkostninger 
til bekæmpelse og i visse tilfælde til udryddelse, mens forebyggende omkostnin-
ger stort set ikke indgår. Skadesomkostningerne omfatter især erhvervsmæssige 
tab og omkostninger til udbedring af skader fra de invasive arter. For de respekti-
ve arter overføres disse omkostninger derefter til Danmark. Hvor det er muligt, 
gøres dette enten ved at omregne omkostningen pr. km2 eller pr. individ og deref-
ter skalere til Danmarks areal eller artens skønnede populationsstørrelse i Dan-
mark. For nogle af arternes vedkommende er omkostningsestimater overført di-
rekte til Danmark uden nogen skalering, hvis det vurderes, at dette er rimeligt. 
Endelig er der for enkelte af arterne anvendt omkostninger, der tager udgangs-
punkt i danske estimater heraf (rotte, bjørneklo, mårhund og rynket rose).  

 
For de fleste invasive arter er det antaget, at bestandstætheden af de enkelte arter 
er den samme i Danmark som i studieområdet. Imidlertid findes visse af arterne 
endnu ikke i Danmark, eller de er ikke særligt udbredte. Dermed beregnes en “po-
tentiel” omkostning for disse arter. Tilsvarende er der heller ikke taget højde for, 
hvis der ikke foretages en indsats i Danmark på samme niveau som i studieområ-
det, selvom arten er udbredt i Danmark. I Kettunen mfl. (2009) baseres omkost-
ningsestimatet for en art ofte på flere kilder med forskellige estimater. For hver art 
beregnes et simpelt gennemsnit af disse estimater for den pågældende art. Alle 
priser er omregnet til 2012-priser i danske kroner.  
 
Omkostningsestimaterne skal tages med væsentlige forbehold, da der er mange 
usikkerhedsfaktorer. 
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Tabel III.2 Omkostningsskøn for udvalgte invasive arter  
Invasive arter I alt Indsats Skade 
 ---------------  Mio. kr. årligt  --------------- 
Forekommende arter i Danmarka    
Rotte 274 89 184 
Dræbersnegl 250 250 - 
Elmesyge 176 12 164 
Japansk pileurt 80 72 8 
Alm. pæleorm 57 - 57 
Kæmpe-bjørneklo 29 28 1 
Amerikansk mink 11 11 - 
Rynket rose 5 5 - 
Glansbladet hæg 2 2 - 
Øvrige arterb 30 8 21 
I alt 914 477 435 
Potentielt forekommende arter i Danmark   
Amerikansk ribbegople 42 - 42 
Sumpbæver/bæverrotte 41 22 19 
Kastanie-minérmøl 24 24 - 
Bynke-ambrosie 15 - 15 
New Zealandsk korsarve 9 9 - 
Amerikansk skarveand 7 7 - 
Øvrige arterc 16 6 9 
I alt potentielt forekommende arter 154 68 85 
I alt alle arter 1.068 545 520 

a) Der er ikke taget højde for, at der for visse arter ikke foretages en indsats i Danmark på sam-
me niveau som i studieområdet. 

b) Stillehavsøsters, signalkrebs, mårhund, klippedue, canadagås, bisamrotte og mangebladet 
lupin. 

c) Asiatisk citrustræbuk, amerikansk oksefrø, grå egern, kinesisk uldhåndskrabbe og kroghalet 
rovdafnie. 

Anm.: Skadesomkostningerne omfatter i dette studie både egentlige skader samt indsatsen til udbed-
ring af skader. Manglende omkostningsestimater er angivet med “–”. Manglende omkost-
ningsestimater kan skyldes, at der ikke findes specifikke data, eller at det ikke er muligt at 
kontrollere/bekæmpe arten og dermed estimere en kontrolomkostning. Eksempler på sidst-
nævnte er f.eks. almindelig pæleorm og amerikansk ribbegople. 

Kilde: Egne beregninger bl.a. på baggrund af Kettunen mfl. (2009). 
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En række af de arter, der indgår i opgørelsen, har endnu 
ikke etableret sig i Danmark eller har kun en relativt lille 
udbredelse. For disse arter er omkostningsestimaterne et 
skøn for, hvad arterne ville kunne komme til at koste Dan-
mark, hvis de var etableret i Danmark i samme omfang som 
i studieområderne. Disse omkostninger er dermed potentiel-
le omkostninger.  
 
I nogle af vores nabolande er det ligeledes forsøgt at opgøre 
omkostninger ved invasive arter. I et svensk studie fra 2007 
er der for 13 invasive arter i Sverige estimeret omkostninger 
på mellem 1 og 4 mia. kr. årligt, jf. Gren mfl. (2007).7 I et 
tysk studie fra 2003 er omkostningerne ved 20 invasive 
arter i Tyskland estimeret til mellem 0,9 mia. og 2,4 mia. kr. 
årligt, jf. Reinhardt mfl. (2003). Et engelsk studie opgør 
omkostningerne ved (alle) invasive arter i Storbritannien til 
omkring 15,5 mia. kr. årligt, hvoraf omkring to tredjedele er 
omkostninger for landbruget, jf. Williams mfl. (2010). In-
gen af de nævnte studier inkluderer værdien af tabt biodi-
versitet. 
 
Omkostningsestimaterne skal tages med væsentlige forbe-
hold, da der er mange usikkerhedsfaktorer. Væsentligt er, at 
selvom den negative effekt på biodiversitet er et grundlæg-
gende kriterium for, at en art klassificeres som invasiv, ind-
går dette ikke i opgørelserne. Derfor må omkostningerne i 
udgangspunktet forventes at være noget undervurderet. I 
samme retning trækker det forhold, at det kun er et udvalg 
af de invasive arter på den danske liste, som indgår i om-
kostningsestimatet.8 
 
Der er oplagte usikkerhedsfaktorer ved at overføre omkost-
ninger fra andre lande eller områder til danske forhold, 
hvilket især knytter sig til spørgsmålet, om bestanden af de 
invasive arter forventes at opnå samme udbredelse og føre 
til samme skadeseffekter i Danmark som i studieområderne. 

 
7) Elmesyge udgør en stor del af de samlede omkostninger. Om-

kostninger relateret til elmesyge vurderes at udgøre mellem 900 
mio. og 2,2 mia. kr. i den svenske undersøgelse. 

8) Der er beregnet omkostninger for 23 ud af de 54 invasive arter på 
sortlisten og for 5 ud af de 43 invasive arter på observationslisten. 
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Ligeledes vil omkostninger til kontrol eller skadesomkost-
ninger afhænge af de tilgængelige bekæmpelsesmetoder 
samt priser på eksempelvis arbejdskraft i landene. Et ek-
sempel på førstnævnte er, at bekæmpelsesmetoderne bag de 
estimerede omkostninger i visse af studieområderne forud-
sætter, at der anvendes pesticider, hvilket i dag ikke accep-
teres på offentlige arealer i Danmark.9 
 
Udbredelsen af arterne i de forskellige omkostningsstudier 
har naturligvis betydning for omkostningsniveauet. Således 
kan det for nogle arter være forbundet med store omkost-
ninger at vente med at gøre en indsats, indtil arten er etable-
ret i et område. For eksempel er de skønnede omkostninger 
ved udryddelse af grå egern ved dens maksimale udbredelse 
i Storbritannien omkring 7.146 mio. kr., mens en tidlig ud-
ryddelsesindsats skønnes at koste 3,7 mio. kr., jf. Williams 
mfl. (2010).  
 
Det kan også diskuteres, om forudsætningen, om at de ag-
gregerede omkostninger kan overføres på grundlag af om-
kostninger pr. arealenhed, er hensigtsmæssig. Det må under 
alle omstændigheder betragtes som en grov forenkling, da 
det herved forudsættes, at arternes mulighed for udbredelse 
er ens imellem studie- og case-området. Men da der pt. ikke 
forefindes systematiske vurderinger af udbredelsen af inva-
sive arter i Danmark (hverken aktuel eller potentiel), ses 
dette som det bedste skøn.  
 
Boks III.4 på næste side beskriver omkostningsberegnin-
gerne for de fem arter med de største omkostningsestimater. 
 

 
9) Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo er dog undtaget herfra. 
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Boks III.4 Beregningseksempler for invasive arter i Danmark 

I det følgende beskrives omkostningsberegningerne for de fire arter med de stør-
ste omkostningsestimater i tabel III.2. Yderligere beskrivelser af omkostningsbe-
regningerne for de resterende invasive arter findes i baggrundsnotat, som kan fås 
ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
 
Rotten (husrotte/sort rotte) kom til Europa i 1500-tallet. I 1700-tallet introducere-
des den brune rotte, som efterhånden fortrængte den sorte rotte. Begge rottearter 
er oprindeligt fra Asien. Rotten kan anrette skader på f.eks. boliginstallationer og 
kloaknet. Via deres urin kan rotter overføre adskillige sygdomme til mennesker 
og husdyr, f.eks. salmonella, leverbetændelse samt leptospirose. Der anvendes 
eksisterende estimater på rotters skades- og kontrolomkostninger i Danmark. 
Kontrolomkostninger i form af kommunernes omkostninger til direkte bekæmpel-
se opgøres til omkring 85 mio. kr. i 2010, jf. Naturstyrelsen (2012). Skadesom-
kostninger i form af udbedring af skader på kloaknettet som følge af rotter er i 
2002 vurderet at være på 100-200 mio. kr., jf. Gren mfl. (2007) og 
Miljøministeriet (2009). I 2012-priser bliver de gennemsnitlige skade- og kon-
trolomkostninger hhv. 184 og 89 mio. kr. I landestudiet for Storbritannien er for-
søgt opgjort rotters skadesomkostninger for fødevareindustrien (landbrug, lagre, 
mv.), jf. Williams mfl. (2010). Hvis dette beløb på knap 21 mio. pund skaleres til 
Danmarks areal, svarer det til 48 mio. kr. for Danmark. Beløbet er dog ikke an-
vendt i omkostningsopgørelsen for Danmark. 
 
Dræbersnegl findes i hele landet med lokale afvigelser. Sneglen kan krydse med, 
og dermed fortrænge, den hjemmehørende sorte skovsnegl. Omkostningerne i 
Kettunen mfl. (2009) er fra en svensk opgørelse, der estimerer kontrolomkostnin-
ger til bekæmpelse af arten. Beregningsmetoden baserer sig på haveejernes anslå-
ede forbrug af tid på sneglejagt/-bekæmpelse skønnet til 1-5 timer om året til en 
timeløn på 200 svenske kroner i 2006. Omkostningerne er beregnet pr. privat have 
og opskaleret med antallet af haver (450.000 stk.) i de mest berørte områder 
(vestkysten og Mälardalen). Omkostningen skønnes at være på 90-450 mio. sven-
ske kr. om året. Til sammenligning er der i Danmark omkring 1,5 mio. boliger, 
som skønnes har have (parcelhuse/stuehuse, række-/kæde- og dobbelthuse samt 
fritidshuse). Antages det, at en tredjedel af disse boliger har problemer med dræ-
bersnegle, kan omkostningen vurderes til gennemsnitligt 250 mio. kr. årligt. Ska-
desomkostninger, f.eks. i form af “produktionstab” i køkkenhaver mv., er ikke 
opgjort. 

(fortsættes) 
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Boks III.4 Beregningseksempler for invasive arter i Danmark, fortsat 

Elmesygen skyldes en svamp, som stammer fra Østasien. Træerne dør i løbet af 1-
2 år efter smitte, og ingen effektiv bekæmpelse er kendt. Dog er der i Holland ud-
viklet en vaccine, som skal injiceres i raske træer en gang om året. Vaccinen er 
dyr og bruges kun på træer af stor symbolsk værdi eller, hvor elmetræer udgør en 
særlig vigtig del af landskabet. Spredning af sygdommen forsøges reduceret ved 
at fælde smittede træer. Elmesygen har medført, at stort set alle elmetræer i Dan-
mark er blevet fældet, men der findes ikke umiddelbart oplysninger om omkost-
ningerne herved. Omkostningsestimaterne i Kettunen mfl. (2009) er baseret på 
tyske og svenske erfaringer med elmesyge i byområder og er opgjort som om-
kostninger ved at fælde et givent antal syge/døde træer, genplantning og tabt træ-
produktion. Da antallet af fældede og tilbageblivende elmetræer i Danmark er 
ukendt, anvendes de svenske og tyske data omregnet til arealenhed Omkostninger 
opgøres dels som kontrolomkostninger (svarende til fældningsomkostningerne) 
og dels som skadesomkostninger i form af et værditab beregnet ud fra en antagel-
se om, at træets værdi er lig med omkostningen ved at erstatte det pågældende træ 
med et nyt træ af tilsvarende kvalitet. 
 
Japansk pileurt stammer fra Østasien og blev i Danmark indført som prydplante. 
Den er fundet forvildet i naturen i Danmark første gang i 1844 og findes i dag 
spredt i hele Danmark. Japansk pileurt danner flere meterhøje, meget tætte be-
stande, hvorunder næsten ingen andre planter, dyr eller fugle trives (på samme vis 
som kæmpe-bjørneklo). Langs vandløb kan der opstå erosion om vinteren, når der 
ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden. Der kendes ek-
sempler på, at japansk pileurt har forårsaget ødelæggelse af veje og bygningsfun-
damenter. Planten bekæmpes allerede i visse kommuner i Danmark og anses for 
langt mere besværlig og omkostningskrævende at bekæmpe end f.eks. bjørneklo. I 
Kettunen mfl. (2009) er der syv kilder med forskellige omkostninger for Japansk 
pileurt, hvoraf én beskriver skadesomkostningen ved reparation af flodbredder. 
Derudover anvendes også omkostningsestimaterne i Williams mfl. (2010), som 
angiver en årlig omkostning for Storbritannien på 166 mio. pund, hvoraf omkring 
1,1 mio. pund er skadesomkostninger (værditab på huse). Gennemsnittet af de 
sammenlagt otte forskellige kilders omkostningsopgørelser anvendes som estimat 
i tabel III.2. Alle omkostningerne er omregnet til pr. arealenhed og skaleret til 
Danmarks areal. 
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III.4 Forvaltning 

Danmark er forpligtet af en række internationale og regiona-
le konventioner til at træffe foranstaltninger for at forebyg-
ge, kontrollere og udrydde invasive arter.10 EU’s 6. miljø-
handlingsprogram udpeger invasive arter som et prioriteret 
område af stor betydning for bevarelsen af den biologiske 
mangfoldighed i Europa, og på den baggrund er EU kom-
met med et forslag til en forordning om regulering af inva-
sive arter, jf. boks III.5. Såfremt forordningen vedtages i 
den nuværende form, vil den bl.a. medføre, at medlemslan-
dene forpligtiges til at bekæmpe de invasive arter, der anses 
som de værste for EU som helhed, samt at der bliver forbud 
mod indførsel og hold af disse. 
 
Den nuværende EU-lovgivning omfatter kun få invasive 
arter. Her kan for eksempel nævnes fuglebeskyttelsesdirek-
tivet og habitatdirektivet (Natura 2000-områder), der med-
fører, at Danmark skal gribe ind over for forringelse af disse 
områder og dermed også over for de invasive arter, som 
måtte true disse områders tilstand. Desuden er der en omfat-
tende regulering på dyre- og plantesundhedsområdet. Målet 
med plantesundhedsreguleringen er at forebygge indførsel 
og spredning af planteskadegørere, mens der i lovgivningen 
om handel med udryddelsestruede dyr og planter bl.a. er 
forbud mod import af visse invasive dyrearter. Herudover 
kan nævnes forordningen om brug af fremmede og lokalt 
fraværende arter i akvakultur, forordning om plantebeskyt-
telsesmidler og forordning om biocidholdige produkter, der 
vedrører tilsigtet udsætning af mikroorganismer anvendt 
som bl.a. plantebeskyttelsesmidler. De fleste invasive arter 
er imidlertid ikke omfattet af disse indsatser. 

 
10) De væsentligste er FN’s Biodiversitetskonvention, Bern-

konventionen, FN’s Havretskonvention og Ballastvandkonven-
tion. 
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Boks III.5 Hovedlinjerne i forslag til EU-forordning 

I september 2013 fremlagde Europa-Kommissionen forslag til “EU-forordning 
om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke-
hjemmehørende arter”. Hvis forordningen vedtages, vil den udgøre et egentligt 
retsgrundlag for Danmark og en EU-ramme for regulering af de invasive arter, der 
ikke er dækket af anden EU-lovgivning. 
 
Udgangspunktet er, at gruppen af invasive arter, der betragtes som problematiske 
på EU-plan, prioriteres og opføres på en liste (i det efterfølgende benævnt “EU-
listen”).  Indledningsvist afgrænses EU-listen til de 50 mest skadelige ud af de ca. 
1.500 invasive arter i Europa. Der fokuseres på arter, som medfører betydelig 
økonomisk skade, herunder som følge af biodiversitetstab. Invasive arter optages 
på EU-listen bl.a. på baggrund af en risikovurdering, der påviser nødvendigheden 
af en indsats på EU-plan for at forhindre, at arten etablerer og spreder sig. I risi-
kovurderingen skal bl.a. indgå et kvantificeret skøn over skadesomkostninger. 
 
Krav til indsatsen: 
• Der fokuseres generelt på forebyggelse, som anses for at være mere miljø-

mæssigt ønskelig og omkostningseffektiv end efterfølgende foranstaltnin-
ger/regulering 

• De arter, der findes på EU-listen, vil der generelt være forbud imod at ind-
føre, transportere, markedsføre, holde eller dyrke og udsætte i miljøet 

• For invasive arter, der ikke findes på EU-listen, men som måtte være pro-
blematiske for en medlemsstat, skal landet indføre forbud mod tilsigtet ud-
sætning 

• Medlemsstaterne skal gennemføre en omfattende analyse af bl.a. spred-
ningsveje og efterfølgende udarbejde en handlingsplan, der skal omfatte en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at håndtere spred-
ningsvejene 

• Medlemsstaterne skal indføre et offentligt overvågningssystem for at for-
hindre, at invasive arter på EU-listen spredes i EU 

• Ved tidlig opdagelse af en invasiv art i et medlemsland skal arten udryddes, 
medmindre medlemsstaten kan dokumentere, at det ikke kan svare sig eller 
er umuligt 

• Medlemsstaterne skal gøre en indsats (med fysiske, kemiske eller biologi-
ske foranstaltninger) over for allerede vidt udbredte invasive arter på EU-
listen, så de skadelige effekter minimeres under hensyn til omkostninger og 
fordele 

• Medlemsstaterne skal understøtte retablering af økosystemer, der er forrin-
gede, skadede eller ødelagte af invasive arter på EU-listen 
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Der er ikke i dag en samlet retlig ramme for indsatsen mod 
invasive arter i Danmark, men relevante bestemmelser ind-
går i forskellige dele af sektorlovgivningen, herunder sær-
ligt i Naturbeskyttelsesloven, Jagtloven, Fiskeriloven, Lov 
om drift af Landbrugsjorder, Lov om planteskadegørere og 
Lov om hold af dyr. Med hjemmel i disse lovgivninger er 
der udstedt bekendtgørelser rettet specifikt mod tre invasive 
arter: bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, 
bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og 
bekendtgørelse om forbud mod hold af mårhund i fangen-
skab. Overtrædelse af reglerne i disse bekendtgørelser kan 
medføre bøde- eller fængselsstraf. Derudover er der i 2009 
udkommet en Handlingsplan for invasive arter, jf. nedenfor. 
 
Lovgivning, der specifikt pålægger en bekæmpelsesindsats 
på offentligt ejede eller private arealer, begrænser sig til 
bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter samt bekendtgørel-
se om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Sidstnævnte er dog 
frivillig for kommunerne at implementere, jf. boks III.6. 
Derudover kan der være en specifik indsats i regi af Natura 
2000-planerne.11 Overvågning, kontrol og bekæmpelse fo-
regår i dag for de fleste invasive arters vedkommende med 
hjemmel i ovennævnte sektorlovgivning samt via informati-
onskampagner og frivillig indsats.  
 
 

 
11) Natura 2000-områderne, som dækker ca. 8 pct. af landarealet, er 

en følge af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver samt 
Ramsar-konventionen til beskyttelse af fugle i vådområder. Dan-
mark er forpligtet til at sikre en gunstig bevaringsstatus og til at 
gribe aktivt ind over for forringelse af områderne, underforstået at 
der også skal gribes ind over for eventuelle invasive arter, der 
måtte medføre en sådan forringelse. Kommunerne har med kom-
munalreformen fået ansvar for en større del af det åbne lands 
planlægning og derfor også i højere grad for varetagelsen af na-
turhensyn. Blandt andet skal kommunerne udarbejde og gennem-
føre handleplaner til opfyldelse af statens Natura 2000-planer. 
Samtidig har kommunerne fået overført de tidligere amters midler 
til naturpleje og miljøovervågning, jf. De Økonomiske Råd 
(2010). 
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Sektormyndigheder med administrative opgaver i relation til 
invasive arter er primært Miljøministeriet og Fødevaremini-
steriet. Myndighedernes opgaver kan groft opdeles i følgen-
de grupper: 
 

• Administration af reguleringen vedrørende import, 
handel og udsætning af plante- og dyrearter 

• Forvaltning af arealer, hvor der kan optræde invasi-
ve arter 

• Ansvaret for beskyttelsen af natur og miljø 
 
I den forbindelse består Naturstyrelsens indsats hovedsage-
ligt i at informere og udarbejde informationsmateriale til 
kommuner, lodsejere og borgere i almindelighed samt i 
bekæmpelse af udvalgte arter i Naturstyrelsens lokale enhe-
der rundt omkring i landet. Ud over den indsats, der foreta-
ges i regi af Naturstyrelsen, er det de private lodsejere, 
kommuner samt Forsvaret og Banedanmark, der står for 
bekæmpelse og forebyggelse af invasive arter på egne area-
ler. For at øge koordination og styrke indsatsen er der opret-
tet et netværk i form af en rådgivende gruppe for invasive 
arter, der består af repræsentanter fra Miljøministeriet og 
Fødevareministeriet samt andre relevante ministerier. Grup-
pens opgaver består hovedsageligt i udveksling af viden og 
erfaringer samt opdatering af listen over invasive arter i 
Danmark. 
 
Da invasive arter udbreder sig på tværs af kommunegrænser 
og dermed invaderer forskellige naturtyper, der reguleres af 
forskellige myndigheder, er der generelt behov for en over-
ordnet statslig regulerende myndighed, der administrerer 
indsatsen. Den konkrete lokale forvaltning kan derimod 
godt udføres og administreres af kommuner, så længe den 
opfylder de overordnede krav og målsætninger. For kom-
munerne bør der dog ikke være tvivl om hvor omfattende en 
indsats, der kræves. Dette taler for, at regulering følges op 
af eventuelle lovgivningsmæssige initiativer, der mere spe-
cifikt pålægger, at der gøres en indsats (i f.eks. kommuner-
ne) over for de prioriterede arter. 
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I dag prioriterer aktørerne selv indsatsen mellem forskellige 
arter, herunder om der overhovedet foretages en indsats. 
Derfor har indsatsen over for de fleste invasive arter indtil 
nu været sporadisk og ukoordineret. En ukoordineret og 
dermed manglende indsats i visse områder betyder som 
beskrevet tidligere, at effektiviteten i den samlede indsats 
reduceres, jf. eksemplet med bjørneklo i boks III.6. Flere 
kommuner har da også efterspurgt, at flere invasive plante-
arter skulle indgå i lovgivningen om bekæmpelse af uøn-
skede plantearter, jf. boks III.6 og Plantedirektoratet (2008). 
Specifikke krav til tiltag over for invasive arter på offentlige 
arealer eller krav, som på anden vis fordrer en indsats af 
kommunerne, vil eventuelt også skulle opfølges med afsæt-
telse af økonomiske midler på finansloven ifølge Det Udvi-
dede Totalbalanceprincip (DUT).12  
 
Et andet eksempel på lovgivning, der indebærer bekæmpel-
se af invasive arter, er de obligatoriske nationalparkplaner, 
der følger af nationalparkloven.13 Nationalparkplanerne 
indeholder alle et overordnet mål, om at invasive arter skal 
bekæmpes, men de kritiseres samtidigt for at mangle kon-
krete styringsmål, som for eksempel hvor indsatsen skal 
ske, hvilke metoder der bør anvendes, og hvor mange res-
sourcer der afsættes til indsatsen, jf. Rigsrevisionen (2013). 
 
Fastsættelsen af mål og styringsmål over for invasive arter 
bør være tilstrækkeligt konkrete til, at effekterne kan måles, 
ligesom det skal sikres, at indsatsen er samfundsøkonomisk 
effektiv, jf. f.eks. De Økonomiske Råd (2012). Ud over at 
målene bl.a. skal være konkrete, målbare og have en klar 
tisfrist, er det også vigtigt, at der er klarhed omkring, hvor 
stor en indsats, der skal gøres, og om indsatsen står mål med 
resultatet. Kendskab til de forventede skades- og indsats-
omkostninger er derfor en nødvendighed, jf. afsnit III.2. 
 
12) Ved regelændringer af bindende karakter for kommunerne skal 

det statslige bloktilskud justeres svarende til de udgiftsmæssige 
konsekvenser for kommunerne under ét af de nye regler. En så-
dan justering foretages, hvad enten der er tale om love vedtaget af 
Folketinget eller bekendtgørelser og cirkulærer, der er administra-
tivt fastsat af den enkelte minister. 

13) Nationalparkloven blev vedtaget i 2007, og foreløbig er der opret-
tet 3 nationalparker i hhv. Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. 

Manglende  
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Boks III.6 Indsatsen over for kæmpe-bjørneklo 

Kæmpe-bjørneklo er reguleret ved lov i form af “Bekendtgørelse om bekæmpelse 
af kæmpe-bjørneklo” udstedt i medfør af “Lov om drift af landbrugsjorder”, som i 
§10 fastsætter en liste over plantearter, der skal anses som uønskede, fordi de kan 
skade afgrøderne, naturen eller landskabet. Listen omfatter p.t. kun flyvehavre 
(ukrudtsplante) og kæmpe-bjørneklo (skader natur/landskab og sundhed), og beg-
ge plantearter har fået deres egen bekendtgørelse. Den centrale forskel mellem de 
to bekendtgørelser er, at der er en ubetinget pligt til at bekæmpe flyvehavre,1 
mens bekæmpelse af bjørneklo er betinget af, at kommunen frivilligt har lavet en 
indsatsplan, som kan pålægge borgere at bekæmpe bjørneklo. Endvidere er flyve-
havre primært et problem på det dyrkede landbrugsareal, mens kæmpe-bjørneklo 
er et problem for natur og landskab uden for de dyrkede arealer. Hvis der udar-
bejdes en indsatsplan i kommunalt regi, forpligtes såvel offentlige myndigheder 
som private lodsejere/brugere til at foretage bekæmpelse. Hvis lodseje-
ren/brugeren ikke følger forpligtelsen, kan vedkommende straffes med bøde, og 
kommunen har ret til at foretage bekæmpelsen. 
 
Kæmpe-bjørnekloen kræver en bekæmpelsesindsats på op til 10 år, men behovet 
for indsats reduceres efter ca. 3 år. Planten er den eneste invasive art, der er und-
taget fra pesticidstoppet på offentlige arealer. 
 
I lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder i 2007 er vurderingen, at den 
kommunale indsats mod kæmpe-bjørneklo er meget ujævn, jf. Plantedirektoratet 
(2008).2 Der er kommuner, hvor man helt har udryddet arten, og der er kommu-
ner, hvor man stort set intet gør. Således havde omkring halvdelen af kommuner-
ne i 2009 indsatsplaner mod kæmpe-bjørneklo, jf. Hedeselskabet (2009). Det blev 
derfor foreslået bl.a. af Københavns Universitet, Skov og Landskab, at indsatsen 
burde koordineres bedre. Der nævnes eksempler på, at bekæmpelse langs vandløb 
nedenstrøms ikke har effekt, når der ikke sker bekæmpelse opstrøms. Skov og 
Landskab foreslog at ændre bekendtgørelsens mulighed for at bekæmpe til et på-
bud om at bekæmpe. 
 
1) Flyvehavre er ikke invasiv, men betragtes som uønsket i Danmark, fordi den kan medføre store 

tab af indtægter for landbruget og er omkostningsfuld at bekæmpe. 

2) I lovovervågningen vurderes det, om målene med lovgivningen faktisk nås, og om forudsæt-
ningerne holder. Lovovervågning indebærer bl.a., at der efter f.eks. en treårig periode afgives 
en redegørelse til det relevante Folketingsudvalg efter høring af bl.a. de myndigheder, organi-
sationer mv., der var inddraget i forbindelse med lovforslagets udarbejdelse. 
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Boks III.6 Indsatsen over for kæmpe-bjørneklo, fortsat 

Andre aktører foreslog, at kommunerne skal kunne bekæmpe på lodsejers reg-
ning. Der er indtil i dag ikke foretaget nogen ændringer i bekendtgørelsen for at 
efterkomme anbefalingerne. I lovovervågningen forslog flere kommuner, at “Lov 
om drift af landbrugsjorder” også burde finde anvendelse på andre invasive plan-
tearter, herunder rynket rose, japansk pileurt, kæmpe pileurt, gyldenris, gyvel, 
glansbladet hæg, rød hestehov og pastinak. 

 
 
Der foregår i dag en vis frivillig indsats over for invasive 
arter i Danmark. Niveauet for den frivillige indsats varierer 
dog mellem indsatsområder. For eksempel er der i Natursty-
relsens indsats mod mink en systematiseret anvendelse af 
frivillige i bekæmpelsesindsatsen. Der er også eksempler på 
frivillig indsats i kommunalt regi, hvor borgere efter aftale 
med kommunen udfører bekæmpelse af forskellige invasive 
arter på kommunale arealer.14 Derudover er der den indsats, 
som foretages af borgere i almindelighed, for eksempel ved 
at bekæmpe invasive arter på egen ejendom eller ved at 
indberette observationer af invasive arter til Naturstyrelsen. 
Fordelen ved den frivillige indsats er, at den ikke belaster de 
offentlige udgifter, at den ikke pålægger lodsejere egentlige 
forpligtelser, og at den øger muligheden for en mere omfat-
tende indsats. Der er dog en afvejning mellem effektiviteten 
i en (billigere) frivillig indsats i forhold til en (dyrere) pro-
fessionel indsats og målsætningerne for de pågældende 
indsatsområder. Især motivationsfaktoren spiller en stor 
rolle for interessen for og effektiviteten i frivilligt arbejde. 
En effektiv anvendelse af frivillig indsats kræver også en 
central styring, og at resultaterne af indsatsen løbende eva-
lueres. 
 
Et eksempel på en regulering, som for en meget lille dels 
vedkommende overlapper med invasive arter, er regelsættet 
om planteskadegørere. Regelsættet skal bl.a. sikre, at der 
ikke utilsigtet indføres fremmede planteskadegørere fra 
lande uden for EU. EU-reguleringen begrundes i planteav-

 
14) For eksempel er der i Furesø kommune oprettet en gruppe af 

frivillige (“De Invasive”), der bekæmper bjørneklo og andre in-
vasive plantearter i Furesø Kommune. 

Den frivillige 
indsats 
 

Regulering af 
invasive plante-
skadegørere 
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lens store økonomiske betydning. Lovgivningen er i Dan-
mark udmøntet i “Lov om planteskadegørere”, som inde-
holder forbud mod import af bestemte dyrearter, mikroor-
ganismer og plantearter, som kan optræde som – eller med-
bringe – skadegørere på planter især i landbrugsproduktio-
nen. NaturErhvervsstyrelsen administrerer regelsættet og 
udfører de påkrævede opgaver. Regelsættet indeholder for-
skellige gebyrfinansierede kontrolordninger både for de 
eksporterende og importerende virksomheder samt bered-
skabsordninger i tilfælde af, at en art utilsigtet indføres. 
Nogle af disse planteskadegørere vil kunne påvirke den 
biologiske mangfoldighed negativt, idet de også kan udgøre 
en trussel mod vilde planter. I øjeblikket optræder kun en-
kelte planteskadegørere også på listen over invasive arter. 
Lovgivningen om planteskadegørere er et eksempel på en 
eksisterende indsats, hvis principper med overvejende sand-
synlighed vil kunne anvendes over for regulering af flere af 
de invasive arter. 
 
Den danske Handlingsplan for invasive arter fra 2009 er 
tiltænkt bl.a. at implementere forpligtigelserne i de interna-
tionale konventioner og beskriver de overordnede rammer 
for indsatsen mod invasive arter i Danmark, jf. 
Miljøministeriet (2009). Handlingsplanen indeholder en 
overordnet gennemgang af de natur- og miljømæssige ef-
fekter, de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser 
samt en gennemgang af lovgrundlaget på området. Vedrø-
rende indsatsen mod invasive arter gives desuden en række 
anbefalinger om forebyggelse, bekæmpelse, information og 
kapacitetsopbygning, forskning, administration og regule-
ring. Nogle centrale anbefalinger i handlingsplanen er: 
 

• Regulering af invasive arter tager afsæt i et forebyg-
gelses- og forsigtighedsprincip 

• Redskaber til udarbejdelse af veldokumenterede ri-
sikoanalyser af ikke-hjemmehørende arter udbredes 
til sektormyndigheder, som ikke allerede har sådan-
ne redskaber 

• Der arbejdes for grundlæggende forskning i fore-
byggelse af introduktion, samt muligheden for og 
metoder til en effektiv bekæmpelse af de arter, der 
allerede er introduceret til landet 

Den danske  
handlingsplan 
beskriver  
rammer og  
intentioner … 
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• En effektiv og målrettet indsats mod udvalgte inva-
sive arter bør gennemføres på baggrund af en række 
nærmere fastlagte kriterier, som bl.a. tager hensyn 
til arternes spredningsevne, effekt, omkostningsef-
fektivitet i bekæmpelse og under hensyn til forsig-
tighedsprincippet. For disse arter bør der udarbejdes 
indsatsplaner, og det bør analyseres, om bekæmpel-
se af enkelte arter understøttes af tilstrækkelige me-
toder og regulering. De erfaringer, der indsamles i 
forbindelse med dette arbejde, vil blive formidlet 
bredt 

• Der fremskaffes overblik over de samfundsmæssige 
omkostninger af invasive arter 

• Der udvikles og afprøves metoder til afvejning af 
nytteværdi ved nye introduktioner versus potentiel 
skadevirkning på biodiversiteten 

 
Handlingsplanen for invasive arter indeholder mange anbe-
falelsesværdige intentioner og principper, men har endnu 
ikke ført til samlede ændringer i lovgivningen eller påbud 
om bekæmpelse af specifikke invasive arter. Frem til i dag 
er mårhund og mink de eneste arter, der er udarbejdet natio-
nale indsatsplaner for.15 Handlingsplanen beskriver ikke 
konkret, hvilke myndigheder eller lignende der skal stå for, 
at de enkelte anbefalinger føres ud i livet, ligesom den ikke 
indeholder en tidsplan eller en budgetvurdering. Dermed 
bærer handlingsplanen mere præg af hensigtserklæringer. 
Der blev dog som opfølgning på handlingsplanen afsat 10 
mio. kr. i perioden 2008-10, jf. Skov- og Naturstyrelsen 
(2011). I erkendelse af at midlerne måtte prioriteres mellem 
flere forskellige arter og temaer, var der fokus på at iværk-
sætte en lang række mindre, forskelligartede projekter frem 
for muligheden for at få en større bekæmpelsesindsats på ét 
område. På den baggrund er der gennemført en række pro-
jekter, der spænder over informationskampagner, konkret 
bekæmpelse og vidensgenerering, jf. eksemplet med rynket 
rose i boks III.7. 

 
15) I forbindelse med et EU LIFE+ projekt med en målsætning om at 

forebygge mårhundens etablering i Norge, Sverige og Danmark 
er der afsat projektmidler på 39 mio. kr. over perioden 2010-12. 
LIFE+ er EU’s støtteprogram for natur og miljø. 

… men har end-
nu ikke medført 
ændringer i lov-
givning 
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I forhold til kommende indsatser må nogle af anbefalinger-
ne i den danske handlingsplan forventes at blive gennemført 
som følge af forpligtigelserne i den kommende EU-
forordning. Det drejer sig bl.a. om konsistent anvendelse af 
risikoanalyse, etablering af overvågningssystemer samt øget 
inddragelse af økonomiske vurderinger i prioriteringen af 
indsatsen. Endvidere må EU-kravet om at indføre bekæm-
pelsesforanstaltninger forventes at føre til, at bekæmpelse-
sindsatserne koordineres på landsplan. Selvom EU-
forordningen kun er bindende for de arter, som optages på 
EU-listen, vil det være oplagt for Danmark at anvende 
samme krav og anbefalinger over for andre problematiske 
invasive arter i Danmark. 

Oplagt, at  
Danmark  
anvender EU-
forordning på 
andre invasive 
arter 
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Boks III.7 Projekt rynket rose 

Rynket rose udkonkurrerer den naturlige vegetation, da den medfører en markant 
nedgang i tilgængeligheden af lys, hvilket skygger andre arter ud af deres habitat 
og resulterer i en artsfattig flora og dermed også fauna, der knytter sig til floraen. 
Desuden reducerer den tilgængeligheden af områder til skade for den rekreative 
værdi. Et eksempel på et projekt, der kan give værdifuld information til den gene-
relle bekæmpelse af rynket rose, er et forsøg i Thy med forskellige bekæmpel-
sesmetoder. Naturstyrelsen i Thy forvalter bl.a. Nationalpark Thy samt andre Na-
tura-2000 arealer i området, både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvej-
ledning. Rynket rose anses for en stor trussel mod naturtyperne og de sjældne 
plantearter i dette område. Som følge af mangel på veldokumenterede forsøgsdata 
for den mest (omkostnings)effektive bekæmpelsesmetode over for rynket rose 
iværksatte Naturstyrelsen i Thy og Thisted kommune i 2010 kontrollerede stor-
skalaforsøg med praktiske bekæmpelsesmetoder. I forsøget indgår sprøjtning med 
glyphosat, slåning og afgræsning. Projektet er en del af et EU LIFE+ projekt med 
et budget på ca. 16 mio. kr. Resultater fra forsøgene er endnu ikke offentliggjort. 
 
Der er tidligere lavet en analyse af rynket roses udbredelse og bekæmpelsesom-
kostninger i samme område. Registreringer af forekomsten af rynket rose på et ca. 
2.300 ha stort areal i Thy’s kystnære klitarealer viser, at arealet med rynket rose 
fordobledes i perioden 2004-07 fra ca. 8 ha til 16 ha. En modellering på baggrund 
af plantens årlige relative tilvækst estimerer udbredelsen i 2034 til knap 200 ha 
svarende til over 8 pct. af arealet, hvis der ikke foretages regulering af planten, jf. 
Jørgensen (2007). I samme studie er estimeret bekæmpelsesomkostninger ved to 
forskellige metoder (sprøjtning og opgravning plus sprøjtning). Omkostningerne 
er estimeret ud fra erfaringer med behandlingsmetoderne forskellige steder i 
Danmark. Modelleringen viser dels, at det er dyrt at udskyde bekæmpelsen fra 
2004 til 2034 som følge af det større areal med rynket rose, og dels at der er en 
stor besparelse ved at vælge den mest omkostningseffektive bekæmpelsesmetode. 
Af analysen fremgår det, at omkostningen ved sprøjtning i 2004 er omkring 
250.000 kr. og i 2034 omkring 6 mio. kr., mens omkostningen ved opgrav-
ning+sprøjtning i 2004 er omkring 1,1 mio. kr. og i 2034 omkring 26 mio. kr. Der 
er tale om engangsomkostninger afholdt over en kortere årrække for hver metode. 
Det fremgår endvidere, at sprøjtning (med glyphosat) er den billigste bekæmpel-
sesmetode. I fremtiden er det dog ikke sikkert, at sprøjtning vil være et alternativ, 
da offentlige arealer er pålagt forbud mod at anvende glyphosat. I tilfældet med 
bjørneklo er der gjort en undtagelse fra dette forbud, og lignende undtagelser for 
rynket rose og andre invasive arter vil sandsynligvis kunne reducere bekæmpel-
sesomkostningerne betragteligt. En beslutning om undtagelse fra forbuddet vil 
skulle tages under hensyn til sprøjtemidlets miljøeffekter i de konkrete tilfælde. 
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III.5 Anbefalinger 

Skadesomkostninger ved invasive arter omfatter både effekt 
på den hjemmehørende natur (biodiversitet), helbredseffek-
ter (allergi og udslæt), erhvervsøkonomiske effekter (pro-
duktionstab) samt skader på bygninger, infrastruktur mv. 
Indsatsomkostninger er knyttet til tiltag, der begrænser ar-
ternes udbredelse eller forhindrer dem i at blive introduce-
ret, og reducerer dermed skadesomkostningerne. Et om-
kostningsoverslag for Danmark baseret på en vurdering af 
skades- og indsatsomkostninger ved invasive arter peger på 
årlige udgifter på knap 1 mia. kr. Der er tale om et under-
kantsskøn, bl.a. fordi værdien af biodiversitetseffekter ikke 
indregnes. Omkostningsskønnet viser, at der potentielt er 
væsentlige omkostninger forbundet med invasive arter i 
Danmark. 
 
Danmark har påtaget sig forpligtigelser til at bekæmpe inva-
sive arter, men den nuværende forvaltning er ikke lovgiv-
ningsmæssigt understøttet, ligesom der ikke anvendes en 
systematisk tilgang til vurdering af størrelsen af behovet for 
foranstaltninger mod de forskellige invasive arter. Den dan-
ske handlingsplan for invasive arter indeholder anbefalel-
sesværdige principper, men indsatsen synes endnu ikke at 
stå mål med intentionerne. 
 
Bekæmpelsen af invasive arter ligger i Danmark hos mange 
forskellige aktører, omfattende bl.a. haveejere, ejere af 
skov- og landbrugsejendomme, kommuner og staten. Und-
tagen for enkelte invasive arter, eksempelvis mårhunden, er 
den samlede indsats i Danmark ikke koordineret og kan 
være meget forskelligartet imellem de enkelte aktører. Dette 
fører til en ineffektiv indsats, fordi de invasive arter er 
grænseoverskridende, og en manglende indsats eksempelvis 
i én kommune medfører, at indsatsen i nabokommunen 
bliver mindre effektiv (jf. eksemplet med kæmpe-
bjørneklo). Indsatsen over for de væsentligste invasive arter 
bør derfor prioriteres og administreres fra nationalt niveau 
og følges op af lovgivningsmæssige initiativer, der mere 
specifikt fastlægger opgaver og ansvarsfordeling hos de 
enkelte aktører. 
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Der findes et omfattende EU-regelsæt for skadegørende 
arter med negative konsekvenser for landbrugsproduktionen 
i EU (de såkaldte plante-/karantæneskadegørere). Princip-
perne i denne lovgivning, som for eksempel kontrolordnin-
ger og beredskabsordninger, vil sandsynligvis med fordel 
kunne anvendes for flere invasive arter. 
 
Når indsatsen over for invasive arter skal prioriteres, er 
udfordringen principielt at reducere udbredelsen til det 
punkt, hvor de marginale skadesomkostninger fra en invasiv 
art svarer til de marginale omkostninger ved indsatsen. 
Dermed kan den optimale bestand af en allerede etableret 
art være større end nul, da omkostningerne ved helt at ud-
rydde arten kan være ganske høje. Der kan endvidere være 
tilfælde, hvor det slet ikke kan betale sig at gøre en indsats, 
f.eks. når indsatsomkostningerne er høje, og/eller skaden er 
beskeden. Ved valg af reguleringsinstrument gør de forskel-
lige karakteristika og usikkerheder knyttet til invasive arter, 
at regelstyring evt. i kombination med tilskud til bekæmpel-
sesindsatsen i praksis ofte er at foretrække frem for økono-
misk incitamentsstyring. 
 
For mange arter vil det være forbundet med store omkost-
ninger at vente med at gøre en indsats, indtil arten er fuldt 
etableret i et område. Derudover vil graden af usikkerhed 
have betydning for, hvilken indsats, der bør udføres. For 
eksempel vil arter med høj spredningshastighed og store 
usikkerheder tilknyttet kunne begrunde en hurtig og umid-
delbar indsats. Anvendelse af et forsigtighedsprincip i for-
bindelse med regulering af invasive arter er således relevant 
og det kan yderligere begrundes med, at visse invasive arter 
medfører irreversible miljøeffekter. 
 
Da invasive arters spredning og udbredelse foregår på tværs 
af landegrænser og ofte som følge af international handel, er 
internationalt samarbejde vedrørende indsatsen central. 
Deling af viden om skadeseffekter, kontrolmetoder og -
omkostninger samt samarbejde om “early warning systems” 
kan være centrale samarbejdsområder. De erfaringer og 
forpligtelser, der følger af den kommende EU-forordning, 
vil derfor også med fordel kunne anvendes på invasive arter 
generelt i Danmark.  
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KAPITEL IV   

VÆRDI AF REKREATIVE OMRÅDER 

IV.1 Indledning 

Naturen leverer en række ydelser, som har værdi for menne-
sket. Nogle af disse ydelser, f.eks. fødevarer, omsættes på 
markeder. Naturen leverer imidlertid også en række økosy-
stemydelser som f.eks. biodiversitet og lagring af CO2, der 
ikke handles. Ejere af jorden vil typisk ikke tage højde for 
de ikke-markedsomsatte værdier i deres beslutning om 
anvendelsen af jorden. Det er derfor nødvendigt med offent-
lig regulering for at sikre en hensigtsmæssig balance mel-
lem produktionen af markedsomsatte og ikke-markeds-
omsatte ydelser. 
 
Glæden ved at færdes i naturen er en vigtig del af de ikke-
markedsomsatte ydelser. De fleste danskere går ture i natu-
ren, og tidligere undersøgelser finder, at der er 110 mio. 
besøg til danske naturområder årligt, jf. Naturstyrelsen 
(2012a). Derudover er der også mange, som går ture i de 
grønne parker i byerne. Det er vigtigt at opgøre den rekrea-
tive værdi af forskellige naturområder for at kunne vurdere, 
om der er en hensigtsmæssig fordeling mellem det areal, 
som anvendes til natur, og det areal, der anvendes til f.eks. 
landbrugsproduktion og boliger. 
 
Eksisterende lovgivning og regler har i høj grad haft op-
mærksomheden rettet mod naturbeskyttelse, dvs. beskyttel-
sen af planter, dyr og deres levesteder. Derimod har der 
været mindre opmærksomhed på den rekreative brug af 
naturen og de afledte gevinster heraf. Der er dog kommet 
øget fokus på gevinsterne ved brugen af naturen. Således er 
der sat en proces i gang, som skal lede frem til formulerin-
gen af en egentlig friluftspolitik i 2014.  
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Danmark har siden 1989 haft en målsætning om at fordoble 
skovarealet i løbet af 80-100 år, således at skove kommer til 
at udgøre knap en fjerdedel af det samlede danske areal. Det 
er en ambitiøs målsætning, som søges understøttet ved 
f.eks. statslig skovrejsning og ved tilskud til privat skov-
rejsning. 
 
Der er både argumenter for og imod en sådan type målsæt-
ning. Mere skov vil godt nok give flere rekreative mulighe-
der og derudover også andre gevinster i form af f.eks. CO2-
binding, øget beskyttelse af grundvand og flere levesteder 
for nogle dyre- og plantearter. Det er imidlertid ikke oplagt, 
at skovrejsning i sig selv bør ses som et mål. Det er for-
mentlig mere hensigtsmæssigt at opfatte skovrejsning som 
et instrument til at opnå bedre rekreative muligheder og 
andre økosystemydelser.    
 
Der vil formentlig være en stor forskel på antallet af poten-
tielle brugere af en ny skov afhængig af, hvor denne er 
placeret, og det er ikke ligegyldigt i forhold til f.eks. grund-
vandsbeskyttelse, hvor skove præcist placeres. Det kan 
derfor give anledning til en uhensigtsmæssig prioritering af 
samfundets ressourcer at formulere målsætninger på instru-
menter (skovrejsning) i stedet for på de faktiske ydelser 
(sikre størst mulige rekreative værdier, beskyttelse af 
grundvand og biodiversitet, CO2-reduktion mv.).  
 
Dette rejser en række spørgsmål, som vil blive belyst i 
kapitlet:  
 

• Hvor stor er den rekreative værdi af naturområder? 
• Er der stor forskel i den rekreative værdi afhængig 

af lokalisering, og hvor er værdien af naturområder 
højest?  

• Giver nogle bestemte naturtyper anledning til højere 
rekreative værdier end andre? 

• Er målsætningen om fordobling af skovarealet hen-
sigtsmæssig? 

• Skaber statslig skovrejsning og tilskud til privat 
skovrejsning en hensigtsmæssig geografisk lokalise-
ring af nye skovområder? 
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I kapitlet analyseres de rekreative værdier af forskellige 
naturområder. Dette gøres ved en empirisk analyse baseret 
på den såkaldte rejseomkostningsmetode, hvor rejseom-
kostningen indgår som et mål for prisen ved at besøge et 
naturområde. Denne analyse er udarbejdet i samarbejde med 
Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.1 Opgørel-
sen af de rekreative værdier af naturområder er baseret på 
analyser af den geografiske lokalisering af naturområder og 
befolkningen, og der er indsamlet nye oplysninger om 
brugen af forskellige typer af naturområder. I analysen 
indgår brug af både skove, åbne naturområder, stran-
de/kyster og parker i byerne. Dette giver en mere helstøbt 
vurdering af værdien af rekreative områder sammenlignet 
med tidligere danske undersøgelser baseret på rejseomkost-
ningstilgangen, som alene har set på den rekreative værdi af 
skove. Den rekreative værdi af en bynær skov vil således 
afhænge af, om potentielle brugere også har adgang til 
mange parker i byen eller andre typer af naturområder.  
 
En samlet analyse af den samfundsøkonomiske værdi af 
naturområder bør i princippet inddrage alle ikke-
markedsomsatte gevinster ved naturområder. I kapitlet er 
der imidlertid fokuseret på den rekreative værdi af naturom-
råder. En nylig større metaanalyse for Storbritannien tyder 
på, at den rekreative værdi udgør en meget væsentlig del af 
alle de ikke-markedsomsatte gevinster dog med det forbe-
hold, at det ikke er muligt at knytte en værdi til alle gevin-
ster ved naturområder, jf. Bateman mfl. (2011) og Bateman 
mfl. (2013). Analysen i kapitlet tyder på, at den rekreative 
værdi også udgør en betydelig del af de ikke-
markedsomsatte gevinster ved naturområder i Danmark. 
 
Kapitlet er relateret til to tidligere analyser fra De Økono-
miske Råd. I 2012 præsenteredes en analyse af omkost-
ningseffektive indsatser, som kan modvirke tilbagegangen i 
biodiversiteten i Danmark. Analysen blev udarbejdet i 
samarbejde med Center for Makroøkologi, Evolution og 

 
1) Rejseomkostningsmodellen er opstillet i samarbejde med Profes-

sor Mette Termansen med bidrag fra Thomas Becker og Gregor 
Levin fra Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. 
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Klima, Københavns Universitet, jf. De Økonomiske Råd 
(2012). Denne analyse fandt, at beskyttelse af biodiversite-
ten for arter, som lever i skoven, bør ske ved en omlægning 
af skovdriften til urørt skov i udvalgte skovområder i Dan-
mark. Således er generel skovrejsning ikke det mest hen-
sigtsmæssige instrument ud fra biodiversitetshensyn. Dette 
tilsiger, at biodiversitetshensyn er mindre vigtige, når man 
skal opgøre værdien af f.eks. skovrejsning. I 2010 præsente-
redes et kapitel om rekreative værdier i by og land, hvor det 
mere overordnet blev vurderet, hvordan rekreative hensyn 
kan inddrages i planlægningen. Derudover indeholdt kapit-
let også en analyse, som viste, at nærhed til “bynatur” i 
form af søer har betydning for boligpriserne, jf. De 
Økonomiske Råd (2010). 
 
I næste afsnit gives en beskrivelse af udfordringer og behov 
for regulering i forbindelse med ikke-markedsomsatte 
ydelser ved forskellige anvendelser af jorden. Her drøftes 
også, hvorvidt sundhedseffekter bør indgå som argument for 
flere rekreative områder. I afsnit IV.3 beskrives arealanven-
delse og rekreation i Danmark, mens der i afsnit IV.4 gives 
en oversigt over eksisterende tiltag og regulering af betyd-
ning for de rekreative muligheder. I afsnit IV.5 præsenteres 
den nye empiriske model til opgørelse af den rekreative 
værdi af naturområder og parker i byer. I afsnit IV.6 anven-
des modellen til at opgøre den rekreative værdi af en række 
statslige skovrejsningsprojekter samt til at belyse om privat 
skovrejsning med offentligt tilskud har en høj rekreativ 
værdi. Afsnit IV.7 indeholder sammenfatning og konklusio-
ner. 

IV.2 Besøg i naturen som økonomisk gode 

I dette afsnit gives en kort principiel beskrivelse af værdier 
ved brug af jorden og besøg i naturen betragtet som et 
offentligt gode. En udvidet beskrivelse af dette kan findes i 
De Økonomiske Råd (2010), som indeholder en bredere 
fremstilling af principielle betragtninger om forskellige 
værdier ved brug af landskabet og behovet for regulering. 
  

Indhold i kapitlet 
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Jord anvendes til at producere en række varer og ydelser, 
som har værdi for mennesket. Jord indgår således som et 
vigtigt input i fremstillingen af fødevarer, men også i pro-
duktionen af andre varer og tjenester, herunder eksempelvis 
til boligformål. Disse varer og tjenester omsættes, og efter-
spørgslen efter disse goder giver anledning til en afledt 
efterspørgsel på jord, som er med til at bestemme jordpri-
sen. 
 
Jord indgår imidlertid også i tilvejebringelsen af en række 
ikke-markedsomsatte ydelser, som har værdi for mennesket. 
En mangfoldig natur understøtter således en række stabilise-
rende økosystemfunktioner. Skovrejsning bidrager også til 
lagring af CO2 og bruges desuden som en indirekte metode 
til at sikre grundvandet mod risikoen for pesticidforurening 
ved konventionel landbrugsproduktion.  
 
Endelig har naturen også værdi i forbindelse med rekreati-
on. Det kan bestå i at nyde et flot naturområde, når man går 
en tur, eller i at tage ud i naturen for at kigge på fugle eller 
andre dyr. Større byparker fungerer også som “åndehuller” i 
byerne, hvor byboere kan gå ture eller slappe af. 
 
Brug af naturen til rekreative aktiviteter udgør en væsentlig 
del af de ikke-markedsomsatte ydelser. Således besøger 
langt hovedparten af danskerne naturen i løbet af et år. 
Opgørelser baseret på spørgeskemaundersøgelser indsamlet 
i 2007-08 peger i retning af, at der årligt er ca. 70 mio. 
besøg i danske skove. Medregnes også skøn for besøg til 
åbne naturområder og strande/kyster, er det anslået, at der i 
alt foretages ca. 110 mio. besøg, jf. Skov & Landskab 
(2012) og Naturstyrelsen (2012a).2 
  

 
2) Mange besøg omfatter mere end en naturtype. De 70 mio. besøg 

til skove vil således i mange tilfælde bestå af ture, hvor kombina-
tioner af naturområder besøges (f.eks. både skov og kyst). I alt 
vurderes der at være foretaget 110 mio. årlige besøg til naturom-
råder (parker i byer ikke medtaget), jf. Naturstyrelsen (2012a). 
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Egenskaber af ydelser ved brug af jorden 
 
En given anvendelse af jorden kan både tilvejebringe mar-
kedsomsatte og ikke-markedsomsatte goder. En skov kan 
således levere brænde og tømmer (skovdrift), men samtidig 
være et rekreativt område. Ligeledes kan en eng, som bru-
ges til græsning, have værdi for ornitologer, der betragter 
fuglene på arealet. I andre tilfælde vil anvendelsen af jorden 
kun kunne levere markedsomsatte ydelser. Områder, der 
anvendes til huse og haver, vil således ikke samtidig kunne 
anvendes til rekreation af folk udefra. 
 
For en række af landskabets goder gælder det, at én persons 
anvendelse af godet ikke påvirker andres muligheder for 
også at bruge det, dvs. goderne er ikke-rivaliserende. Dette 
gælder f.eks. den rekreative brug af større naturområder, så 
længe der ikke forekommer trængsel. Her vil det ikke 
påvirke muligheden eller glæden ved at gå en tur, at der er 
en anden person, som går rundt et andet sted i området. Den 
samfundsøkonomiske omkostning, ved at yderligere en 
person bruger godet, er derfor tilnærmelsesvis nul. Set fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt bør et sådant gode derfor 
udbydes gratis. Et privat udbud af godet forudsætter imid-
lertid en positiv pris. Dette betyder, at godet på almindelige 
markedsvilkår vil blive udbudt mindre, end hvad der er 
samfundsøkonomisk optimalt. 
 
Rekreativ aktivitet i store naturområder har også i praksis 
karakter af at være ikke-ekskluderbar. Det vil sige, at det 
ikke er muligt – eller kun i begrænset omfang muligt – at 
udelukke nogen fra at foretage rekreative aktiviteter i natur-
områder.  I princippet kan der godt foretages en kontrol af 
adgangen til store naturområder, men omkostningen ved en 
sådan kontrol vil ofte være meget stor. Rekreative aktivite-
ter i store naturområder har således karakter af at være både 
ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbare. Goder, som er 
karakteriseret ved at være både ikke-rivaliserende og ikke-
ekskluderbare, betegnes som offentlige goder.  Et gode, som 
ingen kan forhindres i at benytte, kan ikke sælges på et 
marked, og det er derfor en offentlig opgave at sikre, at 
godet tilvejebringes. 
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I parker og mindre naturområder kan rekreative aktiviteter 
være delvist rivaliserende. I et mindre område kan der 
forekomme trængsel, således at en persons brug af området 
mindsker glæden for andre brugere. I særlige tilfælde kan 
brugen af et naturområde være helt rivaliserende. Det gæl-
der f.eks. for små populære strande, hvor der ikke er plads 
til flere tæpper tæt på vandet, når det er godt sommervejr. 
Helt overvejende vil rekreative aktiviteter i naturen dog 
have karakter af offentlige goder, således at et privat udbud 
vil være mindre end det, som er samfundsøkonomisk opti-
malt. 
 
En samfundsøkonomisk optimal anvendelse af jorden bør 
tage højde for alle de værdier, som forskellige anvendelser 
genererer. Private beslutningstagere vil normalt fokusere på 
de prissatte værdier i deres beslutning om anvendelse af 
jorden. De tager kun i begrænset omfang højde for de 
øvrige ikke-markedsomsatte værdier. Forekomsten af ikke-
markedsomsatte værdier i landskabet kan således begrunde 
en regulering af anvendelsen af jorden. Da oplevelserne har 
en positiv værdi for brugerne, er det en offentlig opgave at 
sikre udbud af ikke-prissatte landskabs- og naturoplevelser. 
Dette kan ske gennem regulering af det private ejerskab af 
landskabet eller gennem offentligt ejerskab. 
 
Udover brugsværdien af rekreative områder kan det også 
være, at folk har en værdi af områder, de ikke benytter. 
Eksempelvis kan man tillægge det en værdi, at man engang 
i fremtiden har mulighed for at besøge rekreative områder 
f.eks. i forbindelse med ferier eller på ture rundt i landet. 
Dette betegnes som optionsværdi. Derudover kan der være 
såkaldte eksistensværdier, dvs. glæden ved at vide, at der 
findes rekreative naturområde. Options- og eksistensværdier 
er almindeligt anerkendt som begreber, men der er ikke 
konsensus om, hvor væsentlige options- og eksistensværdi-
erne er i forhold til brugsværdien ved rekreative områder. 
 
Som beskrevet ovenfor er der ud over rekreative aktiviteter 
en række ikke-markedsomsatte værdier af naturområder 
såsom beskyttelse af grundvand, understøttelse af økosy-
stemer og CO2-lagring, som kan bidrage til at øge værdien 
af pågældende naturområder. Den rekreative værdi ved 
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brugen af naturområder udgør tilsyneladende en meget 
væsentlig del af de ikke-markedsomsatte værdier. For nyligt 
er der f.eks. lavet en grundig undersøgelse af værdien af 
forskellige ikke-markedsomsatte økosystemydelser i Stor-
britannien, jf. Bateman mfl. (2011) og Bateman mfl. (2013). 
Denne undersøgelse fandt, at brugsværdien ved rekreative 
aktiviteter havde den højeste værdi af samtlige af de prissat-
te økosystemydelser. Der er dog en række vigtige økosy-
stemydelser, hvis monetære værdi er vanskelig at opgøre, 
og som derfor ikke var opgjort i analysen for Storbritannien. 
Det gælder f.eks. biodiversitetens betydning for sikring af 
funktionalitet og stabilitet af økosystemer samt de afledte 
økosystemydelser, dette giver anledning til. 
 
Mange “almindelige” naturområder eller parker vil have 
karakter af at være et lokalt offentligt gode, som primært 
kommer de nærtboende til gode. Der er godt nok fri adgang 
til disse områder, men de besøgende kommer typisk ikke 
langvejs fra. Andre mere unikke naturområder har i højere 
grad karakter af at være nationale offentlige goder, som 
tiltrækker besøgende fra hele landet. Det gælder f.eks. 
områder som Råbjerg mile og Møns klint. 
 
Helt overordnet kan der argumenteres for, at beslutnings-
kompetencen om størrelsen af udbuddet af lokale offentlige 
goder bør ligge på lokalt niveau, mens beslutninger om 
nationale offentlige goder bør tages på centralt niveau. 
Isoleret set tilsiger dette, at beslutningskompetencen med 
hensyn til placering af almindelige naturområder og parker 
som udgangspunkt bør placeres på lokalt niveau, mens 
beslutningen om beskyttelse af mere unikke nationale goder 
bør placeres på nationalt niveau. 
 
Sundhed og tilgængelighed af naturområder 
 
Ud over den umiddelbare glæde besøgende har ved at 
besøge et rekreativt område, fremhæves det ofte, at der ses 
en positiv sammenhæng mellem nærheden til eller brugen af 
naturområder og befolkningens sundhedstilstand. Dette 
bruges undertiden som et argument for, at der skal være 
gode rekreative muligheder ud over det, som isoleret kan 
begrundes ud fra glæden ved at bruge rekreative områder. 
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Som det beskrives nedenfor, er sundhedsargumentet dog 
ikke så stærkt, som det undertiden fremføres. 
 
Der findes internationalt et meget stort antal undersøgelser, 
som finder en positiv sammenhæng mellem nærhed til 
grønne områder og forskellige indikatorer for sundhed. I 
dansk sammenhæng viser undersøgelser således, at perso-
ner, som bor tæt på naturområder, har højere helbredsrelate-
ret livskvalitet og mindre stress. Endvidere er andelen af 
svært overvægtige højere for personer, som bor langt fra 
grønne områder sammenlignet med personer, som bor tæt 
på grønne områder, jf. Stigsdotter mfl. (2011). 
 
Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved, om den observere-
de sammenhæng mellem tilgængelighed til naturområder og 
sundhed kan tolkes som en årsag-virkningssammenhæng. 
Sammenhængen kan således være udtryk for, at personer 
med dårligt helbred har vanskeligere ved at færdes i rekrea-
tive områder (omvendt kausalitet). Ud over dette kan perso-
ner, som er glade for at motionere i naturen, vælge at flytte 
til områder med gode rekreative muligheder. I så fald kan 
etableringen af et nyt naturområde betyde, at der på sigt 
sker en reallokering af personer, som kan lide at motionere i 
naturen, uden at det nødvendigvis betyder, at der samlet set 
bliver flere, som motionerer. Endvidere tager mange under-
søgelser af sammenhængen mellem tilgængelighed til natur 
og motion i naturen ikke højde for, at den øgede motion i 
naturen kan ske på bekostning af motionsaktiviteter andre 
steder, som f.eks. en løbetur i villakvarteret eller på et 
løbebånd i fitnesscenteret. Endelig er boliger nær naturom-
råder typisk dyrere, og der er derfor relativt få lavindkomst- 
familier, som bor tæt på naturområder. Familier med lav 
uddannelse og lav indkomst har generelt en dårligere sund-
hedstilstand end højtuddannede med høj indkomst. I så fald 
kan den observerede sammenhæng mellem sundhedstilstand 
og tilgængelighed til naturområder i virkeligheden skyldes 
forskelle i uddannelses- og indkomstniveau. 
 
Oversigtsstudier fremhæver således, at selv om der er 
mange undersøgelser, som finder en sammenhæng mellem 
tilgængelighed til rekreative områder og sundhed, så er der 
kun få studier, som har et design og et tilstrækkeligt data-

Positiv  
sammenhæng 
mellem sundhed 
og adgang 

Årsag-virknings-
sammenhæng? 

Få undersøgelser 
afdækker årsag-
virknings-
sammenhæng 
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grundlag til at evaluere, om sammenhængen dækker over en 
egentlig årsag-virknings-sammenhæng. Undersøgelser, som 
har et design, der kan afdække egentlige årsag-
virkningssammenhænge, finder ofte mere begrænsede eller 
ligefrem ingen effekter på sundhed, jf. Olsen mfl. (2013), 
Starnes mfl. (2011) samt Lee og Maheswaran (2011).3 
Førstnævnte indeholder også en kritisk gennemgang af 
danske undersøgelser.   
 
Alt i alt bør man være varsom med at overvurdere effekten 
af nye naturområder på sundheden. Dette er ikke ensbety-
dende med, at nye naturområder ikke har nogen sundhedsef-
fekter, men størrelsen af disse effekter er ikke så velbelyste, 
som det undertiden fremstår.  

IV.3 Arealanvendelse og rekreation i Danmark 

Som følge af landbrugsproduktionen anvendes arealet i 
Danmark relativt intensivt. Dette mindsker muligheden for 
at bruge naturen til gåture og andre rekreative aktiviteter. 
De rekreative muligheder afhænger imidlertid ikke kun af, 
hvor meget natur der findes, men også af ejendomsrettighe-
der og adgangsregler for brug af naturen.  
 
I dette afsnit gives en kort beskrivelse af udviklingen og den 
geografiske fordeling af forskellige naturtyper samt af 
brugen af naturen. I det følgende afsnit beskrives adgangs-
regler og anden regulering, som har betydning for den 
rekreative anvendelse af naturen i Danmark. 
 
Arealanvendelse i Danmark 
 
Arealanvendelsen er vigtig for de rekreative muligheder. 
For eksempel foretages der mange rekreative ture i skove, 
mens dyrkede landbrugsarealer generelt ikke må anvendes 
til rekreative aktiviteter. Der er sket en række forskydninger 
i arealanvendelsen i Danmark i det 20. århundrede. Således 
 
3) Undersøgelser, som kan belyse årsag-virkningssammenhængen, 

er f.eks. undersøgelser, som sammenligner sundhedstilstand (eller 
sundhedsadfærd) før og efter etableringen af et nyt naturområde. 

Sundhedseffekt 
ikke velbelyst  

Indhold i afsnit 

Forskydninger i 
arealanvendelsen 
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er andelen af arealet med åben natur mere end halveret i 
løbet af de seneste 100 år. Åbne naturtyper omfatter eng, 
overdrev, strandeng, mose, hede og klit. Set over samme 
periode er andelen af areal, som anvendes til bebyggelse og 
veje, fordoblet fra knap 5 pct. til knap 10 pct. Der har også 
været en stigning i skovarealet. Endelig er areal anvendt til 
landbrugsjord faldet i den sidste halvdel af perioden, jf. 
figur IV.1. 
 
 
Figur IV.1 Udviklingen i arealanvendelsen 

 
Anm.: Oplysninger om andelen af skov, åben natur samt bebyggelse 

og veje er ikke tilgængelige i alle år. Søer, vandløb og arealer 
med udefineret anvendelse er udeladt. Kategorierne summer 
derfor ikke helt til 100 pct. 

Kilde: Levin og Normander (2008) og DMU 
(www.naturogmiljoe.dmu.dk/jord/11). 

 
 
Der er regionalt væsentlige forskelle på arealanvendelsen. 
Der er mest skov i Region Hovedstaden og Region Midtjyl-
land, mens Region Nordjylland har den højeste andel af 
åben natur. Ses der på den samlede andel af skov, åben 
natur samt søer og åer findes de laveste andele i Region 
Sjælland og Region Syddanmark. Disse to regioner har til 
gengæld de højeste andele af areal, som anvendes til land-
brug, jf. tabel IV.1. 
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Tabel IV.1 Arealanvendelse i Danmarks regioner 
  Hoved- 

staden 
Sjælland Syd-

danmark 
Midt-

jylland 
Nord-
jylland 

Hele 
landet 

  ---------------------------------  Pct.  ---------------------------------- 
Byer og veje  32 15 13 13 13 14 
Landbrug  39 66 66 60 59 61 
Skov  17 12 12 16 12 13 
Åben natur  7 5 8 9 14 9 
Søer og åer  5 2 1 2 2 2 
I alt  100 100 100 100 100 100 

Anm.: I fordelingen indgår ikke areal med udefineret arealanvendelse (ca. 2 pct. af det samlede 
areal). Fordelingen på arealanvendelse kan ikke direkte sammenlignes med figur IV.1 på 
grund af forskelle i opgørelsesmetode. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Basemap, jf. Levin mfl. (2012).  
 
 
For skov har ejerformen indflydelse på den rekreative 
værdi. Således er der lempeligere adgangsregler i statsskove 
end i privatejede skove, jf. afsnit IV.4. Endvidere må det 
forventes, at der i statsskove i højere grad end i privatejede 
skove er gode faciliteter til de besøgende. I alt er ca. 70 pct. 
af skovarealet privat ejet, mens statsskovene udgør ca. 18 
pct. Resten består af f.eks. fondsejede skove og anden 
offentlig ejet skov. Der er to regioner, hvor fordelingen af 
ejerskab skiller sig væsentligt ud i forhold til landsgennem-
snittet. I Region Hovedstaden er der således meget stats-
skov, idet mere end halvdelen af skovarealet er statsskov, 
mens der kun er meget lidt statsskov (blot 5 pct.) i Region 
Sjælland, jf. Johannsen mfl. (2013). 
 
Rekreativ brug af natur og parker i Danmark 
 
I forbindelse med kapitlet er der indsamlet oplysninger om 
2.500 danskeres besøg i naturområder og parker. Indsam-
lingen af disse data er rettet mod at opgøre værdien af 
rekreative arealer ud fra den såkaldte rejseomkostningstil-
gang. Denne analyse beskrives nærmere i afsnit IV.5. Un-
dersøgelsen giver imidlertid også en opdateret beskrivelse 
af, hvilke typer af områder danskerne besøger, og hvor 

Meget statsskov i 
Region 
Hovedstaden – 
lidt i Region 
Sjælland 

Indsamling af 
data om brug af 
naturområder og 
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mange ture, der foretages i løbet af et år. Indsamlingen af 
data er beskrevet i boks IV.1. 
 
Undersøgelsen af befolkningens rekreative aktiviteter viser, 
at skov var den hyppigst besøgte naturtype. Næsten halvde-
len af respondenternes seneste besøg gik til en skov. Deref-
ter følger besøg i større parker i byerne, strand og åbne 
naturområder, som kommer ind på en delt andenplads, jf. 
figur IV.2. Fordelingen af besøg i naturområder harmonerer 
overordnet med en tidligere undersøgelse fra Skov & Land-
skab indsamlet i 2007-08. I denne er skov ligeledes det mest 
besøgte naturområde efterfulgt af strand og kyst.4 
 
 
Figur IV.2 Fordeling af besøg til naturområder og 

parker 

 
Anm.: Respondenterne havde mulighed for at afkrydse mere end en 

type af område. Summen af andelene er derfor større end 100. 
Kilde: Jf. boks IV.1. 
 
 

 
4) Undersøgelserne er dog ikke helt sammenlignelige. I Skov & 

Landskabs undersøgelse indgik besøg i parker i byer ikke, mens 
der var medtaget forskellige separate kategorier af åbne naturom-
råder (eng, hede, mose osv.), jf. Naturstyrelsen (2012a) og 
Friluftsrådet (2013). 
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Boks IV.1 Indsamling af data om rekreation 

Oplysninger om brug af rekreative områder blev indsamlet via et internetbaseret 
spørgeskema. Formålet var at indhente oplysninger om rekreative ture til skove, 
åbne naturområder (eng, hede, strandeng mv.), søer/åer, strande og større parker i 
byer. I spørgeskemaet fokuseres på ture, hvor hovedformålet med turen var at 
besøge pågældende typer af områder. For eksempel beskrives det i spørgeskema-
et, at respondenten ikke skal medtage ture gennem naturområder (uden ophold) 
eller rundture, som ikke går til et bestemt område. Det skyldes, at formålet pri-
mært er at opgøre den rekreative brugsværdi af større (veldefinerede) områder. 

 
Der blev indsamlet svar fra 2.500 respondenter på 18 år og derover. Responden-
terne var repræsentativt fordelt på køn, simpel geografi (øst eller vest) og alders-
grupper under 70 år (18-34 år, 35-49 år og 50-69 år). For personer på 70 år og 
derover blev indsamlet svar fra så mange som muligt, men det var ikke muligt at 
få et tilstrækkeligt antal svar for denne aldersgruppe til at sikre en repræsentativ 
andel. Sammenlignet med hele befolkningen var der en mindre overvægt af be-
svarelser fra personer i bykommuner. Til gengæld var der relativt mange besva-
relser fra højtuddannede, hvilket ofte ses for data indsamlet via internetpaneler, jf. 
Olsen (2009). I alle analyser er anvendt vægte, som tager højde for forskelle i 
uddannelse og alder i forhold til befolkningen. Indsamlingen af data blev foretaget 
af Userneeds i maj 2013. Ideelt set bør en undersøgelse af besøg i rekreative om-
råder gennemføres ved gentagne dataindsamlinger over et år for at tage højde for 
sæsonudsving. Dette var dog ikke muligt af tidsmæssige årsager. 

 
I undersøgelsen stilles spørgsmål om respondentens seneste besøg og det samlede 
antal ture i løbet af de seneste 12 måneder. Blandt andet skulle respondenten på et 
kort markere, hvortil seneste tur gik. Respondentens markeringer blev efterføl-
gende sammenholdt med en kortlægning af parker i byer og større naturområder, 
som anvendes til rekreative ture (skove, åbne naturområder og parker). Denne 
kortlægning beskrives nærmere i afsnit IV.5. Efterfølgende blev beregnet (korte-
ste) transportafstand mellem respondentens startsted og det besøgte område. Af de 
indsamlede data for 2.500 personer anvendes i kapitlet oplysninger for 1.752 
personer. Reduktionen skyldes bl.a., at nogle respondenter ikke har angivet et 
større veldefineret naturområde, men i stedet enten et lille naturområde eller et 
område, som ikke indgår i definitionen af naturområder, og at nogle respondenter 
blev udeladt pga. svar, som ikke forekommer plausible mv.  
 
En nærmere beskrivelse af dataindsamling er tilgængelig i et dokumentations-
notat, som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Nærhed har stor betydning for, hvilket område der besøges. 
Det fremgår således, at halvdelen af respondenternes sene-
ste besøg var til et naturområde eller en park, som var 
mindre end 3 km væk, jf. figur IV.3. Det fremgår også, at 
valget af transportmiddel ikke overraskende afhang af 
afstanden til det besøgte område. Når der ikke var langt til 
det besøgte naturområde, gik eller cyklede man ofte, mens 
bilen typisk blev brugt ved længere afstande. Alt i alt blev 
transporten til naturområdet eller parken oftest foretaget i 
bil (42 pct.), til fods (33 pct.) eller på cykel (17 pct.).5   
 
 
Figur IV.3 Afstand og transportmåde til besøgt natur-

område eller park 

 
Anm.: Baseret på beregnede (korteste) transportafstande til besøgt 

naturområde eller bypark. Kategorien “andet” omfatter bl.a. 
tog, bus, knallert og motorcykel.  

Kilde: Jf. boks IV.1. 
 
 
Langt hovedparten af besøgene til naturområder og bypar-
ker startede fra personens bopæl (80 pct.). Øvrige ture 
startede især fra familie/venner (8 pct.), mens resten var fra 

 
5) Der er nogle respondenter, som har angivet, at de har gået til 

området, selv om det udpegede område er meget langt væk. Dette 
kan være respondenter, som har misforstået spørgsmålet og i ste-
det har angivet, hvordan de har bevæget sig rundt i det besøgte 
område (i stedet for hvordan de kom hen til området).  
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arbejde (2 pct.), feriebolig (4 pct.) eller “andet” (6 pct.). Det 
tyder på, at det især er nærheden til boligområder, som er 
væsentlig for brugen af rekreative områder.6 
 
Der er meget stor forskel på, hvor ofte forskellige personer 
besøgte naturområder og store byparker. Således har hver 
fjerde af de adspurgte angivet at have foretaget mindre end 
fem besøg i løbet af et år, mens ca. hver ottende har angivet 
at foretage mindst 100 ture om året, jf. figur IV.4. 
 
 
Figur IV.4 Antal besøg pr. år 

 
Anm.: Baseret på svarene på følgende spørgsmål: “Hvor mange gange 

har du besøgt et naturområde eller en bypark i de seneste 12 
måneder?”. 

Kilde: Jf. boks IV.1. 
 
 
I gennemsnit foretages ca. 41 ture om året, mens medianen 
er på 15 ture pr. år, dvs. at halvdelen af respondenterne 
foretager 0-15 ture om året. Det høje gennemsnit sammen-
lignet med medianen afspejler, at der er nogle, som foreta-
ger rigtig mange ture årligt. I en undersøgelse af antallet af 
besøg i skove i Danmark baseret på data indsamlet i 2007-
08 blev det fundet, at der i gennemsnit foretages 33 skovbe-

 
6) Andelen af besøg, som er startet fra feriebolig, kan dog være 

undervurderet, da dataindsamlingen er foretaget uden for som-
mermånederne, jf. boks IV.1. 
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søg årligt, mens medianen her var 10 besøg pr. år, jf. Skov 
& Landskab (2012). Da den undersøgelse ikke medregner 
besøg i parker i byer og besøg, som foretages i andre natur-
områder end skov, forekommer det plausibelt, at der fås et 
lavere antal årlige besøg.7 
 
Man skal under alle omstændigheder være opmærksom på, 
at der kan være stor usikkerhed om opgørelsen af det årlige 
antal ture. Således peger nogle undersøgelser på, at man får 
et højere samlet antal besøg i skove ud fra spørgeskemaun-
dersøgelser sammenlignet med optælling af besøgende i 
skove. Der er argumenteret for, at besøgstallet bliver over-
drevet i spørgeskemaundersøgelser, fordi respondenterne 
ønsker at “gøre sig bedre” i forhold til antallet af deres 
besøg, jf. Skov & Landskab (2012). Heri skønnes, at der bør 
foretages en korrektion for overdrivelse med en faktor 2, 
dvs. at antallet af årlige besøg skal halveres.8 
 
Overdrivelsesfaktoren på 2 er dog også behæftet med bety-
delig usikkerhed. Således er overdrivelsesfaktoren baseret 
på skøn og opregninger, som kan undervurdere antallet af 
besøg. For eksempel er de anvendte optællinger af besøgen-
de baseret på bilbesøg, mens antallet af besøgende med 
andre transportmidler er skønnet, jf. Jensen (2003). I en 
international oversigt over undersøgelser af værdien af 
rekreative områder anføres det på den ene side, at det ikke 

 
7) I Skov & Landskabs undersøgelser fra 2007-08 er kun spurgt om 

det samlede årlige antal besøg i skov, men ikke om det samlede 
årlige antal rekreative besøg til alle naturområder. På baggrund af 
fordelingen af besøg til forskellige typer af område er det med 
udgangspunkt i de 33 skovbesøg pr. år skønnet, at der foretages 
godt 50 pct. flere ture i naturen i alt (i alt 110 mio. ture årligt ud 
fra 70 mio. ture i skove alene), jf. Naturstyrelsen (2012a). I for-
hold til de 33 skovbesøg pr. år svarer dette til ca. 51 besøg i alle 
naturområder pr. år. Dette er lidt højere end de 41 ture pr. år 
fremkommet i herværende undersøgelse. Undersøgelserne er dog 
svære at sammenligne direkte, da definitionen af ture og land-
skabstyper ikke er identiske. 

8) Tidligere i dette afsnit blev angivet, at undersøgelser fra Skov & 
Landskab fandt, at der årligt blev foretaget ca. 70 mio. skovbesøg 
(og 110 mio. besøg til naturen generelt). I disse tal har Skov & 
Landskab foretaget en korrektion for overdrivelse ved at halvere 
de af respondenterne opgjorte årlige besøg. 
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kan afvises, at såkaldt “recall bias” potentielt kan være et 
problem, men på den anden side understreges det også, at 
der ikke findes robuste undersøgelser til belysning af stør-
relsen af en eventuel recall bias, jf. Parsons (2003). 

IV.4 Mål og instrumenter med relevans for 
rekreation 

Regeringen påbegyndte i efteråret 2012 et arbejde, som skal 
udmunde i Danmarks første nationale friluftspolitik. Fri-
luftspolitikken har tidligere primært været en indirekte del 
af natur- og skovpolitikken i form af konkrete målsætninger 
for det fysiske udbud af naturindhold i landskabet og ad-
gangen hertil. Disse målsætninger præsenteres i starten af 
dette afsnit.  Målene i naturpolitikken kan opnås på flere 
måder, for eksempel ved regulering eller økonomiske 
incitamenter. De eksisterende virkemidler og deres relevans 
for den rekreative værdi af landskabet præsenteres senere i 
afsnittet. Til sidst i afsnittet gives en oversigt over offentlige 
udgifter relateret til rekreation. 
 
Nationale målsætninger med relevans for rekreation 
 
Den ældste eksisterende målsætning for naturindhold i 
landskabet er målsætningen om en fordobling af forekom-
sten af skov inden for en trægeneration. Denne målsætning 
er beskrevet første gang i Marginaljordsstrategien fra 1989 
og senere gentaget i Det Nationale Skovprogram fra 2002, 
jf. Naturstyrelsen (2002). Skov udgjorde i 1990 ca. 11 pct. 
af Danmarks areal, og målsætningen svarer dermed til, at 
skovlandskaber i ca. 2090 skal udgøre 20-25 pct. af land-
arealet, jf. Naturstyrelsen (2002). For at nå dette mål vil det 
kræve skovrejsning på 4-5.000 ha om året i hele perioden.  
 
I 2009 præsenterede VK-Regeringen udspillet Grøn Vækst. 
De fleste af de naturpolitiske tiltag i Grøn Vækst var ikke 
nye selvstændige mål for naturområdet, men en opsamling 
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og gentagelse af tidligere målsætninger. Udspillet førte til 
politiske aftaler herom i 2009 og 2010. 9 
 
Grøn Vækst omfattede en mellemsigtet målsætning for 
udviklingen af skovarealet på 7.700 ha ny skov i perioden 
2010-15 svarende til ca. 1.500 ha om året, jf. Regeringen 
(2009). Af den samlede planlagte skovrejsning forventedes 
det, at størstedelen (6.900 ha) skulle være privat, mens 
resten (800 ha) skulle være offentlig bynær skov. De skov-
politiske mål i Grøn Vækst indgik i en samlet målsætning 
om 75.000 ha ny natur, hvor der udover skovrejsning var ca. 
17.000 ha nye åbne naturtyper, herunder mere natur i de 
eksisterende beskyttede naturområder, og de sidste ca. 
50.000 ha var dyrkningsfrie randzoner langs søer og vand-
løb. 
 
Hvorvidt de naturpolitiske målsætninger i Grøn Vækst kan 
forventes at give rekreativ værdi, afhænger af, i hvilket 
omfang offentligheden opnår adgang til arealerne. Eksem-
pelvis vil et forbud mod dyrkning af jorden langs visse 
vandløb og søer (randzoner) medføre, at disse med tiden 
udvikler sig til at have karakter af udyrkede arealer, hvortil 
offentligheden har adgang. Det betyder, at arealerne har en 
potentiel rekreativ værdi for offentligheden, men vil også 
betyde, at private lodsejere skal tolerere publikum på area-
let.  
 
Grøn Vækst indeholdt udover mål for naturindhold i land-
skabet også en gentagelse af beslutningen om etablering af 
nationalparker. Der er i dag udpeget i alt fem nationalpar-
ker, hvoraf tre er indviet. De danske nationalparker omfatter 
eksisterende arealer med et stort naturindhold, men er ikke 
ny natur. En udnævnelse til nationalpark har ikke i sig selv 
en direkte effekt på arealanvendelsen, men gennem eksiste-
rende regler sigtes der på at øge de natur- og rekreative 
værdier inden for nationalparkerne, jf. Miljøministeriet 
(2013a). 
 

 
9)  Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst i 

juni 2009 og Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om 
Grøn Vækst 2.0 i april 2010.  
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Virkemidler 
 
Muligheden for rekreative oplevelser bestemmes af det 
fysiske udbud af naturtyper, områdernes beliggenhed i 
forhold til befolkningen og endelig af adgangen til dem. Der 
anvendes forskellige instrumenter til at regulere befolknin-
gens rekreative muligheder, hvilket overordnet kan ske 
gennem: 
 

• adgangsregler for landskabet 
• regulering af naturindholdet 
• frivillige aftaler 
• offentligt ejerskab 

 
Der er typisk fri adgang til offentligt ejede arealer. Dette 
gælder både skove, udyrkede arealer og kyster. Adgangen 
til privatejede områder er derimod typisk underlagt restrik-
tioner. Generelt er der ikke adgang til dyrkede arealer. Det 
er tilladt at besøge private skove, men der er ikke samme 
udfoldelsesmuligheder som i offentligt ejede skove. Der er 
særlige regler for adgang til ferske vande, fredede arealer 
mv., jf. tabel IV.2. Alt i alt medfører de generelle adgangs-
regler, at de rekreative muligheder er bedre på offentligt 
ejede arealer, fordi der er færre restriktioner på offentlighe-
dens brug af arealerne. 
  
  

Regulering af 
rekreative  
muligheder 

Adgangsregler 
varierer 
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Tabel IV.2  Adgang til naturen i Danmark 

Naturtype Offentligt eje Privat eje 
Skove Adgang overalt døgnet 

rundt til fods. Adgang på 
stier og veje til hest og på 
cykel 

Adgang på stier og veje i 
dagtimerne til fods og på 
cykel. Ejer kan forbyde 
adgang i skove på mindre 
end 5 ha  

Udyrkede arealer Adgang overalt døgnet 
rundt  

Adgang i dagtimerne hvis 
der er lovlig adgang til 
arealet 

Dyrkede arealer inklu-
siv braklagte arealer 

Ingen adgang, med undtagelse af markveje til fods og på 
cykel 

Bræmmer/randzoner 
langs vandløb og søer 

Adgang til arealer, som grænser op til andre arealer, 
hvortil der er lovlig adgang, og som har et naturindhold, 
der kendetegner et udyrket areal 

Søer og vandløb Som udgangspunkt adgang i småfartøjer uden motor på 
søer med flere lodsejere, forudsat det ikke er til skade for 
vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri 

Kyst og strand (ekskl. 
klitfredede arealer) 

Færdsel langs kysterne tilladt  

Hav Som udgangspunkt fri adgang 

Parker i byer Fri adgang i henhold til konkret ordensreglement 
Kilde: Naturstyrelsen (2013a).  

 
 
Publikum har i stort omfang adgang til at færdes i landska-
bet, men en barriere kan være manglende kendskab til 
reglerne. Det har siden 1992 været tilladt at gå og cykle på 
private stier og markveje i det åbne landskab, jf. 
Naturstyrelsen (2013a). I 1994 og 2008 blev der gennemført 
undersøgelser af danskernes brug af naturen, hvori der 
blandet andet blev spurgt om kendskabet til adgangsregler-
ne. I 1994, to år efter ændringen af Naturbeskyttelsesloven, 
vidste 29 pct. af deltagerne i undersøgelsen, at det var tilladt 
at cykle på private markveje og 45 pct., at det var tilladt at 
gå, jf. Jensen og Skov-Petersen (2006). I 2008, 14 år efter 
ændringen, vidste 28 pct. af deltagerne i den nye undersø-

Manglende  
kendskab til  
adgangsregler 
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gelse, at det var tilladt at cykle, og 39 pct., at det var tilladt 
at gå på private markveje, jf. De Økonomiske Råd (2010). 
Effekten på den rekreative værdi af et areal af at lempe de 
generelle adgangsregler på arealet er selvfølgelig begrænset, 
hvis de besøgende ikke kender reglerne. 
 
Naturindholdet i landskabet sætter de fysiske rammer for 
friluftsliv. Den eksisterende regulering af naturindholdet har 
primært fokus på naturbeskyttelse, jf. tabel IV.3. Det er dog 
klart, at beskyttelse af forskellige naturtyper også vil give 
bedre rekreative muligheder sammenlignet med, hvis natur-
typerne forsvandt. Bygge- og beskyttelseslinjer samt §3-
beskyttelse er generelle beskyttelser af naturtyper og land-
skaber, som sigter på at undgå aktive tilstandsændringer. 
 
Målt på areal er den vigtigste naturbeskyttelse Natura 2000, 
som er en samlet betegnelse for RAMSAR-, habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder.10 Områderne er kendetegnet ved 
at have et stort naturindhold og udgør ca. 8 pct. af Dan-
marks landareal, jf. Naturstyrelsen (2013b). Områderne 
udpeges af EU og den danske regering i fællesskab med et 
formål om at opnå en gunstig bevaringstilstand for bestemte 
arter.  
 
Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af naturbe-
skyttelsesformål og kan lukkes for offentligheden af hensyn 
til arter i udpegningsgrundlaget, jf. Therkildsen mfl. (2013). 
Friluftrådet konkluderede på baggrund af en gennemgang af 
forvaltningsplanerne for Natura 2000-områderne for 2009-
15, at 38 pct. af planerne indeholdt adgangsbegrænsninger 
udover de generelle adgangsregler, jf. Friluftsrådet (2011). 
 
  

 
10) RAMSAR-konventionen er en international konvention fra 1971 

til beskyttelse af fugle i vådområder. RAMSAR-områderne er al-
le omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Regulering af 
naturindhold 
sker primært for 
naturbeskyttelse 

Natura 2000  
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landarealet 
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offentligheden 
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Tabel IV.3  Regulering af naturindhold i landskabet 

Tiltag Mål Instrumenter 
§3-beskyttelse At forhindre tilstandsæn-

dring i naturtyper af en vis 
størrelse 

Begrænsning i anvendelsesmu-
ligheder, så længe beskyttet 
naturtype forekommer 

Bygge- og 
beskyttelseslin-
jer 

Bibeholdelse af tilstand ved 
kysterne, søer og åer samt 
omkring fortidsminder, 
skove og kirker 

Forbud eller restriktioner, som 
modvirker byggeri 

Fredninger Permanent bevarelse af det 
fredede (art, areal eller kul-
turhistorisk minde) 

Permanent begrænsning i anven-
delsesmulighederne 

Natura 2000 At opnå en gunstig beva-
ringsstatus for dyre- og 
plantearter i områderne 

Begrænsning i anvendelsesmu-
ligheder. Tilskud til miljøvenligt 
jordbrug og naturpleje mv. 

Fredsskov At bevare og værne de dan-
ske skove samt forøge skov-
arealet 

Arealreservation til skov, statslig 
skovrejsning og statsligt tilskud 
til skovrejsning 

Nationalparker Naturbeskyttelse, større 
sammenhængende naturom-
råder, friluftsliv og natur-
formidling 

Frivillige aftaler (subsidier) 
f.eks. vedr. øgede adgangsmu-
ligheder 

Anm.: Et areal kan være underlagt flere tiltag. 
Kilde:  Rigsrevisionen (2013), Naturstyrelsen (2013b) og De Økonomiske Råd (2010). 

 
 
Skov er den naturtype, som danskerne angiver, at de oftest 
besøger. Forekomsten af skove har derfor en stor betydning 
for rekreative aktiviteter, jf. afsnit IV.3. Skov har siden 
1805 været underlagt en særlig beskyttelse i form af fred-
skovspligten. Fredskovspligten omfatter i dag gamle skove, 
offentligt ejede skove, samt private skove rejst med statstil-
skud. Omtrent 85 pct. af det danske skovareal er fredsskov. 
At et areal er pålagt fredsskovspligt betyder, at minimum 90 
pct. af arealet skal være dækket af skov, og denne pligt 
følger arealet også efter et salg. I perioden 1990-2012 er det 
skovdækkede areal steget med 67-95.000 ha. Tilvæksten er 

Skovarealer er 
beskyttet af 
fredskovspligt 
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sket gennem både privat og offentligt ejede skove, jf. boks 
IV.2.  
 
Nationalparkloven blev vedtaget i 2007. Der er udpeget fem 
nationalparker (Thy, Mols Bjerge, Vadehavet, Kongernes 
Nordsjælland og Roskilde-Lejre). En nationalpark skal 
understøtte flere formål, herunder befolkningens muligheder 
for at dyrke friluftsliv. Af nationalparkloven følger ingen 
lovfæstet naturbeskyttelse eller udvidelse af adgangsregler-
ne. Nationalparkerne er oprettet som fonde, hvis startkapital 
er finansieret af staten, og modtager derudover årligt drifts-
midler over finansloven, som kan anvendes til at øge ad-
gang og naturværdi inden for de eksisterende regler, jf. 
Rigsrevisionen (2013). 
 
Øget adgang kan fremmes gennem frivillige aftaler, hvor en 
lodsejer vælger at give offentligheden adgang til et areal 
udover, hvad der er krævet af de generelle adgangsregler. 
Frivillige aftaler kan også bestå af, at området gøres mere 
tilgængeligt gennem nye stier, parkeringspladser, skiltning 
mv., hvilket prioriteres i statens skove. Samme resultat kan 
opnås ved, at stat, kommuner eller andre opkøber arealer, 
pålægger en servitut, som f.eks. kan fastlægge forløbet for 
en sti gennem et naturskønt område og videresælger arealet, 
evt. med et værditab. 
 
Frivillige aftaler forudsætter samarbejde med lodsejer, og 
opkøb af arealer forudsætter, at private lodsejere er villige 
til at sælge. Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for at 
frede arealer f.eks. for at sikre rekreative værdier, og fred-
ningen er ikke frivillig for den private lodsejer. En fredning 
kan medføre, at det offentlige overtager ejerskabet. Det 
offentlige vil i fredningssager have en erstatningspligt, 
ligesom lodsejer kan kræve kompensation for at indgå en 
frivillig aftale om at åbne et areal, jf. Basse (2006). 

Nationalparkerne 
har flere formål 

Øget adgang  
gennem frivillige 
aftaler 

Øget adgang  
gennem  
fredninger 
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Boks IV.2 Skovrejsning i Danmark 

Danmark har en national målsætning om, at skovlandskaber skal udgøre 20-25 
pct. af landarealet omkring år 2090. Målsætningen forudsætter en skovrejsning på 
4.000-5.000 ha pr. år i hele perioden. I perioden 1990-2012 er det samlede skov-
areal forøget med mellem 67.000 og 95.000 ha svarende til ca. 3.000-4.300 ha pr. 
år, jf. Johannsen mfl. (2013). Størrelsen af det skovdækkede areal afhænger i stort 
omfang af opgørelsesmetoden, og i det følgende beskrives alene den del af skov-
udviklingen, hvor staten har forestået skovrejsning eller ydet tilskud til skovrejs-
ning. 
 
Placering af de nye skove er i dag delvist underlagt den kommunale planlægning. 
Kommunen udlægger arealer til negativ-, neutral- eller positivområder. Klassifi-
ceringen af arealerne påvirker placeringen af nye skove ved, at der gives højere 
tilskud til privat skovrejsning i positivområder. I visse tilfælde er der et decideret 
forbud mod at rejse skov i negativområder, og staten rejser i udgangspunktet kun 
skov i positivområder. Vandselskaberne kan være interesserede i at finansiere 
skovrejsning på arealer, som ligger i boringsnære beskyttelseszoner, hvor eksem-
pelvis brugen af sprøjtemidler er særligt uønsket. 
 

Naturstyrelsen rejser ca. 200 ha ny statsskov om året, jf. Naturstyrelsen (2013b). 
Nye statsskove består i sagens natur hovedsageligt af skov, men 20-40 pct. af 
arealerne består dog af andre naturtyper såsom enge, søer og vandløb. Placeringen 
af nye statsskove afhænger i stort omfang af lokale samarbejder og sker igennem 
opkøb og tilplantning af landsbrugsjord i frivillige handler. Naturbeskyttelseslo-
vens fredningsbestemmelser kan ikke anvendes i forbindelse med statslige skov-
rejsningsprojekter, jf. Naturstyrelsen (2013b). Der er et krav om 50 pct. medfi-
nansiering fra eksempelvis en kommune eller et vandselskab. Staten bliver ejer af 
arealerne, som pålægges fredsskovspligt og drives af Naturstyrelsen. Statslige 
skovrejsningsprojekter løber typisk over 10-30 år, og mange projekter er derfor 
igangværende. I 2013 var der igangværende projekter på ca. 12.000 ha, hvoraf de 
5.000 ha er erhvervet og tilplantet eller under tilplantning. Den gennemsnitlige 
størrelse på statslige skovrejsningsprojekter var i perioden 1997-2009 over 350 ha 
pr. skovrejsningsprojekt, jf. Naturstyrelsen (2013b). 
 

Kommuner, offentlige myndigheder og offentlige selskaber, herunder kommunalt 
ejede vandselskaber, kan vælge at forestå skovrejsningsprojekter, hvor staten ikke 
overtager ejerskabet af arealet. I 2012 og 2013 ydede staten tilskud til skovrejs-
ningsprojekter, som forventes at resultere i 500-600 ha ny, hovedsagelig bynær 
offentlig skov etableret inden udgangen af 2014, jf. Naturstyrelsen (2013b). 

fortsættes 
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Boks IV.2 Skovrejsning i Danmark, fortsat 

Staten yder også et tilskud til skovrejsning på private landbrugsarealer på i alt ca. 
13-40.000 kr. pr. ha. Tilskuddet varierer efter projektets udformning, hvor eksem-
pelvis løvskov, projekter i tråd med den kommunale planlægning, og projekter, 
hvor der tages rekreative hensyn, medfører et højere tilskud. Rekreative hensyn 
kan medføre en forøgelse af tilskuddet på 3.000-10.000 kr. pr. ha. Et eksempel er 
skovrejsningsprojekter i et skovrejsningsområde i en nationalpark, hvor der etab-
leres parkeringsmuligheder og gives adgang på linje med offentlig skov. Sådanne 
projekter modtager et tillæg på 5.000 kr. pr. ha udover det øvrige tilskud. Der blev 
i perioden 1998-2012 givet tilsagn om tilskud til skovrejsning på ca. 26.000 ha 
privatejet landbrugsjord, hvoraf ca. 18.600 ha er realiseret, svarende til ca. 1.200 
ha pr. år.a Private skovrejsningsprojekter er generelt mindre projekter med et gen-
nemsnit på ca. 7 ha, jf. Goldberg mfl. (2013). 
 
a) Det samlede areal, hvor der er givet tilsagn om tilskud, er 25.984 ha. I tilsagnet er der stillet 

krav om, at de 23.341 ha skal være bevokset med skov. De realiserede 18.629 ha er inkl. åbne 
arealer, hvoraf det skovbevoksede areal udgør 16.720 ha, jf. Goldberg mfl. (2013). 

 

 
 
Offentlige udgifter til rekreative områder  
 
En række forskellige aktører afholder udgifter af betydning 
for de rekreative muligheder. Det gælder kommuner og 
staten (inklusive finansiering fra EU). Derudover afholder 
vand- og spildevandsselskaber udgifter f.eks. i form af 
medfinansiering af statslige skovrejsningsprojekter. Endelig 
yder en række private fonde støtte til projekter, som har 
betydning for de rekreative muligheder.  
 
Det er vanskeligt at lave en præcis opgørelse af offentlige 
midler, som anvendes til at bevare eller udvide de rekreative 
muligheder. Der er således ikke en klar skillelinje mellem 
tiltag, som alene øger de rekreative muligheder, og tiltag, 
som har karakter af naturbeskyttelse.  Samlet budgetterede 
kommuner og stat i 2013 med udgifter til naturbeskyttelse 
og tiltag, der øger de rekreative muligheder, for omkring 2,5 
mia. kr. Kommunernes budgetterede udgifter var ca. 1,8 
mia. kr., mens statens beløb sig til ca. 0,7 mia. kr. inklusiv 
finansiering fra EU og tips- og lottomidler. Oven i disse 

Flere aktører 

Vanskeligt at 
skelne mellem 
friluftsliv og  
naturbeskyttelse 
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beløb kommer midler fra vand- og spildevandsselskaber 
samt private fonde. 
 
Kommunerne forestår bl.a. forvaltningen af parker og andre 
grønne områder. Kommunerne budgetterede med at anven-
de ca. 1,3 mia. kr. til grønne områder og naturpladser i 
2013. Derudover budgetterede kommunerne med udgifter 
på 0,5 mia. kr. til naturforvaltning og naturbeskyttelse, som 
indirekte kan have betydning for de rekreative muligheder, 
jf. tabel IV.4. 
 
Staten ejer grønne områder og sigter i driften og etablering 
af nye statslige arealer på at inkludere hensyn til mulighe-
derne for friluftsliv. Dele af statens aktiviteter er finansieret 
af EU herunder Landdistriktsprogrammet. Staten budgette-
rede i 2013 med at anvende knap 100 mio. kr. på forskellige 
aktiviteter relateret til friluftsliv. Endvidere blev der i 2013 
budgetteret med godt 150 mio. kr. til statslig skovrejsning 
og tilskud til skovrejsning. Derudover afholdes udgifter til 
naturbeskyttelse (Natura 2000, naturforvaltning og initiati-
ver i forlængelse af EU’s vandrammedirektiv), som i et vist 
omfang kan have afledt betydning for de rekreative mulig-
heder og kvaliteten heraf, jf. tabel IV.5. 
 
 

Tabel IV.4 Væsentlige kommunale udgifter med betydning for friluftsliv i 2013 
Hovedformål Beskrivelse Budgetterede udgifter 

  ---------  Mio. kr.  --------- 
Grønne områder Grønne områder og natur-

pladser 
1.303 

Naturforvaltning- 
og -beskyttelse 
 

Naturforvaltningsprojekter, 
natura 2000, skove, fred-
ningserstatninger m.m. 

525 

I alt  1.828 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Tabel IV.5 Væsentlige udgifter med betydning for friluftsliv på finansloven 2013 
Hovedformål Beskrivelse Udgiftsbevilling 
  ------  Mio. kr.  ----- 
Friluftsliv Nationalparker a),  

Miljøministeriets fond til 
friluftsliv b) m.m. 

99 

Skovrejsning Statslig skovrejsning og 
tilskud til offentlig og 
privat skovrejsning 

147 

Natura 2000 Lodsejererstatninger, 
sikring af skov, forvalt-
ning m.m. 

142 

Naturforvaltning LIFE–naturforvaltnings-
projekterc), bæredygtig 
skovdrift m.m. 

63 

Vandrammedirektivet Ophør med vandløbsved-
ligehold, statslige vådom-
råder, kommunale N- og 
P-vådområder m.m. 

313 

I alt  765 
a) Nationalparkerne er oprettet som fonde og modtog ved oprettelsen en engangsbevilling.  
b) Tilskud primært til friluftslivsprojekter forvaltet af friluftsrådet. 
c) LIFE er EU’s støtteprogram for natur og miljø. 
Anm.: Udgifterne er angivet brutto, dvs. inklusiv evt. bidrag fra EU. Naturstyrelsen forestår bl.a. 

drift af statsskove og formidling af eksisterende friluftstilbud og havde i 2013 en udgiftsbevil-
ling på ca. 370 mio. kr., som ikke er medtaget i tabellen. 

Kilde: Finanslov 2013. 
 
 
To relativt nye aktører i relation til naturforvaltning er vand- 
og spildevandsselskaberne. Vandselskaberne ønsker at 
beskytte deres boringsnære områder mod pesticider. En 
måde at gøre dette på er ved at medfinansiere skovrejs-
ningsprojekter i områder med vandindvinding, jf. boks IV.2. 
En anden måde er ved at indgå aftaler med lokale lodsejere 
om at undlade sprøjtning mod en økonomisk kompensation. 
 

Vandselskaber 
rejser skov 
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Spildevandselskaberne forestår afledning af vand, og i disse 
år sker der en udvidelse af kapaciteten på ledningsnettet 
med henblik på at tilpasse sig større regnskyl. Dette kan ske 
ved at udvide det eksisterende kloaknet, eller ved at indgå 
samarbejder med kommunen omkring at bruge grønne 
arealer til at aflede og forsinke regnvand. 
 
Private fonde yder tilskud til rekreative projekter og erhver-
ver arealer, hvor et delformål er rekreation. Fondene opkø-
ber selv arealer og indgår derudover i samarbejder med det 
offentlige og private.  
 
Nye initiativer 
 
Regeringen påbegyndte i efteråret 2012 arbejdet med en 
national friluftspolitik, som forventes fremlagt i foråret 
2014. Friluftspolitikken forventes præsenteret for folketin-
get som en redegørelse, hvor udvalgte idéer efterfølgende 
forventes iværksat på statens arealer, jf. Naturstyrelsen 
(2013b). 
 
Natur- og landbrugskommissionen præsenterede i april 
2013 sine anbefalinger. Dele af kommissionens anbefalin-
ger gik på den fremtidige forvaltning af landskabet, herun-
der oprettelsen af en naturfond. Fonden er realiseret i fi-
nansloven 2014 mellem Regeringen, Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti i et samarbejde med Villum fonden og 
Aage V. Jensen Naturfond. Naturfondens formål bliver at 
modvirke fragmenteret natur og styrke dyre- og plantelivet i 
Danmark samt øge adgangen til rekreative muligheder. Der 
er i finanslov 2014 afsat 500 mio. kr., og det forventes, at 
fondene bidrager med 375 mio. kr., så naturfondens kapital 
inden udgangen af 2015 er ca. 0,9 mia. kr., jf. 
Miljøministeriet (2013b). 
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IV.5 Opgørelse af den rekreative værdi af na-
turområder i Danmark 

Skove og andre naturområder giver anledning til en række 
økosystemydelser, som ikke omsættes på markeder. For 
eksempel bidrager en mangfoldig natur til at bevare biodi-
versiteten, mens skovrejsning binder CO2 og også (indirek-
te) bidrager til at sikre grundvandet mod risikoen for pesti-
cidforurening ved konventionel landbrugsproduktion. 
Endelig udgør rekreative brugsværdier ved naturområder en 
væsentlig samfundsøkonomisk værdi, jf. f.eks. Bateman 
mfl. (2013). I dette afsnit opgøres den rekreative brugsværdi 
af naturområder i Danmark. Opgørelsen er lavet i samarbej-
de med Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.11 
  
Metoder til opgørelse af den rekreative værdi af natur-
områder 
 
Der er forskellige metoder til at opgøre værdien af ikke-
markedsomsatte goder som besøg i naturområder. Overord-
net kan disse metoder opdeles i hypotetiske værdisætnings-
metoder og i metoder, der benytter afslørede præferencer, 
hvor man ud fra personers observerede valg indirekte kan 
fastlægge værdien af det ikke-markedsomsatte gode. Hypo-
tetiske værdisætningsmetoder er baseret på personers ud-
sagn om, hvad de (hypotetisk) vil betale for et givet gode. 
Dette giver en risiko for, at personerne ikke i virkeligheden 
vil betale det angive beløb (hypotetisk bias). For at undgå 
dette problem anvendes i den her præsenterede analyse en 
metode baseret på afslørede præferencer. 
 
Metoder til værdisætning af rekreative områder baseret på 
afslørede præferencer omfatter rejseomkostningsmetoden 
og husprismetoden (hedonisk værdisætning). Ved rejseom-
kostningsmetoden betragtes rejseomkostningen som et mål 
for prisen ved at besøge et givet område. På baggrund heraf 
kan værdien af et rekreativt område fastlægges. Ved hus-
prismetoden tages udgangspunkt i, at boliger, som er belig-
 
11) Mere konkret med Professor Mette Termansen med bidrag fra 

Thomas Becker og Gregor Levin (Institut for Miljøvidenskab, 
Aarhus Universitet). 
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gende tæt på attraktive naturområder, har en højere værdi 
end andre boliger. Den højere pris afspejler, hvor attraktive 
disse områder er. 
 
Rejseomkostningsmetoden anvendes ofte til at analysere 
den rekreative værdi af naturområder, og det er også denne 
tilgang, der er valgt her. Der er flere grunde til dette. En 
årsag er, at der er mange naturområder, som besøges af folk, 
som ikke bor tæt på naturområdet. Den rekreative værdi for 
personer, som bor lidt væk fra et naturområde, er vanskelig 
at identificere med husprismetoden. Derudover tager rejse-
omkostningsmetoden højde for, at værdien af et naturområ-
de må formodes at afhænge af afstanden til andre naturom-
råder (substitution). Dette kan være vigtigt, når man skal 
vurdere værdien af nye rekreative områder. Rejseomkost-
ningsmetoden belyser brugsværdier af rekreative områder, 
men medtager ikke options- og eksistensværdier, jf. afsnit 
IV.2. Metoden må derfor forventes at give et underkantskøn 
for værdien af et område. 
 
Beskrivelse af rejseomkostningsmetoden 
 
Til at opgøre den rekreative værdi af forskellige rekreative 
områder i Danmark anvendes en rejseomkostningsmodel. 
Grundlæggende er der tale om en såkaldt “multiple site 
choice” rejseomkostningsmodel, jf. f.eks. Parsons (2003), 
Phaneuf og Smith (2005) eller Termansen mfl. (2013).12 
Model, data og resultater beskrives kort i dette afsnit. En 
mere detaljeret beskrivelse af modellen er tilgængelig i et 
arbejdspapir, som kan fås ved henvendelse til De Økonomi-
ske Råds Sekretariat. 
 
I modellen beskrives efterspørgslen efter rekreative ture i to 
trin. I det ene trin vælger hver person, hvor mange ture 
vedkommende vil foretage i løbet af en given periode. I det 
andet trin vælger hver person, hvilket område vedkommen-
de vil besøge, når de foretager en tur. 
 
12) Tidligere anvendtes såkaldte “single-site” modeller, som fokuse-

rede på besøg til et enkelt rekreativt område. Den anvendte “mul-
tiple-site-choice” tilgang anses dog for at give mere troværdige 
værdier, fordi den eksplicit tillader substitution mellem rekreative 
områder. 
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En simpel illustration af tankegangen i de to trin i modellen 
er gengivet i figur IV.5 for to personer. Først betragtes de to 
personers valg mellem områder: Person A kan vælge mel-
lem tre rekreative områder, der her er karakteriseret ved 
rejseomkostningen, som er illustreret ved afstanden mellem 
personen og de enkelte områder, og størrelsen af områderne. 
Person A vil enten vælge område 1 (ligger tættest på) eller 
område 2 (det største af de tre områder), idet det antages, at 
man generelt foretrækker store områder frem for små. 
Valget mellem område 1 og 2 afhænger af, hvor stor vægt 
personen lægger på størrelsen af området i forhold til den 
øgede rejseomkostning. Person B kan vælge mellem tre 
områder, hvor rejseomkostningen er den samme. Person B 
vil vælge område 5, som er det største af de tre områder. 
 
 
Figur IV.5 Illustration af rejseomkostningsmodel 

 
Person A kan generelt vælge mellem mere attraktive områ-
der end person B. Således er områderne 1, 2 og 3 større og 
tættere på person A sammenlignet med størrelse og belig-
genheden af områderne 4, 5 og 6. Det vil sige, at person A 
har mulighed for at besøge rekreative områder, som er både 
bedre (større) og billigere (lavere transportomkostning) end 
person B. Dette tilsiger, at person A oftere vil besøge rekre-
ative områder end person B. Denne effekt er symboliseret 
ved det tykkere vertikale link mellem antal ture og person 
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A. Det vertikale link afhænger således af tilgængelighed og 
kvalitet af de rekreative områder, som hver person kan 
vælge mellem. Rejseomkostningsmodellen er beskrevet 
mere detaljeret i boks IV.3. 
 
Rejseomkostningsmodellen kan bruges til at opgøre værdien 
af bestemte rekreative områder eller værdien af potentielle 
nye naturområder, som for eksempel et nyt statsligt skov-
rejsningsområde. I rejseomkostningsmodellen opgøres 
værdien af et område grundlæggende ved den øgede trans-
portomkostning, som skal afholdes, hvis området forsvin-
der. Antag eksempelvis at person A i figur IV.5 er helt 
ligeglad med størrelsen af områderne. I så fald vil hun 
vælge område 1, som er tættest på. Hvis område 1 forsvin-
der, er hun nødsaget til i stedet at vælge område 2. Den 
øgede transportomkostning ved at vælge område 2 i stedet 
for område 1 er et mål for værdien af område 1. Mere 
generelt opgøres værdien af et område som den øgede 
transportomkostning tillagt tab (eller gevinster) i nytten, 
som afspejler dårligere (eller bedre) karakteristika ved det 
område, der besøges i stedet for det “fjernede” område. 
 
Den rekreative brugsværdi af et område vil i modellen 
afhænge af, om der er mange personer, som potentielt kan 
besøge det pågældende område, og hvor ofte disse personer 
foretager ture til rekreative områder. Brugsværdien af et 
område afhænger også af, om det er et attraktivt område 
(gode karakteristika). Endvidere vil værdien afhænge af, om 
der er andre (attraktive) områder tæt på det pågældende 
område, dvs. om der er gode substitutionsmuligheder i 
forhold til rekreative aktiviteter. 
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Boks IV.3 Beskrivelse af rejseomkostningsmodellen  

Der anvendes en såkaldt multiple site choice model, som internationalt er en 
gængs modeltype til at opgøre brugsværdien af rekreative områder, jf. f.eks. 
Phaneuf og Smith (2005) og Parsons (2003). Antag at person j kan vælge mellem 
S forskellige rekreative områder angivet ved fodtegn i (i = 1, 2, …..S). Nytten for 
person j ved at besøge område i er givet ved vij:  
 

     ijiqijcij eqcv ++= ββ     (1) 
 

Her er cij person j’s transportomkostning ved besøg til område i, qi er en vektor af 
karakteristika ved område i, og eij er et led, som angiver anden nytte af et område, 
som ikke beskrives ved de medtagne karakteristika. Endelig er β’erne parametre, 
som angiver personernes præferencer (antages ens for alle personer). Nytten ved 
at vælge et område må forventes at falde, når prisen for at besøge området er høj, 
dvs. at βc < 0. Person j vil i en given valgsituation (dvs. en given tur) vælge det 
rekreative område, som giver den højeste nytte. Således vælges område k hvis: 
 
    Sialleforeqceqc ijiqijckjkqkjc ∈++≥++ ββββ   (2) 

 
Nytten ved person j’s tur er således givet ved max(v1j,v2j,…….vSj), som i overens-
stemmelse med ligning (2) er nytten af turen til området med den højeste nytte. 
 
Værdien af et givet rekreativt område – f.eks. område 1 – opgøres som reduktio-
nen i nytte, hvis området forsvinder. Nytten uden område 1 er givet ved 
max(v2j,v3j,…….vSj). For hver tur person j foretager er nyttetabet givet ved forskel-
len i nytten med og uden område 1. Divideres med den marginale nytte af ind-
komst (-βc) fås nyttetabet ved at område 1 forsvinder i monetære enheder (Δwj

1): 
 

      [ ] cSjjjjSjjjj vvvvvvvw β−−−=∆ /),........,,max(),........,max( 32132
1  (3) 

 
Ændringen i nytten afhænger af, om personen i udgangspunktet valgte område 1.  
Hvis personen valgte område 1, reduceres nytten, fordi personen nu er tvunget til 
at vælge det næstbedste område til sin tur. Nyttetabet, ved at et område forsvin-
der, kan forenklet illustreres ved at antage, at alle områder er ens, dvs. at det ude-
lukkende er transportomkostningen, som adskiller områderne. I så fald vil alle 
vælge det område, som ligger tættest på dem. 
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Boks IV.3 Beskrivelse af rejseomkostningsmodellen, fortsat 

Personer, som bor tættest på område 1, vil derfor opleve et nyttetab, hvis område 
1 forsvinder. Dette nyttetab svarer til den øgede transportomkostning ved i stedet 
at skulle besøge andre områder, som ligger længere væk. Værdien af et område 
vil således afhænge af, om der er andre (attraktive) områder i nærheden, dvs. om 
der er gode substitutionsmuligheder i forhold til rekreative aktiviteter. Hvis β-
parametrene estimeres ved en multinomial (conditional) logit model (beskrives 
senere), er værdien af område 1, for hver tur person j foretager, givet ved: 
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Her er IVj

0 (sidste halvdel af tælleren i ligning (4)) den forventede nytte for alle 
områder (pr. tur person j foretager), mens IVj

1 er den forventede nytte efter en 
hypotetisk fjernelse af område 1. Den samlede værdi af et område kan findes ved 
at summere over antallet af personer, som potentielt kan besøge området og antal-
let af gange, hver af disse personer foretager en rekreativ tur (tj): 
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Antallet af ture, tj, bestemmes af omkostningerne ved at besøge områderne og 
karakteristika ved de forskellige områder. Her anvendes IVj

0, som for hver person 
giver et vægtet nytteindeks beregnet på baggrund af transportomkostninger og 
karakteristika for alle områder hver person vælger mellem. Derudover antages, at 
antallet af ture afhænger af personens socioøkonomiske karakteristika (zj): 
 

      ),( 0
jjj zIVft =           (6) 

 
Således er IV0 i praksis det led, der sammenkæder tilgængelighed (dvs. lav trans-
portomkostning) og kvalitet af de rekreative områder med beslutningen om antal-
let af ture, jf. figur IV.5. Efter estimation kan ligning (6) anvendes til at beregne, 
hvor meget f.eks. et nyt rekreativt område vil forøge antallet af ture. Således vil 
den afledte effekt på antallet af ture indgå i beregningen af værdien af et område. 
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at metoden “kun” kan 
anvendes til at belyse værdien af et enkelt område (eller evt. 
et par områder) givet fastholdelse af andre rekreative områ-
der. Metoden kan således ikke anvendes til at opgøre den 
samlede værdi af alle rekreative områder på én gang. Det 
må formodes, at værdien af et yderligere rekreativt område 
generelt er høj, når der kun findes få rekreative områder. 
Den samlede værdi af alle områder på én gang vil derfor 
være højere end værdien, hvis man summerer de opgjorte 
værdier af de enkelte områder. Tilsvarende må det forven-
tes, at værdien af nye rekreative naturområder gradvist 
mindskes, hvis der løbende bliver flere og flere rekreative 
områder. 
 
Der er tidligere gennemført undersøgelser af værdien af 
danske rekreative områder baseret på rejseomkostningsme-
toden, jf. Termansen mfl. (2013) og Zandersen mfl. (2007). 
Disse undersøgelser er imidlertid baseret på relativt gamle 
data og medtager kun besøg til rekreative områder foretaget 
med bil, som udgør under halvdelen af alle besøg, jf. afsnit 
IV.3. Endvidere medtager disse undersøgelser kun besøg i 
skov, og ikke andre naturområder eller parker i byer. Det 
kan give en misvisende opgørelse af værdien af skove, hvis 
man ikke medtager andre typer af områder, som også bruges 
til rekreative aktiviteter. 
 
Data 
 
Den opstillede rejseomkostningsmodel er baseret på følgen-
de typer af oplysninger: 
 

• Placering og karakteristika af rekreative områder 
• Valg af rekreativt område og oplysninger om antal-

let af ture for et større antal personer indsamlet ved 
en spørgeskemaundersøgelse 

• Transportomkostninger mellem personer og alle re-
kreative områder 

 
Disse oplysninger anvendes i første omgang til at estimere 
parametrene i rejseomkostningsmodellen. Herefter anven-
des de estimerede parametre til at beregne værdien af kon-
krete områder baseret på data for hele befolkningen. Oplys-
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ninger om antallet af ture pr. år og valg af konkret naturom-
råde er indsamlet ved en internetbaseret spørgeskemaunder-
søgelse, hvor respondenterne på et kort har markeret, hvil-
ket naturområde de senest besøgte, jf. boks IV.1 i afsnit 
IV.3. Herefter er beregnet transportafstande mellem start-
sted for hver person og de forskellige naturområder. For 
hver person er beregnet afstand både til det valgte område 
og til alle andre områder, som potentielt kunne være besøgt. 
Ud fra de opgjorte transportafstande er beregnet rejseom-
kostninger for hver person til alle naturområder. De anvend-
te data er nærmere beskrevet i boks IV.4. 
 
I analysen indgår rekreative naturområder uden for byer og 
rekreative områder i byerne (parker). Rekreative områder 
uden for byer er defineret ud fra en række naturtyper (f.eks. 
skov, hede, mose, strande/kystområder mv.). Dyrkede 
arealer er ikke defineret som rekreative områder, da der ikke 
er fri adgang til dyrkede arealer. Et rekreativt naturområde 
kan bestå af flere naturtyper, f.eks. kan halvdelen af områ-
det være skov og halvdelen af området hede. Uden for byer 
er medtaget sammenhængende rekreative områder på 
mindst 50 ha. I de fem største byer i Danmark er derudover 
medtaget mindre rekreative områder (typisk parker), mens 
parker i mindre byer ikke er medtaget i analysen. 

Definition af  
rekreative  
områder 
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Boks IV.4 Anvendte data til rejseomkostningsmodellen 

Rekreative områder og deres karakteristika 
De forskellige nuværende rekreative områder er identificeret ved hjælp af geogra-
fiske informationssystemer (GIS), hvor det primære kortgrundlag er Basemap, jf. 
Levin mfl. (2012). Et areal er defineret som et rekreativt område ud fra naturtype 
(f.eks. skov, hede, mose, strande/kystområder mv.). Dyrkede arealer, dvs. land-
brugsjord, er ikke defineret som rekreative områder, da der ikke er fri adgang til 
dyrkede arealer. Uden for større byer er medtaget rekreative områder på mindst 
50 ha. Der er fokuseret på disse større områder, dels fordi det er vanskeligt i prak-
sis at inkludere et stort antal meget små områder i analysen, og dels fordi der kun 
er få besøg til mindre rekreative områder (uden for byerne). I de fem største byer i 
Danmark er udpegningen af rekreative områder dels baseret på GIS analyser og 
dels udvalgt på baggrund af kontakt med byernes tekniske forvaltninger. I de fem 
største byer er som udgangspunkt medtaget rekreative områder ned til ca. 5 ha i 
størrelse. Rekreative områder i de 5 største byer, som har “parklignende” karakter, 
kaldes herefter parker (typisk mindre områder). I alt er identificeret 2.475 forskel-
lige rekreative områder, hvoraf de 52 er parker i de fem største byer. 
 
Til opgørelse af karakteristika ved områderne er ud over Basemap anvendt oplys-
ninger fra Kort10 fra Geodatastyrelsen. Endvidere er anvendt kort for privat og 
offentligt ejerskab af skov udarbejdet af Hans Skov-Petersen og Vivian Kvist 
Johannsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Uni-
versitet ud fra data fra Naturstyrelsen og Institut for Geovidenskab og Naturfor-
valtning.  

 
Valg af områder og antallet af ture pr. år 
Der er indsamlet oplysninger om antallet af ture til naturområder og parker inden 
for de seneste 12 måneder og om destination for det seneste besøg for 2.500 for-
skellige personer ved hjælp af et internetspørgeskema, jf. boks IV.1 i afsnit IV.3. 
Respondenterne har bl.a. på et kort markeret destinationen for deres seneste besøg 
til et rekreativt område. Efterfølgende er de angivne destinationer blevet sammen-
kædet med de identificerede 2.475 naturområder og parker. I de præsenterede 
analyser anvendes oplysninger for 1.752 personer, idet nogle besvarelser er fra-
sorteret, f.eks. hvis respondenten ikke har markeret et naturområde som destinati-
on for den seneste tur, hvis respondenten har markeret en destination uden for 
Danmark eller pga. inkonsistente svar. 
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Boks IV.4 Anvendte data til rejseomkostningsmodellen, fortsat 

Transportafstande og transportomkostninger 
Der er beregnet transportafstande (mindste transportafstand i vejnettet) mellem 
hver respondent og hvert af de forskellige rekreative områder. DCE – Nationalt 
Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har foretaget beregningerne af 
disse transportafstande. Ud fra transportafstandene er beregnet transportomkost-
ninger ved besøg til hvert område, dvs. både for ud- og hjemturen. Transportom-
kostningerne består af tidsomkostninger og for motoriseret transport tillige af 
driftsomkostninger. Driftsomkostningen ved motoriseret transport er antaget at 
være på 1,65 kr. pr. km, og der er anvendt en tidsomkostning på 81 kr. pr. time 
(2013-priser), som svarer til den værdi, der anvendes i samfundsøkonomiske 
beregninger af værdien af tid ved transportinvesteringer, jf. DTU Transport 
(2010). Hastigheden for forskellige transportmidler og transportafstande er op-
gjort på baggrund af oplysninger fra transportvaneundersøgelsen, jf. DTU 
Transport (2012). 
 

Data for hele befolkningen 
Ovenstående data bruges til at estimere parametrene i rejseomkostningsmodellen. 
Efterfølgende er brugt data for hele befolkningen til at opgøre værdien af de re-
kreative områder. Beregningsmæssigt er det for omfattende at opgøre transportaf-
stande mellem hver enkelt persons bolig og alle de 2.475 forskellige rekreative 
områder. I stedet anvendes data, hvor befolkningen er inddelt i 1×1 km2 kvadra-
ter. Dette giver stadig et geografisk detaljeret datasæt med i alt knap 39.000 bebo-
ede 1×1 km2 kvadrater i Danmark. Der anvendes følgende oplysninger og kilder:  
• Antal beboere i hvert 1×1 km2 kvadrat i 2012 (ultimo) ved specialkørsel fra 

Danmarks Statistik. Et skøn for antallet af voksne beboere i hvert kvadrat er 
herefter opgjort ud fra andelen af voksne i det sogn, hvori kvadratet (eller 
hovedparten af kvadratet) ligger. 

• Beregning af transportafstande (og efterfølgende transportomkostningen) 
mellem centrum af hvert af de knap 39.000 kvadrater og hvert af de 2.475 
forskellige rekreative områder.  

• Relevante socioøkonomiske karakteristika er for hvert kvadrat baseret på de 
gennemsnitlige socioøkonomiske karakteristika for de voksne i det sogn, 
hvori kvadratet ligger. Beregningen af socioøkonomiske karakteristika er 
baseret på registerdata i Danmark Statistik. De relevante socioøkonomiske 
karakteristika er de variable, der indgår i modellen for antallet af ture. 

 

Yderligere information om anvendte data og antagelser er tilgængelig i arbejdspa-
pir og tilhørende dokumentationsnotater, som er tilgængelig ved henvendelse til 
De Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Der indgår 2.475 forskellige rekreative områder i analysen, 
hvoraf de 52 er parker i de fem største byer. Arealet af disse 
områder er i alt på 716.000 ha svarende til 17 pct. af Dan-
marks samlede areal.13 De identificerede områder er gengi-
vet i figur IV.6. Generelt betragtes sammenhængende 
områder som et enkelt samlet stort område. Rekreative 
områder, som er gennemskåret af f.eks. en motor-
vej/motortrafikvej eller en jernbane, betragtes imidlertid 
som separate delområder i analysen. Derfor er der nogle af 
de rekreative områder, som ligger lige op til hinanden. 
 
Der er stor variation i størrelsen af de rekreative områder. 
De største områder er på flere tusind ha, mens de mindste 
parker i byerne er på ca. 5 ha. De mindste områder er knap 
synlige på figuren. Generelt er der mest areal med rekreati-
ve områder i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og 
Region Nordjylland, mens der er relativt lidt rekreativt areal 
i Region Sjælland og Region Syddanmark. 
 
Der er opstillet en række karakteristika som indikatorer for 
den rekreative kvalitet af områderne, f.eks. størrelse, areal-
typer i området, og hvorvidt området er en park, ligger ud til 
kysten, eller om der er større søer i området. Endvidere er 
medtaget oplysninger om, hvor meget af et område der er 
udlagt som Natura 2000. Endelig er medtaget oplysninger 
om tætheden af offentlige veje og stier i området og andelen 
af skov i området, som er privatejet.14  
 
De medtagne karakteristika for områderne er i høj grad 
bestemt af datatilgængelighed. Det har f.eks. været forsøgt 
at indhente oplysninger om faciliteter for besøgende og mål 
for sammensætning af træer i skovene (nåletræer versus 
løvtræer), men oplysninger herom vurderes ikke at være 
geografisk dækkende eller have en tilstrækkelig kvalitet. 
 

 
13) Øer uden broforbindelse (f.eks. Bornholm og Samsø) er ikke 

medtaget i analysen. Arealet for disse øer indgår derfor heller ik-
ke i opgørelsen af, hvor stor en andel de udvalgte rekreative om-
råder udgør af det samlede areal. 

14) Der er kun bearbejdede oplysninger om ejerforhold for skovarea-
ler, dvs. at ejerforhold ikke er belyst for f.eks. åbne naturområder. 

17 pct. af areal – 
2.475 forskellige 
naturområder og 
parker  

Geografisk  
fordeling 

Karakteristika af 
områder 

Medtagne  
karakteristika 
begrænset af  
tilgængelighed 
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Figur IV.6 Rekreative naturområder og parker i analysen 

 
Anm.: Farven på områderne har alene til formål visuelt at adskille de forskellige områder.  
Kilde: Egen opgørelse (beskrevet i boks IV.4) på baggrund af Basemap, jf. Levin mfl. (2012). 
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Estimationsresultater 
 
Grundlæggende estimeres to former for valg i modellen (de 
to trin). Dels estimeres en relation for valg af område, som 
afhænger af transportomkostningen ved at besøge de for-
skellige områder og af karakteristika ved områderne. Dels 
estimeres en relation, som beskriver det samlede antal af 
ture i et år.  
 
Estimationen for valg af område er foretaget på baggrund af 
en diskret valgmodel, hvor hver person antages at vælge 
mellem alle de naturområder og parker, som ligger inden for 
100 km i transportafstand (forudsat at man ikke krydser 
Storebæltsbroen). For hver af de 1.752 respondenter, som 
medtages i estimationen, indgår oplysninger om transport-
omkostningen ved at besøge hvert område og karakteristika 
ved områderne. Karakteristika kan opfattes som indikatio-
ner for kvaliteten af hvert område. De estimerede parametre 
i valgmodellen afspejler, hvor høj vægt personer lægger på 
en lav transportomkostning i forhold til f.eks. størrelsen af 
hvert område. 
 
I estimationen for antallet af ture indgår forskellige socio-
økonomiske karakteristika for respondenterne samt et 
vægtet indeks for tilgængelighed (lav transportomkostning) 
og kvalitet af alle de områder, en person antages at vælge 
mellem. Dette indeks (IV0) er defineret i boks IV.3. Estima-
tion af de to trin er nærmere beskrevet i boks IV.5. 
 
Den estimerede model for valg mellem områder viser, at 
man generelt foretrækker rekreative områder, som ligger tæt 
på og derfor er billigere at besøge (lave transportomkost-
ninger). Endvidere foretrækkes store områder frem for små, 
men gevinsten ved at øge arealet er aftagende. Således vil 
nytten af at øge arealet af et område med eksempelvis 10 ha 
være større, hvis området er lille, end hvis området er stort. 
 
Modellen viser desuden, at områder ud til havet eller med 
større søer generelt er mere attraktive. Derudover er områ-
der, som indeholder meget lidt skov (under 25 pct. af area-
let), mindre attraktive. Områder synes således at have højere 
rekreativ værdi, hvis dele af området består af skov, men 

To estimationer  

Valg af område 

Antal ture 

Nærhed vigtig  

Skove attraktive 
– især statsskove 
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området behøver ikke nødvendigvis udelukkende at bestå af 
skov.15 Det fremgår også, at privatejede skove er mindre 
attraktive end statsskove. Der kan være flere grunde til 
dette. En mulig forklaring er, at der generelt er mere lempe-
lige adgangsregler for besøgende i statsskove sammenlignet 
med private, jf. afsnit IV.4. En anden forklaring er, at stats-
skove i højere grad end private skove er indrettet til at give 
besøgende gode oplevelser, f.eks. med gode adgangsforhold 
og faciliteter. Generelt foretrækkes områder med gode 
adgangsforhold målt ved tætheden af stier og småveje i 
området.  
 
Naturområder, som indeholder Natura 2000-områder, er 
også generelt mere attraktive. Natura 2000-områder er 
udpeget for at beskytte sjældne og særegne naturtyper og 
dyre- og plantearter. Analyserne tyder således på, at disse 
områder også har en relativ høj brugsværdi på trods af, at 
der i nogle Natura 2000-områder er forskellige typer af 
adgangsrestriktioner. 
 
Overordnet harmonerer resultaterne fra modellen for valg 
mellem områder med resultater fra tidligere undersøgelser. 
Således viser en meta-analyse af knap 100 forskellige 
internationale undersøgelser, at tilstedeværelsen af kyst, 
søer og skov generelt giver en høj rekreativ værdi i forhold 
til områder uden pågældende karakteristika, jf. Sen og 
Bateman (2012). 

 
15) Det er undersøgt, om områder, som alene består af skov, har 

højere eller lavere rekreativ værdi sammenlignet med områder, 
hvoraf f.eks. kun halvdelen er skov, men der er ikke statistisk 
signifikante forskelle. 

Natura 2000-
områder også 
attraktive 

Sammenligning 
med tidligere 
undersøgelser 
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Boks IV.5 Estimation af de to trin i rejseomkostningsmodellen 

Rejseomkostningsmodellen består af to trin for henholdsvis valg af område og valg 
af antallet af ture pr. år. Valg af område antages at afhænge af transportomkostnin-
gerne og karakteristika ved områderne, mens antallet af ture afhænger af socioøko-
nomiske karakteristika og et indeks (IV0) for tilgængelighed (lav transportomkost-
ning) og kvalitet af de rekreative områder inden for 100 km transportafstand fra 
personens bopæl. I praksis er dette indeks i høj grad bestemt af de områder, der 
ligger tættest på personen. IV0 beregnes ud fra de estimerede parametre for valg af 
område, jf. boks IV.3. Alle variable for valg af område (transportomkostninger og 
karakteristika) indgår derfor også indirekte ved fastlæggelsen af antallet af ture. 
Fortegn af estimerede parametre for valg af område er vist i tabel A. Fortegnet på 
parametrene angiver, om sandsynligheden for at vælge et område med (meget af) et 
karakteristika er høj eller lav. Selve parametrene er ikke vist, da de ikke umiddel-
bart er fortolkelige. Det fremgår, at en høj transportomkostning gør et område min-
dre attraktivt (negativt fortegn til transportomkostningen). 

  
Tabel A   Fortegn af parametre for valg af område (conditional logit model) 

Variabel Indhold Fortegn og signifikans af 
estimeret parameter 

Tomkost Transportomkostning til hvert område - ** 

Park Området er en park i en stor by + ** 

lnAreal Naturlig logaritme af areal af område i ha + ** 

Stier Km stier/veje i område pr. ha + ** 

Hav Område ligger ned til kyst/hav + ** 

Strandpunkt Strand/kystområde med udefineret areala) + ** 

Ferskvand Mindst 25 pct. af areal dækket af ferskvand + ** 

Natura2000 Andel af område omfattet af Natura 2000  + * 

Privatskov Andel af skovareal som er privatejet - ** 

Skov25 Skov udgør mindre end 25 pct. af areal - * 

Observationer 
Pseudo R2 

   1752 
   0,47 

  

a) For 76 strande/kystområder har arealet af området ikke kunne opgøres. Dummyvariablen 
“Strandpunkt” har værdien 1 for disse områder, og parameteren til “Strandpunkt” opfanger så-
ledes også arealet af disse områder. Det er antaget, at hver person kan vælge mellem områder 
med en transportafstand på under 100 km fra personens bopæl/startsted. 

Anm: ** og * angiver signifikans på hhv. 1 og 5 pct. niveau.  
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Boks IV.5 Estimation af de to trin i rejseomkostningsmodellen, fortsat 

Resultater af estimation af antallet af ture er gengivet i tabel B. I tabellen er vist 
de gennemsnitlige marginale effekter, som er nemmere at fortolke end de estime-
rede parametre. Således angiver den marginale effekt for de 50+-årige, at denne 
aldersgruppe foretager ca. 7,5 flere ture pr. år end personer under 50 år. Det frem-
går endvidere, at tilgængelighed og kvalitet af rekreative områder (IV0) har be-
tydning for, hvor ofte man bruger rekreative områder. Der er en forskel på ca. 2,5 
i IV0 mellem personer med meget lav IV0 (5 pct. fraktilen) og meget høj IV0 (95 
pct. fraktilen). Med en gennemsnitlig marginal effekt til IV0 på 8,6 svarer det 
ifølge den estimerede model til, at personer med meget høj IV0 foretager ca. 22 
flere ture årligt sammenlignet med personer med meget lav IV0. 

 
Tabel B   Estimation af antallet af ture pr. år (negativ binomial regressionsmodel)  

Variabel Indhold Marginal effekt 

IV0 Indeks for nærhed/kvalitet af rekreative områder i 
nærheden, jf. boks IV.3. 

  8,6** 

50plus Persons alder 50 eller derover    7,5** 

Lejlighed Person bor i lejlighed  -6,7* 

Grundskole Grundskole højeste uddannelse  18,7** 

Mellemlang Mellemlang videregående uddannelse  17,3** 

Lang Lang videregående uddannelse  23,6** 

Højindkomst Personlig indkomst over 600.000 kr. -14,3* 

Rsjælland Bopæl i Region Sjælland 15,7** 

Rsyd Bopæl i Region Syddanmark -0,8 

Rmidt Bopæl i Region Midtjylland -8,8* 

Rnord Bopæl i Region Nordjylland 12,6* 

Observationer 
Pseudo R2 

   1752 
   0,01 

 

Anm: Referencepersonen er under 50 år, bor i hus/rækkehus, tjener under 600.000 kr., bor i Hoved-
stadsområdet og er enten faglært eller har en kort videregående uddannelse. Et konstantled er med-
taget i estimationen. ** og * angiver signifikans på hhv. 1 og 5 pct. niveau. 
 
Forskellige specifikationer og variable er afprøvet. Dette er beskrevet i et arbejds-
papir, som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Estimationen for antallet af ture viser, at personer, som bor 
nær ved (mange) rekreative områder, oftere foretager rekre-
ative ture. Derudover foretager ældre og højtuddannede 
personer relativt mange ture, mens personer med høj ind-
komst foretager relativt få ture (givet der er korrigeret for 
uddannelse), jf. boks IV.5. En tidligere rejseomkostnings-
undersøgelse baseret på danske data har ligeledes fundet, at 
ældre foretager relativt mange ture, jf. Zandersen mfl. 
(2007).16 
 
Værdien af rekreative områder 
 
Den estimerede model kan anvendes til at beregne brugs-
værdien af de enkelte rekreative områder baseret på oplys-
ninger om bopæl for hele befolkningen inddelt i 1×1 km2 
kvadrater. Der er stor variation i antallet af voksne i hvert 
kvadrat. I nogle kvadrater er der ingen beboere, mens der i 
de tættest beboede kvadrater er ca. 19.000 voksne indbygge-
re. Fordelingen af befolkningstætheden er illustreret i figur 
IV.7. 
 
 
 
 

 
16) Zandersen mfl. (2007) finder dog også, at personer med høj 

indkomst foretager flere ture, dvs. den modsatte effekt af ind-
komst sammenlignet med den her fundne. Forskellen kan dog 
skyldes, at Zandersen mfl. (2007) ikke medtager uddannelse i 
estimationen, idet uddannelse og indkomst er positivt korreleret. 

Antallet af ture 
afhænger af  
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Figur IV.7 Befolkningstæthed i Danmark 

 
Anm.: Befolkningstæthed som antal personer på 18 år og derover pr. km2. Antallet af personer på 18 

år og derover er opgjort på baggrund af det samlede antal beboere i hvert 1×1 km2 1.1.2013. 
Kilde: Egen opgørelse på baggrund af særkørsel fra Danmark Statistik. 



Værdi af rekreative områder. Økonomi og Miljø 2014 

 150 

På baggrund af den geografiske fordeling af den voksne 
befolkning er den årlige rekreative brugsværdi af hvert 
enkelt af de 2.475 rekreative områder beregnet. Som be-
skrevet i boks IV.3 opgøres den rekreative brugsværdi for et 
enkelt område ad gangen, som nyttetabet for potentielle 
brugere ved (hypotetisk) at fjerne området. Således har den 
opgjorte værdi af hvert af områderne karakter af at være en 
marginal værdi, som er betinget af beliggenheden og karak-
teristika af alle de øvrige 2.474 områder. Beregningen giver 
den rekreative værdi af hvert enkelt område (i sin helhed), 
og derefter er værdien pr. ha af hvert område beregnet. En 
oversigt over resultaterne af disse beregninger ses i tabel 
IV.6. 
 
Den gennemsnitlige årlige rekreative brugsværdi pr. område 
er på knap 1,8 mio. kr., mens den gennemsnitlige årlige 
værdi pr. ha er på godt 21.000 kr. (jf. søjlerne for “Alle” 
områder i tabel IV.6). Det fremgår også, at der er stor 
forskel på den rekreative værdi mellem de forskellige 
områder. Således spænder den årlige brugsværdi ifølge 
beregningerne fra mindre end 1.000 kr. pr. ha til knap 3 
mio. kr. pr. ha. 
 
Beregningerne viser, at den rekreative brugsværdi af parker 
i de store byer generelt er højere end værdien af de øvrige 
områder (naturområder). Den gennemsnitlige årlige værdi 
er således knap 600.000 pr. ha for parker i byer, mens den 
tilsvarende værdi kun er på godt 8.000 kr. pr. ha for natur-
områder. Forskellen afspejler, at der er mange potentielle 
brugere med kort afstand til parkerne i de store byer. De 
angivne gennemsnitlige brugsværdier dækker over en meget 
stor spredning med relativt få områder med meget høje 
værdier. Medianen i fordelingen af værdien af naturområder 
uden for byerne er således på 3.000 kr. pr. ha, hvilket er 
væsentligt mindre end den gennemsnitlige rekreative værdi 
af områderne. 
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Tabel IV.6 Årlig rekreativ værdi af nuværende rekreative områder, 2013-priser 
  Værdi af hele området Værdi pr. haa) 
  Alle   Parker Ikke 

parker 
Alle   Parker Ikke 

parker 
  ------  1.000 kr. pr. område  ------ ------  1.000 kr. pr. ha  ------ 
        
Minimum  21 149 21 <1 32 <1 
5 pct. fraktil  83 307 83 1 35 1 
Median  523 7.681 511 3 353 3 
Gennemsnit  1.761 17.300 1.428 21b) 589b) 8b) 
95 pct. fraktil  6.650 74.600 5.205 41 2.144 25 
Maksimum  121.000 121.000 78.500 2.867 2.867 725 
        
Antal 
områder 

  
2475 

 
52 

 
2423 

 
2399 

 
52 

 
2347 

a)  I opgørelsen af værdien pr. ha indgår ikke de 76 strandområder, hvor størrelsen af området 
ikke kunne opgøres. 

b) Gennemsnitlig værdi pr. ha er almindelig simpelt gennemsnit. Anvendes i stedet et vægtet 
gennemsnit (hvor områdestørrelse er vægt) fås en gennemsnitlig årlig værdi pr. ha på 6.000 
kr. (alle), 503.000 kr. (parker) og 5.000 kr. (ikke-parker). Når der er opdelt på parker og ikke-
parker, er der således moderat forskel mellem simpelt og vægtet gennemsnitlig brugsværdi. 

Anm.: Værdien af områderne er beregnet for hvert område for sig givet tilstedeværelsen af hvert af 
de øvrige 2474 områder. Værdien af områder er opgjort ud fra ligning (5), jf. boks IV.3. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Ses der alene på den rekreative værdi af områder uden for 
byerne, er der fortsat meget stor variation i de årlige værdier 
fra mindre end 1.000 kr. pr. ha til godt 700.000 pr. ha. Den 
meget store forskel indikerer, at en hensigtsmæssig place-
ring af nye rekreative områder er altafgørende for værdien 
af området. 
 
Værdien af hvert område kan sammenholdes med antallet af 
besøgende (beregnet ud fra modellen). Den gennemsnitlige 
værdi pr. besøg beregnet på denne måde er omkring 25 kr. 
Denne værdi pr. besøg er i samme størrelsesorden, som 
fundet i tidligere undersøgelser af den rekreative værdi af 

Stor variation i 
rekreativ værdi 
uden for byer 

25 kr. pr. besøg 
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naturområder, jf. Bateman mfl. (2013), Sen og Bateman 
(2012) og Termansen mfl. (2013). 
 
Den geografiske fordeling af den årlige brugsværdi pr. ha er 
vist i figur IV.8, hvor alle områder er inddelt i fire lige store 
grupper (kvartiler) afhængig af værdien pr. ha. Områder 
med de højeste værdier pr. ha (røde områder) findes på 
Sjælland (især Nordsjælland), Fyn og Østlige dele af Jyl-
land samt området omkring Aalborg. Især i Midt- og 
Vestjylland og på Djursland er den rekreative værdi pr. ha 
lav (blå områder).  
 
Sammenholdes fordelingen af værdien af områder med 
figur IV.7 for befolkningstætheden fremgår det, at det især 
er i de tættest befolkede områder, at værdien pr. ha er høj. 
Der er meget stor variation i den beregnede brugsværdi for 
den fjerdedel af rekreative områder, som har højest beregnet 
brugsværdi pr. ha. De knap 5 pct. af områderne, som har en 
rekreativ værdi på over 50.000 kr. pr. ha, ligger næsten alle 
i en af de store byer eller tæt på København. 
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Nordsjælland, 
lav værdi i Midt- 
og Vestjylland 

Højeste værdier 
af områder i eller 
tæt på store byer  



IV.5 Opgørelse af den rekreative værdi af naturområder i Danmark 

 153 

Figur IV.8 Årlig rekreativ brugsværdi pr. ha  

 
Anm.: Områderne er inddelt i fire lige store grupper (kvartiler) baseret på værdien pr. ha af hvert 

område. I figuren er ikke medtaget 76 strande/kystområder, hvis areal ikke er opgjort. 
Kilde: Egne beregninger. 
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Overordnet afhænger værdien af et område af en række 
forhold. En vigtig faktor er beliggenhed, dels i forhold til 
befolkningstæthed og dels i forhold til nærhed til andre 
substituerende rekreative områder. En anden faktor er 
karakteristika ved områderne i form af f.eks. størrelsen af 
området, hvorvidt der er kyst eller store søer i tilknytning til 
området, eller hvorvidt skoven i et område er offentligt ejet 
eller privat ejet. Endelig har de socioøkonomiske karakteri-
stika af potentielle brugere også betydning. Der er udført en 
række supplerende analyser af, hvad der er vigtigt for 
størrelsen af den opgjorte værdi af et område. Disse viser, at 
befolkningstætheden er helt afgørende for brugsværdien af 
områderne.17 
 
I tolkningen af modellen skal man være opmærksom på, at 
kvaliteten af områder er beskrevet ud fra nogle generelle 
karakteristika. Der kan således være nationalt helt unikke 
områder, som f.eks. Møns klint eller Råbjerg Mile, som 
tiltrækker langt flere besøgende, end modellen prædikte-
rer.18 Der er således en række uobserverede eller vanskeligt 
kvantificerbare karakteristika, som kan gøre nogle af områ-
derne mere eller mindre attraktive. Man bør derfor være 
varsom med at fokusere for meget på enkeltområder, men i 
stedet se mere på de overordnede mønstre. 
 
Det er relevant at sammenligne de opgjorte brugsværdier af 
de rekreative områder med værdien af alternative anvendel-
ser af arealet. Prisen på landbrugsjord afspejler tilnærmel-

 
17) Disse supplerende analyser er beskrevet i et arbejdspapir. I en af 

analyserne er værdien af områder opgjort ud fra en antagelse om, 
at der ikke er forskelle i befolkningstætheden. Forskelle i værdien 
af områder er i dette tilfælde udelukkende bestemt af karakteristi-
ka ved områderne og substitution mellem områderne. En simpel 
regression af den beregnede værdi af områder ved standardanta-
gelser og den beregnede værdi af områder uden forskelle i be-
folkningstætheden (hvor værdien af bestemt af karakteristika og 
substitution) giver en R2 værdi på kun 0,1 (lav lineær sammen-
hæng). Dette indikerer, at befolkningstæthed er stærkt bestem-
mende for den forudsagte værdi af områderne. 

18) I modellen er f.eks. Møns klint “kun” karakteriseret ved at være 
et naturområde bestående af skov og åben natur ned til kysten. 
Området vil være attraktivt, fordi det er ned til kysten, men den 
helt særegne klint indgår ikke i karakteristika. 

Befolknings- 
tæthed helt  
afgørende 

Fokus på  
overordnede 
mønstre – ikke  
enkeltområder 

Sammenligning 
med jordrente 
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sesvis værdien af alternative anvendelser af jord uden for 
byer. De gennemsnitlige jordpriser for forskellige landsdele 
er på 90-143.000 kr. pr. ha.19 De højeste jordpriser findes på 
Sjælland (især Nordsjælland), mens de laveste jordpriser 
findes i Syd- og Vestjylland. Jordpriserne har et niveau, 
som svarer til en jordrente (annualiseret jordpris) på knap 4-
6.000 kr. pr. ha.20 Jordrenten er relativt høj i de regioner, 
hvor den rekreative brugsværdi også er høj, og jordrenten er 
ligeledes relativt lav i regioner, hvor brugsværdien er lav, jf. 
figur IV.8. Der er således en højere værdi af alternativ 
anvendelse af jorden i regioner, hvor den rekreative brugs-
værdi er høj, hvilket isoleret set tilsiger, at forskellene i 
brugsværdien efter fradrag af jordrenten ikke er helt så store 
som det kommer til udtryk i tabel IV.6. Variationen i de 
opgjorte brugsværdier for forskellige områder er dog bety-
delig større end forskellene i jordprisen og jordrente i for-
skellige områder af Danmark. Det vurderes således, at en 
korrektion for forskelle i jordrente ikke vil ændre det regio-
nale mønster for den rekreative værdi af naturområder, som 
fremgår af figur IV.8. 
 
En jordrente på 4-6.000 kr. pr. ha er lidt højere end media-
nen af den årlige brugsværdi af rekreative områder uden for 
byerne, jf. tabel IV.6. Det er således over halvdelen af 
områderne, der har en rekreativ brugsværdi, der er lavere 
end den gennemsnitlige jordrente. Ved sammenligningen 
skal man imidlertid være opmærksom på, at nogle naturom-
råder af historiske årsager er lokaliseret på relativt dårlige 
jorde, hvor jordrenten må formodes at være lavere end den 
gennemsnitlige jordrente. Endvidere er der andre gevinster 
ved skove og andre naturområder end blot de rekreative 
brugsværdier. 
 
I opgørelsen af den rekreative værdi er der ikke taget højde 
for, at personer, der besvarer spørgeskemaer, kan have en 
tendens til at overdrive antallet af ture til rekreative områ-

 
19) Disse jordpriser er baseret på prisen på landbrugsejendomme i 

almindelig fri handel for forskellige landsdele i 2012 fraregnet et 
skøn for værdien af bygninger mv. 

20) Jordrenten på knap 4-6.000 kr. pr. ha er beregnet ved en diskonte-
ringsrate på 3 pct. og ved tillæg af nettoafgiftsfaktoren.  

Nogle  
naturområder  
på dårlige jorde 

Overkantskøn 
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der, jf. diskussionen i afsnit IV.3. Hvis det f.eks. antages, at 
der er en overdrivelsesfaktor på 2, halveres de rekreative 
værdier af områderne opgjort i tabel IV.6. Dette vil dog ikke 
påvirke den geografiske fordeling af de mest og mindst 
værdifulde rekreative områder. Det vurderes generelt, at de 
relative brugsværdier og den overordnede rangorden af 
brugsværdien af forskellige områder er mere stabil overfor 
forskellige antagelser og metodevalg end de absolutte 
værdier. Et andet forhold, der kan påvirke niveauet af den 
rekreative brugsværdi, er, at der uden for byerne ikke er 
medtaget små rekreative naturområder (under 50 ha). Isole-
ret set vil dette betyde, at de opgjorte værdier af de medtag-
ne rekreative områder vil være overvurderet, fordi modellen 
således “overser” nogle substitutionsmuligheder for at 
foretage rekreation. Alt andet lige vil værdien af et enkelt 
område være lavere, hvis der er mange andre rekreative 
områder, der kan besøges.  
 
Omvendt er der også forhold, der tilsiger, at de opgjorte 
værdier er underkantskøn. Rejseomkostningsmetoden er 
formelt set baseret på en antagelse om, at lokaliseringen af 
befolkningen er eksogent givet. I virkeligheden må det 
forventes, at personer, som er glade for naturen, bosætter sig 
tættere på naturområder. Dette tilsiger, at rejseomkost-
ningsmetoden giver et underkantskøn for brugsværdien af 
naturområder, jf. Parsons (1991). Dette afspejles også ved, 
at der kan være værdier af rekreative områder, som kapitali-
seres i huspriserne, og som ikke i fuldt omfang indgår i de 
værdier, der måles ud fra rejseomkostningsmetoden. Endvi-
dere medtager metoden alene de rekreative brugsværdier, 
men der kan også være eksistens- og optionsværdier knyttet 
til områderne. Derudover giver naturområder uden for 
byerne også anledning til en række andre afledte ydelser, 
som f.eks. CO2-binding og understøttelse af biodiversitet. 
 
Beregningen af den rekreative værdi af områderne tager 
udgangspunkt i, hvor befolkningen bor, men ikke alle ture 
starter fra bopælen. Således er der omkring 4 pct. af turene, 
som starter fra ferieboliger. Det må derfor forventes, at der 
er nogle naturområder tæt på sommerhusområder (forment-
lig især strandområder), der har en højere værdi, end analy-
sen viser. 

Underkantskøn 

Ferieboliger  
indgår ikke 
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Rekreative muligheder 
 
I beregningen af værdien af forskelle områder indgår et 
indeks (IV0) for tilgængelighed og kvalitet af alle eksiste-
rende naturområder målt ud fra personers bopæl. Dette 
indeks sammenvejer betydningen af tilgængelighed (lav 
transportomkostning) og kvalitet (karakteristika) af de 
rekreative områder, en person har adgang til, ud fra de 
estimerede parametre til transportomkostning og karakteri-
stika ved valg af område. Vægtningen af tilgængelighed og 
kvalitet er således empirisk funderet, jf. boks IV.3 og IV.5. 
Indekset for “tilgængelighed/kvalitet” kan bruges til at 
illustrere den geografiske variation i de rekreative mulighe-
der, jf. figur IV.9. Det skal understreges, at figuren ikke 
viser den rekreative værdi af naturområder i forskellige dele 
af landet, men i stedet de rekreative muligheder for en 
person afhængigt af, hvor vedkommende er bosat. 
 
Det er især i Hovedstadsregionen, dele af Vestjylland, 
Århus og Odense, at tilgængelighed/kvalitet til rekreative 
områder samlet set er høj. Umiddelbart kan den høje til-
gængelighed/kvalitet i de største byer forekomme overra-
skende. En årsag til dette kan være, at der kun er medtaget 
mindre parker i de fem største byer. Alt andet lige betyder 
dette, at modellen tilsiger bedre rekreative muligheder i de 
største byer. Den høje tilgængelighed/kvalitet i Hovedstads-
regionen, Århus og Odense harmonerer imidlertid med en 
nylig undersøgelse af tilgængelighed af skov beskrevet i 
Goldberg mfl. (2013).21 Dette tilsiger, at den beregnede høje 
tilgængelighed/kvalitet i og omkring de største byer ikke 
kun er drevet af, at der her er medtaget parker. 
 
Umiddelbart kunne man forestille sig, at værdien af rekrea-
tive områder generelt er højere i egne, hvor der er lav til-
gængelighed/kvalitet til rekreative områder (færre substitu-
tionsmuligheder). Sammenligning af den geografiske forde-
ling af værdien af områder (figur IV.8) og den geografiske 
fordeling af tilgængelighed og kvalitet af områder (figur 

 
21) I denne undersøgelse er brugt et enklere mål for tilgængelighed 

(hvorvidt der er skov inden for en afstand af 1 km), men for en 
finere opløsning af befolkningen (250×250 m2 kvadrater). 
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IV.9) viser imidlertid, at dette ikke altid er tilfældet. I Ho-
vedstadsområdet/Nordsjælland er der generelt en høj til-
gængelighed/kvalitet til rekreative områder, hvilket isoleret 
set tilsiger, at værdien af de enkelte områder skulle være lav 
(substitutionseffekten). I Hovedstadsområdet/Nordsjælland 
overdøves substitutionseffekten imidlertid fuldstændig af 
den meget høje befolkningstæthed.22 
 
Fraværet af en geografisk korrelation mellem værdien af 
enkeltområder og de rekreative muligheder peger i retning 
af, at der ofte kan være en modsætning mellem at etablere 
rekreative områder med en høj brugsværdi (tæt befolkede 
områder) og etablere områder, som sigter mod at sikre alle 
lige rekreative muligheder. 
 
Sammenfatning 
 
Der er foretaget en opgørelse af den rekreative værdi af 
eksisterende naturområder og parker. Opgørelsen er baseret 
på oplysninger indhentet ved et internetbaseret spørgeske-
ma, GIS analyser og registerdata for befolkningens socio-
økonomiske karakteristika. 
 
Den præsenterede model giver på en række områder et mere 
helstøbt billede af de rekreative brugsværdier sammenlignet 
med tidligere danske undersøgelser baseret på rejseomkost-
ningsmetoden. For eksempel indgår besøg i naturområder 
foretaget med andre transportmidler end bil, og der er 
inddraget flere naturtyper end i tidligere analyser, som 
primært har vurderet den rekreative værdi af skove. Således 
er inddraget parker i de største byer, strande/kyster og 
endelig åbne naturområder. 
 

 
22) Analyser beskrevet i et arbejdspapir viser, at der er en substituti-

onseffekt, som isoleret set (i fravær af forskelle i befolkningstæt-
hed) tilsiger lavere værdi af naturområder i Nordsjælland. 
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Figur IV.9 Tilgængelighed og kvalitet af naturområder og parker 

 
Anm.: Indeks for tilgængelighed (lille transportomkostning) og kvalitet af rekreative muligheder 

afhængig af en persons bopæl svarer til IV0, jf. boks IV.3. Indekset er opgjort for alle beboe-
de 1×1 km2 kvadrater (ikke farvelagte landarealer er ubeboede, hvilket er årsagen til de lidt 
ujævne kystlinjer). 

Kilde: Egne beregninger. 
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Analysen viser, at der er meget stor geografisk variation i 
brugsværdien af rekreative områder. Dette afspejler, at den 
geografiske placering af naturområder er meget vigtig. 
Nærhed til tætbefolkede områder er en helt afgørende faktor 
for brugsværdien af områder. Således er brugsværdien af de 
mindst værdifulde naturområder langt under 1.000 kr. pr. ha 
pr. år, mens de mest værdifulde naturområder har en rekrea-
tiv brugsværdi på flere hundrede tusinde kr. pr. ha pr. år. 
Parker i byer har generelt højere brugsværdier på grund af 
de mange potentielle brugere inden for kort afstand. Den 
årlige rekreative brugsværdi af parker spænder således fra 
godt 30.000 kr. til et par millioner kr. pr. ha. 
 
Selvom nærhed til tætbefolkede områder er afgørende, er 
der også forskelle i den rekreative værdi af områder, som 
kan tilskrives forskelle i områdernes karakteristika. Generelt 
er områder med nogen skovbeplantning mere værdifulde 
end områder helt uden skov. Derudover har statslige skove 
generelt en højere rekreativ værdi end private skove. Nær-
hed til kyst eller store søer er også et plus, og generelt er 
Natura 2000-områder, som ofte består af særegne og unikke 
naturtyper, også attraktive ud fra en rekreativ synsvinkel. 
Endelig er store områder mere attraktive end små, men 
effekten er aftagende med området størrelse. Det vil sige, at 
to områder på hver 100 ha tilsammen har en større værdi 
end ét område på 200 ha (alt andet lige). 
 
Isoleret set vil gode rekreative muligheder i en egn tilsige, 
at der er lav rekreativ værdi af hvert enkelt område i egnen, 
fordi der er gode substitutionsmuligheder. Selv om substitu-
tionsmulighederne principielt er vigtige viser analysen, at 
der ikke er nogen tæt sammenhæng mellem størrelsen af 
den rekreative brugsværdi af forskellige naturområder i en 
egn, og hvorvidt der er gode rekreative muligheder for 
personer, som bor i egnen. Som en del af analysen er såle-
des beregnet et indeks, som sammenvejer tilgængelighed og 
kvalitet af naturområder og parker. Dette indeks viser, at der 
er gode rekreative muligheder for personer bosiddende i 
bl.a. Hovedstadsområdet, dele af Vestjylland, Århus og 
Odense. Selv om der er gode rekreative muligheder i Ho-
vedstadsområdet er det imidlertid samtidig der, hvor der er 
meget høje værdier af de enkelte områder. Dette afspejler, 
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at befolkningstætheden i Hovedstadsområdet er vigtigere 
end substitutionseffekter. 

IV.6 Rekreativ værdi af skovrejsning 

I det følgende anvendes modellen præsenteret i afsnit IV.5 
til at opgøre den rekreative værdi af de arealer, hvor staten 
arbejder på at rejse ny statsskov. Derefter vurderes om 
placeringen af private skove rejst med statstilskud har en 
hensigtsmæssig geografisk placering i forhold til rekreative 
hensyn. Skove producerer mange økosystemydelser, og 
slutteligt sammenholdes opgørelsen af de rekreative brugs-
værdier med opgørelser af andre økosystemydelser fra 
skovene.  
  
Staten rejser nye skove og yder tilskud til skovrejsning på 
primært privatejede landbrugsarealer. På finansloven 2013 
var der afsat ca. 150 mio. kr., som var omtrent ligeligt 
fordelt mellem tilskud til privat skovrejsning og til etable-
ring af statslige skove. I perioden 1998-2012 blev der 
samlet givet tilsagn om tilskud til privat skovrejsning på ca. 
26.000 ha, hvoraf ca. 18.600 ha er realiseret, svarende til ca. 
1.200 ha pr. år.23 Den statslige skovrejsning foregår i en 
noget mindre målestok, og der rejses ca. 200 ha ny statsskov 
om året, jf. boks IV.2. i afsnit IV.4. Statslig skovrejsning 
har resulteret i relativt få, men store naturområder på i 
gennemsnit over 350 ha, hvilket gør rejseomkostningsmo-
dellen præsenteret i afsnit IV.5 velegnet til at opgøre den 
rekreative brugsværdi af disse områder. Det samme er ikke 
tilfældet for tilskuddet til privat skovrejsning, som resulterer 
i mange, mindre områder. I stedet opgøres den kommunale 
fordeling af privat skovrejsning, og det undersøges, om 
tilskuddet til privat skovrejsning er givet i kommuner, hvor 
den rekreative værdi af eksisterende naturområder er høj 
eller lav. 

 
23) Det samlede areal, hvor der er givet tilsagn om tilskud, er 25.984 

ha. I tilsagnet er stillet krav om, at de 23.341 ha skal være bevok-
set med skov. De realiserede 18.629 ha er inkl. åbne arealer, hvor 
det skovbevoksede areal udgør 16.720 ha, jf. Goldberg mfl. 
(2013). 
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Rekreativ værdi af statens skovrejsning 
 
Statens skove drives primært af Naturstyrelsen, som har 
aktive statslige skovrejsningsprojekter på ca. 10.000 ha. Det 
er arealer, hvor Naturstyrelsen har indgået aftale om medfi-
nansiering med lokale interessenter, f.eks. kommuner eller 
vandselskaber. Etableringen af en ny statsskov strækker sig 
normalt over 10 til 30 år, fra forhandlingen af en projekt-
plan starter mellem Naturstyrelsen og kommunen, lodsejere 
mfl., til de sidste arealer opkøbes og tilplantes. Den fulde 
rekreative værdi af et tilplantet areal opnås ikke den dag 
træerne er plantet, men over en årrække efterhånden som 
skoven vokser op. 
 
De ca. 10.000 ha består af arealer, som indgår i statslige 
skovrejsningsprojekter i flere forskellige faser. Det kan 
være starten på en ny statsskov eller arealer, som udvider 
allerede eksisterende naturområder. Udvidelserne kan være 
en del af et allerede igangværende projekt, hvor større eller 
mindre dele af statsskoven allerede er rejst, eller et areal, 
som ligger op til et andet allerede eksisterende naturområde. 
 
Den rekreative værdi af hvert naturområde er opgjort ved 
brug af rejseomkostningsmodellen.  De ca. 10.000 ha, hvor 
der foretages statslig skovrejsning, dækker både over pro-
jekter, der kommer til at udgøre helt nye naturområder (i det 
følgende kaldet “nye områder”), og projekter, der indgår 
som en udvidelse af et eksisterende naturområde (i det 
følgende kaldet “udvidelsesområder”). Formålet er, at 
opgøre hvorvidt nyere statslig skovrejsning fører til natur-
områder med høj rekreativ værdi. Derfor opgøres den 
rekreative værdi af det samlede naturområde, som en udvi-
delse resulterer i, med henblik på at sidestille “nye områder” 
og “udvidelsesområder”. Det vil sige, at resultatet omfatter 
værdien pr. ha af udvidelsen og det eksisterende areal. 24  
 

 
24) I det tilfælde, hvor et areal indgår som en lille udvidelse til et 

stort område, vil selve det nye skovrejsningsprojekt have meget 
lille effekt på den rekreative værdi pr. ha.  

Staten rejser nye 
skove 

Statsskove  
etableres i etaper 

Udvidelser  
tillægges det  
eksisterende 
område  



IV.6 Rekreativ værdi af skovrejsning 

 163 

Det samlede areal af naturområderne, som værdisættes, 
overstiger som følge heraf den planlagte skovrejsning på 
10.000 ha og udgør ca. 17.000 ha. Arealet er fordelt på 42 
naturområder, hvoraf 21 er udvidelsesområder, og 21 er nye 
områder. Naturområderne varierer i størrelse fra ca. 6 ha og 
op til 1.900 ha, hvoraf lige under halvdelen er mindre end 
300 ha. De største naturområder er områder, som opstår ved 
udvidelser af eksisterende områder, og de mindste er helt 
nye naturområder. Placeringen af de 42 områder fremgår af 
figur IV.10. 
 
For at kunne bruge rejseomkostningsmodellen til at opgøre 
værdien af de enkelte områder er det nødvendigt at opgøre 
de karakteristika, som indgår i modellen.  Disse kendes ikke 
for de endnu ikke etablerede naturområder, og det har derfor 
været nødvendigt at gøre en række antagelser, jf. boks IV.6. 
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Figur IV.10 Planlagt skovrejsning 

 
Anm: Figuren viser de lokaliteter, hvor Naturstyrelsen har indgået aftaler om lokal medfinansiering 

med eksempelvis kommuner eller vandværker om at rejse nye skove. 
Kilde: Naturstyrelsen. 
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Boks IV.6 Statslig skovrejsning i rejseomkostningsmodellen 

Naturstyrelsen har aktive skovrejsningsprojekter på ca. 10.000 ha. Nogle af pro-
jekterne grænser op til allerede eksisterende naturområder, og i disse tilfælde 
betragtes det samlede område, der vil opstå, når projektet er færdigt, dvs. summen 
af det eksisterende naturområde og projektområdet. Dette betyder, at det samlede 
areal, der værdisættes, er større end de 10.000 ha.  
 
Det samlede areal, der indgår i opgørelsen af den rekreative værdi, er 17.000 ha 
fordelt på 42 naturområder. De 42 områder består af 21 skovrejsningsprojekter, 
der indgår som en udvidelse af et eksisterende naturområde (udvidelsesområder), 
og 21 skovrejsningsprojekter, der vil udgøre helt nye naturområder (nye områder). 
Et skovrejsningsprojekt i denne sammenhæng er ikke det samme som et skovrejs-
ningsprojekt defineret af Naturstyrelsen, idet sidstnævnte kan bestå af flere sepa-
rate områder (f.eks. skovområder forskellige steder rundt om en by). Det medfø-
rer, at arealer, defineret som et skovrejsningsprojekt af Naturstyrelsen, vil indgå 
som flere naturområder i analysen. 
 
For at kunne bruge rejseomkostningsmodellen til at opgøre værdien af de enkelte 
områder, har det været nødvendigt at gøre visse antagelser omkring karakteristika 
for de 42 områder. Enkelte af områdernes karakteristika kan konstateres ud fra 
deres placering. Det gælder for det eksisterende areal af Natura 2000-områder, og 
hvorvidt området ligger ned til kysten. Det er for udvidelserne antaget, at stitæt-
heden og andelen af ferskvand på arealet er den samme i det nye større naturom-
råde efter udvidelsen, som i det oprindelige område før udvidelsen. For de nye 
områder er antaget en stitæthed og andel af ferskvand svarende til gennemsnittet 
for udvidelsesområderne. 
  
Værdien af hvert af de 42 naturområder er beregnet ved på skift at lægge et områ-
de ad gangen til alle relevante personers valgsæt (inden for en afstand på 100 km 
og ikke på tværs af Storebælt, jf. afsnit IV.5). Det vil sige, at værdien af et område 
er beregnet under antagelse af, at ingen af de andre 41 områder realiseres. Hvis 
andre nærliggende områder også realiseres, vil det medføre, at den rekreative 
værdi pr. ha er overvurderet for begge områder.  
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Boks IV.6 Statslig skovrejsning i rejseomkostningsmodellen, fortsat 

Når områderne tillægges et ad gangen, medfører det, at der alene sker substitution 
mellem det ene nye område og alle de eksisterende områder, og der derfor ikke 
kontrolleres for, at andre nærliggende planlagte områder, givet at disse også blev 
etableret, kunne fungere som nære substitutter. Jo tættere to nye områder ligger, 
desto mere vil de påvirke hinanden, og det betyder, at værdien af de områder, som 
ligger relativt tæt på hinanden, er overvurderet (hvis alle områderne realiseres).  
 
Ovenstående kan illustreres med et statsligt skovrejsningsprojekt omkring Nak-
skov på Lolland. Skovrejsningsprojektet består af områder, som i analysen er delt 
op i fem naturområder på 5-40 ha. Disse områder får i analysen en rekreativ værdi 
på i gennemsnit ca. 95.000 kr. pr. ha. Hvis de fem områder i stedet bliver behand-
let som et samlet område, resulterer det i et område på ca. 90 ha med en rekreativ 
værdi ca. på 76.000 kr. pr. ha pr. år. Beregningerne indikerer, at skovrejsningspro-
jektet nær Nakskov har en høj rekreativ værdi, men at den præcise størrelsesorden 
afhænger af, hvordan naturområderne defineres.  

 
 
Den gennemsnitlige årlige rekreative brugsværdi for de 42 
områder, der vil opstå som følge af de aktive statslige 
skovrejsningsprojekter, er på ca. 37.000 kr. pr. ha pr. år, jf. 
tabel IV.7. Der er relativ stor forskel på de højeste og lave-
ste rekreative brugsværdier. Den årlige brugsværdi spænder 
således fra ca. 9.000 kr. pr. ha og op til ca. 130.000 kr. pr. 
ha. Det svarer til, at der er en faktor på næsten 15 til forskel 
mellem naturområdet med den højeste og naturområdet med 
den laveste rekreative værdi pr. ha pr. år.  
 
Generelt har de nye områder en højere rekreativ værdi pr. 
ha sammenlignet med udvidelsesområderne. Dette kan 
skyldes, at en del af de nye naturområder er relativt små, og 
mindre områder har generelt en højere rekreativ værdi pr. ha 
sammenlignet med meget store områder. Der er dog også 
større naturområder, som ligger forholdsvist højt i fordelin-
gen af rekreativ værdi, hvilket kan skyldes, at det store areal 
opvejes af nærhed til befolkningen, eller at der er meget få 
andre attraktive områder tættere på befolkningen.  
 

Gennemsnitlig 
rekreativ værdi 
på 37.000 kr. pr. 
ha pr. år   

Nye områder har 
højere værdi pr. 
ha 
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Tabel IV.7 Årlig rekreativ værdi af planlagte statsskove, 2013-priser 
 Udvidelser og 

nye områder 
Nye  

områder 
 

Udvidelser 
Eksisterende 

naturområder 
 ------------------------  1.000 kr. pr. ha pr. år ------------------------ 
Minimum 9 10 9 <1 
5 pct. fraktil 10 17 10 1 
Median 47 68 30 3 
Gennemsnit 37 60 34 8 
95 pct. fraktil 111 116 58 25 
Maksimum 134 134 111 725 
 ---------------------------------  Antal  -------------------------------- 
Områder 42 21 21 2.347 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Den fjerdedel af områderne med de højeste rekreative 
værdier pr. ha pr. år ligger alle øst for Storebælt. Dette kan 
skyldes, at der øst for Storebælt findes en høj befolknings-
tæthed særligt i Hovedstadsområdet. Derudover er der også 
øst for Storebælt statslige skovrejsningsprojekter med høj 
rekreativ værdi, som ligger langt fra Hovedstadsområdet 
f.eks. Nakskov. Dette er et eksempel på et skovrejsnings-
projekt, hvor der i dag er relativ lille adgang til rekreative 
områder, hvorfor nye områder her kan have stor rekreativ 
værdi, selvom befolkningstætheden ikke er stor. Den fjer-
dedel af naturområderne med de laveste rekreative værdier 
pr. ha ligger både øst og vest for Storebælt, men dog pri-
mært i vest, hvor befolkningstætheden generelt er lavere, jf. 
figur IV.11. Det skal understreges, at der er tale om margi-
nalbetragtninger baseret på konkrete projekter. Det kan 
derfor ikke på denne baggrund konkluderes, at nye skove 
fremadrettet alene skal rejses øst for Storebælt. Hvis der 
rejses mange nye skove øst for Storebælt, vil den rekreative 
brugsværdi af yderligere skove falde.  
 
 

Højeste værdier 
øst for Storebælt 
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Figur IV.11 Rekreativ værdi af nye statsskove 

 
Anm.: “Laveste fjerdedel” er 1. kvartil, svarende til 9-26.000 kr. pr. ha pr. år. “Højeste fjerdedel” er 

4. kvartil, svarende til 70-134.000 kr. pr. ha pr. år. 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Naturstyrelsen. 
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Sammenlignes de evaluerede statslige skovrejsningsprojek-
ter med alle eksisterende naturområder, kan det konstateres, 
at de statslige skovrejsningsprojekter har en højere rekreativ 
værdi end de fleste eksisterende naturområder. Alle de 
evaluerede statslige skovrejsningsprojekter resulterer i 
naturområder med en højere rekreativ værdi pr. ha end 
gennemsnittet for de eksisterende områder, og halvdelen af 
de statslige skovrejsningsprojekter har en rekreativ værdi på 
niveau med de 5 pct. bedste eksisterende naturområder. 
 
Flere af de eksisterende naturområder er ikke etableret med 
henblik på at give rekreativ værdi. Der kan eksempelvis 
være tale om arealer, hvis værdi ved alternative anvendelser 
er relativ lille. De kan være uegnede til landbrug, og derfor 
er der i stedet natur. Mange eksisterende naturområder er 
derfor nærmere et resultat af historisk udvikling, end en 
målrettet planlægning med henblik på at maksimere rekrea-
tiv værdi. Naturområder, som etableres for at give rekreativ 
værdi, bør derfor også give væsentligt højere rekreativ 
værdi pr. ha sammenlignet med det gennemsnitlige eksiste-
rende naturområde.  
 
Der er variation i den årlige rekreative værdi pr. ha, som 
indikerer, at der kan være en samfundsøkonomisk gevinst 
ved mere systematisk at planlægge nye skove, så de etable-
res, hvor den rekreative gevinst er højest. Størrelsesordenen 
af en sådan gevinst kan illustreres med et simpelt eksempel. 
Placeres 100 ha ny statsskov steder, så den rekreative værdi 
pr. ha svarer til medianen for statslige skovrejsningsprojek-
ter på 47.000 kr. pr. ha pr. år, vil det implicere en samlet 
værdi på 4,7 mio. kr. pr. år. Placeres skoven i stedet, hvor 
gevinsten er svarende til den nederste 5 pct. fraktil på 
10.000 kr. pr. ha pr. år, bliver den rekreative værdi blot 1,0 
mio. kr. pr. år. Den mere hensigtsmæssige lokalisering af 
skoven ville alt andet lige give en samfundsøkonomisk 
gevinst på ca. 3,7 mio. kr. om året, svarende til en nutids-
værdi på ca. 120 mio. kr. ved en diskonteringsfaktor på 3 
pct.  
 
Gevinsten på 120 mio. kr. er en bruttogevinst. I praksis vil 
omkostningen til at etablere og drive en skov samt visse 
økosystemydelser ligeledes afhænge af skovens lokalise-

Planlagt statsskov 
resulterer i høj 
rekreativ værdi 
pr. ha pr. år 

Mange natur-
områder er ikke 
etableret af  
rekreative hensyn  

Potentiel gevinst 
ved systematisk 
planlægning 

Omkostninger 
varierer 
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ring. Værdien af den alternative anvendelse afspejles til-
nærmelsesvis af prisen på jord uden for byerne, hvor de 
højeste jordpriser findes på Sjælland (især Nordsjælland), 
mens de laveste jordpriser findes i Syd- og Vestjylland, jf. 
afsnit IV.5. Skovene med den højeste rekreative værdi 
ligger meget bynært, og der kan være en tendens til, at 
jordprisen for landbrugsjord er højere, hvis den grænser op 
til byen. Variationen i de handlede jordpriser på tværs af 
landsdelene er dog væsentligt mindre end variationen i 
rekreativ værdi, hvilket tilsiger, at nettogevinsten ved at 
optimere placeringen af nye statsskove ud fra deres rekrea-
tive værdi kan være betydelig. 
 
Rekreativ værdi af privat skovrejsning 
 
I perioden 1998-2012 blev der samlet givet tilsagn om 
tilskud til privat skovrejsning på ca. 26.000 ha, hvoraf ca. 
18.600 ha er realiseret, svarende til ca. 1.200 ha pr. år. Det 
samlede tilsagn om tilskud i perioden var på ca. 460 mio. 
kr., svarende til et gennemsnitligt tilskud på ca. 18.000 kr. 
pr. ha. Dette er et simpelt gennemsnit over hele perioden, og 
ordningen har været revideret flere gange, senest i 2012, jf. 
Goldberg mfl. (2013).  
 
Tilskuddet til privat skovrejsning er givet til mange overve-
jende små skove med en gennemsnitsstørrelse på ca. 7 ha. 
De mange små arealer medfører, at det i praksis ikke er 
muligt, at værdisætte den rekreative brugsværdi af den 
enkelte skov ved brug af rejseomkostningsmodellen præsen-
teret i afsnit IV.5. Derfor anvendes i stedet de allerede 
estimerede rekreative værdier pr. ha fra afsnit IV.5 som 
groft estimat for den rekreative værdi af de nye private 
skove for hver kommune.  
 
Der er i perioden 1998-2012 givet statsligt tilskud i 77 af 
landets 98 kommuner. Af de 21 kommuner, hvor der ikke er 
rejst skov, ligger 20 i Region Hovedstaden. Fordelingen af 
de nye skove fremgår af figur IV.12. 
 
 
 
 

Tilskud til privat 
skovrejsning på 
ca. 26.000 ha 

Hovedsageligt 
mindre skove  

Tilskud i 77 ud af 
98 kommuner 
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Figur IV.12 Privat skovrejsning som 
andel af kommunens 
samlede areal 

 Figur IV.13 Gennemsnitlig årlig 
rekreativ værdi 

 

 

 
Anm.:  Figur IV.12 viser privat skovrejsning som andel af kommunens samlede areal. Lav er 0,0002 

og høj 0,0237 ha pr. km2. Figur IV.13viser den gennemsnitlige rekreative værdi pr. ha pr. år 
for eksisterende naturområder fordelt på kommuner. Lav er 1.452 og høj 284.335 kr. pr. ha 
pr. år. Opgørelsen er ekskl. 76 strandområder, 52 parker og øer, som ikke er brofaste, jf. af-
snit IV.5. 

Kilde: Egne opgørelser baseret på data fra Naturstyrelsen. 
 
 
Den gennemsnitlige rekreative værdi af et naturområde 
afhænger i stort omfang af placeringen i forhold til befolk-
ningen. Det betyder, at nye private skove i kommuner med 
en høj befolkningstæthed alt andet lige har en gennemsnitlig 
høj rekreativ værdi pr. ha. Den gennemsnitlige årlige re-
kreative værdi pr. ha for eksisterende naturområder inden 
for hver kommune fremgår af figur IV.13 
 
Der er en tendens til, at den private skovrejsning typisk 
foregår i kommuner, hvor den gennemsnitlige rekreative 
værdi af eksisterende naturområder er lav. Det tyder på, at 
den geografiske lokalisering af privat skovrejsning med 
offentlig støtte ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig, hvis 

Høj tæthed af 
befolkning giver 
høje rekreative 
værdier  
 

Privat skovrejs-
ning ligger, hvor 
den rekreative 
værdi er lav 
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målet er at etablere skove, hvor det giver den størst mulige 
rekreative værdi. Tilskudsordningen er mere attraktiv på de 
arealer, hvor alternativomkostningen målt ved jordprisen er 
lav.  
 
Et groft skøn for den rekreative værdi af de støttede private 
skovrejsningsprojekter kan dannes ved at sammenholde den 
geografiske placering af skovrejsningsprojekterne med den 
beregnede rekreative værdi for de eksisterende naturområder i 
de tilsvarende geografiske områder (kommuner). Den konkrete 
beregning er beskrevet i boks IV.7. På baggrund af den skitse-
rede beregning kan den gennemsnitlige rekreative værdi for de 
private skovrejsningsprojekter, som har været støttet i perioden 
1998-2012, opgøres til godt 3.000 kr. pr. ha pr. år. Der er 
usikkerhed om den præcise størrelse af estimatet, da de private 
skovrejsningsprojekter er væsentligt mindre end de naturområ-
der, som indgår i rejseomkostningsmodellen. Samtidig kan den 
geografiske fordeling inden for kommunen afvige fra de 
eksisterende områder, hvilket også bidrager til en usikkerhed i 
beregningen. Endelig har tidligere undersøgelser påpeget, at 
skovenes lille størrelse kan medføre, at der er usikkerhed 
omkring omfanget af de nye skoves rekreative værdi, jf. 
Landskabsværkstedet (2010) og Goldberg mfl. (2013). På den 
baggrund vurderes det, at der er tale om et overkantsskøn. 
 
I den nuværende ordning om tilskud til privat skovrejsning 
fra 2012 kan rekreative hensyn medføre en forøgelse af 
tilskuddet på 3.000-10.000 kr. pr. ha, jf. Naturstyrelsen 
(2012b). Som et eksempel på størrelsesordenen af tillægget 
øges tilskuddet til en plantet løvskov på minimum 10 ha i et 
område, hvor skovrejsning er ønsket i den kommunale 
planlægning, fra 25.000 kr. til 30.000 kr. pr. ha, hvis der 
gives adgang som i en offentlig skov, og skoven ligger i en 
nationalpark eller et område, hvor landbrugsdrift er uønsket 
af hensyn til grundvand eller vandmiljø. Tilskuddet udbeta-
les i to rater og kan omregnes til en uendelig annuitet i det 
år skoven plantes svarende til henholdsvis ca. 690 kr. pr. ha 
pr. år for skoven uden rekreative hensyn og ca. 820 kr. pr ha 
 

Et overslag for 
rekreativ værdi 
er 3.000 kr. pr. 
ha. pr. år 

Rekreative hen-
syn indgår kun i 
lille omfang i  
tilskuddet 
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pr. år for skoven med rekreative hensyn.25 Der vil dog gå en 
årrække fra skoven plantes til den opnår fuld rekreativ 
værdi. Skønnet for den gennemsnitlige rekreative værdi pr. 
ha af privat skovrejsning er væsentligt større end det annua-
liserede tilskud. Dette tilsiger, at der er en samfundsøkono-
misk gevinst af privat skovrejsning. Der er dog, som tidlige-
re nævnt, tale om et overkantsskøn for den gennemsnitlige 
rekreative værdi. Hvis skoven ikke opleves som offentlig 
tilgængelig, vil den faktiske rekreative værdi være stort set 
nul. I eksemplet ovenfor øges det annualiserede tilskud med 
ca. 130 kr. pr. ha pr. år, når offentlighedens adgang til 
skoven udvides. Effekten på den rekreative værdi vil af-
hænge af skovens placering i forhold til befolkningen, og 
det må forventes, at effekten på den rekreative værdi er 
væsentligt større nær byerne. Dette er ikke direkte afspejlet i 
tilskudsordningen.26 
 
Overslaget for den gennemsnitlige årlige rekreative værdi af 
støttede private skovrejsningsområder på ca. 3.000 kr. pr. ha 
pr. år er væsentligt lavere end den gennemsnitlige værdi på 
ca. 37.000 kr. pr. ha pr. år for de statslige skovrejsningspro-
jekter. Denne betydelige forskel hænger blandt andet sam-
men med, at staten har et fokus på at placere nye skove 
bynært. 
 

 
25) I beregningen er der taget højde for, at tilskuddet udbetales i to 

rater, hvor første rate udbetales, når skoven er plantet. Det er an-
taget, at anden rate udbetales 8 år efter og der er anvendt en dis-
konteringsfaktor på 3 pct.  

26) Hvis summen af ansøgninger overstiger puljen af midler træder et 
pointsystem i kraft, hvor bynærhed øger chancen for tilskud, men 
ikke størrelsen af tilskuddet, jf. Naturstyrelsen (2012b). 

Nye statsskove 
giver højere  
rekreativ værdi 
pr. ha 
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Boks IV.7 Overslag over rekreativ værdi af privat skovrejsning 

Et groft overslag over den rekreative værdi af privat skovrejsning kan opnås ved 
at betragte et vægtet gennemsnit af værdien af alle eksisterende naturområder i de 
forskellige kommuner. Dette gennemsnit er beregnet ud fra medianværdien pr. ha 
for alle naturområder i hver kommune, vægtet med arealet af støttet privat skov-
rejsning. Det giver en gennemsnitlig (vægtet) årlig rekreativ værdi på godt 3.000 
kr. pr. ha. Medianen er anvendt frem for gennemsnittet, da få meget attraktivt 
beliggende områder trækker den gennemsnitlige værdi pr. ha i hver kommune op. 
Denne potentielle overvurdering undgås ved at anvende medianværdien. 
 
Der kan argumenteres for, at der er tale om et overkantsskøn, da det er baseret på 
oplysninger på kommunebasis, hvor der også indgår særligt attraktive områder, 
som f.eks. statsskove, der har en høj værdi og høj tilgængelighed. Den rekreative 
brugsværdi af de støttede private skovrejsningsområder vil også afhænge af, om 
disse hovedsagligt mindre områder i praksis bliver opfattet som offentligt tilgæn-
gelige områder. I en nylig evaluering af tilskuddet til privat skovrejsning for peri-
oden 1998-2012 konstateres det, at hyppigheden af adgangsveje i de nye skove er 
på niveau med de eksisterende, men at der er færre friluftsfaciliteter og flere jagt-
faciliteter sammenlignet med det øvrige skovareal. Det anføres, at skovenes lille 
størrelse i praksis kan medføre, at deres rekreative værdi kan være begrænset, da 
publikum ikke oplever, at der er adgang til skoven, jf. Goldberg mfl. (2013).  
 
Dette underbygges også af et casestudie af 18 private skove rejst med tilskud i 
løbet af 1990’erne. I undersøgelsen, som er støttet af Friluftsrådet, anføres det, at 
på trods af, at der er mange stier og veje i de private skove rejst med tilskud, med-
fører dette ikke nødvendigvis en høj rekreativ værdi for publikum. Den faktiske 
adgang kan være lille på grund af fysiske og psykologiske barrierer. Man konsta-
terede i undersøgelsen, at adgangsveje til særligt de mindre skove lå meget tæt op 
ad privatboliger, at vejene gik gennem gårdspladser og at lodsejere også ved sko-
ve, hvor der var lovlig adgang, skiltede om, at skoven var lukket for publikum, jf. 
Landskabsværkstedet (2010). De vigtigste motivationsfaktorer for lodsejernes 
brug af tilskudsordningen er at øge naturværdien på deres ejendom og forbedre 
jagtmulighederne, hvilket kan give en modsætning mellem hensynet til ejerne og 
de besøgende i skovene, jf. Goldberg mfl. (2013).  
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Boks IV.7 Overslag over rekreativ værdi af privat skovrejsning, fortsat 

I analysen baseret på rejseomkostningsmodellen blev det fundet, at den marginale 
effekt af størrelse er aftagende, hvorfor mindre områder alt andet lige er mere 
værd pr. ha, jf. afsnit IV.5. De private skovrejsningsprojekter er dog generelt 
væsentligt mindre end de naturområder, som ligger til grund for rejseomkost-
ningsmodellen, og den fundne aftagende effekt af størrelse er ikke nødvendigvis 
gældende for meget små områder. Dette er derfor ikke i modstrid med, hvad der 
findes ved evalueringen af tilskuddet til privat skovrejsning. Skovrejsningsprojek-
ternes lille størrelse kan medføre, at de ikke opleves som offentligt tilgængelige, 
og derfor ikke har en rekreativ værdi svarende til større naturområder. I den situa-
tion, hvor der ikke er reel offentlig adgang til skoven, vil den rekreative værdi for 
publikum være stort set nul. 
 
Samlet set vurderes det, at de 3.000 kr. pr. ha pr. år er et overkantsskøn for den 
gennemsnitlige rekreative værdi af privat skovrejsning med offentlig støtte.  
 

 
 
Andre økosystemydelser 
 
De rekreative brugsværdier af naturområder udgør kun en 
del af de samlede økosystemydelser ved skove og andre 
naturområder. En samlet opgørelse af værdien af alle øko-
systemydelser er omfattende, og i nogle tilfælde mangles 
viden til at lave en præcis opgørelse af afledte økosystem-
ydelser. Det gælder både for naturvidenskabelige årsag-
virkningssammenhænge og i forhold til økonomisk værdi-
sætning af ændringer i de endelige økosystemydelser. I det 
følgende gives en overordnet beskrivelse af nogle væsentli-
ge ikke-markedsomsatte gevinster ved skovrejsning. 
 
Skovrejsning på landbrugsjord medfører reduceret udled-
ning af drivhusgasser dels ved at lagre kulstof i ved- og 
rodmassen i træernes vækstperiode (70-120 år afhængig af 
træsort), dels indirekte ved, at den med dyrkning af jorden 
forbundne drivhusgasudledning elimineres.27 

 
27) Der ses her bort fra, at landbrugsproduktionen ikke nødvendigvis 

stopper, men måske i stedet flyttes. Den indirekte reduktion fra 
ophør af landbrugsdrift på et areal i Danmark medfører ikke nød-
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Den reducerede udledning af drivhusgasser svarer ifølge 
nyere opgørelser til ca. 5-600 ton CO2 pr. ha i hele vækstpe-
rioden afhængig af træsort, jf. Vesterdal (2014). Dette 
svarer til en tilbagediskonteret årlig reduktion af CO2-
udledningen på 4-8 ton pr. år, hvor det lave tal er for løvtræ, 
og det høje tal er for nåletræ.28 Besparelsen i drivhusgasud-
ledning ved almindelig landbrugsdrift (primært lattergas) er 
opgjort til en årlig reduktion på ca. 1 ton CO2-ækvivalent pr. 
ha., jf. Dubgaard mfl. (2013). Samlet giver dette en redukti-
on i CO2-ækvivalenter svarende til 5-9 ton pr. ha. pr. år. 
 
CO2-reduktion fra skovrejsning er uden for kvotesektoren. 
Et overslag over værdien af reduktionen pr. ha ny statsskov 
kan beregnes ved at anvende en marginal reduktionsom-
kostning for ikke-kvotesektoren, som for nylig er beregnet 
til ca. 350 kr. pr. ton CO2, jf. De Økonomiske Råd (2013). 
Reduktionen på 5-9 ton pr. ha. pr. år er en uendelig annuitet 
for en hektar med træbevoksning. Ved statslige skovrejs-
ningsprojekter er det typisk ikke hele arealet, der tilplantes 
med skov. Hvis det antages, at tre fjerdedele af arealet 
tilplantes med lige dele løv- og nåletræer, vil en hektar ny 
statsskov lede til en reduktion på ca. 4,5 ton pr. ha pr. år fra 
CO2-binding i vedmasse plus 1 ton pr. ha pr. år fra ophør af 
landbrugsproduktion, svarende til 5,5 ton pr. ha pr. år. Ved 
en marginal reduktionsomkostning på 350 kr. pr. ha pr. år 
svarer det til ca. 1.900 kr. pr. ha pr. år.  
 
Ud over CO2-gevinsten er der en række andre sidegevinster 
ved skovrejsning. Disse omfatter reduktion af en række 
andre miljøpåvirkninger. Ved ophør af landbrugsdrift er der 
en positiv miljøeffekt i form af reduceret ammoniakfor-
dampning og kvælstofudvaskning. Disse effekter varierer 
geografisk, men et nyligt opgjort gennemsnit rapporterer en 

 
vendigvis en global reduktion i CO2-udledning (lækage-
problemet). 

28) Forudsætningerne for beregningen er, at den årlige CO2-binding 
er konstant gennem hele vækstperioden og derefter falder til 0. 
Vækstperioden er antaget at være 70-120 år afhængig af træsort. 
Der er anvendt en diskonteringsfaktor på 3 pct. Den årlige gen-
nemsnitlige CO2-binding er tilbagediskonteret for hvert år i 
vækstperioden og derefter annualiseret.  
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årlig værdi på ca. 1.800 kr. pr. ha på lerjord og ca. 3.300 kr. 
pr. ha på sandjord, jf. Dubgaard mfl. (2013).29  
 
Derudover fremhæves det ofte, at skovrejsning kan beskytte 
grundvandet mod risikoen for forurening fra pesticider ved 
almindelig landbrugsproduktion. Værdien af at mindske 
risikoen for pesticidforurening af grundvand er ikke opgjort. 
Overordnet må det forventes, at der er betydelig lokal 
variation i denne gevinst. Endvidere bør man være opmærk-
som på, at der er andre instrumenter end skovrejsning, som 
potentielt kunne være mere hensigtsmæssige, f.eks. forbud 
mod brug af pesticider i grundvandsfølsomme områder. 
 
Endelig fremhæves hensyn til biodiversitet også som et 
argument for at øge andelen af skov i Danmark. Mere skov 
vil på meget langt sigt kunne lede til flere levesteder for de 
dyre- og plantearter, der lever i skov. I Økonomi og Miljø 
2012 er en analyse af omkostningseffektive indsatser til at 
modvirke tilbagegangen i biodiversiteten udført i samarbej-
de med naturvidenskabsfolk fra Center for Makroøkologi, 
Evolution og Klima, Københavns Universitet, jf. De 
Økonomiske Råd (2012). 
 
Denne analyse fandt, at tilbagegangen i biodiversiteten kan 
modvirkes ved en række indsatser rettet mod arter, som 
lever i henholdsvis skove og åbne naturområder. For arter, 
som lever i skoven, er det mest hensigtsmæssige tiltag en 
omlægning af skovdriften til urørt skov i strategisk udvalgte 
eksisterende skovområder i Danmark, som omfatter ca. 9 
pct. af det samlede skovareal. Analysen viste også, at de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved dette tiltag tilmed 
var relativt små sammenlignet med omkostningerne ved at 
beskytte arter, som lever i åbne naturområder. Ifølge denne 
analyse er skovrejsning således ikke et hensigtsmæssigt 
instrument ud fra biodiversitetshensyn. I stedet skal der 

 
29) Det kan diskuteres, hvorvidt det er rimeligt at inkludere positive 

miljøeffekter fra ophør af landbrugsdrift som en positiv effekt 
knyttet til skovrejsning. Disse effekter ville være opnået blot ved 
at tage jorden ud af omdrift og forudsætter således ikke nødven-
digvis, at der rejses skov. Samtidig er det, som nævnt tidligere, 
ikke urimeligt at antage, at landbrugsproduktionen ikke ophører, 
når der rejses skov, men blot flyttes. 
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være en målrettet omlægning af skovdriften i nogle af de 
nuværende skove. På kort sigt har helt nye skove en lille 
betydning for biodiversiteten. 
 
Der er beskrevet estimater for gevinsten fra reduktion af 
CO2, ammoniak og kvælstof, men disse er forbundet med 
usikkerhed. Et overslag over den årlige gevinst ved redukti-
on af CO2, ammoniak og kvælstof er på ca. 3-5.000 kr. pr. 
ha pr. år, hvoraf over halvdelen vedrører indirekte effekter 
fra ophør af landbrugsdrift. Den gennemsnitlige årlige 
rekreative værdi af statslige skovrejsningsprojekter på 
37.000 kr. pr. ha er således langt højere. Til gengæld er de 
rekreative gevinster ved de mindre hensigtsmæssigt lokali-
serede private skovrejsningsprojekter af samme størrelses-
orden som gevinsten ved CO2-, ammoniak- og kvælstofre-
duktionen. Ved opgørelser af den samfundsøkonomiske 
værdi af nye skove, vil det resultere i en potentiel undervur-
dering af skovens værdi, hvis ikke de rekreative værdier 
inkluderes i opgørelsen. I den nylige opgørelse af omkost-
ninger ved forskellige klimatiltag indgår rekreative gevin-
ster ved skovrejsning eksempelvis ikke, jf. Klima-, Energi- 
og Bygningsministeriet (2013) og Dubgaard mfl. (2013).30 
Dette tilsiger, at de opgjorte samfundsøkonomiske omkost-
ninger, ved at anvende skovrejsning til at reducere drivhus-
gasudledningen, er systematisk overvurderet.  
 
Hvis der rejses skov på geografisk set hensigtsmæssige 
lokaliteter, tyder analysen således på, at de rekreative gevin-
ster langt overstiger gevinsterne af andre prissatte økosy-
stemydelser. Beregninger fra Storbritannien finder en lig-
nende sammenhæng, jf. Bateman mfl. (2011) og Bateman 
mfl. (2013). En geografisk hensigtsmæssig beliggenhed i 
forhold til rekreative gevinster er således vigtig ved skov-
rejsning. 
 
  

 
30) Da der er meget stor forskel i den rekreative værdi afhængig af 

placering, bør man være meget varsom med at bruge gennemsnit-
lige værdier for den rekreative gevinst i samfundsøkonomiske 
analyser. 
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Sammenfatning 
 
Staten rejser nye skove og yder tilskud til skovrejsning. De 
nye statsskove består af store sammenhængende arealer og 
ligger generelt bynært, og den statslige skovrejsning resulte-
rer i nye naturområder med høj rekreativ værdi sammenlig-
net med de eksisterende naturområder. Der er relativ stor 
variation i den rekreative værdi opgjort pr. ha. De højeste 
værdier findes øst for Storebælt, hvor befolkningstætheden 
er høj samt i dele af landet, hvor der i dag er meget lille 
adgang til rekreative områder.  
 
Staten yder tilskud til skovrejsning på private landbrugsare-
aler. Tilskudsordningen har resulteret i mange overvejende 
mindre skove, og den rekreative værdi af disse nye skove 
afhænger i stort omfang af, hvorvidt de opfattes som væren-
de offentligt tilgængelige. Skovene er ikke generelt rejst i 
kommuner, hvor den rekreative værdi af de eksisterende 
større naturområder er høj. Differentieringen af tilskuddet i 
den eksisterende tilskudsordning afhænger i meget lille 
omfang af skovenes placering i forhold til befolkningen, 
hvilket giver et lille incitament til at lægge de nye skove, 
hvor man vil forvente, at den rekreative værdi er højest.  
 
Skove producerer flere økosystemydelser og sammenlignes 
med den gennemsnitlige gevinst fra CO2-, ammoniak- og 
kvælstofreduktionen, er de rekreative gevinster ved særligt 
statslig skovrejsning klart dominerende. Ved etableringen af 
ny skov bør hensynet til rekreative gevinster derfor indgå 
som en vigtig del af beslutningen om, hvor skoven skal 
rejses. 

IV.7 Sammenfatning og anbefalinger 

Naturen udgør rammen om mange forskellige friluftsaktivi-
teter, og den rekreative værdi af naturen udgør derfor en 
vigtig del af de ikke-markedsomsatte ydelser knyttet til 
naturen. I kapitlet er der foretaget en opgørelse af den 
rekreative brugsværdi af forskellige naturområder ved hjælp 
af den såkaldte rejseomkostningsmetode. Opgørelsen er 
baseret på data indsamlet ved spørgeskema om brug af 
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naturen, detaljerede geografiske informationer om lokalise-
ring af naturområder i forhold til befolkningen og endelig 
oplysninger om befolkningens socioøkonomiske karakteri-
stika ud fra registerdata. 
 
Den anvendte metode tager blandt andet højde for, at værdi-
en af et naturområde afhænger af, om der i forvejen er 
mange eller få andre naturområder i nærheden. I analysen 
indgår naturområder som skove, åbne naturområder (f.eks. 
heder, strandenge og moser), strand/kyst og endelig parker i 
de største byer. Tidligere danske analyser af værdien af 
naturområder baseret på rejseomkostningsmetoden har 
alene fokuseret på skove, hvilket giver en risiko for at 
overvurdere værdien af skove, som ligger nær andre typer af 
rekreative områder. 
 
Overordnet viser analysen, at den rekreative værdi af nogle 
naturområder er meget høj, men også at der er meget stor 
variation i brugsværdien mellem forskellige områder. Såle-
des er den beregnede årlige gennemsnitlige rekreative værdi 
af naturområder uden for byerne på ca. 8.000 kr. pr. ha, men 
værdien varierer fra under 1.000 kr. pr. ha til over 700.000 
kr. pr. ha. Den opgjorte rekreative værdi pr. ha af parker i de 
største byer er generelt endnu højere.  
 
Værdien af et rekreativt naturområde afhænger i analysen af 
en række forskellige faktorer. For det første er nærhed til 
potentielle brugere vigtig. For det andet er det vigtigt, om 
der er mange andre naturområder i nærheden (substituti-
onsmuligheder). For det tredje har udformningen af et 
område også betydning, f.eks. størrelsen af området og 
hvorvidt området overvejende består af skov, åben natur 
eller kyst.  
 
Værdien af hvert enkelt område fremkommer som et samlet 
resultat af disse faktorer. Analyserne tyder imidlertid på, at 
nærhed til potentielle brugere er af klart størst betydning for 
den rekreative værdi af områderne. Således er værdien af 
parker generelt meget høj, og den rekreative værdi af natur-
områder uden for byerne er især høj, hvor der er høj befolk-
ningstæthed. Som eksempel er den rekreative værdi af 
naturområder generelt høj i Nordsjælland, på Midtfyn, i dele 
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af Østjylland samt i nærheden af Aalborg. Til sammenlig-
ning er den rekreative værdi af områder i Midt- og Vestjyl-
land generelt lav.  
 
Nordsjælland er et eksempel på, at nærhed til mange bruge-
re kan overskygge effekten af, at der i forvejen er mange 
naturområder. Nordsjælland er ganske velforsynet med 
naturområder, hvilket isoleret set tilsiger, at værdien af 
hvert enkelt område skulle være lav (mange substitutions-
muligheder). Værdien af hvert naturområde i Nordsjælland 
er imidlertid meget stor, fordi den høje befolkningstæthed 
helt overdøver substitutionseffekten.31 
 
Udformning og indhold af naturområder har naturligvis 
også nogen betydning for den rekreative værdi af områder-
ne. Analyserne tyder således på, at naturområder med hel 
eller delvis skovbeplantning generelt er mere attraktive end 
naturområder uden skov. Analyserne viser også, at statssko-
ve generelt er mere attraktive end privatejede skove. Årsa-
gen til dette er ikke afdækket i analysen, men kan til dels 
skyldes, at statsskove i højere grad er indrettet på at tiltræk-
ke besøgende, f.eks. med bedre faciliteter og adgangsfor-
hold.  
 
Naturområder ned til kyst/strand er også attraktive. Det 
gælder også for områder med meget ferskvand f.eks. store 
søer. Natura 2000-områder, som ofte består af særegne og 
unikke naturtyper, er også generelt attraktive ud fra en 
rekreativ synsvinkel. Endelig viser analyserne, at store 
områder er mere attraktive end små, men at effekten er 
aftagende. Det betyder eksempelvis, at en given forøgelse af 
et naturområde har en større effekt på den rekreative værdi 
af området, hvis området i udgangspunkt er lille, end hvis 
det er stort. 
 

 
31) Bemærk at alle analyser af værdien af naturområder og parker er 

udført ved at fjerne (eller tillægge) et enkelt område ad gangen 
givet tilstedeværelsen af alle øvrige eksisterende områder. Hvis 
der f.eks. skabes mange nye naturområder i Nordsjælland, vil 
brugsværdien af yderligere nye områder i Nordsjælland aftage på 
grund af substitutionseffekten (alt andet lige). 
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Den opstillede model bidrager på en række punkter til at 
give et mere helstøbt billede af betydningen af lokalisering 
sammenlignet med tidligere danske analyser ud fra rejse-
omkostningsmetoden. Således indgår ture med alle trans-
portmidler i stedet for blot bilture, og modellen medtager ud 
over skove også parker i byer, strand/kyst og åbne naturom-
råder. Analysen viser, at især parker i byer og naturområder 
tæt på byer har meget høj rekreativ værdi. At nærhed til 
byer er vigtig er naturligvis ikke en ny pointe, og bynærhed 
indgår også som et vigtigt kriterium ved udpegning af 
statslige skovrejsningsprojekter. Analysen i kapitlet under-
streger imidlertid, at bynærhed er afgørende, selv når der 
tages højde for, at parker i byerne også har en betydelig 
rekreativ værdi.  
 
I analyserne i kapitlet er fokuseret på at opgøre de rekreati-
ve gevinster ved naturområder, mens omkostningerne ved at 
skabe nye rekreative muligheder ikke er nærmere analyse-
ret. Der er givetvis også geografiske forskelle i omkostnin-
gerne, som i nogen grad kan modificere gevinsten ved f.eks. 
bynær skovrejsning. For eksempel er jordpriserne typisk 
højere i områder med høj befolkningstæthed. Den geografi-
ske forskel i de rekreative gevinster ved f.eks. skovrejsning 
er dog givetvis større end geografiske forskelle i omkost-
ningerne. Beslutning om større konkrete projekter bør under 
alle omstændigheder først træffes, efter der er udført en 
samfundsøkonomisk projektvurdering med beskrivelse af de 
samlede gevinster og omkostninger. I en sådan vurdering 
skal det inddrages, at de rekreative gevinster ved ny natur 
først realiseres over en årrække. 
 
Danmark har en målsætning om at fordoble andelen af skov 
over en skovgeneration (80-100 år), så skovområder på sigt 
kommer til at udgøre op mod ¼ af det samlede areal. For at 
realisere dette mål rejser staten selv nye statsskove og giver 
derudover støtte til privat skovrejsning. 
  
Den opstillede model er anvendt til at opgøre den endelige 
rekreative brugsværdi af igangværende og planlagte statsli-
ge skovrejsningsprojekter. De statslige skovrejsningsprojek-
ter er opgjort til at få en gennemsnitlig årlig værdi på om-
kring 37.000 kr. pr. ha, når projekterne er færdige. Dette er 

Bedre grundlag 
for at vurdere 
betydning af 
nærhed til by 

Omkostninger 
også vigtige 

Målsætningen om 
fordobling af 
skov 

Generel høj 
rekreativ værdi 
af statslig  
skovrejsning 



IV.7 Sammenfatning og anbefalinger 

 183 

højere end den gennemsnitlige årlige værdi af eksisterende 
naturområder på 8.000 kr. pr. ha (parker ikke medregnet). 
Den højere værdi afspejler, at de statslige skovrejsningspro-
jekter ofte er placeret tæt på byer. Umiddelbart tyder dette 
på, at de statslige skovrejsningsprojekter har en hensigts-
mæssig geografisk lokalisering, men den høje gennemsnit-
lige værdi i forhold til eksisterende naturområder er ikke 
nødvendigvis udtryk for, at statslige skovrejsningsprojekter 
er placeret optimalt. 
 
Således er der stor forskel i den rekreative værdi af de 
forskellige igangværende og planlagte statslige skovrejs-
ningsprojekter, som går fra ca. 9.000 til 134.000 kr. pr. ha 
pr. år. Det vil sige, at de ud fra rekreative hensyn mest 
hensigtsmæssigt placerede statslige skovrejsningsområder 
genererer rekreative værdier, som er op mod 15 gange 
højere end de mindst hensigtsmæssigt placerede områder. 
Selv om der også kan være forskelle i omkostningerne ved 
de forskellige skovrejsningsprojekter, tyder den store for-
skel i de rekreative brugsværdier på, at det ikke ud fra en 
rekreativ synsvinkel er alle statslige skovrejsningsprojekter, 
som er hensigtsmæssigt placeret. 
 
Rekreative brugsværdier er ikke den eneste økosystemydel-
se ved skovrejsning. Skovrejsninger binder CO2, og det gør 
det nemmere at nå de danske mål for CO2-reduktion. Skov-
rejsning på landbrugsjord kan også mindske miljøpåvirk-
ninger ved konventionel landbrugsproduktion. Det er dog 
ikke helt oplagt, om dette bør opfattes som en gevinst ved 
selve skovrejsningen, da en reduktion af miljøpåvirkningen 
ved landbrugsproduktion også kan opnås på andre måder. 
Hvis reduktion af ammoniak og kvælstof ved ophør af 
landbrugsproduktion alligevel medregnes fås en reduktion 
af CO2, ammoniak og kvælstof svarende til en årlig værdi 
på 3-5.000 kr. pr. ha. Den gennemsnitlige rekreative gevinst 
ved statslige skovrejsningsprojekter på ca. 37.000 kr. pr. ha 
pr. år er således betydelig større end de andre værdisatte 
miljøpåvirkninger. Det er derfor afgørende at inddrage den 
rekreative værdi. I den nylige opgørelse af omkostninger 
ved forskellige klimatiltag indgår rekreative gevinster ved 
skovrejsning således ikke, jf. Dubgaard mfl. (2013) og 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (2013). Hvis skov-
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rejsningen sker et sted, som også genererer rekreative 
brugsværdier, tilsiger dette, at skovrejsning er et langt mere 
attraktivt instrument end det fremgår af pågældende sam-
menligning af forskellige klimatiltag.32 
  
Der er dog økosystemydelser, som ikke er værdisat. Skov-
rejsning mindsker risikoen for pesticidforurening af grund-
vandet ved konventionel landbrugsproduktion. Dette er også 
et vigtigt kriterium for beslutningen om placering af statsli-
ge skovrejsningsprojekter. Også her bør man dog være 
opmærksom på, at andre virkemidler end skovrejsning kan 
være relevante at anvende (f.eks. sprøjtefrie områder). 
Endelig anføres hensyn til biodiversitet ofte som et argu-
ment for skovrejsning. Her kan dog indvendes, at skovrejs-
ning i tidligere analyser ikke betragtes som det mest om-
kostningseffektive instrument til at sikre biodiversiteten i 
skovene. I stedet bør skovdriften omlægges til urørt skov-
drift i en mindre del af de eksisterende skove, jf. De 
Økonomiske Råd (2012). 
 
Med de store geografiske variationer i den rekreative værdi 
af naturområder og skove er det oplagt, at en generel mål-
sætning om fordobling af skovarealet ikke er hensigtsmæs-
sig. Målet om fordobling af skovarealet har den fordel, at 
det er nogenlunde målbart, men denne fordel mister sin 
relevans, når det målbare er en dårlig indikator for samfun-
dets gevinst. Skovrejsning bør i stedet ses som et instrument 
til at opnå rekreative gevinster og andre økosystemydelser, 
og bør ikke være et mål i sig selv. Når skovrejsning bliver et 
mål i sig selv kan det give en uhensigtsmæssig anvendelse 
af ressourcer med mange dårlige skovrejsningsområder, 
som kan give et lavere samfundsøkonomisk afkast end en 
mindre mængde skov placeret de rigtige steder. Det er i 

 
32) Da der er meget stor forskel i den rekreative værdi afhængig af 

placering, bør man være meget varsom med at bruge gennemsnit-
lige værdier for den rekreative gevinst i samfundsøkonomiske 
analyser. Det skal for en god ordens skyld understreges, at det ek-
splicit er angivet i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (2013) 
og Dubgaard mfl. (2013), at der kan være ikke medregnede re-
kreative gevinster ved skovrejsning som instrument til at mindske 
CO2.  
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stedet vigtigt systematisk at sammenligne gevinsten ved 
forskellige potentielle skovrejsningsområder. 
 
Den store geografiske variation i de værdisatte gevinster 
ved statslig skovrejsning peger i retning af, at der kan være 
en betydelig samfundsøkonomisk gevinst ved at udvikle 
mere systematiske prioriteringsværktøjer ved udvælgelsen 
af lokalisering af statslige skovrejsningsprojekter. Det 
foreslås, at udvikling og systematisk anvendelse af sam-
fundsøkonomisk projektvurdering af alternative skovrejs-
ningsprojekter bliver et indsatsområde i den fremtidige 
friluftspolitik. På transportområdet anvendes systematisk 
samfundsøkonomiske analyser til at rangordne forskellige 
potentielle projekter. Det er formentlig også relevant for 
statslige skovrejsningsprojekter, selv om der anvendes langt 
flere midler på transportinvesteringer end til skovrejsning, 
og selv om ikke alle gevinster kan værdisættes. 
 
Tilskud til privat skovrejsning er især givet til mange små 
projekter, og det har derfor ikke været praktisk muligt at 
bruge den udviklede model til at opgøre den rekreative 
værdi af den støttede private skovrejsning. Det kan imidler-
tid konstateres, at privat skovrejsning med tilskud overve-
jende er foregået i kommuner, hvor den rekreative værdi af 
de eksisterende naturområder er lav (f.eks. Vest- og 
Midtjylland). Det skønnes ud fra fordelingen på kommuner, 
at den gennemsnitlige årlige rekreative værdi af privat 
skovrejsning kan være op mod 3.000 kr. pr. ha, dvs. under 
en tiendedel af den rekreative gevinst ved statslige skov-
rejsningsprojekter. Hvis den årlige rekreative gevinst af 
private skovrejsningsprojekter er på 3.000 kr. pr. ha, vil den 
rekreative brugsværdi overstige den offentlige støtte til 
skovrejsningen. De 3.000 kr. pr. ha pr. år vurderes imidler-
tid at være et overkantskøn, da tilgængeligheden til de 
mange små private skovrejsningsområder meget vel kan 
være mindre end til de eksisterende store naturområder. 
 
Den ud fra rekreative hensyn uhensigtsmæssige geografiske 
fordeling af de private skovrejsningsområder tyder under 
alle omstændigheder på, at tilskuddene til privat skovrejs-
ning ikke er udformet på en måde, som giver den rette 
tilskyndelse til skovrejsning, hvor den rekreative værdi er 
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størst. Det anbefales derfor at reformere udformningen af 
tilskud til privat skovrejsning, så disse i højere grad genere-
rer rekreative gevinster. Tilskud til privat skovrejsning bør 
naturligvis også tage hensyn til andre ikke-markedsomsatte 
goder, men analysen peger på, at en mere hensigtsmæssig 
geografisk lokalisering kan være af stor betydning for den 
samlede gevinst af privat skovrejsning. 
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KAPITEL V   

KOLLEKTIV TRAFIK 

V.1 Indledning 

Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den 
økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver 
forbrugeren bedre muligheder for at finde de ønskede varer 
og gennemføre de ønskede fritidsaktiviteter. For producen-
terne gør transport det muligt at rekruttere medarbejdere fra 
et større område, hvilket øger sandsynligheden for gode 
match mellem job og lønmodtagere, hvorved virksom-
hedernes produktivitet øges. Transport har imidlertid også 
negative, eksterne effekter, såsom trængsel, ulykker, klima-
påvirkning i form af CO2-udledning samt andre former for 
miljøforurening. Heraf udgør trængsel den klart største 
eksterne omkostning ved vejtransport, jf. De Økonomiske 
Råd (2013).   
 
Bilkørsel udgør ca. 75 pct. af den samlede persontransport, 
mens den kollektive trafik udgør omkring 10 pct. Resten 
foregår på cykel, som gang og ved kørsel i varebiler, på 
motorcykler, knallerter mv. Kollektiv trafik dækker over 
transportformer, hvor der transporteres flere passagerer i det 
samme transportmiddel på en på forhånd fastlagt rute med 
en offentlig tilgængelig køreplan til en allerede fastlagt og 
offentlig pris, jf. Trafikstyrelsen (2010). Dette omfatter især 
tog- og rutebustrafik, men også flytrafik og persontrafik 
med færger.  
 
Alle former for transport bidrager til mobilitet og medfører 
negative eksterne effekter, og kollektiv trafik er ingen 
undtagelse. Men de negative eksterne effekter på omgivel-
serne ved kørsel i kollektiv trafik er, afhængig af belæg-
ningsgrad, generelt lavere end ved bilkørsel. Det gælder 
især for togtrafikken, som ikke skaber trængsel på vejene, 
og som har en meget lav miljøpåvirkning. Under de rette 
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omstændigheder kan der derfor være samfundsøkonomiske 
gevinster ved at overflytte bilister til den kollektive trafik. 
 
Muligheden for at mindske trængsel og miljøforurening kan 
udgøre begrundelser for at give tilskud til kollektiv trafik. 
Også forskellige former for stordriftsfordele forbundet med 
den kollektive trafik kan begrunde offentlig involvering og 
tilskud. Derudover er der et politisk ønske om at tilbyde 
transport til alle til en overkommelig pris. Sociale og for-
delingsmæssige aspekter er dermed også vigtige begrundel-
ser for tilskud til den kollektive trafik.  
 
Der er en stor grad af offentlig regulering af den kollektive 
trafik. Investeringer i infrastruktur besluttes politisk og 
udføres ofte i offentligt regi. Jernbanenettet ejes for den 
altovervejende del af staten. Busdriften er nu næsten fuldt 
udliciteret, mens der forsat er store konkurrencemæssige 
begrænsninger i driften af togtrafikken.  
 
Persontransporten forventes at stige de næste mange år, 
hvilket vil belaste omgivelserne i form af de nævnte negati-
ve eksternaliteter. For at reducere påvirkningerne er der 
derfor behov for en indsats på transportområdet med hen-
blik på at styre trafikvæksten og de heraf afledte negative 
eksterne effekter. Spørgsmålet er, hvordan denne indsats 
bør udformes. Der er bred politisk enighed om at styrke den 
kollektive trafik, så den kan bære en stor del af den fremti-
dige vækst i persontransporten. For at opnå dette mål er der 
gennem flere politiske aftaler lagt op til store investeringer i 
den kollektive trafik.  
 
Investeringer i infrastruktur er ikke den eneste mulighed fra 
statslig side for at overflytte noget af den forventede vækst i 
trafikken til den kollektive trafik. Det er også muligt at styre 
både den totale vækst i trafikken og fordelingen mellem bil- 
og kollektiv trafik ved at ændre afgifter for bilkørsel og 
justere på tilskuddet til den kollektive trafik.  
 
Det er vigtigt at organisere den kollektive trafik på en sådan 
måde, at den stilles til rådighed til den lavest mulige om-
kostning, hvilket også vil mindske behovet for tilskud. Da 
private, konkurrenceudsatte udbydere typisk er bedre til at 
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holde omkostningerne nede end offentlige, ikke konkurren-
ceudsatte myndigheder, bør produktionen som udgangs-
punkt ske i den private sektor. Inden for den kollektive 
trafik er der dog særlige argumenter for, at staten eller andre 
offentlige myndigheder kan udføre nogle opgaver til lavere 
omkostninger end private virksomheder. 
  
Formålet med dette kapitel er at give en vurdering af  
væsentlige elementer i politikken for den kollektive trafik i 
Danmark. Der er sat en del politiske mål for området, og der 
er som nævnt planlagt store investeringer i især jernbane-
infrastruktur. Samtidig bruges omkring 8,5 mia. kr. årligt i 
driftstilskud til den kollektive trafik. Spørgsmålet er for det 
første, om priser og tilskud er på det rigtige niveau, og for 
det andet om der er muligheder for at effektivisere den 
kollektive trafik, så omkostningerne og dermed tilskudsni-
veauet kan reduceres. I kapitlet behandles den kollektive 
bus- og togtrafik, mens færge- og flytrafik ikke indgår. 
 
Næste afsnit indeholder en kort beskrivelse af den kollekti-
ve trafik i Danmark, mens en række teoretiske overvejelser 
omkring regulering af og tilskud til den kollektive trafik 
præsenteres i afsnit V.3. De teoretiske overvejelser giver 
afsæt for de efterfølgende diskussioner om reguleringen af 
sektoren. I afsnit V.4 beskrives og diskuteres de vigtigste 
politiske mål for den kollektive trafik. Samtidig kommente-
res nogle af de væsentligste besluttede og planlagte investe-
ringer i den kollektive trafik, ligesom prioriteringen af 
investeringerne diskuteres. I afsnit V.5 præsenteres en 
analyse af tilskudsniveauet til den kollektive trafik i Hoved-
stadsområdet. Mulighederne for effektiviseringer og øget 
konkurrence i bus- og togtrafikken diskuteres i henholdsvis 
afsnit V.6 og V.7. Sammenfatning og konklusion gives i 
afsnit V.8. 

V.2 Kollektiv trafik i Danmark 

Omfanget af transport opgøres ofte i transportarbejde, 
trafikarbejde og antal ture, jf. boks V.1. Langt hovedparten 
af persontransporten i Danmark foretages i personbiler, som 
tegner sig for 75 pct. af det samlede transportarbejde målt i 
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personkm, jf. figur V.1. Den kollektive trafik i form af 
transport i busser og tog tegner sig for ca. 10 pct. af den 
samlede persontransport, og knap ¾ af denne transport 
foretages i tog. Det svarer til, at der køres ca. 2,4 og 7 mia. 
personkm i henholdsvis bus og tog, jf. tabel V.1. Selvom 
kun 6 pct. af transportarbejdet målt i personkm foregår på 
cykel og ved gang, foretages 33 pct. af alle ture enten på 
cykel eller som gang. Cirka 6 pct. af alle ture foregår med 
kollektiv trafik.  
 
 

Figur V.1 Transporterede og ture opdelt på transportmiddel, 2012 

                Transportarbejde    Ture 

 

 

 
Anm.: Transportarbejdet er opgjort i personkm. Under andet hører bl.a. kørsel i varebiler, på motor-

cykler, knallerter mv. 
Kilde: DTU Transport (2013a), Vejdirektoratet, Danmarks Statistik, Statistikbanken og Trafikstyrel-

sen (2013a). 
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Boks V.1 Definitioner af transport- og trafikarbejde samt ture 

(Person)transportarbejde 
(Person)transportarbejde opgør omfanget af persontransport. Opgøres i personkm. 
En personkm svarer til én person transporteret én kilometer. Det vil sige, at tre 
personer, der kører to kilometer, giver seks personkm. 
 
Trafikarbejde 
Trafikarbejdet opgør transportens samlede omfang for én eller flere typer af 
transportmidler. Det opgøres i kørte køretøjskm og tager ikke højde for, hvor 
mange passagerer, der er blevet transporteret. Eksempelvis vil tre personer, der 
kører to kilometer sammen, giver to køretøjskm. 
 
Ture 
Defineres som en rejse, der har ét bestemt formål som f.eks. pendling mellem 
bolig og arbejde, erhvervs- og fritidskørsel. En tur kan indeholde skift mellem 
transportmidler. 

 
 
Tabel V.1 Tog- og bustrafikken, 2012 
 Bus- og 

togkm 
Passage-

rer 
Personkm 

 ------------------- Mio. --------------------- 
Fjern- og  
regionaltog 50 94 5.258 
S-tog 16 108 1.284 
Metro 5 54 273 
Privatbaner 9 13 218 
Tog i alt 80 269 7.033 
Bus i alt 278 354 2.357 
Kilde: Trafikstyrelsen (2013a) og Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Det samlede transportarbejde målt i personkm i kollektiv 
trafik er steget med godt 25 pct. i perioden 1990-2010, jf. 
figur V.2. Til sammenligning er transportarbejdet i person-
biler steget med kun 14 pct. Denne forøgelse skyldes pri-
mært en stigning i transport med fjern- og regionaltog, som 

Stigning i brugen 
af kollektiv trafik 
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især skyldes øget brug af tog over Storebælts- og Øresunds-
forbindelserne (etableret i henholdsvis 1997 og 2000). 
Åbningen af metroen i 2002 har bidraget med flere rejser i 
kollektiv trafik. Disse rejser er dog forholdsvis korte, hvor-
for metroåbningen kun har haft en mindre betydning for den 
samlede stigning i transportarbejdet i kollektiv trafik. I 
samme periode har transportarbejdet i busser været nogen-
lunde konstant. 
 
 
Figur V.2 Persontransport 

 
Anm.: Data for bus er ikke tilgængelig efter 2010. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Vejdirektoratet. 
 
 
Sammenlignet med resten af transportsektoren køres relativt 
få kilometer i den kollektive trafik, som står for ca. 1 pct. af 
det samlede trafikarbejde i 2012. Størstedelen af trafik-
arbejdet i den kollektive trafik foregår i bus, jf. tabel V.1. 
Det større transportarbejde i tog i forhold til bus skyldes 
især, at togrejser generelt er længere end ture i busser.  
 
Aktører 
 
Der er mange aktører med forskellige roller i den kollektive 
trafik, jf. tabel V.2. Bestilleren fastlægger omfanget af og 
finansierer trafikken. For alle transporttyper gælder det, at 
det er en offentlig myndighed, der bestiller den kollektive 
trafik. Planlæggerne koordinerer og bestemmer trafikken 
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samt køreplaner inden for de rammer, der er sat af bestille-
ren. Trafikindkøberen gennemfører udbud, indgår og følger 
op på kontrakter, mens operatøren udfører selve kørslen. 
 
Omfanget af togtrafikken på den statslige jernbane er poli-
tisk bestemt af Folketinget, mens Transportministeriet 
fungerer som indkøber af trafikken hos togoperatørerne. 
DSB er den største operatør med ansvar for trafikken for 
både fjern- og regionaltog samt S-tog. De eneste andre 
operatører på de danske statsbaner er Arriva, der har kon-
trakt på kørslen i Midt- og Vestjylland samt Tønder-Niebüll 
(Tyskland), og DSB Øresund, som kører på Kystbanen. Det 
statsejede selskab Banedanmark varetager drift, vedligehold 
og tildeling af kapacitet på statens jernbaneinfrastruktur. 
 
 

Tabel V.2 Roller i den kollektive trafik 
 Privatbaner og bus Statslig banetrafik Metro 

Bestiller Kommuner og regioner Folketinget Ejernea)  
Planlægger Trafikselskab Togoperatørerb) Metro Service 
Trafikindkøber Trafikselskab Transportministeriet Metro Service 
Operatør Private busselskaber Togoperatører b) Metro Service 

a) Metroen ejes af København og Frederiksberg Kommune samt staten. 
b) Togoperatør omfatter DSB og Arriva på de strækninger, de hver især betjener. På Kystbanen 

er det Transportministeriet, der planlægger trafikken. 
Kilde: Trafikstyrelsen (2013b). 
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Den generelle stigning i vejtrafikken har ført til en stigning i 
trængslen. I perioden 2001-10 er transportarbejdet i Hoved-
stadsregionen steget med 14 pct., mens trængslen i samme 
periode er steget med omkring 30 pct., jf. Transportministe-
riet (2012a).1  
 
Alle regioner skal ifølge Lov om trafikselskaber fra 2005 
oprette mindst ét trafikselskab, og alle kommuner skal 
deltage i ét trafikselskab. Det har resulteret i oprettelsen af 
seks trafikselskaber, jf. tabel V.3. Trafikselskabet skal for 
bus- og privatbaneområdet varetage offentlig servicetrafik i 
form af rutekørsel, koordinering og planlægning. De har 
ligeledes ansvaret for fastsættelse af takster og billetterings-
systemer samt individuel handicapkørsel. Regioner og 
kommuner bestiller og finansierer den lokale kollektive 
trafik hos trafikselskabet. Der er intet servicekrav for kom-
muner og regioner til omfanget af kollektiv trafik, så det er 
op til kommuner og regioner selv at beslutte i hvilket om-
fang, der skal udbydes kollektiv trafik i deres område, jf. 
Transportministeriet (2013a). 
 
 

Tabel V.3 Trafikselskaber 
 Område 

Movia Region Sjælland og Region Hovedstaden undtagen 
Bornholm  

BAT Bornholm 
Fynbus Fyn, Langeland og Ærø  
Sydtrafik Region Syddanmark undtaget Fyn, Langeland og Ærø  
Midttrafik Region Midtjylland  
Nordjyllands Trafikselskab Region Nordjylland  

 
 
  

 
1) Trængslen opgøres ved at sammenligne bilernes faktiske ha-

stigheder med den reelt mulige og tilladte hastighed i tidsperioder 
uden trængsel. Forskel i hastigheder er et udtryk for den tid, trafi-
kanterne mister som følge af trængsel.  
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Kollektiv trafik og miljøpåvirkning 
 
Der knytter sig en række afledte negative effekter til alle 
transportaktiviteter. Disse omfatter blandt andet trængsel, 
ulykker, CO2-udledning, luftforurening, støj og vejslitage. De 
fleste eksternaliteter har lokal karakter, idet effekten forekom-
mer i det område, hvor transporten sker. CO2-udledning har 
imidlertid globale konsekvenser i form af klimaforandringer.  
 
På trods af den generelle stigning i trafikmængden og trængs-
len har der over en årrække været en positiv udvikling i de 
fleste andre afledte effekter. En generel nyere og mindre 
forurenende bilpark som følge af EU’s euronormer har f.eks. 
reduceret luftforureningen fra trafikken markant, omend der 
fortsat lokalt er problemer med at nå EU’s grænseværdier for 
kvælstofoxider, jf. De Økonomiske Råd (2012). Forskellige 
tiltag som støjdæmpende asfalt og støjskærme har medvirket 
til, at der er færre boliger, der er udsat for støjpåvirkning fra 
trafik. Antallet af personskader og dræbte i trafikulykker er 
ligeledes reduceret over en årrække, jf. De Økonomiske Råd 
(2013). CO2-udledningen fra transportsektoren har været 
aftagende siden 2007, jf. Energistyrelsen (2013). Det skal dog 
ses i lyset af et fald i persontransporten i årene efter den øko-
nomiske krise i perioden 2007-10. Persontransporten har igen 
været stigende siden 2010. 
 
Der argumenteres ofte for, at en overflytning af personer fra 
biler til den kollektive trafik vil medføre en reduktion af de 
eksterne effekter fra transporten, især trængsel og CO2-
udledning, jf. f.eks. Transportministeriet (2009a). De gennem-
snitlige eksterne omkostninger pr. personkm er også væsentlig 
lavere for den kollektive trafik end for personbiler, jf.  
tabel V.4. Især kørsel i tog og metro medfører meget lave 
eksterne omkostninger. Dette skyldes for en stor del, at tog og 
metro ikke medfører trængsel på vejnettet, men også i forhold 
til de andre faktorer medfører skinnebåret transport langt 
lavere eksterne omkostninger end biler. Bustrafik medfører 
også lavere eksterne omkostninger end biltrafik, men forskel-
len er mindre markant og er forholdsvis afhængig af belæg-
ningsgraden. Bustrafik medfører dog en relativt høj ekstern 
omkostning fra luftforurening sammenlignet med biler. 
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Tabel V.4 Marginale eksterne omkostninger 

  Personbil Bus S-tog Eltog Dieseltog Metro 
 ------------------------  2012-kr. pr. 1.000 personkm  ------------------------ 
Trængsela) 148,76 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ulykkerb) 74,38 6,56 0,42 0,23 0,27 0,00 
CO2 34,81 1,55 0,04 0,07 0,06 0,04 
Støj 24,79 2,59 0,06 0,03 0,04 0,08 
Luftforurening 4,88 10,49 0,04 0,07 0,32 0,07 
Samlet 287,62 36,79 0,56 0,41 0,69 0,18 
a) Gennemsnitlig omkostning af trængsel for hele døgnet. Den marginale eksterne trængsels-

omkostning er højere for kørsel i myldretid og lavere i tidsperioder uden for myldretid. 
b) Marginale eksterne ulykkesomkostning opgjort for en bil med gennemsnitlig vægt (1.250 kg). 
Anm.: Belægningsgraden, dvs. antal personer i transportmidlet, er i gennemsnit 1,21 for bil, 9,13 for 

bus, 83 for S-tog, 113 for eltog (Øresundstog), 119 for dieseltog (regional- og fjerntog) og 58 
for metro. 

Kilde: De Økonomiske Råd (2013), DTU Transport (2013b), Transportvaneundersøgelse, DSB 
(2013), Metroselskabet (2013) og egne beregninger. 

 
 
Tilskud til kollektiv trafik 
 
Den kollektive trafik modtager tilskud til både drift og 
infrastruktur. Staten finansierer investeringer og vedligehol-
delse af det statslige vej- og jernbanenet, mens regioner 
finansierer infrastrukturen på privatbanerne.  
 
Finansieringen af driften af den kollektive trafik sker dels 
gennem passagerbetaling og andre indtægter fra f.eks. 
reklamer og dels gennem offentligt tilskud. Tilskuddet til 
togtrafikken på statsejede jernbaner finansieres af staten, 
mens tilskuddet til togtrafikken på privatbaner bliver finan-
sieret af regioner.2 Det er regioner og kommuner, der finan-
sierer størstedelen af tilskuddet til bustrafikken. Staten 
bidrager også til finansieringen, men denne del berører 
udelukkende betaling for takstnedsættelser for særlige 
grupper, herunder pensionister, studerende og skolebørn.  
Den direkte støtte ud fra sociale hensyn udgør omkring  

 
2) Regionerne betaler ligeledes for omkostninger til infrastrukturen 

på privatbanerne. 

Finansiering af  
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14 pct. af passagerbetalingen, men er højere i tyndt- end i 
tætbefolkede områder, jf. Trafikstyrelsen (2013a). 
 
Driftstilskud dækker forskellen mellem operatørers omkost-
ninger og indtægter. Indtægterne kommer blandt andet fra 
billetter og reklamer. I 2012 støttede kommuner, regioner 
og stat bus- og togdriften med ca. 8,5 mia. kr., jf. figur V.3. 
De samlede tilskud er støt stigende set over en længere 
periode. Driftstilskuddet til kørsel på den statslige jernbane 
har varieret en smule siden 2000, mens støtten til busser har 
været stigende.3  
 
 
Figur V.3 Driftstilskud til den kollektive trafik 

 
Anm.: Der er ingen data for privatbaner før 2007. 
Kilde: Finanslovene for 2003-14 og regnskaber fra Trafikstyrelsen. 
 
 
Det samlede driftstilskud i 2012 svarer til et gennemsnitligt 
tilskud på 0,93 kr. pr. personkm. Tilskuddet vil dog variere 
med område og rute. Tilskuddet pr. personkm er væsentlig 
højere for bustrafik og togtrafik på privatbaner end for 
anden togtrafik, jf. tabel V.5.  
 
 
3) En stor del af stigningen i subsidier efter 2007 til buskørsel – 

omkring 1 mia. kr. – skyldes dog kompensation for ændringer i 
lovgivning angående fritagelse for betaling af energiafgifter og 
EU’s regler vedrørende leasing, jf. Trafikstyrelsen (2013a). 
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Tabel V.5 Tilskud, 2012 
 Passager-

indtægter 
Tilskud Gns. tilskud pr. 

personkm 
Passager-

finansierings-
grada) 

 ---------  Mio. kr.  --------- Kr. pr. personkm -------  Pct.  ------ 
Bus 3.093 3.889 1,65 44 
Statslig jernbane 5.609 4.150 0,64 57 
Privatbaner 202 398 1,83 34 
Metro 677 • • 100 
I alt 9.581 8.437 0,93 53 
a) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som passagerindtægters andel af samlede driftsud-

gifter, som her er antaget at være summen af passagerindtægter og tilskud.  
Anm.: Driftstilskud er her fra operatørernes regnskaber, hvorfor summen af tilskuddet ikke er helt 

det samme som opgjort i finanslovene.  
Kilde: Trafikstyrelsen (2013a, 2013c), DSB (2013) og Metroselskabet (2013). 

 
 
Der er stor forskel mellem de forskellige kollektive trafik-
midler på, hvor meget passagerne betaler af de samlede 
omkostninger, den såkaldte passagerfinansieringsgrad. I 
gennemsnit betaler passagererne omkring 50 pct. af drifts-
omkostningerne. Privatbanerne har den laveste passagerfi-
nansieringsgrad på 34 pct., mens den er lidt højere for bus 
og anden form for tog. For metroen betaler passagerne alle 
driftsomkostninger, og selskabet modtager derfor ikke et 
direkte tilskud fra staten. 

V.3 Teori 

Uden regulering vil der, set ud fra et samfundsøkonomisk 
synspunkt, blive udbudt for lidt kollektiv trafik, og billet-
priserne vil være for høje. Det skyldes delvis tilstedeværel-
sen af stordriftsfordele i den kollektive trafik. Samtidig 
medfører kollektiv trafik generelt lavere eksterne omkost-
ninger pr. personkm, såsom trængsel og luftforurening, end 
bilkørsel, hvorfor det kan være samfundsøkonomisk fordel-
agtigt at overflytte bilister til den kollektive trafik. Derud-
over er der af sociale hensyn et behov for at udbyde kollek-
tiv trafik til en rimelig pris til alle, også i tyndtbefolkede 
områder. Derfor er regulering af og tilskud til kollektiv 

Passager-
indtægter dækker 
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trafik velbegrundet. Tidligere har offentligt ejede selskaber 
domineret sektoren, men de senere år har der været en 
bevægelse mod mere konkurrence, især i busdriften. I det 
følgende ses der på grunde til regulering og måder at regule-
re sektoren på.  
 
Stordriftsfordele 
 
Stordriftsfordele betyder, at omkostningerne pr. produceret 
enhed falder med produktionsomfanget. En stor producent 
vil derfor have lavere omkostninger pr. enhed og kunne 
sælge til en lavere pris end en lille producent. Hvis der er 
tilstrækkeligt omfattende stordriftsfordele, vil der kun være 
plads til nogle få producenter på markedet, hvorfor stor-
driftsfordele kan føre til begrænset konkurrence. Resultatet 
er, at der bliver udbudt en for lille mængde, og at prisen 
sættes højere, end hvad der er hensigtsmæssigt ud fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt, jf. boks V.2. Stordrifts-
fordele opstår ofte, når der er høje investeringsomkostnin-
ger, mens omkostningerne ved at fremstille én enhed mere 
af produktet, dvs. de marginale omkostninger, er forholdsvis 
lave. Når stordriftsfordelene er så omfattende, at det ud fra 
et samfundsøkonomisk synspunkt er mest omkostnings-
effektivt, at der kun er én virksomhed på markedet, er der 
tale om et naturligt monopol. 
 
I den kollektive trafik er der mange former for stordrifts-
fordele. Jernbanenettet er et eksempel på et naturligt mono-
pol. Anlægsomkostningerne er meget høje, mens omkost-
ningerne ved at lade et ekstra tog køre på skinnerne er 
forholdsvis små. Derfor er det sjældent økonomisk rentabelt 
at etablere to konkurrerende jernbanestrækninger mellem to 
byer. 
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Boks V.2 Stordriftsfordele og eksternaliteter 

Der er tale om stordriftsfordele, når de gennemsnitlige omkostninger falder ved 
øget produktion. Når der er stordriftsfordele vil omkostningerne ved at producere 
én enhed mere af produktet, de marginale omkostninger, derfor ligge under de 
gennemsnitlige omkostninger, der også dækker faste udgifter som for eksempel 
investeringer. Fordi de gennemsnitlige omkostninger falder med produktionsom-
fanget, kan en stor producent producere den enkelte vare til lavere omkostninger 
og kræve en lavere pris end en lille producent. Derved vil små producenter blive 
udkonkurreret, og afhængig af hvor store stordriftsfordelene er, kan der opstå et 
marked med få producenter. I en sådan situation er der tale om et oligopol, hvor 
markedsprisen ligger over de gennemsnitlige omkostninger, jf. bl.a. Viscusi mfl. 
(2005).  
 

Figur A Stordriftsfordele 

 
 

I figur A er der angivet en situation med stordriftsfordele, hvor de marginale om-
kostninger, MO, er aftagende og lavere end de gennemsnitlige omkostninger, GO. 
Da de marginale omkostninger er lavere end de gennemsnitlige omkostninger for 
alle relevante produktionsmængder, er der tale om et naturligt monopol, hvorfor 
der kun er én enkelt producent. For at maksimere profitten vil monopolisten pro-
ducere den mængde, hvor de marginale omkostninger er lig de marginale indtæg-
ter, MI. Monopolisten vil derfor producere mænge QM og sætte prisen til PM. 
Dette er imidlertid ikke den samfundsøkonomisk optimale produktion. Den opnås, 
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Boks V.2 Stordriftsfordele og eksternaliteter, fortsat 

hvor de marginale omkostninger er lig med den marginale betalingsvillighed givet 
ved efterspørgselsfunktionen, dvs. når der produceres Q* og sættes pris P*. I dette 
punkt vil producenten dog lide et tab, da de gennemsnitlige omkostninger er høje-
re end prisen. For at dække disse omkostninger er der derfor behov for et tilskud. 
 
Hvis der er positive eksterne effekter forbundet med produktionen, vil det for 
samfundet være hensigtsmæssigt, at der produceres endnu mere af varen end Q*. 
De positive eksternaliteter svarer til, at de samfundsøkonomiske gevinster ved at 
producere er højere end de privatøkonomiske gevinster. I figur A betyder det, at 
den samfundsøkonomiske marginale betalingsvillighed ligger over efterspørgsels-
funktionen, hvorved den optimale mængde bliver større, og den optimale pris 
bliver lavere. 

 
 
For både bus- og jernbaneselskaber er det konstateret, at der 
stadigvæk er stordriftsfordele i selve driften for mindre 
virksomheder, men at stordriftsfordelene i store virksom-
heder er udtømte, jf. Nash (2011) og Gagnepain mfl. 
(2011). En analyse af det britiske marked for bustrafik viser, 
at busoperatører med færre end 200 busser oplever stor-
driftsfordele, jf. Cowie og Asenova (1999). Også i jernbane-
sektoren er der tale om stordriftsfordele for mindre selska-
ber, mens statsejede jernbaneselskaber i de store europæiske 
lande oplever det modsatte, dvs. der vil være en gevinst ved 
at dele disse virksomheder op i flere, mindre enheder, jf. 
Sánchez og Villarroya (2000). Dette indikerer, at der er 
grundlag for et konkurrenceudsat marked på disse områder.  
 
For jernbaner er det konstateret, at en større udnyttelse af en 
given jernbanestrækning af samme operatør fører til lavere 
omkostninger. Dette skyldes, at der kræves betydelige 
investeringer i togmateriel, før driften kan påbegyndes, 
hvorfor de gennemsnitlige omkostninger vil falde, når der 
køres mere med samme materiel. Dette såkaldte “densitets-
afkast” betyder også, at introduktion af flere konkurrerende 
selskaber på samme rute for det meste vil føre til højere 
omkostninger, jf. Nash (2011). Ved megen trafik på en 
given strækning kan der dog være et rationale for flere 
operatører. 
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Der kan for jernbaneområdet være stordriftsfordele ved at 
samle drift samt infrastrukturudbygning og -vedligeholdelse 
i ét selskab. Drift af tog giver væsentlige informationer om, 
hvor der er behov for vedligeholdelse af banenettet. Ved-
ligeholdelse og opgraderinger kan også bedre planlægges og 
koordineres, når der kun er et selskab. Endvidere vil et 
samlet selskab også bedre kunne prioritere mellem forbed-
ringer af infrastruktur og drift, jf. Nash (2011).  
 
De hidtil nævnte stordriftsfordele gælder for virksomheden 
selv. Derudover er der en samfundsøkonomisk stordrifts-
fordel i den kollektive trafik, der ligger uden for virksom-
hederne, den såkaldte Mohringeffekt. En passager, der 
stiller sig ved sit første stoppested eller station uden at have 
set på køreplanen, vil typisk opleve ventetid, før næste bus 
eller tog kommer. Det samme gælder ved skift til andre 
ruter eller transportmidler i den kollektive trafik. Ventetid er 
en omkostning for den rejsende ligesom billetprisen, da 
tiden alternativt kunne være brugt på f.eks. arbejde eller 
fritidsaktiviteter. Ventetiden kan reduceres ved at mindske 
tiden mellem to busser eller tog på en given rute. En øget 
frekvens vil forkorte ventetiden, hvorfor en større drift med 
flere busser eller tog pr. time vil have en positiv effekt for 
passagererne, jf. Mohring (1972). Hvis der er meget lang tid 
mellem afgange, vil de fleste ikke bare stille sig ved deres 
første påstigningssted, men de vil derimod planlægge deres 
rejse. Derfor vil Mohringeffekten være mindre, da de rej-
sende i forvejen ikke venter længe ved deres første påstig-
ningssted. 
 
Eksternaliteter og sociale hensyn 
 
Transport medfører CO2-udledning, luftforurening, ulykker 
og trængsel, jf. afsnit V.2. Disse såkaldte eksternaliteter ved 
transport er en omkostning for samfundet, som den enkelte 
trafikant ikke tager med i sine overvejelser ved sit valg af 
transportmiddel. Optimal regulering kræver, at der lægges 
en afgift direkte på eksternaliteten. Dette kan i princippet 
gøres ved at pålægge kørselsafgifter, der er differentieret 
efter tid, sted og egenskaber ved transportmidlet.  
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Som beskrevet i afsnit V.2 er der forskelle på størrelsen af 
eksternaliteterne mellem transportmidler. Generelt er eks-
ternaliteterne pr. personkm lavere i den kollektive trafik end 
ved bilkørsel. Overflytning af bilister til den kollektive 
trafik vil derfor kunne mindske eksternaliteterne fra trans-
port.  
 
En del af befolkningen kan ikke opnå rådighed over egen 
bil, enten fordi de er for unge til at køre i bil, fordi de ikke 
har råd til en bil, eller fordi de af forskellige årsager ikke er 
i stand til at køre en bil. Sidstnævnte gælder f.eks. visse 
handicappede og ældre. Hensynet til disse grupper kan være 
en grund til at udbyde kollektiv trafik til en forholdsvis lav 
pris også i tyndtbefolkede områder eller på tidspunkter, 
hvor det ikke er profitabelt at udbyde transporten.  
 
Derudover kan personer have en betalingsvillighed for at 
opretholde et vist serviceniveau i den kollektive trafik for at 
sikre sig, at det altid er muligt for dem at transportere sig, 
når der af en eller anden grund ikke er mulighed for at køre 
i eget transportmiddel. Dette kaldes en optionsværdi af den 
kollektive trafik. 
 
Regulering 
 
Der er behov for at give tilskud til den kollektive trafik, 
fordi de privatøkonomiske omkostninger ved at producere 
trafikken er højere end den billetpris, der ud fra et sam-
fundsøkonomisk synspunkt er mest hensigtsmæssig, jf. boks 
V.2. Den samfundsøkonomisk optimale billetpris er den, der 
lige præcis dækker omkostningerne for at transportere én 
passager mere på turen, dvs. de marginale omkostninger. De 
marginale omkostninger er dog ganske lave, så længe der er 
pladser tilbage i bussen eller toget, og omfatter ikke udgif-
terne til anskaffelsen af materiellet og anlæggelsen af jern-
banen. Tilskuddet skal derfor dække forskellen mellem de 
marginale og de gennemsnitlige omkostninger, som dækker 
alle udgifter. 
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Fordi eksternaliteterne fra kollektiv trafik er lavere end fra 
biltrafik, vil der være en samfundsmæssig gevinst ved at 
flytte bilister til den kollektive trafik. Der er derfor behov 
for et tilskud, der afspejler forskellene i eksternaliteterne 
mellem transportmidlerne.  
 
Forskelle mellem eksternaliteter er dog kun en begrundelse 
for tilskud til den kollektiv trafik, så længe der ikke er 
kørselsafgifter eller andre afgifter og skatter, der dækker 
omkostningerne ved eksternaliteterne. Når der er sådanne 
afgifter eller skatter, vil forbrugerne tage eksternalitets-
omkostningerne med i deres overvejelser om, hvor meget de 
vil rejse, og hvilket transportmiddel de vil benytte.  
 
Mohringeffekten gør, at der ud fra et samfundsøkonomisk 
synspunkt skal være flere afgange i den kollektive trafik, 
end en privat operatør vil udbyde. Der bør derfor ydes 
tilskud til at øge frekvensen i den kollektive trafik. Derud-
over er sociale hensyn en vigtig politisk grund til at yde 
tilskud til den kollektive trafik. 
 
For at styre udbuddet af kollektiv trafik har man i Danmark 
og resten af Europa ofte valgt at danne offentligt ejede 
virksomheder inden for den kollektive persontrafik. Således 
var den europæiske jernbanesektor indtil 1990’erne domine-
ret af store statsejede virksomheder, der stod for både 
infrastruktur og drift. På markedet for bustrafik var der 
offentligt ejede virksomheder, men samtidig var der også en 
del privatejede. Samtidig blev der ydet tilskud til de offent-
lige selskaber, og investeringer blev skattefinansieret. Ideen 
bag offentligt ejede virksomheder er, at det offentlige ikke 
har profit, men samfundets velfærd som motiv. Der kan 
derfor styres efter at producere den fra samfundets side 
optimale mængde, som kan udbydes til en pris, der svarer til 
de marginale omkostninger. Staten kan så bære det direkte 
tab forbundet hermed. 
 
En ulempe ved offentligt ejede virksomheder, især hvis de har 
monopolstatus, er, at de ofte er mindre omkostningseffektive 
end private virksomheder, jf. Dewenter og Malatesta (2001) 
samt Megginson og Netter (2001). Årsagen er, at de ikke 
behøver at opnå en profit, hvorfor der er mindre fokus på 
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omkostningerne. Desuden er offentligt ejede virksomheder 
ofte ikke udsat for konkurrence, så der heller ikke er et mar-
kedspres for at optimere produktionen. Flere studier viser, at 
også i den kollektive trafik er offentligt ejede virksomheder 
mindre effektive end privatejede konkurrenceudsatte virksom-
heder, jf. f.eks. MARETOPE (2003) og Karlaftis (2010). 
 
Privatisering og konkurrenceudsættelse af den kollektive 
trafik vil derfor umiddelbart kunne føre til effektiviserings-
gevinster. Dette gælder især for selve trafikken, som ikke er 
et naturligt monopol. I mange lande er både bus- og (dele 
af) togtrafikken konkurrenceudsat. Undersøgelser tyder på, 
at dette har ført til besparelser på omkring 20-50 pct. i 
bustrafikken og omkring 20 pct. i togtrafikken, jf. Hensher 
og Wallis (2005), ECMT (2007) samt afsnit V.6 og V.7. 
 
I løbet af 1990’erne har de fleste EU-lande, blandt andet på 
grund af EU-krav, gennemført en adskillelse af jernbane-
infrastruktur og togdriften. Nogle lande har gennemført en 
fuld adskillelse i to separate organisationer, mens andre har 
adskilt de to funktioner i to selskaber under et holding-
selskab. Adskillelse af infrastruktur og togdrift ses som en 
betingelse for, at operatører kan konkurrere om togdriften 
på lige fod. En operatør, der også ejer infrastrukturen, kan 
modvirke andre operatører ved f.eks. at opkræve en høj pris 
for benyttelse af jernbanen. 
 
Som nævnt tidligere er der visse stordriftsfordele ved at 
samle togdrift samt vedligeholdelse og fornyelse af infra-
struktur i ét selskab. Flere analyser viser også, at en fuld 
adskillelse af jernbaneinfrastruktur og togdrift ikke nødven-
digvis fører til omkostningsbesparelser, jf. Cantos mfl. 
(2012) og Van de Velde (2012). Analyser tyder på, at 
resultatet afhænger af, hvor stor trafikintensiteten er på 
jernbanen. Et nyligt studie konkluderer, at adskillelse af 
infrastruktur og drift ikke har en stor effekt på omkostnin-
gerne ved gennemsnitlig trafikintensitet, mens adskillelse 
øger omkostningerne ved høj intensitet og mindsker dem 
ved lav intensitet, jf. Van de Velde mfl. (2012). Det anslås 
dog, at gevinsterne ved udlicitering er noget større end 
omkostningerne ved adskillelse af infrastruktur og togdrift, 
jf. OECD (2013).  
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For de dele af netværket hvor trafikken udliciteres til én 
operatør, kan det derfor være fordelagtigt at udlicitere både 
vedligeholdelse og fornyelse af infrastruktur samt togdrift i 
én pakke i stedet for at adskille disse funktioner. I de tilfæl-
de hvor flere operatører benytter samme infrastruktur, vil 
der dog af konkurrencehensyn være behov for adskillelse af 
infrastruktur og togdrift, jf. McNulty (2011). 
 
Konkurrencen i togtrafikken kan tage to former: Konkur-
rence på markedet eller konkurrence om markedet. Ved 
konkurrence på markedet giver myndighederne fri adgang 
til markedet, så alle, der vil, kan udbyde bus- eller togdrift. 
Alternativt kan operatører konkurrere om den eksklusive ret 
til at udbyde bus- eller togtrafik i et bestemt område eller på 
en bestemt linje, hvilket kaldes konkurrence om markedet. 
Dette er bedre kendt som udlicitering. Ved udlicitering 
byder operatører ind med, hvor meget tilskud de skal have 
for at køre ruterne. Ideen er, at konkurrencen sørger for, at 
tilskuddet begrænses til det lavest mulige beløb. 
 
Ved udlicitering kan kontrakterne udformes på to måder. 
Ved en bruttokontrakt får operatøren en på forhånd fastlagt 
betaling, som skal dække alle omkostningerne, mens udby-
deren får billetindtægterne. Ved en nettokontrakt får opera-
tøren en fast betaling, som er mindre end omkostningerne, 
men samtidig kan operatøren beholde billetindtægterne. 
Nettokontrakter kan derved give operatøren større incita-
ment til at øge antallet af passagerer, men øger også risiko-
en for operatøren. Et studie viser også, at omkostnings-
effektiviteten er større under netto- end bruttokontrakter, jf. 
Karlaftis (2010). 

V.4 Politiske mål og investeringer  

Siden 2000 er der kommet flere strategier på transport-
området med mål, der vedrører den kollektive trafik.  
VK-regeringen offentliggjorde i 2003 en plan for de næste  
ti års offentlige investeringer, herunder i transportinfrastruk-
tur. I 2009 blev der vedtaget en bred politisk aftale om “En 
grøn transportpolitik”. Aftalen indeholder blandt andet mål 
om væksten i den kollektive trafik og indførsel af kørsels-
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afgifter. Denne aftale var under SRSF-regeringen og vil 
også under SR-regeringen være det bærende element for 
den fremtidige udvikling af transportområdet i Danmark, 
herunder den kollektive trafik. SRSF-regeringen opstillede 
herudover flere mål for transportområdet i deres regerings-
grundlag fra 2011. I det følgende gennemgås og diskuteres 
nogle af de væsentlige politiske mål, som stadig er gældende. 
 
En grøn transportpolitik 
 
Infrastrukturkommissionen fremlagde i 2008 sin betænk-
ning, som indeholder en fremskrivning af vej- og bane-
trafikken samt overvejelser og anbefalinger om, hvordan 
investeringer i infrastruktur kan imødekomme den forvente-
de stigning i trafikken. Som nogle af de største udfordringer 
for transportinfrastrukturen frem mod 2030 nævner Infra-
strukturkommissionen blandt andet stigende trængsels-
problemer på vejnettet, begrænset banekapacitet i enkelte 
korridorer samt transportens effekter på klimaet, naturen og 
miljøet, jf. Infrastrukturkommissionen (2008). Som reaktion 
på betænkningen præsenterede VK-regeringen samme år sin 
vision for den fremtidige transport i oplægget “Bæredygtig 
transport – bedre infrastruktur”.  
 
Udspillet blev fulgt op af aftalen “En grøn transportpolitik” 
mellem alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten. 
Aftalen fastlægger de overordnede rammer og principper 
for udviklingen af en grøn transportpolitik, som også omfat-
ter den kollektive trafik. Nogle af de væsentligste visioner 
er: 

• Transportens CO2-udledning skal ned, og der skal 
gennemføres en grøn omlægning af bilbeskatningen 

• Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremti-
dens vækst i trafikken 

• Jernbanen skal være pålidelig, sikker og topmoderne 
• Broer, veje og jernbaner må ikke ødelægge uerstat-

telig natur 
 
Principperne i aftalen udmøntes i regi af Infrastruktur-
fonden, som blev oprettet i forbindelse med aftalen. Infra-
strukturprojekter for både vej og jernbane i perioden  
2009-20 er prioriteret ud fra finansieringsrammen i Infra-
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strukturfonden. Infrastrukturfonden blev oprettet i 2009 
med midler for 94 mia. kr. Heraf er ca. 40 pct. af midlerne 
reserveret til den kollektive trafik i form af investeringer i 
banenettet og puljer til blandt andet letbaneløsninger i 
Aarhus og København samt tiltag til forøgelse af antallet af 
buspassagerer. Den resterende del af puljen er primært 
reserveret til vejprojekter.  
 
Målet, om at den kollektive trafik skal løfte det meste af 
fremtidens vækst i trafikken, er senere blevet operationalise-
ret til, at togtrafikken som minimum skal fordobles fra  
6,5 mia. personkm i 2009 til 13 mia. personkm i 2030, mens 
bustrafikken skal stige med 50 pct. fra 3 til 4,5 mia. per-
sonkm i samme periode, jf. Transportministeriet (2009b). 
Ifølge Trafikstyrelsen (2013b) vil baggrundsvæksten og de 
besluttede baneprojekter føre til en stigning i togtrafikken til 
11,1 mia. personkm i 2030. For at nå målet om en fordob-
ling af togtrafikken, skal der derfor gennemføres tiltag, der 
kan føre til en vækst på yderligere 1,8 mia. personkm årligt.  
 
I efteråret 2013 indgik SRSF-regeringen en aftale med 
Enhedslisten og Dansk Folkeparti om oprettelsen af  
Togfonden DK. For nylig blev størstedelen af rammen på 
28,5 mia. kr. i Togfonden DK udmøntet til investeringer i 
elektrificering af hovedbanenettet i Danmark samt til gen-
nemførelse af Timemodellen på jernbanen, jf. aftale om “En 
moderne jernbane”. Hensigten med Timemodellen er at re-
ducere rejsetiden mellem de største byer i Danmark til én 
time, jf. boks V.3. Timemodellen anslås, at ville medføre en 
stigning i den kollektive trafik på 1,4 mia. personkm i 2030, 
men der er stadigvæk behov for yderligere tiltag for at nå 
målet om en fordobling af den kollektive trafik, jf. Trafik-
styrelsen (2013b) samt Trafikstyrelsen og Banedanmark 
(2013). I aftalen udmøntes de resterende midler i Togfonden 
DK til investeringer i en ny forbindelse til Billund, kortere 
rejsetider på de fleste regionale strækninger samt opgrade-
ringer inden for jernbanegodstransport.  
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Boks V.3 Timemodellen 

Timemodellen er en strategi for højhastighedstog. Visionen med modellen er at 
reducere rejsetiden til én time på hver af strækningerne København-Odense, 
Odense-Esbjerg, Odense-Aarhus samt Aarhus-Aalborg. Formålet med de kortere 
rejsetider er fra politikernes side at give de rejsende et større incitament til at 
vælge toget frem for bilen.  
 
Timemodellen laves i tre etaper: 
1. etape: København-Odense.  
2. etape: Aarhus-Aalborg 
3. etape: Odense-Aarhus 
 
Etapen Odense-Esbjerg kan opnås ved elektrificering af strækningen Lunderskov-
Esbjerg. 
 
Rammen for Togfonden DK er 28,5 mia. kr. Af rammen er ca. ¾ disponeret til 
Timemodellens tre etaper samt elektrificering af hovedbanenettet. 
 
Kilde: Trafikstyrelsen og Banedanmark (2013) og aftalen om “En moderne jernbane”.  

 
 
Hvor der for togtrafikken er flere investeringsprojekter i 
gang for at øge passagertilgangen, er der ikke en overordnet 
strategi for, hvordan stigningen på 50 pct. i bustrafikken 
skal opnås. Det er de enkelte trafikselskaber, der sætter egne 
projekter i gang for at øge passagerantallet. Et studie finder, 
at selv hvis der laves en meget ambitiøs og koordineret 
satsning på hele busområdet, vil det medføre en stigning i 
bustrafikken til 4,2 mia. personkm i 2030, hvilket er  
0,3 mia. personkm lavere end målet, jf. Danske Regioner, 
KL og Trafikselskaberne i Danmark (2011).  
 
Aftalen “En grøn transportpolitik” lægger op til at reducere 
trængsel, CO2-udledning og luftforurening som følge af 
transport via en provenuneutral grøn omlægning af bilbe-
skatningen. Omlægningen indebærer en sænkning af regi-
streringsafgiften på mindst 50 pct. og indførsel af kørsels-
afgifter. Da kørselsafgifter på bilkørsel medfører, at den 
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kollektive trafik bliver relativt billigere i forhold til biler, 
forventes det, at kørselsafgifter fører til vækst i den kollek-
tive trafik. Selvom VK-regeringen arbejdede på at indføre 
kørselsafgifter, blev der ikke fremlagt konkrete planer for 
kørselsafgifter i dens regeringsperiode, og aktuelt er der 
ikke planer om, at den nuværende regering vil indføre dem. 
 
I aftalen “En grøn transportpolitik” blev der afsat finansie-
ring til en landsdækkende trafikmodel, den såkaldte lands-
trafikmodel, der skal skabe et bedre grundlag for at vurdere 
de samlede konsekvenser af transportpolitiske initiativer. 
Landstrafikmodellen er udarbejdet i en første udgave og 
bliver allerede brugt af Transportministeriet til evaluering af 
større infrastrukturprojekter. Modellen er stadigvæk i en 
testversion, og der arbejdes på at afklare udestående problemer 
med henblik på at kunne frigive modellen til generel brug. 
 
Regeringsgrundlaget for SRSF-regeringen 
 
I regeringsgrundlaget for SRSF-regeringen omtales trængsel 
på vejene og forsinkede tog som faktorer, der mindsker 
mobiliteten og dermed betingelserne for vækst. Derudover 
nævnes, at det er nødvendigt at nedbringe forureningen fra 
transportsektoren, herunder CO2-udledningen.  
 
For at reducere faktorerne, der har negative konsekvenser 
for mobilitet og miljø, vil regeringen gøre det mere attrak-
tivt at bruge den kollektive trafik. Regeringen ville opnå 
dette ved blandt andet at indføre en betalingsring i Hoved-
stadsområdet. Indtægterne fra betalingsringen skulle bruges 
til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hoved-
stadsområdet. Der er som bekendt ikke indført en betalings-
ring i Hovedstadsområdet. 
 
I stedet er der afsat knap 300 mio. kr. årligt til nedsættelser af 
taksterne i den kollektive trafik i hele landet. Med den finansie-
ring, der er blevet stillet til rådighed, er det muligt enten at 
nedsætte taksterne i myldretiden med 5 pct. eller uden for 
myldretiden med 20 pct. Det er blevet vurderet, at takstnedsæt-
telsen i perioder uden for myldretiden vil kunne øge det sam-
lede passagertal med 3-4 pct., mens takstnedsættelsen i myl-
dretiden kun vil øge antallet af passager med i alt 0,5-1 pct., jf. 
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Transportministeriet (2012b). Regeringen valgte at nedsætte 
taksterne med 20 pct. i perioderne uden for myldretiden. I 
afsnit V.5 diskuteres, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at 
nedsætte taksterne i eller uden for myldretiden. 
 
Beslutningsgrundlaget for kollektive trafikprojekter 
 
Investeringer i transportinfrastruktur bør besluttes ud fra, 
om de giver samfundsøkonomiske gevinster. Det er vigtigt, 
at der anvendes ensartede forudsætninger for eksempelvis 
diskonteringsrenten og skatteforvridningstab, hvis det skal 
være muligt at sammenligne flere projekter over for hinan-
den. På transportområdet har Transportministeriet i en 
årrække givet retningslinjer for samfundsøkonomiske 
analyser for at sikre et sammenligneligt grundlag, jf. f.eks. 
Transportministeriet (2003) og Transportministeriet 
(2010a). Med udviklingen af Landstrafikmodellen er der 
kommet en unik mulighed for at kunne sammenligne effek-
ten af forskellige infrastrukturinvesteringer over hele landet.  
 
Flere undersøgelser viser, at omkostningerne ved vedtagne 
infrastrukturprojekter ofte undervurderes. Afvigelsen imel-
lem de estimerede og de faktiske omkostninger er forskelli-
ge for forskellige typer af infrastruktur. De faktiske om-
kostninger for vejprojekter er i gennemsnit omkring  
15-20 pct. højere end estimaterne, mens de for jernbane-
projekter er 16 pct. højere, jf. Nicolaisen (2012). I Trans-
portministeriets anlægsbudgettering fra 2007 indførte man 
principperne om erfaringsbaserede korrektionstillæg på  
30 pct. af basisoverslaget i forbindelse med beslutning om 
iværksættelse af projekter, jf. Transportministeriet (2010b). 
 
Der er ligeledes en tendens til, at de skønnede effekter af 
gennemførte infrastrukturprojekter for mængden af trafik er 
forkerte. For vejinfrastruktur estimeres forøgelsen af 
mængden af trafik typisk 10 pct. for lavt i forhold til det 
realiserede. For jernbaneprojekter er estimaterne for effek-
ten på trafikomfanget derimod typisk for høje. Et nyere 
studie viser, at overvurderingen er på 18 pct., jf. Nicolaisen 
(2012). I de fleste samfundsøkonomiske vurderinger af 
infrastrukturprojekter tages der højde for usikkerhed i 
mængden af trafik ved at lave følsomhedsanalyser.  
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Det er imidlertid ikke sikkert, at de konstaterede forskelle 
mellem vurderinger af omkostninger og trafikmængder og 
de realiserede størrelser stammer fra deciderede systemati-
ske fejlskøn. Samfundsøkonomiske vurderinger er behæftet 
med en del usikkerhed. Det betyder, at selvom vurderinger-
ne i gennemsnit er rigtige, vil der være tilfælde, hvor den 
enkelte vurdering enten er for høj eller for lav. Projekter 
med god samfundsøkonomisk rentabilitet har en større 
sandsynlighed for at blive gennemført. Derfor vil projekter, 
hvor den samfundsøkonomiske vurdering tilfældigvis er for 
høj, have en større sandsynlighed for at blive gennemført 
end de, hvor vurderingen tilfældigvis er for lav. Foretages 
en analyse, hvor vurderingen før projektets start sammen-
lignes med de realiserede værdier, kan det konstateres, at 
der har været en fejlvurdering. Der er dog ikke tale om en 
systematisk (optimistisk) fejlvurdering. Der kan derfor 
stilles spørgsmålstegn ved anvendelse af korrektionstillæg 
for omkostninger eller trafikvurderinger. Følsomhedsanaly-
ser på disse områder bør dog altid gennemføres. 
 
For at kunne vurdere projekters rentabilitet opgøres enten 
den interne rente eller nettonutidsværdier (NNV) i de sam-
fundsøkonomiske analyser. Den interne rente angiver det 
årlige samfundsøkonomiske afkast af investeringen. Et 
projekt er samfundsøkonomisk rentabelt, hvis den interne 
rente er højere end diskonteringsrenten. Finansministeriet 
har angivet, at der skal anvendes en diskonteringsrente på  
4 pct. over de første 35 år til sådanne analyser, jf. Finans-
ministeriet (2013). Ved rentable projekter overgår de frem-
tidige gevinster de nuværende og fremtidige omkostninger, 
hvilket betyder, at NNV af projektet er større end nul.  
 
Anlæggelse af ny infrastruktur er omkostningstungt. Derfor 
er det samfundsøkonomiske afkast af etablering af ny 
infrastruktur til kollektiv trafik langt oftere negative end 
projekter, som har til formål at udvide eller opgradere 
allerede eksisterende infrastruktur, jf. Produktivitetskom-
missionen (2014). Etablering af ny infrastruktur kan kun 
svare sig, hvis gevinsterne fra anlæggelsen er meget høje, 
f.eks. i områder med megen trængsel. Eksempelvis er den 
interne rente for udbygningen af Metrocityringen beregnet 
til 3 pct. for den mest rentable etape, mens den for letbaner i 
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Aarhus og København er beregnet til henholdsvis 1,3 og  
2,8 pct., jf. Transport- og Energiministeriet mfl. (2005), 
Letbanesekretariatet (2011) og Transportministeriet 
(2010c). En analyse af banebetjening til Billund finder, at 
antallet af passagerer skal være over tre gange så højt som 
anslået, før det bedste løsningsforslag ville vurderes sam-
fundsøkonomisk rentabelt, jf. Trafikstyrelsen (2012). 
 
Der er stor forskel på den interne rente både mellem projek-
ter og inden for de enkelte projekter i den kollektive trafik. 
Fokuseres f.eks. på elektrificeringsprogrammet varierer den 
beregnede interne rente for de enkelte deletaper fra 2,9 pct. 
for strækningen Aarhus-Aalborg til 10,3 pct. for Fredericia-
Aarhus, jf. Banedanmark (2011). Den interne rente for hele 
elektrificeringen er beregnet til ca. 5 pct. Det er også tilfæl-
det for signalprogrammet, hvor den interne rente varierer 
mellem 0 og 30 pct. for de forskellige deletaper i projektet, 
jf. Banedanmark (2012). For elektrificering og signal-
programmet giver det dog typisk ikke mening kun at gen-
nemføre investeringer på enkelte strækninger, da det kræver 
en sammenhængende infrastruktur på hele strækningen. Der 
kan være andre projekter, hvor det kan give mening kun at 
gennemføre dele af investeringen.  
 
Timemodellen har samlet set en forventet samfundsøkono-
misk forrentning på 6 pct. med et 30 pct. korrektionstillæg 
og er dermed forventeligt samfundsøkonomisk rentabel, jf. 
Trafikstyrelsen og Banedanmark (2013). Timemodellen er 
rentabel selv med et omkostningskorrektionstillæg på  
50 pct. Det kan dog diskuteres, om det er relevant at have et 
korrektionstillæg på omkostninger, jf. tidligere diskussion. 
Hvis korrektionstillægget ikke lægges til omkostningerne, 
vil det trække i retning af, at investeringen bliver mere 
rentabel. Der er ikke offentliggjort en samfundsøkonomisk 
beregning for hver deletape af modellen. Det er plausibelt, 
at nogle strækninger er mere rentable end andre, og at der 
måske er nogle strækninger, hvor det ikke samfundsøkono-
misk kan begrundes at investere i at forkorte rejsetiden.  
 
Flere forudsætninger i basisberegningen af den samfunds-
økonomiske analyse af Timemodellen er ikke veldokumen-
terede eller afviger fra andre analyser. Blandt andet er der i 
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basisberegningen ikke medtaget effekter af overflytning af 
bilister, og nettoafgiftsfaktoren er sat lavere end i andre 
analyser udført for staten. Herudover afviger passagersam-
mensætningen i beregningen væsentligt fra den gennemsnit-
lige passagersammensætning. Eksempelvis er det i bereg-
ningen antaget, at 40 pct. af persontransporten foretages 
med erhvervsformål, hvilket er en væsentlig højere andel 
end i den nuværende trafik. Selv hvis det antages, at al 
persontransport med erhvervsformål sker i fjerntrafikken vil 
det kun udgøre ca. 22 pct. af persontransporten i fjerntrafik-
ken. En andel på 40 pct. med erhvervsformål virker derfor 
meget højt. En anden sammensætning af personkørsel vil 
påvirke rentabiliteten gennem reducerede tidsgevinster og 
arbejdsudbudseffekter. Medtages disse forhold i beregnin-
gerne, bliver økonomien for etaper af Timemodellen, der 
finansieres gennem Togfonden DK forringet, men projektet 
har stadigvæk en god samfundsøkonomisk rentabilitet.4 
 
Er mål og virkemidler hensigtsmæssige? 
 
En forventet stigning i trafikken fordrer investeringer i 
transportinfrastruktur. Investeringerne skal målrettes sådan, 
at de billigst muligt kan opfange stigningen i trafikken 
under hensyntagen til dels den privatøkonomiske forrent-
ning, dels trafikkens eksterne omkostninger, herunder 
trængsel, ulykker og miljøpåvirkning, så der opnås en 
samfundsøkonomisk forrentning på eller over en normal 
kapitalforrentning.  
 
Ved opstilling af mål på transportområdet er det vigtigt at 
forholde sig til, om de er målrettet en markedsfejl, og om 
omkostningerne ved målopnåelse står i rimelig forhold til 
eksernalitetsomkostningen. Der skal også tages højde for 
samspil med andre mål og miljøpåvirkninger, og målene 
skal være konkrete, målbare og have en klar tidsfrist. Det er 
også vigtigt, at målet giver mest mulig fleksibilitet i valget 
af virkemidler, jf. De Økonomiske Råd (2012). 
 

 
4) Beregningerne er nærmere dokumenteret i et baggrundsnotat, 

som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretari-
at. 
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For at reducere eksternaliteter fra vejtrafikken har regerin-
gen et mål om, at størstedelen af den fremtidige vækst i 
trafikken skal ske i den kollektive trafik. Men dette er ikke 
direkte rettet mod de basale involverede eksternaliteter. 
Kørselsafgifter vil derimod være en mere direkte måde at 
regulere eksternaliteter fra vejtrafikken, da en sådan afgift 
vil regulere direkte på eksternaliteterne, jf. De Økonomiske 
Råd (2013). Kørselsafgifter er endvidere den eneste effekti-
ve metode til at nedbringe trængslen, jf. Trængselskommis-
sionen (2013). Kørselsafgifter vil sandsynligvis have den 
effekt, at en del personkm flyttes over i kollektiv trafik.  
 
På grund af usikkerheder om størrelsen af omkostninger til 
anlæg, drift og vedligehold har både den tidligere  
VK-regering og den nuværende regering afvist at indføre 
kørselsafgifter, der afspejler vejtrafikkens eksterne omkost-
ninger. Regeringen har endvidere afvist at sætte forsøg med 
kørselsafgifter i gang, som ellers er anbefalet fra flere sider, 
jf. Trængselskommissionen (2013), De Økonomiske Råd 
(2013) og Produktivitetskommissionen (2014). Kørsels-
afgifter vil trække i retning af øget brug af den kollektive 
trafik, da den bliver relativt billigere at bruge i forhold til 
biler. 
 
Målet, om at den kollektive trafik skal løfte det meste af den 
fremtidige vækst i trafikken, er konkretiseret til, at tog-
trafikken målt i personkm som minimum skal fordobles i 
perioden 2009-30, mens målet for bustrafikken er en stig-
ning på 50 pct. i samme periode. Der foreligger imidlertid 
ingen analyser af, hvorfor netop denne fordeling er optimal, 
og det er derfor uklart, om fordelingen er hensigtsmæssig. 
 
For at kunne opnå målet om passagerstigninger i tog og bus 
kræves en koordineret indsats både i og mellem de to trans-
portformer. Regeringen har med Timemodellen og andre 
investeringer i jernbaneinfrastruktur en strategi for jern-
baneområdet. På busområdet er det de enkelte kommuner 
og regioner, der gennem trafikselskaberne skal igangsætte 
projekter, der kan øge persontransporten. Der foreligger 
derfor ikke en samlet strategi for hele landet for, hvordan og 
på hvilke strækninger stigningen i transporten skal hentes.  
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Hvis politikernes mål med strategier på transportområdet er 
at reducere de negative effekter fra hele sektoren, er det 
ikke nok kun at lave strategier for dele af den. Eksempelvis 
er kørselsafgifter en hensigtsmæssig regulering af trængsel 
på vejnettet, mens indførsel af differentierede priser i den 
kollektive trafik kan reducere trængslen i transportmidlerne 
og dermed udjævne efterspørgslen efter transport over hele 
døgnet og mindske behovet for investeringer i materiel. En 
sådan løsning har Produktivitetskommissionen netop anbe-
falet, jf. Produktivitetskommissionen (2014). De investerin-
ger, der laves i transportsektoren, skal tænkes med i den 
fælles strategi, så de bliver lavet der, hvor de har størst 
effekt. 
 
Udover beslutninger på et uhensigtsmæssigt grundlag er der 
flere tilfælde, der viser, at beslutningstagerne ikke altid 
følger de samfundsøkonomiske analyser, der er lavet på de 
enkelte tiltag. Det skyldes, at beslutninger om investeringer 
i infrastruktur er en politisk proces. Det er f.eks. besluttet i 
både Aarhus og København at etablere letbaner, selvom 
analyser har vist, at det årlige afkast er lavt. Herudover har 
en analyse vist, at et busalternativ til letbanen i København 
samfundsøkonomisk er en meget mere optimal løsning, jf. 
Transportministeriet (2010c). Endelig er det netop besluttet 
at lave en banebetjening til Billund, selvom den samfunds-
økonomiske analyse viser, at dette er meget urentabelt, jf. 
Trafikstyrelsen (2012). 

V.5 Tilskud 

Ud fra økonomisk teori kan der peges på stordriftsfordele, 
Mohringeffekten og forskelle i eksternaliteter mellem 
biltrafikken og den kollektive trafik som grunde til at give 
tilskud til den kollektive trafik, jf. afsnit V.3. Forskelle i 
eksternaliteterne er dog kun en begrundelse, så længe denne 
forskel ikke er udlignet på anden vis, eksempelvis via 
målrettede kørselsafgifter. I dette afsnit præsenteres resulta-
ter fra en analyse der ser på, om det nuværende tilskuds-
niveau for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet kan 
begrundes ud fra de tre ovennævnte argumenter, givet den 
øvrige beskatning.  
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Analyse af tilskudsniveauet i Hovedstadsområdet 
 
Til analysen anvendes en model udviklet af Parry og Small 
(2009), jf. boks V.4. I den oprindelige anvendelse, er mo-
dellen brugt til at analysere tilskudsniveauet for den kollek-
tive trafik i Los Angeles, Washington, D.C. og London. 
Modellen kan håndtere både bus-, tog- og biltrafik. Model-
len belyser, om niveauet for tilskud til de forskellige former 
for kollektiv trafik kan begrundes ud fra forskelle i ekster-
naliteter mellem biltrafikken og den kollektive trafik samt 
stordriftsfordele i den kollektive trafik. Særligt på grund af 
sidstnævnte, er modellen kun velegnet til at se på tilskuds-
niveauerne i større byområder. Det er derfor valgt at se på 
Hovedstadsområdet, dels fordi der her er et veludviklet bus- 
og tognet, og dels fordi der her er betydelig trængsel. Sam-
tidig er der forholdsvis gode data for Hovedstadsområdet. 
 
Modellen er primært udarbejdet til at analysere, hvorvidt det 
nuværende tilskudsniveau er passende ud fra de ovenfor 
nævnte argumenter. Der kan også udledes et skøn for det 
optimale tilskudsniveau, men skønnet bliver usikkert, når 
det beregnede optimale niveau ligger langt fra det nuværen-
de tilskudsniveau. Det er derfor valgt primært at fokusere på 
en analyse af det nuværende tilskudsniveau. I modellen 
tages infrastrukturen som givet. Analysen kan derfor ikke 
direkte belyse, hvorvidt investeringer i infrastruktur i den 
kollektive trafik vil føre til gevinster for samfundet.5  

 
5) Analysen er nærmere dokumenteret i et baggrundsnotat, som kan 

fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Boks V.4 Modellen 

Parry og Small (2009) har udviklet en model, der er beregnet til at beskrive per-
sontransport med bil, bus og jernbane i byer, og de har anvendt modellen til at 
lave en analyse af tilskudsniveauet for den kollektive trafik i Los Angeles, Wash-
ington, D.C. og London. Til nærværende analyse er modellen tilpasset Hoved-
stadsområdet i Danmark. I modellen skelnes mellem myldre- og ikke-
myldretidstrafik. Til hver transportform (og hver tidsperiode) er knyttet en beskri-
velse af de relevante eksternaliteter i form af forurening, trængsel og ulykker.  
 
Forbrugerne antages at maksimere deres nytte ved at vælge transportomfang 
og -middel, mens de tager eksternaliteterne og priserne ved at rejse med de for-
skellige transportmidler som givet. For bilister består rejseomkostningerne af 
brændstofudgifter og rejsetiden. Sidstnævnte bliver påvirket af, hvor meget 
trængsel der er på vejene. For rejsende i den kollektive trafik består rejseomkost-
ningerne af billetprisen, selve rejsetiden i transportmidlet, tiden brugt på at kom-
me frem til første påstigningssted, ventetiden ved påstigning og skift samt gener 
fra andre passagerer i transportmidlet. For busrejser påvirkes rejsetiden af trængs-
len, mens det antages, at der ikke er trængsel på jernbanen. 
 
Omkostningerne for operatører i den kollektive trafik består af faste og variable 
omkostninger. For busser medtages kun variable omkostninger, mens de faste 
omkostninger for tog består af omkostninger ved at drive stationer mv. De variab-
le omkostninger består af lønomkostninger og af omkostninger forbundet med 
transportmidlet, som f.eks. brændstof- og vedligeholdelsesomkostninger samt 
afskrivninger. Det antages, at omkostningerne er højere i myldretiden end uden 
for myldretiden, blandt andet fordi det antages, at lønomkostningerne er højere i 
myldretiden, og fordi det antages, at materiel anskaffes i forhold til myldretids-
kørsel og er til rådighed for kørsel uden for myldretiden til meget lave eller ingen 
omkostninger. 
 
Da der gives tilskud til den kollektive trafik, er billetprisen lavere end omkostnin-
gerne for operatørerne. Lavere billetpriser betyder, at der rejses mere med den 
kollektive trafik. Hvor meget mere der rejses med den kollektive trafik, når billet-
prisen falder, afhænger af priselasticiteten. I analysen er det antaget, at en nedsæt-
telse af billetprisen med 10 pct. for ét transportmiddel i én periode vil øge kørslen 
i det segment med 5,9 pct. Af denne tilgang er omkring 17 pct. bilister, 4 pct. 
cyklister og 1 pct. fodgængere, der skifter til den kollektive trafik. 30 pct. skyldes 
overflytning fra den anden form for kollektiv trafik i samme periode, mens 10 pct. 
skyldes overflytning fra det samme transportmiddel i den anden periode.  



V.5 Tilskud 

 225 

Boks V.4 Modellen, fortsat 

De resterende 38 pct. skyldes nye rejser, jf. baggrundsnotat, som kan fås ved hen-
vendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
 
Som reaktion på et stigende antal rejser med den kollektive trafik kan operatører-
ne vælge enten at lade belægningsgraden stige eller at øge afgangsfrekvensen ved 
at indsætte mere materiel. I modellen er det antaget, at operatørerne opfanger to 
tredjedel af stigningen i antallet af passagerer ved at indsætte mere materiel, mens 
den sidste tredjedel slår ud i en højere belægningsgrad. Omkostningerne ved en 
given stigning i antallet af passagerer øges, jo mere det vælges at indsætte ekstra 
materiel.  
 
Modellens primære formål er at vurdere effekten af ændringer i tilskudsniveauet. 
De samfundsøkonomiske gevinster ved den kollektive trafik opgøres i modellen 
ved at sammenholde nytten for forbrugerne med de samlede omkostninger for 
forbrugerne og for operatørerne. Desuden tages der højde for omkostningerne ved 
eksternaliteterne fra de forskellige transportformer. Der er tale om en velfærds-
forbedring, når nettogevinsterne for forbrugerne i form af blandt andet mindre 
trængsel og lavere priser overstiger omkostningerne ved at udbyde mere kollektiv 
trafik.  
 
Velfærdseffekterne af et øget tilskud – og dermed lavere takster – på kollektiv 
trafik kan opdeles i fire komponenter. Først er der forskellen mellem de marginale 
omkostninger ved at producere kollektiv trafik og billetprisen. Da billetprisen i 
udgangspunktet er lavere end de marginale omkostninger giver denne komponent, 
en øget omkostning ved at levere mere kollektiv trafik. Den anden komponent er 
knyttet til tidsforbruget. I den kollektive trafik omfatter dette reduktionen i vente-
tid for de rejsende, dvs. Mohringeffekten, fordi operatørerne indsætter flere busser 
og tog, minus den ekstra trængsel i den kollektive trafik grundet en højere belæg-
ningsgrad. Den tredje komponent omfatter den samlede effekt af mindskede eks-
ternaliteter fra vejtrafikken pga. overflytning af bilister til den kollektive trafik og 
de øgede eksternaliteter pga. øget kollektiv trafik. Den sidste komponent består af 
effekter fra overflytning inden for den kollektive trafik. Hvis eksempelvis billet-
prisen nedsættes for tog i myldretid, vil det tiltrække rejsende der ellers rejste med 
bus i myldretiden eller med tog uden for myldretiden. Det mindsker belægnings-
graden og passagerindtægterne uden for myldretiden. Operatørerne vil reagere 
herpå ved at indsætte færre busser og tog. Dette mindsker omkostningerne for 
operatørerne og eksternaliteterne, men øger også ventetiden for de rejsende. 
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Modellen tager højde for forskellige faktorer. Stordrifts-
fordele og eksternaliteter varierer med tidspunkt, område og 
type af kollektiv trafik. Eksempelvis er den positive træng-
selseffekt ved at overflytte bilister til kollektiv trafik størst i 
myldretiden, og Mohringeffekten vil være større uden for 
myldretiden, hvor afgangsfrekvensen som udgangspunkt er 
relativ lav. Samtidig bidrager kørsel i kollektive transport-
midler også til trængsel og miljøforurening, hvor buskørsel 
generelt medfører større eksternaliteter end togkørsel, jf. 
afsnit V.2. Herudover medfører flere passager i den kollek-
tive trafik mere trængsel i transportmidlet og større tids-
omkostninger ved på- og afstigning. I modellen ses der 
derfor separat på tog og bus både i og uden for myldretiden.  
 
Det er endvidere af betydning, at operatørernes reaktion på 
en ændring i efterspørgslen efter kollektiv trafik påvirker 
det hensigtsmæssige tilskudsniveau.6 Operatørerne kan 
vælge enten at øge antallet af afgange eller lade belægnin-
gen stige. For eksempel vil en øget belægningsgrad reduce-
re eksternaliteter pr. personkm fra den kollektive trafik, 
mens flere busser og tog vil øge hyppigheden af afgange og 
dermed øge gevinsterne pga. kortere ventetider. I basis-
beregningen er det antaget, at operatørerne opfanger to 
tredjedel af en stigning i efterspørgsel ved at øge antallet af 
afgange, hvilket kræver mere materiel, og for en tredjedel 
ved at lade belægningsgraden stige.  
 
Øget tilskud til den kollektive trafik vil tiltrække flere 
passagerer. Delvis vil det handle om nye rejser, der ikke 
ville være foretaget før, og delvis handler det om overflyt-
ning fra andre transportmidler. Hvor mange nye passager og 
hvor stor overflytningen fra andre transportmidler er, af-
hænger af hvor meget, der reageres på en prisændring. Til 
analysen er det antaget, at en nedsættelse af billetprisen med 
10 pct. vil øge kørslen i den kollektive trafik med 5,9 pct. 
Det er relativt målt især cyklister og fodgængere, der over-
flyttes til den kollektive trafik ved en takstnedsættelse, mens 
bilister reagerer i mindre grad. En takstnedsættelse på  

 
6) I Danmark vil operatørerne ikke selv reagere på en ændring i 

efterspørgslen, men er det kommunerne og regionen der fastlæg-
ger niveauet for den kollektive trafik. 

Grunde til tilskud 
varierer over tid, 
område og type af 
kollektiv trafik 

Operatørernes 
reaktion påvirker 
tilskudsniveau 

Overflytning fra 
andre  
transportmidler 



V.5 Tilskud 

 227 

10 pct. fører således til en reduktion i cykeltrafikken med 
1,1 pct., en reduktion af gangture med 0,8 pct., og en reduk-
tion af biltrafikken med 0,5 pct. Da andelen af biltrafik er 
meget højere end andelen af cykel- og fodgængertrafik, vil 
der dog stadigvæk være flere bilister end cyklister og fod-
gængere, der flyttes over i den kollektive trafik. 
 
I modellen tages der højde for, at nogle af de eksterne 
omkostninger ved biltrafik allerede er helt eller delvist 
internaliseret gennem afgifter på brændstof og registrerings-
afgifter. Omkostningerne fra eksternaliteter skal korrigeres 
for sådanne afgifter. Når afgifterne svarer til omkostninger-
ne fra eksternaliteterne, er disse ikke længere et argument 
for at yde tilskud til den kollektive trafik. Internalisering 
gennem brændstof- og bilpriser er dog ikke optimal, da den 
ikke differentierer i forhold til tidspunkt og lokalitet, jf.  
De Økonomiske Råd (2013). 
 
For at vurdere det nuværende tilskudsniveau er effekterne 
beregnet ved en marginal reduktion i billetprisen på én øre 
pr. personkm i forhold til det nuværende niveau, jf. tabel 
V.6. Velfærdseffekterne i tabellen er præsenteret i øre pr. 
initial antal personkm. Beregningerne laves for ét trans-
portmiddel for én periode ad gangen, hvorfor der er tale om 
fire separate beregninger. Når billetprisen sænkes, vil flere 
benytte den kollektive trafik. I modellen antages det, at 
operatørerne reagerer på den øgede efterspørgsel dels ved at 
indsætte flere tog eller busser og dels ved at lade belæg-
ningsgraden stige. 
 
Beregningen forudsætter, at det er muligt at differentiere 
priserne i den kollektive trafik efter transportmiddel og 
periode. Også i praksis er en sådan differentiering mulig. 
For eksempel gør rejsekortet det muligt at differentiere 
billetpriserne på forskellige måder. Et eksempel herpå er, at 
den eksisterende takstnedsættelse på 20 pct. i den kollektive 
trafik uden for myldretiden i Hovedstadsområdet kun gæl-
der for rejsende med rejsekortet. Alternativt kan der anven-
des særlige biletter og klippekort, som det f.eks. gøres i 
Midttrafik, for at opnå takstnedsættelsen på 20 pct. uden for 
myldretiden.  
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Tabel V.6 Effekter af reduktion på 1 øre i billetpris i Hovedstadsområdet 

   
Tog 

 
Bus 

      Myldretid 
Ikke  

myldretid 
 

Myldretid 
Ikke 

myldretid 
 --------------------  Pct. af gennemsnitsomk.  ------------------ 
Nuværende tilskud 54 24 

 
49 40 

 -------------------------  Øre pr. personkm  ---------------------- 
Marginale velfærdseffekter 0,04 0,34 

 
-0,05 1,30 

heraf tilskudsbehov -0,18 0,12 
 

-0,18 -0,07 
         Mohringeffekt, mfl. 0,09 0,79 

 
0,41 1,70 

         eksternaliteter  0,19 0,07 
 

-0,16 -0,18 
         anden kollektiv trafik -0,05 -0,64 

 
-0,11 -0,15 

Anm.: Effekterne er opgjort i 2012-øre pr. initial antal personkm, de enkelte elementer forklares i 
hovedteksten. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Det nuværende tilskudsniveau er beregnet som forskellen 
mellem billetindtægter og de gennemsnitlige omkostninger 
for udbyderne af den kollektive trafik. Tilskudsniveauet er 
højere i myldretiden end uden for myldretiden, hvilket 
skyldes højere gennemsnitsomkostninger i myldretiden for 
begge transportmidler, mens billetprisen er antaget at være 
ens i de to perioder.7 De højere omkostninger i myldretiden 
skyldes især, at omkostningerne for materiel er indregnet i 
denne periode, da det antages, at kørsel i myldretiden be-
stemmer, hvor meget materiel der skal anskaffes. En højere 
belægningsgrad i myldretiden mindsker derfor det beregne-
de tilskudsniveau i myldretiden. Samlet set er effekten af 
højere materielomkostninger i myldretiden dog større end 
effekten af en højere belægningsgrad.  
 
I tabel V.6 er de totale marginale velfærdseffekter opdelt i 
fire separate effekter. Positive tal angiver en samfunds-
økonomisk gevinst, mens negative tal angiver en omkost-

 
7) Det har ikke været muligt at få en opdeling af billetpriser over de 

to perioder. Da de fleste periodekortholdere rejser i myldretiden, 
og prisen for et periodekort er forholdsvis lav, vil det reelle til-
skud i myldretiden sandsynligvis være højere. 

Højere tilskud i 
myldretid  
afspejler højere 
omkostninger 

Tilskudsbehov 
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ning. Den første er tilskudsbehov, som angiver forskellen 
mellem omkostningerne ved at opfange den ekstra kørsel, 
dvs. de marginale omkostninger, og billetprisen. Hvis 
billetprisen er lavere end de marginale omkostninger, vil der 
være en omkostning ved at øge kørslen i den kollektive 
trafik.  
 
Den anden effekt er gevinsterne fra forkortet ventetid på 
grund af, at der indsættes mere materiel, dvs. Mohring-
effekten. Der indregnes i denne effekt også den ekstra 
trængsel, der opstår i den kollektive trafik på grund af flere 
passagerer. Eksternaliteter angiver gevinsten ved at over-
flytte passagerer fra biltrafikken til den bestemte form for 
kollektiv trafik pr. periode.  
 
Den sidste effekt er gevinsterne ved at overflytte passagerer 
i den kollektive trafik. I modellen antages det, at en takst-
nedsættelse i et kollektivt transportmiddel i én periode også 
tiltrækker passagerer fra samme transportmiddel i den 
anden tidsperiode og fra det andet transportmiddel i samme 
periode. En takstnedsættelse i tog i myldretiden vil derfor 
tiltrække togpassagerer, der normalt rejser uden for myldre-
tiden, og buspassagerer fra myldretiden. Om overflytning 
giver en samfundsmæssig gevinst afhænger af en del fakto-
rer, f.eks. forskelle i eksternaliteter og omfanget af stor-
driftsfordelene. En overflytning af passagerer fra bus til tog 
vil generelt mindske eksternaliteterne. På den anden side vil 
det føre til, at der indsættes færre busser, hvilket vil øge 
ventetiden for buspassagererne. 
 
En reduktion på én øre i den nuværende billetpris vil for alle 
transportformer og tidspunkter, med undtagelse af bus i 
myldretiden, være velfærdsforbedrende. Gevinsten varierer 
fra 0,04 øre pr. personkm for tog i myldretiden til 1,30 øre 
pr. personkm for bus uden for myldretiden. Det vil medføre 
et lille velfærdstab på 0,05 øre pr. personkm at reducere 
billetprisen med én øre pr. personkm for bus i myldretiden. 
Resultatet indikerer, at det nuværende tilskudsniveau i 
myldretiden for både tog og bus er nogenlunde hensigts-
mæssig, mens der vil være en betydelig samfundsmæssig 
gevinst ved at øge tilskudsniveauet uden for myldretiden.  
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Reduktionen i billetprisen medfører en direkte omkostning i 
bustrafikken og i tog i myldretiden. Dette skyldes, at om-
kostningerne ved at udbyde en personkm mere er højere end 
billetprisen. For tog uden for myldretiden er billetprisen dog 
højere end de marginale omkostninger, hvorfor der er en 
direkte gevinst ved en lavere billetpris.  
 
Den væsentligste grund, til at der vil være en gevinst ved et 
øget tilskudsniveau uden for myldretiden, er, at der er en 
stor positiv Mohringeffekt på henholdsvis 0,79 og 1,70 øre 
pr. personkm for tog og bus. Dette skyldes, at frekvensen er 
lavere uden for myldretiden end i myldretiden, dvs. at der i 
udgangspunktet kører færre busser og tog pr. time. Derfor er 
ventetiden – både for at komme på den første tur og ved et 
eventuelt efterfølgende skift – længere uden for end i myl-
dretiden. En reduktion i billetprisen vil resultere i flere 
rejser med den kollektive trafik. Det er antaget, at operatø-
rerne reagerer på den øgede efterspørgsel ved at øge antallet 
af afgange, hvorved ventetiden forkortes, hvilket giver en 
stor velfærdsgevinst. Effekterne på ventetiden (Mohring-
effekten) er afhængige af antagelsen om, hvor mange ekstra 
busser der indsættes, som reaktion på stigningen i efter-
spørgslen. Hvis operatørerne vælger ikke at indsætte flere 
busser, vil denne velfærdsgevinst ikke blive opnået. 
 
De marginale eksternalitetsgevinster er derimod ret små og 
for busser endda negative. Den lave effekt skyldes til dels, 
at kun få bilister vil blive overflyttet til den kollektive trafik 
ved en takstnedsættelse. Som nævnt før vil en takstnedsæt-
telse i den kollektive trafik på 10 pct. kun føre til en reduk-
tion i biltrafikken med 0,5 pct., hvilket vil have en ubetyde-
lig effekt på trængslen og miljøet. Den negative effekt for 
bus opstår af to årsager. For det første fører takstnedsættel-
sen til flere ture i bussen, som operatørerne reagerer på ved 
at indsætte flere busser. Da busser også forårsager trængsel 
og miljøforurening, medfører dette en øget omkostning. For 
det andet udgør overflytningen af bilister til bus kun en lille 
del af stigningen i bustrafikken, idet langt den største del af 
den øgede transport udgøres af nye ture. Alt i alt betyder 
det, at takstnedsættelsen for busser kun fører til en lille 
reduktion i trængsel og miljøforurening fra bilkørsel, mens 
der samtidig er en stigning i trængsel og miljøforurening, på 
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grund af, at der indsættes flere busser. Kun for tog i myldre-
tiden er der en væsentlig positiv effekt på trængsel og miljø. 
 
Velfærdseffekten fra overflytning fra andre kollektive 
transportmidler er negativ i alle tilfælde og er relativ stor for 
tog uden for myldretiden. Grunden er, at der er en forholds-
vis lang ventetid i buskørslen. Når taksten for togkørsel 
uden for myldretiden nedsættes, vil der ske en overflytning 
af passagerer fra bus til tog. Det er antaget, at busoperatø-
rerne vil reagere på en sådan reduktion i efterspørgsel, ved 
at reducere antallet af afgange, hvilket øger ventetiden, og 
derved giver større omkostninger for buspassagererne. 
 
Modellen kan også give et skøn for det optimale tilskuds-
niveau. Skønnet bliver dog meget usikkert, når det ligger 
langt fra det oprindelige tilskudsniveau. Det skal derfor 
mere ses som en indikation af, om tilskudsniveauet skal 
ændres meget og i hvilken retning, end som en præcis 
beregning af, hvad niveauet bør være. For både tog og bus i 
myldretiden afviger det optimale niveau ikke væsentligt fra 
det nuværende, hvilket bekræfter resultatet fra den margina-
le analyse diskuteret før. For tog og bus uden for myldre-
tiden skønnes et optimalt tilskudsniveau på henholdsvis 
omkring 60 og 90 pct. mod de nuværende henholdsvis  
24 og 40 pct. Resultatet indikerer, at der sandsynligvis vil 
være en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst ved at øge 
tilskuddet uden for myldretiden. 
 
Ved større trængsel på vejene vil der umiddelbart være 
større gevinster ved at overflytte bilister til den kollektive 
trafik.  Det gælder dog kun for togtrafik, da togtrafik ikke 
medfører trængsel på vejene. Ved øget trængsel, vil de 
marginale trængselsomkostninger ved buskørsel også stige. 
Øget tilskud til bustrafikken vil, som nævnt før, alt andet 
lige føre til øget trængsel. Ved øget trængsel vil der derfor 
være en gevinst ved større tilskud til togtrafikken, mens 
tilskuddet til bustrafikken skal være lavere. 
 
En grundlæggende forudsætning for analyserne er, at der 
ikke er indført kørselsafgifter. I forhold til resultaterne i 
tabel V.6 betyder kørselsafgifter, at eksternalitetsgevinster-
ne for både bus og tog i begge perioder bliver nul. Grunden 
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er, at når omkostningerne fra eksternaliteterne er internalise-
ret i prisen for bil- og buskørsel, bortfalder forskelle i eks-
ternaliteter mellem bil og kollektiv trafik som et argument 
for tilskud i den kollektive trafik.8 Med kørselsafgifter er det 
således kun Mohringeffekten og stordriftsfordele, der kan 
begrunde tilskud til den kollektive trafik. 
 
I modellen optimeres tilskuddet for bus og tog i og uden for 
myldretiden, så at der gennemføres fire separate beregnin-
ger. Samtidig antages det, at der vil ske en overflytning af 
passagerer mellem de to transportformer og mellem de to 
tidsperioder. Hvis tilskuddet øges på samme tid for både bus 
og tog i begge tidsperioder, vil der sandsynligvis ikke 
overflyttes særlig mange passagerer mellem de enkelte 
transportformer og tidspunkter i den kollektive trafik. 
Derved vil den sidstnævnte effekt i tabel V.6 blive nær nul. 
Dette trækker i retning af, at der vil være en større gevinst 
for både tog og bus i begge tidsperioder ved øget tilskud. 
Ved en generel stigning i tilskud i den kollektive trafik er 
der derfor grund til et større tilskud for alle segmenter end 
det nuværende tilskudsniveau. 
 
Konklusioner 
 
Analysen af tilskud til den kollektive trafik i Hovedstads-
området viser, at tilskuddet formentlig er på et hensigts-
mæssigt niveau i myldretiden, men at der sandsynligvis er 
samfundsøkonomiske gevinster ved at øge tilskuddet til bus 
og tog i perioden uden for myldretiden. Den vigtigste grund 
til at øge dette tilskud er at mindske ventetiden for de rej-
sende. Øget tilskud bør derfor anvendes til at øge frekven-
sen i den kollektive trafik snarere end at udvide kapaciteten 
pr. afgang. 
 
Lavere billetpriser fører kun til en meget lille overflytning 
af bilister til den kollektive trafik. Øget tilskud har derfor 
kun en meget lille effekt på trængslen på vejene og kan 
derfor ikke alene begrunde en nedsættelse af taksterne i den 
kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Skulle trængslen 

 
8) Som det blev vist i afsnit V.2 er de eksterne omkostninger fra 

togkørsel forholdsvis ubetydelige. 
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stige markant fremover, vil det dog kunne begrunde øget 
støtte. 
 
Øget tilskud til den kollektive trafik er ikke den mest hen-
sigtsmæssige måde at regulere eksternaliteterne fra trans-
port. Det ville være bedre at indføre kørselsafgifter, der 
afspejler omkostningerne fra disse eksternaliteter. Hvis der 
anvendes kørselsafgifter, der internaliserer omkostningerne 
fra eksternaliteterne for bilkørsel, vil reduktionen i eksterna-
liteterne ved en overflytning af bilister til den kollektive 
trafik ikke give en samfundsøkonomisk gevinst. Derved 
mindskes de samfundsøkonomiske gevinster ved en reduk-
tion i billetprisen. 

V.6 Konkurrence og effektiviseringer i bustra-
fikken 

Bussektoren er karakteriseret ved, at den næsten er fuldt ud 
udliciteret. De første erfaringer med udlicitering blev gjort i 
1980’erne, og i 1990’erne var en stor del af den kollektive 
bustrafik allerede udliciteret, delvis på grund af EU-krav. 
For at kunne sikre koordination mellem de forskellige 
operatører på busmarkedet blev den kollektive bustrafik i 
2007 organiseret i seks trafikselskaber, jf. afsnit V.2.  
 
Organisering 
 
En god sammenhæng i den kollektive trafik og fælles  
systemer for blandt andet billetter og information kan 
bidrage til reducerede tidsomkostninger for de rejsende i 
den kollektive trafik. Derved mindskes den effektive pris 
for de rejsende, hvilket vil være en gevinst for de eksiste-
rende brugere og vil kunne tiltrække flere rejsende.  
 
Med oprettelsen af trafikselskaber i 2007 er der skabt en 
bedre koordination af og en mere entydig indgang til den 
kollektive trafik. I en nyligt udført evaluering af Lov om 
trafikselskaber konstateres problemer med organiseringen af 
den kollektive trafik, især i Hovedstadsområdet, jf. Trans-
portministeriet (2013). Evalueringen viser, at der på trods af 
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trafikselskabernes styring stadig er problemer med sam-
arbejdet i den kollektive trafik, både inden for trafiksel-
skaber og med togoperatører. Problemerne i Hovedstads-
området omfatter især fordeling af indtægter og udgifter ved 
bustrafikken mellem kommunerne og regionen samt mangel 
på koordination mellem de forskellige aktører. Transport-
ministeriet har foreslået ændringer i både organisering af 
den kollektive trafik og fordeling af indtægter og udgifter 
for at rette op på problemerne, jf. Transportministeriet 
(2013). 
 
En fordel ved den nye struktur er, at kommunerne i Hoved-
stadsområdet nu er blevet direkte økonomisk ansvarlige for 
deres bestilling af buskørsel. Dette bevirker, at kommunerne 
i deres ønsker om ruter tager hensyn til kundegrundlaget og 
omkostningerne. Effekten vil sandsynligvis være, at udbud-
det af den kollektive trafik bliver bedre tilpasset til efter-
spørgslen. 
 
Udbud og kontrakter 
 
Buskørslen udbydes af trafikselskaberne i runder, der inde-
holder forskellige pakker. I forhåbning om at opfostre nye 
aktører og derved mere konkurrence på markedet udbyder 
nogle trafikselskaber både store og små pakker af buskørsel. 
Det er umiddelbart ikke omkostningseffektivt at udbyde 
små pakker. For det første vil omkostningerne stige med 
antallet af pakker i et udbud, og for det andet kan det på 
grund af stordriftsfordele forventes, at små operatører vil 
have højere omkostninger ved buskørsel. Der foreligger 
ikke analyser af, om denne strategi har medført en større 
konkurrence på markedet. Der er dog ikke mange busopera-
tører, der inden for de seneste ti år har vokset fra at være et 
lille selskab til i dag at have mindst 50 busser. 
 
Buskørslen udbydes som bruttokontrakter, jf. afsnit V.3. For 
at give operatørerne incitamenter til at holde kvaliteten af 
busdriften på et vist niveau omfatter kontrakterne diverse 
kvalitetskrav om f.eks. rettidighed og antal afgange. Der er 
bod ved en lavere kvalitet og bonus ved en højere kvalitet 
end aftalt i kontrakten. De senere år har flere trafikselskaber 
indført incitamentskontrakter for især større operatører, 
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hvor operatørerne får en belønning ved en passagerfrem-
gang, jf. Trafikselskaberne (2013). Kontraktperioden er 
typisk seks til otte år med mulighed for forlængelse, hvis 
betingelserne i kontrakten overholdes. Hos Movia kan den 
f.eks. forlænges i perioder på to år med en maksimal kon-
traktperiode på 12 år, hvilket er bussers normale levetid.  
 
Omkostninger og priser i den kollektive bustrafik 
 
Et formål med udlicitering har været at opnå en mere om-
kostningseffektiv busdrift. Omkostninger ved busdrift bliver 
især påvirket af lønniveauet, brændstofpriser og kapital-
udgifter til busser og bygninger. Den præcise fordeling 
mellem disse omkostningsposter er ikke kendt, da buskørsel 
udføres af private aktører, hvorfor omkostningssammen-
sætningen ses som en forretningshemmelighed. For Arriva 
Danmark A/S, som er den største busoperatør i Danmark, 
udgør personaleomkostninger ca. 60 pct. af de totale pro-
duktions- og administrationsomkostninger i 2011, jf. Arriva 
Danmark A/S (2012). Det er derfor især ændringer i løn-
niveauet, der påvirker priserne i bustrafikken, mens ændrin-
ger i brændstof- og kapitalomkostninger betyder mindre for 
de samlede omkostninger. 
 
Billetprisstigninger i de enkelte trafikselskaber og den 
statslige togtrafik er underlagt et takststigningsloft.9 Alene i 
bustrafikken er billetpriserne siden 2000 steget godt 30 pct. 
mere end udviklingen i forbrugerprisindekset, jf. Trafik-
styrelsen (2013d). For bustrafikken betyder takststignings-
loftet, at billetprisstigninger inden for et trafikselskab i 
gennemsnit skal ligge under det udmeldte loft. Siden 2010 
er der indført et fleksibelt takstloft, der gør det muligt at 
opspare takststigninger, så en uudnyttet prisstigning i et år 
kan benyttes et af de følgende to år, jf. Trafikstyrelsen 
(2013e). 
 
 
9) Takstloftet er fastsat således, at det så vidt muligt afspejler 

udviklingen i omkostningerne i sektoren og afhænger af udvik-
lingen i indeks for nettopriser, brændstof og lønninger i den pri-
vate sektor samt ændringer i gennemsnitlig obligationsrente i det 
kommende år. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrel-
sen. 
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Effekter af udlicitering 
  
En analyse af effekten af udlicitering i hele landet peger på, 
at der blev opnået omkostningsbesparelser i alle områder, 
som brugte udlicitering, jf. Transportrådet (1998). På lands-
plan blev opnået en reduktion i omkostninger pr. køreplan-
time for den udliciterede bustrafik på ca. 15 pct. i perioden 
1994-97.10 Sammenlignes prisen pr. køreplantime for udlici-
teret kollektiv bustrafik med priserne for bustrafikken, der i 
1997 ikke var udliciteret, er køreplantimeprisen for den 
udliciterede bustrafik 20-25 pct. lavere end for den ikke-
udliciterede trafik. Analyser af effekten af udlicitering af 
bustrafikken i Hovedstadsområdet viser ligeledes væsent-
lige omkostningsbesparelser for den kollektive bustrafik. 
Effektiviseringsgevinster er også identificeret i den interna-
tionale litteratur, jf. Hensher og Wallis (2005). 
 
I perioden 2007-13 er udgifterne i den kollektive bustrafik 
steget med 20 pct. fra 6,1 til 7,3 mia. kr., jf. tabel V.7. En 
stor del af denne stigning skyldes dog ændringer i lovgiv-
ningen for busser, der blandt andet indebærer, at den kollek-
tive bustrafik ikke længere er fritaget for energiafgifter og 
en ændring af EU’s regler vedr. leasing og indførelse af 
lønsumsafgift for trafikselskaberne, jf. Trafikstyrelsen 
(2013a). Korrigeres udgifterne for disse merudgifter, er 
udgifterne målt i faste priser kun steget marginalt over 
perioden. Passagerindtægterne har også været forholdsvis 
konstante over tid, hvorfor passagerfinansieringsgraden 
også har været konstant, når der tages udgangspunkt i de 
korrigerede udgifter. 
 
Konkurrence 
 
En væsentlig forudsætning for, at udlicitering kan føre til 
omkostningsbesparelser, er, at der er konkurrence. Der er 
mange måder, hvorpå konkurrence på markedet kan måles. 
Antallet af operatører, der er aktive i udbudsrunderne, er en 
indikator for konkurrence om markedet. Eksempelvis har 
der i de seneste tre udbudsrunder i Movia været mellem  

 
10) Køreplantimer angiver, hvor mange timer busserne kører ifølge 

køreplanen. 
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ni og 11 operatører, der har afgivet bud, mens mellem fire 
og syv operatører har opnået kontrakt på busdriften. Det 
tyder på, at der i hvert fald i disse runder har været konkur-
rence. En anden måde at få en indikation af konkurrence om 
markedet er at betragte antallet af operatører, der er aktive i 
driften af den kollektive trafik. Hvis der er mange virksom-
heder, og der er en del udskiftning i dem, er det tegn på, at 
det er nemt at komme ind på markedet, og at der er konkur-
rence. Det er sandsynligt, at den sidste metode at måle 
konkurrence på undervurderer den egentlige konkurrence 
om markedet, da konkurrence kun måles ud fra den allerede 
udbudte trafik. Selvom der er meget få operatører, der 
driver bustrafikken, kan der være mange operatører, der har 
afgivet bud, som eksemplet fra Movia også viser.  
 
 

Tabel V.7 Udgifter og passagerindtægter for den kollektive bustrafik 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 ---------------------  Mia. 2012-kr.  ------------------ 
Samlede udgifter 6,1 6,4 6,7 7,0 7,0 7,1 7,3 

 Sammenlignelige udgiftera) 6,1 6,3 6,1 5,9 5,9 6,1 6,2 
Passagerindtægter 3,2 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2 
 -----------------------------  Pct.  ---------------------- 
Passagerfinansieringsgradb) 52 48 49 53 50 51 51 

a) I de sammenlignelige udgifter er fratrukket stigning i udgifter, der skyldes ændringer i 
lovgivning for busser.   

b) Passagerfinansieringsgraden er passagerindtægters andel af de sammenlignelige udgifter.  
Anm.: Tal for perioden 2007-11 er realiserede tal, mens tal for perioden 2012-13 er budgetterede tal.  
Kilde: Årsrapporter fra Trafikstyrelsen.  
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I perioden 2008-13 har der hvert år været 10-12 operatører 
over hele landet med 50 eller flere busser, jf. tabel V.8. 
Nogle operatører har ændret størrelse i perioden, hvorfor 
der har været i alt 22 forskellige operatører med mere end 
49 busser. Dette viser, at der i hvert fald for de større opera-
tører har været en betragtelig udskiftning i branchen, hvilket 
er et tegn på konkurrence på markedet. Antallet af bus-
operatører med 20-49 busser har været ret stabilt i perioden, 
mens antallet af operatører med 5-19 busser er steget med 
næsten 30 pct. Der er samtidig et betragtelig fald på godt  
50 pct. i antallet af små operatører med færre end fem 
busser. Det er især faldet i antallet af små operatører, der 
driver det totale fald i antallet af operatører på markedet.  
 
 
Tabel V.8 Antal busoperatører i Danmark efter antal 

busser pr. operatør 
Antal busser 2008-09 2010-11 2012-13 
 -------------  Antal operatører  --------- 
≥ 50 11 11 12 
20-49 14 10 11 
5-19 32 36 41 
< 5 58 36 28 
I alt 115 93 92 

Kilde: Trafikstyrelsen og egne beregninger. 
 
 
Umiddelbart er der således et stort antal operatører på 
markedet for bustrafik og en del udskiftning. Det udelukker 
dog ikke, at der kan være begrænset konkurrence, da der 
også skal tages højde for, hvor stor en markedsandel de 
enkelte operatører har. Arriva er langt den største busopera-
tør i Danmark med en markedsandel på 35 pct. af alle 
køreplantimer, jf. Trafikstyrelsen (2014). Arriva opererer 
for alle trafikselskaber undtaget BAT og er den største 
operatør hos fire ud af fem trafikselskaber. Nogle af de 
andre operatører kører også for flere trafikselskaber, men 
ikke i samme omfang som Arriva. De næststørste operatører 
har en markedsandel på omkring 7 pct. af alle køreplan-
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timer. Der er derfor en relativt stor operatør på markedet, 
hvilket kan føre til en vis markedsmagt.  
 
Til at måle markedskoncentrationen på det kollektive bus-
trafikområde kan bruges Herfindahl-Hirschman indeks 
(HHI), jf. boks V.5. HHI ligger mellem 0 og 1, hvor  
0 angiver fuldkommen konkurrence, mens 1 angiver et 
monopolistisk marked. Hvis HHI er på omkring 0,2 til 0,25, 
er det et tegn på, at markedet er koncentreret, og at konkur-
rencen derfor kan være begrænset. Indekset beregnes ud fra 
den allerede udbudte trafik. Som tidligere nævnt vil en 
sådan beregning sandsynligvis undervurdere konkurrencen 
en smule, da der også foregår konkurrence i processen med 
at vinde udbud. 
 
For de danske trafikselskaber i perioden 2008-13 er HHI 
hos især BAT og Fynbus højt, men også hos de andre 
trafikselskaber er der tegn på, at der er en vis koncentration 
på markedet, jf. tabel V.9. BAT og Fynbus er de trafik-
selskaber med mindst kørselsomfang, hvorfor det ikke er 
underligt, at HHI er høj netop her. Høj HHI har tilsyne-
ladende ikke nødvendigvis en negativ effekt på omkostnin-
gerne. Selvom BAT har den højeste HHI, har trafikselskabet 
også de laveste omkostninger pr. køreplantime, jf. Trafik-
styrelsen (2013a). På den anden side har Fynbus den næst-
højeste HHI og de højeste omkostninger. Det er også værd 
at bemærke, at selvom både Midttrafik og Nordjyllands 
Trafikselskab (NT) har langt flere operatører end Movia, er 
de tre selskabers HHI i 2012-13 ikke meget forskellige. Det 
skyldes, at der i Midttrafik og NT er nogle få, relativt store 
operatører og mange små, mens der hos Movia er flere 
mellemstore operatører og færre små. Koncentrationen er 
lavere, hvis der ses på konkurrencen for hele landet. Den 
lavere koncentration kan skyldes, at der er nogle operatører, 
der er koncentreret i ét trafikselskabs område, men på 
landsplan er deres markedsmagt ikke stor.  
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Boks V.5 Herfindahl-Hirschman indeks (HHI) 

Herfindahl-Hirschman indekset (HHI) er et mål for størrelsen af virksomhederne 
i en branche, og er en indikator for hvor meget konkurrence, der er på markedet. 
HHI er defineret som summen af kvadratet af markedsandelen af op til de 50 
største virksomheder i branchen: 
 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑠𝑖2𝑁
𝑖=1  , 

 
hvor N er antallet af virksomheder og si er virksomheds i’s markedsandel.  
 
Indekset kan antage værdier mellem 0 og 1, hvor 0 angiver et marked med mange 
små virksomheder og 1 angiver et marked med en monopolist. En stigning i HHI 
indekset over tid angiver en reduktion i konkurrencen på markedet og en stigning 
i markedsmagt for virksomhederne. Indekset tager ikke kun højde for, hvor man-
ge virksomheder, der er i branchen, men også for hvor stor en markedsandel de 
har. Eksempelvis er HHI for en branche med 20 virksomheder, der alle har en 
markedsandel på 5 pct. 0,05, mens det er 0,57, når der er en virksomheder, der 
producerer 75 pct. af alle varer på markedet, mens de 19 andre producerer 1,3 pct. 
hver. 
 
HHI indekset bliver brugt i konkurrencepolitikken både i USA og EU. Det ameri-
kanske justitsministerium definerer markeder, hvor HHI er mellem 0,15 og 0,25 
som moderat koncentreret, mens markeder med et HHI over 0,25 anses som væ-
rende meget koncentrerede. Fusioner i et koncentreret marked, der øger HHI med 
mere end 0,02, anses for at øge markedsmagten i markedet, jf. US Department of 
Justice (2010). Europa-Kommissionen ser ikke i samme grad på niveauet af HHI, 
men mere på ændringer i det, jf. Europa-Kommissionen (2007). 

 
 
 

Tabel V.9 HHI for danske trafikselskaber 
 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Alle 
2008-09 0,17 0,74 0,35 0,23 0,17 0,25 0,14 
2009-10 0,30 0,56 0,41 0,20 0,15 0,23 0,19 
2010-11 0,24 0,40 0,40 0,21 0,14 0,25 0,16 
2012-13 0,20 0,39 0,42 0,25 0,19 0,23 0,16 

Kilde: Trafikstyrelsen og egne beregninger. 
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Muligheder for yderligere effektivisering 
 
De ovennævnte analyser viser, at udliciteringen af bus-
trafikken i Danmark har medført en reduktion i omkostnin-
gerne, især i 1990’erne. Dette er i overensstemmelse med de 
udenlandske erfaringer, der viser, at udlicitering kan føre til 
reduktioner i omkostningerne på 20-50 pct., jf. afsnit V.3. 
Samtidig synes der at være tale om et marked med tilstræk-
kelig konkurrence til at sikre og fastholde effektiviserings-
gevinster. Der er dog en vis grad af koncentration på mar-
kedet, hvorfor der er grund til at være opmærksom på 
forringelser af konkurrencen på markedet.  
 
Organiseringen af den kollektive trafik bygger på, at den 
kollektive trafik skal fremstå som en sammenhængende 
enhed over for de rejsende. Som nævnt vil dette kunne have 
visse fordele for brugerne. Samtidig mindskes konkurrencen 
mellem transportformerne dog. Konkurrence fremmer 
produktudvikling og kan dermed være med til at tiltrække 
flere rejsende til den kollektive trafik. Der er derfor behov 
for at finde en balance mellem sammenhæng i den kollekti-
ve trafik og muligheden for at konkurrere indbyrdes.  
 
Persontransport er momsfritaget, uanset hvilket transport-
middel der anvendes. For buskørsel gælder dog, at kun 
rutekørsel er momsfritaget, mens turistbuskørsel er moms-
pligtig. Momsfritagelsen betyder, at der ikke skal beregnes 
moms over billetprisen i den kollektive trafik. Til gengæld 
kan moms ved indkøb af varer og tjenesteydelser til brug i 
produktionsprocessen ikke trækkes fra. Momsfritagelsen 
medfører som sådan en lavere billetpris, men den medfører 
også visse problemer, jf. Skattekommissionen (2009). For 
eksempel kan der være afgrænsningsproblemer mellem 
momsfri rutekørsel med bus og anden momspligtig bus-
kørsel, og mange transportvirksomheder har delvis fradrags-
ret for den betalte moms, da de leverer både momsfri og 
momspligtige ydelser, hvilket gør, at de skal operere med 
flere fradragsprocenter.  
 
Et større problem er dog, at momsfritagelsen gør det mere 
attraktivt at producere varer og tjenesteydelser i egen virk-
somhed end at købe dem fra andre, specialiserede virksom-
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heder. Specialisering fører normalt til lavere omkostninger, 
hvorfor momsfritagelsen medfører højere omkostninger. Et 
beslægtet problem er, at momsfritagelsen mindsker virk-
somhedernes adgang til markedet og derved konkurrencen 
på markedet. Det skyldes f.eks. beliggenheden af depotet, 
hvor busserne får eftersyn og repareres. På grund af moms-
fritagelsen står de fleste operatører selv for denne service. 
Hver dag skal busserne køres fra depotet ud til de respektive 
ruter og senere tilbage til depotet igen. Derfor vil en virk-
somhed med kort afstand fra depotet til ruten have lavere 
omkostninger end en virksomhed med lang afstand til 
depotet. Uden momsfritagelse ville der være større mulig-
heder for at uafhængige virksomheder kunne servicere 
busser, hvilket ville gøre det nemmere for nye operatører at 
komme på markedet. Ud fra disse argumenter bør den 
kollektive trafik derfor gøres momspligtig. For ikke at 
påvirke billetprisen bør tilskuddet til trafikselskaberne 
justeres for at dække den ekstra udgift, dette medfører.  
 
Som nævnt udbyder flere trafikselskaber små pakker af 
bustrafik med det formål at opfostre nye operatører og 
derved øge konkurrencen på markedet. Udbud af små 
pakker vil dog føre til højere udbudsomkostninger. Samtidig 
er det sandsynligt, at der er visse stordriftsfordele i marke-
det for bustrafik. Med strategien om at udbyde små pakker 
er det derfor sandsynligt, at omkostningerne ved busdrift 
øges. Flere trafikselskaber har forskellige kontrakter for 
henholdsvis store og små pakker – såkaldte A- og B-
kontrakter – hvor der er lavere kvalitetskrav i kontrakterne 
for små pakker. Derfor vil udbud af små pakker føre til 
lavere kvalitet for brugerne end udbud af store pakker. 
Samtidig er det sværere at bruge incitamentskontrakter i 
forhold til små operatører, da de vil have svært med at 
påvirke efterspørgslen efter bustrafik på deres linjer. Det 
skal derfor overvejes, om gevinsterne ved udbud af små 
pakker opvejer de større omkostninger dette medfører. 
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V.7 Jernbanen 

DSB har haft monopolposition på den statslige jernbane fra 
1885 til 1990’erne, hvor ansvaret for infrastrukturen blev 
flyttet til det nuværende Banedanmark. Gennem udbud af 
togdriften i Midt- og Vestjylland og Øresundstrafikken er 
der indført konkurrence på jernbanen, omend det er i et 
begrænset omfang. DSB udfører derfor stadigvæk langt den 
største del af togtrafikken i Danmark. De senere år har DSB 
været i økonomiske vanskeligheder hovedsagelig på grund 
af kommercielle aktiviteter i Sverige og på Kystbanen. Flere 
rapporter udarbejdet for Transportministeriet peger dog på, 
at der også i DSB’s danske aktiviteter er muligheder for 
effektiviseringer. Samtidig peger udenlandske erfaringer 
med udlicitering på muligheder for besparelser samt kvali-
tetsforbedringer i togtrafikken.  
 
Oversigt 
 
Den første jernbanestrækning i Danmark blev indviet mel-
lem København og Roskilde i 1847. Både investeringer i 
infrastrukturen og selve driften foregik i privat regi. Staten 
blev dog hurtigt involveret i både finansieringen af infra-
strukturen og driften af jernbanetrafikken. I 1885 blev DSB 
dannet, og indtil 1993 var DSB eneansvarlig for alle facetter 
af jernbanetrafikken på det statslige jernbanenet.  
 
Fra 1869 blev flere såkaldte privatbaner anlagt, de fleste 
med statsstøtte og ofte med områdets kommuner og amter 
som ejere. Privatbaner er ikke en del af det statslige jern-
banenet. Der har i alt været omkring 70 privatbaner i  
Danmark, men efter Første Verdenskrig fik mange privat-
baner økonomiske problemer. Kun 14 privatbaner drives 
stadigvæk, og mange af dem kræver store tilskud.  
 
I 1990’erne blev forvaltningen af jernbanen reorganiseret. 
DSB blev overflyttet til Trafikministeriet (nu Transport-
ministeriet) i 1993, og fire år senere blev ansvaret for jern-
baneinfrastrukturen flyttet til Banestyrelsen (nu Bane-
danmark), mens DSB fortsatte som togoperatør. DSB’s 
trafik i Danmark bliver udført på kontrakt med Transport-
ministeriet. De første nettokontrakter blev indgået i 1999 og 
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var gældende i fem år, fra 2000 til 2004, og udgjorde ca.  
3 mia. kr. årligt for fjern- og regionaltrafikken, og ca.  
850 mio. kr. årligt for DSB S-tog (se boks V.6 for en over-
sigt over DSB’s organisation). Nye kontrakter med DSB og 
DSB S-tog blev indgået i 2004 for perioden 2005-14.  
 
I 2000 blev det besluttet, at udbyde driften af strækninger i 
Midt- og Vestjylland. DSB bød på kontrakten, men deres 
tilbud blev afvist med begrundelsen, at det var overvejende 
sandsynligt, at tilbuddet ikke ville give overskud set over 
perioden som helhed, hvormed tilbuddet ikke var i overens-
stemmelse med de konkurrenceretlige retningslinjer for 
DSB, jf. Trafikministeriet (2002). Arriva Danmark A/S 
vandt kontrakten, som blev indgået i 2002, for perioden 
2003-10.  
 
I aftalen om trafik fra 2003 blev det fastlagt, at der i perio-
den 2005-14 skulle gennemføres udbud af mindst en tredje-
del af DSB’s regionale togkm-produktion, samt at trafikken 
i Midt- og Vestjylland skulle genudbydes fra ultimo 2010. 11 
Som opfølgning på aftalen blev trafikken på Kystbanen og 
over Øresund til Malmø udbudt i 2004. Udbuddet skete 
samtidig med udbud af en del af den svenske jernbanetrafik 
over Øresund. DSBFirst, et konsortium bestående af DSB 
og den britiske First gruppe, vandt kontrakten i 2008 for 
trafikken i både Danmark og Sverige for perioden 2009-15. 
Arriva genvandt kontrakten for kørsel i Midt- og Vestjyl-
land i 2009 for perioden 2010-18. 
 
DSBFirst kom hurtigt efter kontraktstarten i økonomiske 
vanskeligheder og overdrog i december 2011 Øresunds-
trafikken i Sverige til en anden operatør. DSBFirst, under 
navnet DSB Øresund, udfører stadigvæk trafikken på Kyst-
banen og til Malmø. Også på andre strækninger i Sverige, 
hvor DSB havde vundet udbud, opstod økonomiske pro-
blemer. I 2011 var der således et underskud på 120 mio. kr. 
på forretningen i Sverige udover Øresundstrafikken. 

 
11) Aftale om trafik af 5. november 2003 blev indgået mellem 

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.  
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Boks V.6 DSB’s organisation 

DSB er opbygget som en koncern med forskellige forretningsområder. Forret-
ningsområderne er Fjern- og Regionaltog, S-tog, Øresund, Vedligehold, Kort & 
Godt, Sverige og Tyskland. Fjern- og Regionaltog samt S-tog dækker offentlig 
servicetrafik under kontrakt med Transportministeriet. Øresund, Sverige og Tysk-
land dækker over kommercielle aktiviteter på de respektive områder. Kort & Godt 
er DSB’s billetsalg og kiosker, mens Vedligehold varetager vedligeholdelse af 
materiel. 

 
 
Udover de økonomiske vanskeligheder i de svenske dele af 
koncernen har problemer med de nye IC4-tog også bidraget 
til den dårlige økonomiske situation i DSB. IC4-togene var 
tænkt som afløser af IC3-togene og skulle være sat i drift fra 
2006. Tekniske problemer med togsættene gør, at de fortsat 
ikke er sat i drift som oprindeligt planlagt.  
 
Med udbuddet af Kystbanen er 23 pct. af DSB’s regionale 
togtrafik bragt i udbud siden 2003, mens målet var en 
tredjedel. Der udestår derfor at udbyde yderligere omkring 
10 pct. af DSB’s regionale trafik. Transportministeriet har 
dog ikke udmeldt at ville udbyde mere jernbanetrafik inden 
for den nærmeste fremtid.  
 
Selvom der har været tre udbudsrunder af togtrafik, er DSB 
stadigvæk langt den største togoperatør på den statslige 
jernbane. DSB, inklusive DSB S-tog og DSB Øresund, 
havde i 2012 en markedsandel på omkring 88 pct. målt i 
togkm og på 96 pct. målt i personkm, jf. figur V.4. 
 
Tilskuddet til togdriften på den statslige jernbane har været 
nogenlunde konstant mellem 4,5 og 5 mia. kr. i perioden 
1999-2007, jf. figur V.5. Herefter er tilskuddet faldet til 
omkring 4,3 mia. kr. p.a. Tilskuddet pr. togkm og personkm 
er generelt også faldet i perioden 2003-12, jf. figur V.6.  
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dårlig økonomisk 
situation for DSB 

Mål for udbud 
ikke nået 

DSB er stadig den 
største aktør 

Tilskud til  
togdriften er 
faldet siden 2006 



Kollektiv Trafik. Økonomi og Miljø 2014 

 246 

Figur V.4 Markedsandele for operatører på statsbanerne 

Togkm  Personkm 

 
 

 

 

Kilde: DSB, Arriva, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
 
 
Figur V.5 Tilskud til togtrafik på statsbanerne 

 
Kilde: Finanslove og egne beregninger. 
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Figur V.6 Tilskud pr. togkm og personkm  

Tilskud pr. togkm  Tilskud pr. personkm 

 

 

 
Kilde: Finanslove, DSB, Arriva og egne beregninger. 

 
 
I løbet af 2000’erne forværredes rettidigheden af togene. 
Rettidighed bliver målt som andelen af togene, der ankom-
mer inden for seks minutter efter den planmæssige ankomst-
tid. Årsagerne til faldet i rettidigheden var for en stor del 
den dårlige kvalitet af statsbanenettet og signalproblemer. 
Dette gjorde, at hastighedsnedsættelser blev nødvendige, 
hvorfor køreplanen ikke længere kunne overholdes. I Aftale 
om trafik for 2007 fra 2006 nævnes, at det politiske mål for 
rettidighed i 2014 var 95,5 pct. på fjernbanen og 97,6 pct. 
på S-banen. I første halvår af 2013 var rettidigheden 94 pct. 
for fjern- og regionaltog, 96,9 pct. for S-tog og 91,5 pct. for 
Øresundstoget. Selvom rettidigheden er blevet forbedret de 
senere år, er målene fra den politiske aftale for rettidighed 
således ikke nået endnu.12 
 
Kontrakterne i togtrafikken er nettokontrakter, hvor opera-
tøren kan beholde passagerindtægterne og derudover får en 
kontraktbetaling. Dette gælder dog ikke for Kystbanen, hvor 
der gøres brug af en bruttokontrakt, hvor staten får passa-
gerindtægterne. Ved nettokontrakter har operatøren et større 
incitament til at tiltrække nye passagerer. Derudover anven-
des der et bonus-og-bod system i forhold til krav om kunde-
tilfredshed og rettidighed. Overopfyldelse af kravene udlø-
ser en bonus, mens underopfyldelse udløser en bod. 
 
12) De nævnte mål er ikke kontraktmålene for DSB. DSB har siden 

2007 indfriet målene for rettidighed for både S-tog og fjern- og 
regionaltrafikken. 
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Infrastruktur 
 
Jernbaneinfrastruktur er et typisk eksempel på et naturligt 
monopol. Anlæggelse af flere konkurrerende jernbaner 
mellem to destinationer kan derfor samfundsøkonomisk 
ikke betale sig, før kapaciteten på den første bane er opfyldt. 
Samfundsmæssigt er det optimalt, når prisen for kørsel på 
banen sættes lig de marginale omkostninger. Et privat 
monopol vil dog sætte en højere pris, jf. diskussionen i 
afsnit V.3. Der er derfor behov for regulering af prisen for 
brug af jernbanenettet enten direkte, eller ved at det offent-
lige overtager ejerskabet af jernbanenettet.  
 
Som i de fleste andre lande er sidstnævnte mulighed valgt i 
Danmark. Banedanmark opkræver afgifter for kørsel på den 
statslige jernbane. Baneafgifterne er sat lig de marginale 
omkostninger ved togkørsel på almindelige strækninger. For 
Storebælts- og Øresundsforbindelsen opkræves en afgift, 
der skal dække de gennemsnitlige omkostninger inklusive 
anlægsomkostningerne. Derudover er der på visse stræknin-
ger en kapacitetsafgift inden for bestemte tidsrum på døgnet.  
 
Hvor ejerskabet af jernbanen er et naturligt monopol, er al 
arbejde med anlæg, fornyelse og vedligeholdelse af jern-
banen normal produktion og dermed ikke et naturligt mono-
pol. Disse opgaver kan derfor i princippet udføres af private 
virksomheder. Banestyrelsens Rådgivningsdivision blev 
frasolgt i 2001. Det blev også forsøgt, at omdanne  
Banedanmarks entreprenørvirksomhed, Entreprise, til et 
aktieselskab, hvilket dog ikke er lykkedes på grund af 
underskud i 2009 og manglende ordrer. Entreprise er derfor 
fortsat en del af Banedanmark under navnet “Produktion”, 
der dog kun kan få opgaver for højst 10 pct. af Banedan-
marks fornyelsesportefølje. Alle øvrige opgaver bliver 
udbudt. 
 
Effektiviseringer i togdriften 
 
Om og hvor meget, der potentielt kan effektiviseres i tog-
driften reelt set i DSB, afhænger i første omgang af, hvor 
effektiv togdriften er i udgangspunktet, og hvor effektiv 
driften kan være. Der er overordnet set to måder til at høste 
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gevinsterne på: En mere intensiv styring af DSB eller tog-
driften kan sendes i udbud, så der opstår konkurrence. Reelt 
kan det ikke forventes, at hele effektiviseringspotentialet 
kan høstes, da der er forskelle i hvor effektive de forskellige 
måder til at opnå effektivitetsgevinsterne er.  
 
Flere analyser peger på, at der kan opnås effektiviserings-
gevinster på omkring 20 pct. i de danske kerneområder i 
DSB, som omfatter Fjern- og Regionaltog, S-tog og DSB 
Vedligehold, jf. boks V.7. Omkostningsbasen for disse 
kerneområder, renset for engangsgevinster og -tab samt 
omkostninger der ikke kan påvirkes, var på ca. 6 mia. kr. i 
2011, hvorfor der er potentiale for en effektiviseringsgevinst 
på over 1 mia. kr.13 Analyserne peger på, at der især kan 
opnås besparelser på lønningerne, indkøb samt administra-
tion og ledelse, jf. BCG (2009) og Quartz+Co (2011).  
 
Europa-Kommissionen indledte i 2008 en undersøgelse af 
statsstøtte til DSB. I sin afgørelse fra 2010 konkluderede 
Europa-Kommissionen, at kontraktbetalingerne til DSB 
oversteg, hvad der var nødvendigt for at dække udgifterne 
forhøjet med en rimelig fortjeneste. Da DSB betalte udbytte 
til staten, der overgik DSB’s resultatforbedringer, konklude-
rede Europa-Kommissionen, at der ikke var tale om ulovlig 
statsstøtte til DSB, jf. Europa-Kommissionen (2010). 
 
Konsulentfirmaet BCG mener, at intensiveret styring næppe 
skaber samme gennemsigtighed om potentialet, som et 
udbud, og vurderer derfor, at en intensiveret styring af DSB 
kun vil kunne opnå 40-50 pct. af effektiviserings-
potentialet. Det svarer til en besparelse på mellem 500 og 
600 mio. kr. i 2012-priser, jf. BCG (2009) og boks V.7. Til 
gengæld vurderes det, at risikoen ved denne strategi er 
meget lille. 

 
13) Engangsgevinster og -tab omfatter indtægter og tab, der er af ikke 

tilbagevendende karakter. For DSB i 2010-11 er det f.eks. ned-
skrivninger af IC4-togsæt, hensættelser vedr. svenske aktiviteter, 
omkostninger ved erstatningsmateriale og avance ved salg af fast 
ejendom. 
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Boks V.7 Effektiviseringspotentiale i DSB 

To rapporter har angivet, at der er et effektiviseringspotentiale på omkring 20 pct. 
i forhold til de påvirkelige omkostninger i kerneområderne Fjern- og Regional-
trafik, S-tog og de danske aktiviteter i DSB Vedligehold. Områder, der ikke med-
tages i analysen, er de kommercielle aktiviteter som f.eks. DSB Øresund og DSB 
Sverige. Derudover medtages ikke omkostninger som afskrivninger, infrastruktur, 
vareforbrug af kioskvarer og finansielle poster, da det antages, at disse ikke kan 
ændres, og desuden korrigeres omkostningsbasen for engangsgevinster og -
omkostninger. De totale påvirkelige omkostninger blev estimeret til omkring  
4 mia. kr. i 2007 og 6 mia. kr. i 2010, jf. BCG (2009) og Quartz+Co (2011).  
 
Det skønnes, at der i forhold til omkostningsbasen i 2010 kunne opnås en bespa-
relse på omkring 1 mia. kr. Den væsentligste besparelse kunne opnås i forhold til 
det kørende personale, hvor der kunne hentes omkring 600 mio. kr. Dette skyldes, 
at det kørende personale har en høj løn i forhold til andre ansatte i staten med en 
sammenlignelig uddannelsesbaggrund, samtidig med at de har en meget lav effek-
tiv arbejdstid i forhold til tilsvarende ansatte hos andre europæiske operatører. 
Derudover kunne der spares 300 mio. kr. på indkøb, 140 mio. kr. på administra-
tion og ledelse og omkring 90 mio. kr. på stationer og ejendomme, jf. Quartz+Co 
(2011). 
 
Der foreligger ikke offentligt tilgængelige data, der er detaljerede nok til at kunne 
beregne en tilsvarende omkostningsbase for 2012 og 2013, som den var udarbej-
det af BCG. Desuden har DSB ændret regnskabspraksis fra 2012 for at give bedre 
indsigt i økonomien i de enkelte dele af DSB og for at undgå problemer med 
statsstøtte, som det skete i forbindelse med DSBFirst, jf. Rigsrevisionen (2011) og 
Kammeradvokaten (2011). Disse to forhold gør det vanskeligt præcist at sige, 
hvordan omkostningerne i DSB har udviklet sig i forhold til analyserne fra BCG 
og Quartz+Co. Ud fra de tilgængelige data skønnes det dog, at omkostningsbasen 
for de danske kerneområder er på omkring 6 mia. kr. i 2011 og 2012. Ved et ef-
fektiviseringspotentiale på 20 pct. bliver potentialet mere end 1 mia. kr. 

 
Analysen fra BCG bygger på en sammenligning af DSB med andre europæiske 
togselskaber. Identiteten af de selskaber, som DSB sammenlignes med, er ikke 
oplyst på grund af fortrolighed, men det er sandsynligvis også statsejede selska-
ber. Som nævnt i afsnit V.3 er statsejede selskaber, der ikke udsættes for konkur-
rence, typisk ikke omkostningseffektive. En sammenligning af DSB med andre 
statsejede togoperatører, der er dominerende på deres markeder, vil derfor ikke 
nødvendigvis afdække det fulde effektiviseringspotentiale i DSB. 
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VK-regeringen besluttede i 2010 at mindske kontraktbeta-
lingen til DSB med 300 mio. kr. pr. år fra 2011 til udløbet af 
kontraktperioden i 2014. Nedsættelsen af kontraktbetalingen 
skulle ske samtidig med effektiviseringer i DSB. DSB har 
siden igangsat et effektiviseringsprogram, kaldet “Sundt 
DSB”, der skal forbedre økonomien i den danske del af 
forretningen i DSB med 1 mia. kr. i 2014 i forhold til 2011, 
jf. boks V.8.14 Nedjusteringen af kontraktbetalingen med 
300 mio. kr. årligt blev imidlertid kun effektueret i 2011 og 
delvist i 2013, hvor det skete i form af udbyttebetaling til 
staten på godt 100 mio. kr. For årene 2012 og 2014 er 
nedjusteringen af kontraktbetalingen blevet annulleret. 
 
Målet i Sundt DSB er en forbedring i økonomien på den 
danske del af forretningen med 1 mia. kr. i perioden 2011-
14. Konkret skal der i 2014 opnås et resultat før af- og 
nedskrivninger og korrigeret for engangsposter på 2.650 
mio. kr. Transportministeriet angiver, at DSB i efteråret 
2013 havde opnået 80 pct. af målet i Sundt DSB, jf. Trans-
portministeriet (2013b). Dette betyder dog ikke, at DSB 
opnår hele det førnævnte effektiviseringspotentiale på over 
1 mia. kr. I forbindelse med Sundt DSB planlægger DSB at 
opnå 825 mio. ved besparelser og 175 mio. kr. ved et for-
bedret indtjeningsgrundlag, mens effektiviseringspotentialet 
på mere end 1 mia. kr., der er sandsynliggjort i flere konsu-
lentrapporter, udelukkende vedrører omkostningssiden, jf. 
boks V.8.  
 
Udlicitering 
 
En anden måde at realisere effektiviseringspotentialet i DSB 
er gennem udlicitering af togtrafikken. Hvor meget af 
potentialet, der kan realiseres gennem udbud af trafikken, 
afhænger blandt andet af, hvor store omkostningerne ved 
udbud er, og om der mistes stordriftsfordele ved en opsplit-
ning af jernbanetrafikken. Hvor stor effektiviseringsgevin-
sten ved udlicitering er, kan vurderes ud fra erfaringer med 
udlicitering i både Danmark og udlandet. 

 
14) Beskrivelsen af “Sundt DSB” er revideret i forhold til diskussi-

onsoplægget, der forelå til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd. 
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Boks V.8 Sundt DSB 

DSB havde i 2010 og 2011 et resultat efter skat på henholdsvis -577 og -698 mio. 
kr., jf. DSB (2013a). De negative resultater i de år skyldtes især problemerne med 
togdriften i Sverige og med IC4-togsættene. “Sundt DSB” er navnet på effektivi-
seringsprogrammet i DSB, der skal genoprette økonomien, forbedre rettidigheden 
og trafikinformationen samt skabe en resultatorienteret kultur. Det økonomiske 
mål er en forbedring af DSB’s resultat før af- og nedskrivninger korrigeret for 
engangsposter med 1 mia. kr. i perioden 2011-2014 til et resultat på 2.650 mio. 
kr., jf. Transportudvalget (2013b).  
 
Det økonomiske mål er baseret på en fremskrivning af resultatet før af- og ned-
skrivninger korrigeret for engangsposter i perioden 2011-14. I 2011 var det korri-
gerede resultatet før af- og nedskrivninger, 2.087 mio. kr. Samtidig blev det vur-
deret, at DSB’s økonomi ville forværres med 400 mio. kr. over de følgende tre år, 
hvis der ikke blev grebet ind. Forventningen for det korrigerede resultatet i 2014 
var derfor omkring 1.650 mio. kr. Ved et effektiviseringskrav på 1 mia. kr. skal 
der derfor opnås et resultat før af- og nedskrivninger, korrigeret for engangsposter 
på 2.650 mio. kr. i 2014. 
 
Det økonomiske mål skal opnås gennem effektiviseringer i den danske del af 
DSB’s forretning. DSB vil opnå målet ved at spare 650 mio. kr. på lønninger, 175 
mio. kr. på indkøb og ved at forbedre indtjeningsgrundlaget med 175 mio. kr. Et 
særskilt mål er at reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede med 1.000. Tiltag for 
at nå målene er, at DSB Rejsebureau bliver lukket, at der ikke længere er salgs-
vogne i Intercity-togene, at it-driften bliver outsourcet, og at DSB’s tidligere ho-
vedkvarter i Sølvgade er solgt fra, jf. DSB (2013).  
 
Det økonomiske mål i Sundt DSB på en forbedring af resultat i den danske forret-
ning med 1 mia. kr. inden udgangen af 2014 i forhold til 2011 kan ikke helt sam-
menlignes med det effektiviseringspotentiale i DSB, der omtales i boks V.7. Hvor 
målet i Sundt DSB er en resultatforbedring, der blandt andet kan ske gennem en 
stigning i indtægterne, vedrører effektiviseringspotentialet på mere end 1 mia. kr. 
udelukkende omkostningssiden. Som nævnt ovenfor, indebærer udmøntningen af 
Sundt DSB, at DSB planlægger at spare 825 mio. kr. ved at reducere omkostnin-
gerne.  
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Ved udlicitering bør togdriften opdeles i pakker, sådan, at 
de væsentligste stordriftsfordele kan bevares. Det vurderes,  
at der er en konkret stordriftsfordel, som stammer fra, at 
materiel bliver brugt både til regionaltrafik på Sjælland og i 
fjerntrafikken, men på forskellige tidspunkter. Denne speci-
fikke stordriftsfordel kan bibeholdes ved udlicitering af 
togtrafikken i både tre og syv pakker, jf. BCG (2009). 
 
Der vil være omkostninger forbundet ved selve udbuddet. 
Udbudsmaterialet skal udarbejdes, og tilbud skal vurderes. 
Udbud medfører ikke nødvendigvis større omkostninger fra 
opfølgning på kontrakter, da der også i den nuværende 
situation skal følges op på kontrakterne med DSB. Det kan 
dog være, at disse omkostninger stiger, når der er mange 
operatører. Konsulentfirmaet BCG vurderer, at udbudsom-
kostningerne vil beløbe sig mellem omkring 250 og 350 
mio. kr. pr. år i 2012-priser, afhængig af hvor mange pakker 
der udbydes. Vurderingen virker meget høj. Til sammenlig-
ning var udbudsomkostningerne ved udbud af strækninger-
ne i Midt- og Vestjylland ca. 20 mio. kr. i alt, jf. Rigsrevisi-
onen (2012). Skaleres der direkte op til alle strækninger, fås 
årlige udbudsomkostninger for al togtrafik i Danmark på 
omkring 25 mio. kr. pr. år. Det er sandsynligt, at yderligere 
udbud vil være mere komplicerede, hvilket øger omkostnin-
gerne. Til gengæld vil omkostningerne sandsynligvis falde 
over tid, efterhånden som der opnås erfaring med at lave 
udbud. 
 
Udliciteringen af strækninger i Midt- og Vestjylland har ført 
til en besparelse på 304 mio. kr., svarende til 16,5 pct. i 
forhold til betalingen til DSB for at køre på stækningerne, 
jf. Rigsrevisionen (2012). Samtidig har der været en positiv 
udvikling i kundetilfredsheden i løbet af den første kon-
traktperiode, hvor kundetilfredsheden i alle perioder har 
ligget over den, som DSB opnåede på strækningerne i  
2. halvår 2002, jf. Rigsrevisionen (2012). Også udbuddet af 
Kystbanen forventedes at kunne føre til lavere statsligt 
tilskud. Ved indgåelsen af kontrakten med DSBFirst i 2008 
vurderede Transportministeriet, at udbuddet ville føre til 
besparelser på omkring 100 mio. kr. om året. Det er svært at 
bedømme, om besparelsen reelt er hentet, blandt andet fordi 
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kontraktbetalingen er blevet forhøjet på grund af indkøb af  
ti nye togsæt.  
 
Flere andre europæiske lande har konkurrenceudsat tog-
trafik helt eller delvist. Sverige startede allerede i slutningen 
af 1980’erne med udlicitering, og al regional og en del af 
den interregionale togtrafik er nu udliciteret. Også i  
Tyskland og Holland er en stor del af den regionale togtra-
fik udliciteret. Generelt er erfaringerne i disse lande positi-
ve, og udlicitering har ført til besparelser på omkring  
20 pct., jf. boks V.9. Samtidig er der flere steder dokumen-
teret en større passagerfremgang i den udliciterede togtrafik 
end i den ikke udliciterede trafik, jf. Oostroom og Savelberg 
(2008) og Lalive mfl. (2013).  
 
De danske og udenlandske erfaringer med udlicitering 
bekræfter dermed analyserne udført af konsulentfirmaerne 
BCG og Quartz+Co, der viser, at effektiviseringspotentialet 
ved udlicitering af togtrafikken er omkring 16 til 20 pct. af 
omkostningerne. I forhold til en omkostningsbase på 6,2 
mia. kr. i 2011 peger dette på et potentiale på mellem 1 og 
1,2 mia. kr. Med Sundt DSB vil der blive hentet en betyde-
lig del af effektiviseringspotentialet. Ved udlicitering vil der 
dog værre større sandsynlighed for, at besparelserne kan 
fastholdes og, at fremtidige effektiviseringspotentialer kan 
høstes. 
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Boks V.9 Udenlandske erfaringer med udlicitering af togtrafik  

Sverige 
Allerede i 1988 blev infrastrukturdelen af Svenska Jernväger (SJ), det svenske 
statsejede togselskab, overgivet til en ny statslig organisation, Banverket, mens SJ 
blev omformet til en ren operatør. Samtidig blev den regionale togtrafik underlagt 
de regionale transportautoriteter, der også koordinerer den regionale bustrafik. 
Flere regionale transportautoriteter valgte fra starten at sende togtrafik i udbud, og 
al regional togdrift er nu udliciteret. En lovændring i 1992 gjorde det muligt også 
at udlicitere den interregionale togtrafik, der kræver tilskud. Flere andre reformer 
igennem 1990’erne har øget mulighederne for konkurrence på sporet. I 2010 blev 
der åbnet for alle operatører på alle interregionale linjer. Udliciteringen har resul-
teret i væsentlige reduktioner af de statslige tilskud til jernbanetrafikken. I den 
regionale togtrafik blev der typisk opnået besparelser på omkring 20 pct. i den 
første udbudsrunde. Ved togtrafikken udbudt af staten blev der i første omgang 
opnået lignende besparelser, selv om der ikke kom nye operatører på markedet. 
Da flere nye operatører kom ind på markedet i 1999, blev der opnået yderligere 
besparelser på 28 pct. Generelt er der kun få operatører, der konkurrerer om kon-
trakterne. Både udbud af regional og interregional togtrafik modtager i gennem-
snit kun omkring to bud. For den interregionale trafik har der i mange tilfælde kun 
været et bud, jf. Alexandersson og Hultén (2007). 
 
Storbritannien 
Mellem 1994 og 1997 blev det britiske statsejede jernbaneselskab British Rail 
(BR) privatiseret. BR blev delt i flere enheder. Ejerskab af jernbanenettet og an-
den infrastruktur blev givet til Railtrack, mens ansvaret for vedligeholdelse og 
fornyelse af infrastrukturen blev givet til et andet selskab. Alt passagermateriel 
blev overgivet til tre separate selskaber, der skulle leje materiellet ud til operatø-
rerne. Togdriften blev opdelt i 25 enheder. Alle dele blev privatiseret i perioden 
1994-97. Operatører kunne byde på overtagelsen af en eller flere af de 25 tog-
driftsselskaber, og de skulle overtage al personel og alle aktiver. Til forskel fra 
liberaliseringen af jernbanesektoren i andre lande valgte Storbritannien derfor at 
privatisere alle dele af sektoren på meget kort tid. Resultaterne har været blande-
de. Mange af de oprindelige udliciteringer af togtrafikken slog fejl, og kontrakter-
ne måtte laves om. Også infrastrukturselskabet Railtrack slog fejl og blev omdan-
net til et semi-offentligt non-profit selskab. Flere ulykker forstyrrede togtrafikken 
og tvang det britiske Transportministerium til at tage en mere aktiv rolle i at føre 
opsyn med og finansiere systemet, især investeringer i infrastrukturen. Samtidig 
har der siden privatiseringen været en stor passagerfremgang, omend den kun 
delvis kan forklares som en direkte konsekvens af udliciteringen, jf. Nash og 
Smith (2007). Der er indsat nyere materiel, så den gennemsnitlige alder for mate- 
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Boks V.9 Udenlandske erfaringer med udlicitering af togtrafik, fortsat 

riellet er faldet med 50 pct., og kundetilfredsheden er en af de højeste i EU, jf. 
Europa-Kommissionen (2013). Samtidig er der stor konkurrence om kontrakterne 
med ofte seks til otte tilbud pr. kontrakt. Det høje antal skyldes sandsynligvis 
fraværet af en dominant togoperatør, og at omkostningerne ved at overtage en 
koncession er lave, jf. Nash og Smith (2007). Tilskudsbehovet faldt drastisk i de 
første år, men steg igen efter Hatfield ulykken. De senere år er tilskuddet faldet 
drastisk igen til næsten nul i 2001-12. Dette skal dog ses sammen med stærkt 
stigende tilskud til infrastrukturen, jf. Office of Rail Regularion (2012).  
 

Tyskland 
I Tyskland er infrastruktur og togdrift ikke adskilt i uafhængige selskaber, men 
Deutsche Bahn (DB), Tysklands statsejede jernbaneselskab, er udformet som et 
holdingselskab, hvorunder infrastruktur og togdrift er placeret i forskellige sel-
skaber. For fjerntrafikken gælder åben adgang, også kaldet konkurrence på sporet, 
men DB har stadigvæk en markedsandel på 98 pct. målt i personkm, jf. Mofair og 
NEE (2013). Delstaterne blev ansvarlige for den regionale togtrafik fra 1996. 
Omkring 29 pct. af den regionale togtrafik udføres af private operatører, mens DB 
udfører resten. I alt er der 27 togoperatører, ud over DB, som er aktive i den tyske 
regionale togtrafik, jf. Mofair og NEE (2013). Udliciteringen i Tyskland har ført 
til en reduktion i tilskud på omkring 20 pct., mens kvaliteten af servicen samtidig 
er forbedret, jf. Brenck og Peter (2007). Serviceforbedringen skyldes til dels den 
bedre integration af tog- og bustrafikken i regionerne, siden delstaterne blev an-
svarlige for den regionale togtrafik. Betjeningsfrekvensen er steget mere på linjer, 
der blev udliciteret, end på dem, der ikke blev udliciteret, jf. Lalive mfl. (2013). 
 

Holland 
I Holland har udlicitering af den regionale jernbanetrafik fundet sted siden 1997. 
Ansvaret for udliciteringen blev delegeret til de regionale autoriteter, som også er 
ansvarlige for bustrafikken. Omkring 7 pct. af den totale togtrafik er underlagt de 
regionale autoriteter, og størstedelen af denne trafik er blevet offentligt udbudt, 
mens en mindre del bliver tildelt direkte til en operatør. Effekten af udliciteringen 
har været, at der enten er opnået væsentlige forbedringer i serviceniveauet eller en 
substantiel reduktion i tilskud. Der hvor omkostningsbesparelser var hovedmålet, 
er der opnået besparelser på 20-50 pct. i tilskud, jf. Dijk (2007). Udlicitering har 
ført til en betydelig stigning i passagerer på 20-40 pct. i perioden 2000-07, hvor 
passagertilvæksten på ruter, der ikke var udliciteret, kun var 3 pct. i den samme 
periode. Passagertilvæksten skyldes især forbedringer i serviceniveauet, større 
frekvens og forbedret integration med bustrafikken i regionen, jf. Oostroom og 
Savelberg (2008). 
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I de fleste lande, der har udliciteret dele af togtrafikken, har 
processen været udstrakt over en del år, og kun selve tog-
driften er udliciteret. I Storbritannien valgte man i midten af 
1990’erne at udlicitere eller privatisere al togdrift, ejerskab 
af materiel, vedligeholdelse samt ejerskab af infrastrukturen 
inden for en periode på to til tre år, jf. boks V.9. Den meget 
hurtige proces og privatiseringen af infrastrukturen har ført 
til blandede resultater. Der er opnået besparelser, og kunde-
tilfredsheden er steget, mens der på den anden side var 
mange kontrakter, der måtte genforhandles, og der blev 
underinvesteret i infrastruktur, hvilket bl.a. førte til flere 
ulykker. Problemerne med organiseringen af togtrafikken i 
Storbritannien er efterfølgende blevet rettet op, og erfarin-
gerne de seneste år har været mere positive. De britiske 
erfaringer sammen med dem fra andre europæiske lande 
viser dermed, at en mere gradvis tilgang til udlicitering er 
nødvendig for at opnå gode resultater. 
 
I både Sverige, Holland og Tyskland har de tidligere mono-
polister – SJ, NS og DB – udnyttet deres dominante position 
til at modarbejde nye operatører. I Sverige er der et eksem-
pel på, at SJ ved at ændre køreplanen forværrede mulig-
hederne for skift fra en privat operatør af regional trafik til 
SJ’s interregionale trafik, jf. Alexandersson og Hultén 
(2007). I Holland har NS stadig ansvar for flere opgaver, 
som stationer, fordeling af billetindtægter samt billet-
automater, som konkurrerende operatører er afhængige af. 
NS prøver igennem disse opgaver at stille private operatører 
dårligere, jf. Autoriteit Consument & Markt (2013). I  
Tyskland, hvor der ikke er en fuld opdeling mellem drift og 
infrastruktur, har DB derudover stadigvæk til opgave at 
tildele kapacitet og opkræve betaling for brug af jernbanen. 
Flere operatører har klaget over, at DB i den forbindelse 
stiller andre operatører dårligere, jf. Mofair og NEE (2013).  
 
Hvis der udbydes flere dele af den danske togtrafik, er det 
væsentligt, at uhensigtsmæssig strategisk adfærd hos den 
dominante operatør begrænses. Dette kan gøres ved, at alle 
tjenester og al resterende infrastruktur, som DSB stadigvæk 
varetager, og som flere operatører skal benytte sig af, place-
res hos en eller flere uafhængige institutioner. Det gælder 
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f.eks. stationer, billetsystemet og -automater. Samtidig bør 
en uafhængig aktør koordinere køreplanerne. 
 
Der nævnes undertiden flere argumenter mod udlicitering af 
togdrift. Et af argumenterne er, at de fleste togoperatører i 
Europa er statsejede virksomheder, hvorfor der ikke skulle 
være tale om markedsmæssig konkurrence, se f.eks. Trans-
portudvalget (2013b). At de store togoperatører er statsejede 
betyder ikke, at der ingen konkurrence er i sektoren. Kon-
kurrencen mellem statsejede virksomheder vil stadigvæk 
føre til, at omkostningerne for togdrift reduceres i forhold til 
en situation uden konkurrence. Ved offentligt ejede virk-
somheder er der selvfølgelig en mulighed for, at der ydes 
statsstøtte til virksomhederne. For det første er det et større 
problem for ejerlandet end for værtslandet, da skatteydere 
på den måde subsidierer togtrafikken i andre lande. For det 
andet er der både nationale og europæiske konkurrence-
myndigheder, der tager hånd om statsstøtteproblemet. 
 
Ved flere private operatører er der også en større risiko for, 
at en af operatørerne går konkurs og ikke kan fortsætte 
togdriften. Dette skete blandt andet i Sverige, hvor 
DSBFirst ikke ville forsætte driften af Øresundstrafikken. 
Her blev trafikken overgivet til en anden privat operatør, 
uden at trafikken blev påvirket. Dette forsyningssikkerheds-
problem kan begrænses ved at udforme kontrakten sådan, at 
materialet og personalet fra den konkursramte operatør kan 
overtages af en anden operatør på meget kort sigt. Staten vil 
på denne måde hurtigt kunne indgå en aftale med en anden 
operatør om overtagelse af jernbanedriften, som det også 
skete i Sverige. Der argumenteres sommetider for, at der 
skal være en stor operatør i landet, som kan overtage tog-
trafikken. Der er dog flere internationale togoperatører, der 
hurtigt vil kunne overtage trafikken efter en konkursramt 
operatør. 
 
Både i Sverige og i Tyskland har antallet af bud pr. udbud 
været lavt de senere år. I 1997 var der i gennemsnit  
5,6 bydere pr. udbud i den tyske regionaltrafik, mens antal-
let var faldet til 2,2 i 2013, jf. Mofair og NEE (2013). I 
Sverige har der ofte kun været to bud pr. udbud i perioden 
1989-2005, og for den interregionale trafik har der endda 
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ofte kun været én byder, jf. Alexandersson og Hultén 
(2007). Få bydere kan være tegn på manglende konkurrence 
på markedet.  
 
I Sverige, Tyskland og Holland er der sammen med de-
reguleringen af den kollektive trafik sket en fordeling af 
ansvar for den regionale bus- og togtrafik til de regionale 
myndigheder. I alle tre lande har det ført til en bedre sam-
menhæng i den regionale kollektive trafik, hvilket har ført 
til en stigning i trafikomfanget, jf. Alexandersson og Hultén 
(2007), Brenck og Peter (2007) og Oostroom og Savelberg 
(2008). I Danmark er togtrafikken på privatbanerne allerede 
underlagt trafikselskaberne, og i forslag til Lov om ændring 
af lov om trafikselskaberne åbnes der op for, at Region 
Nordjylland, efter aftale med Transportministeren, kan 
overtage en del af den regionale togtrafik på statsjern-
banenettet i Nordjylland, jf. Transportministeriet (2013b). 
 
Konklusion 
 
Der er et betydeligt effektiviseringspotentiale i de danske 
aktiviteter af DSB på anslået over 1 mia. kr. i forhold til 
2011. Vurderingen er baseret på både beregninger fra kon-
sulentrapporter og erfaringer fra udlicitering i andre euro-
pæiske lande. Selv om DSB har igangsat et program, Sundt 
DSB, der skal opnå en forbedring af økonomien med 1 mia. 
kr. inden udgangen af 2014, betyder det ikke, at DSB ind-
frier hele effektiviseringspotentialet. DSB opnår en del af 
målet i Sundt DSB ved at forbedre indtjeningsgrundlaget og 
vil derfor ikke reducere omkostningerne med 1 mia. kr.  
 
Transportministeriet opnår gennem deres intensiverede 
styring af DSB en del af de mulige besparelser i DSB. Et 
tidligere forsøg på at nedsætte kontraktbetalingen til DSB 
med 300 mio. kr. om året er heller ikke kommet i mål, da 
det de fleste år er blevet besluttet ikke at gennemføre hele 
besparelsen. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, 
hvor effektiv styringen af DSB reelt er. 
 
Udlicitering af togtrafikken i Sverige, Tyskland og Holland, 
hvor organiseringen af jernbanesektoren på mange punkter 
ligner den danske, har leveret besparelser på 20 pct. Dette er 
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omkring det samme som det estimerede effektiviserings-
potentiale i DSB. Staten bør derfor udbyde større dele af 
den danske togtrafik, end tilfældet er i dag, for at sikre og 
fastholde de fulde effektiviseringsgevinster. For at undgå de 
problemer, som Storbritannien har oplevet i forbindelse med 
deres privatisering af togdriften, er det vigtigt at sprede 
udliciteringen ud over en årrække.  
 
I forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaberne 
åbnes der op for, at Region Nordjylland, efter aftale med 
Transportministeren, kan overtage en del af den regionale 
togtrafik på statsjernbanenettet i Nordjylland. Det bør 
overvejes, at udbrede muligheden for at lade regionerne 
overtage den regionale togtrafik til alle dele af landet. 
Erfaringer fra Sverige, Tyskland og Holland viser, at dette 
kan føre til en bedre sammenhæng i den regionale kollekti-
ve trafik og til en stigning i trafikomfanget. 

V.8 Sammenfatning og anbefalinger 

Mål og investeringer 
 
Fremskrivninger viser, at persontransporten vil stige i 
fremtiden. Øget persontransport vil bidrage til private samt 
samfundsmæssige gevinster i form af økonomisk udvikling. 
Samtidig vil stigningen i mobiliteten bidrage med negative 
effekter såsom trængsel, ulykker, klimapåvirkning og andre 
former for miljøforurening. En forventet stigning i trafikken 
fordrer derfor tiltag inden for transportområdet, der ud fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt mest hensigtsmæssigt kan 
opfange stigningen i trafikken under hensyntagen til dels 
den privatøkonomiske forrentning, dels trafikkens negative 
effekter. Sådanne tiltag kan f.eks. bestå af investeringer i 
transportinfrastruktur og incitamenter til at vælge de sam-
fundsøkonomisk mest hensigtsmæssige transportmidler, 
f.eks. via tilskud og afgifter. 
 
Det vil være bedst, hvis der indføres kørselsafgifter, der 
afspejler de eksterne omkostninger ved transport, samt 
tilskud til den kollektive trafik, der afspejler stordrifts-
fordelene. Dette vil sandsynligvis føre til en større efter-
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spørgsel efter kollektiv trafik, hvortil investeringerne bør 
tilpasses. 
 
Målet, om at den kollektive trafik skal løfte det meste af den 
fremtidige vækst i trafikken, er konkretiseret til, at tog-
trafikken målt i personkm som minimum skal fordobles i 
perioden 2009-30, mens målet for bustrafikken er en passa-
gerstigning på 50 pct. i samme periode. Der foreligger 
imidlertid ingen analyser af, hvorfor netop denne fordeling 
er optimal. 
 
Hvis målet om passagerstigninger i tog og bus skal opnås på 
en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde kræves der en 
koordineret indsats både i og mellem de to transportformer. 
Regeringen har med Timemodellen og flere planer for 
investeringer i jernbaneinfrastruktur en strategi for jern-
baneområdet. På busområdet er det de enkelte kommuner 
og regioner, der gennem trafikselskaberne skal sætte projek-
ter i gang, der kan øge persontransporten. Der foreligger 
ikke en samlet strategi for hele landet for, hvordan og på 
hvilke strækninger passagerstigningen i bustrafikken skal 
hentes. I det hele taget mangler der en samlet strategi for, 
hvordan udviklingen i hele transportsektoren, og de ekster-
naliteter dette medfører, skal opfanges. Der bør derfor 
udvikles en samlet strategi for både vejtransport og den 
kollektive trafik. 
 
Tilskud 
 
Stordriftsfordele, forskelle i eksternaliteter og sociale hen-
syn begrunder tilskud til den kollektive trafik. Hvis ekster-
naliteter er dækket gennem kørsels- eller andre afgifter, er 
reducering af eksternaliteter dog ikke et argument for at 
støtte den kollektive trafik. 
 
Kapitlet indeholder en analyse af, om det nuværende til-
skudsniveau til den kollektive trafik i Hovedstadsområdet er 
hensigtsmæssig i forhold til stordriftsfordele og de eksterna-
liteter, der er fra den kollektive trafik. Analysen peger på, at 
tilskuddet formentlig er på det rigtige niveau i myldretiden, 
men at tilskuddet bør øges i perioden uden for myldretiden.  
 

Mål om 
passagervækst  
hensigtsmæssig? 

Manglende  
strategi for hele 
transportsektoren 

Grunde til støtte 
til kollektiv trafik 

Tilskud i Hoved-
stadsområdet bør 
øges uden for 
myldretid 



Kollektiv Trafik. Økonomi og Miljø 2014 

 262 

Den vigtigste grund til et højere tilskud er at mindske vente-
tiden for de rejsende. Øget tilskud bør derfor anvendes til at 
øge frekvensen i den kollektive trafik. 
 
Lavere billetpriser fører kun til en begrænset overflytning af 
bilister til den kollektive trafik. Øget tilskud har derfor kun 
en meget lille effekt på trængsel på vejene og kan derfor 
ikke alene begrunde en nedsættelse af taksterne i den kol-
lektive trafik i Hovedstadsområdet. Skulle trængslen stige 
markant fremover, vil det dog kunne begrunde øget støtte. 
 
Øget tilskud til den kollektive trafik er ikke den mest hen-
sigtsmæssige måde at regulere eksternaliteterne fra trans-
port. Det ville være bedre at indføre kørselsafgifter, der 
direkte afspejler omkostningerne fra disse eksternaliteter. 
Hvis der er kørselsafgifter, der internaliserer omkostninger-
ne fra eksternaliteterne ved bilkørsel, vil reduktionen i 
eksternaliteterne ved en overflytning af bilister til den 
kollektive trafik ikke give en samfundsøkonomisk gevinst. 
Derved mindskes de samfundsøkonomiske gevinster ved en 
reduktion i billetprisen.  
 
Bustrafik 
 
En god sammenhæng i den kollektive trafik og fælles sy-
stemer for blandt andet billetter og information kan bidrage 
til reducerede tidsomkostninger for de rejsende i den kollek-
tive trafik. Derved mindskes den effektive pris for de rej-
sende, hvilket vil være en gevinst for de eksisterende bruge-
re og vil kunne tiltrække flere rejsende.  
 
Med oprettelsen af trafikselskaber er der skabt en større 
koordination af og en mere entydig indgang til den kollekti-
ve trafik. Som evalueringen af Lov om trafikselskaber har 
vist, er der dogstadig problemer med samarbejdet i den 
kollektive trafik, både inden for trafikselskaber og med 
togoperatører. Selve det, at der evalueres, er positivt, og det 
vil være relevant regelmæssigt at evaluere, hvordan sekto-
ren fungerer for at kunne indføre forbedringer.  
 
En fordel ved den nye struktur i Hovedstadsområdet er, at 
kommunerne er blevet direkte økonomisk ansvarlige for 
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deres bestilling af buskørsel. Dette bevirker, at kommunerne 
i deres ønsker for ruter tager hensyn til kundegrundlaget og 
omkostningerne. Effekten må forventes at være, at udbuddet 
af den kollektive trafik bliver bedre tilpasset efterspørgslen. 
Organiseringen af den kollektive trafik bygger på, at den 
kollektive trafik skal fremstå som en sammenhængende 
enhed over for de rejsende. Som nævnt vil dette kunne have 
visse fordele for brugerne. Samtidig mindskes konkurrencen 
mellem transportformerne dog. Konkurrence fremmer 
produktudvikling og kan dermed være med til at tiltrække 
flere rejsende til den kollektive trafik. Der er derfor behov 
for at finde en balance mellem sammenhæng i den kollekti-
ve trafik og muligheden for at konkurrere indbyrdes.  
 
Udliciteringen af bustrafikken i Danmark har medført en 
reduktion i omkostningerne, især i 1990’erne. Samtidig 
synes der at være tale om et marked med tilstrækkelig 
konkurrence til at sikre og fastholde de opnåede effektivise-
ringsgevinster. Der er dog en vis grad af koncentration på 
markedet, hvorfor der er grund til at være opmærksom på 
forringelser af konkurrencen på markedet.  
 
Persontransport er momsfritaget, uanset hvilket transport-
middel der anvendes. For buskørsel gælder dog, at kun 
rutekørsel er momsfritaget, mens turistbuskørsel er moms-
pligtig. Momsfritagelse medfører flere problemer. For 
eksempel kan der være afgrænsningsproblemer mellem 
momsfri rutekørsel med bus og anden momspligtig bus-
kørsel, og mange transportvirksomheder har delvis fradrags-
ret for den betalte moms, da de leverer både momsfri og 
momspligtige ydelser. Dette medfører, at de skal operere 
med flere fradragsprocenter. Derudover gør moms-
fritagelsen det mere attraktivt at producere varer og tjeneste-
ydelser – eksempelvis reparationer, vedligeholdelse og 
depotfunktion – i egen virksomhed end at købe dem fra 
andre, specialiserede virksomheder. Dette begrænser effek-
tiviteten og konkurrencen i sektoren. Der bør derfor ses på 
mulighederne for at gøre den kollektive trafik momspligtig 
og justere deres tilskud tilsvarende.  
 
 
 

Afvejning mellem 
konkurrence og 
god organisering? 

Positiv effekt af 
udlicitering  

Moms på  
kollektiv trafik 
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Togtrafik 
 
Der er et betydeligt effektiviseringspotentiale i de danske 
aktiviteter af DSB på anslået over 1 mia. kr. i forhold til 
2011. Vurderingen er baseret på både beregninger fra kon-
sulentrapporter og erfaringer fra udlicitering i andre euro-
pæiske lande. Selv om DSB har igangsat et program, Sundt 
DSB, der skal opnå en forbedring af økonomien med 1 mia. 
kr. inden udgangen af 2014, betyder det ikke, at DSB ind-
frier hele effektiviseringspotentialet. DSB opnår en del af 
målet i Sundt DSB ved at forbedre indtjeningsgrundlaget og 
vil derfor ikke reducere omkostningerne med 1 mia. kr.  
 
Transportministeriet opnår gennem deres intensiverede 
styring af DSB en del af de mulige besparelser i DSB. Et 
tidligere forsøg på at nedsætte kontraktbetalingen til DSB 
med 300 mio. kr. om året er heller ikke kommet i mål, da 
det de fleste år er blevet besluttet ikke at gennemføre hele 
besparelsen. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, 
hvor effektiv styringen af DSB reelt er. 
 
Udlicitering af togtrafikken i Sverige, Tyskland og Holland, 
hvor organiseringen af jernbanesektoren på mange punkter 
ligner den danske, har leveret besparelser på 20 pct. Dette er 
omkring det samme som det estimerede effektiviserings-
potentiale i DSB. Staten bør derfor udbyde større dele af 
den danske togtrafik, end tilfældet er i dag, for at sikre og 
fastholde de fulde effektiviseringsgevinster. For at undgå de 
problemer, som Storbritannien har oplevet i forbindelse med 
deres privatisering af togdriften, er det vigtigt at sprede 
udliciteringen ud over en årrække.  
 
I forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaberne 
åbnes der op for, at Region Nordjylland, efter aftale med 
Transportministeren, kan overtage en del af den regionale 
togtrafik på statsjernbanenettet i Nordjylland. Det bør 
overvejes, at udbrede muligheden for at lade regionerne 
overtage den regionale togtrafik til alle dele af landet. 
Erfaringer fra Sverige, Tyskland og Holland viser, at dette 
kan føre til en bedre sammenhæng i den regionale kollekti-
ve trafik og til en stigning i trafikomfanget. 
  

Der kan  
stadigvæk opnås 
besparelser hos 
DSB 

Effektiv styring 
af DSB? 

Udlicitering giver 
større sikkerhed 
for gevinster 

Mere ansvar til 
regioner 
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Økonomi- og Indenrigsministeriet 
 
Omkostninger ved VE-støtte 
Kapitlet om vedvarende energi bidrager med ny og nyttig viden om omkostningerne 
ved at give støtte til vedvarende energi, herunder støtte finansieret af PSO. Analysen 
er blandt andet relevant for den tværministerielle arbejdsgruppe, der i øjeblikket er 
ved at se på afgifter og tilskud på energiområdet. 
 
Udgangspunktet for analyserne i kapitlet er, at den forventede udbygning med 
vedvarende energi overstiger den danske EU-forpligtelse. Der er indgået en bred 
politisk aftale om den ambitiøse energi- og klimapolitik, herunder udbygningen med 
VE. Det ville derfor have styrket kapitlet, hvis der også var lagt vægt på at belyse, 
hvordan man billigst muligt opfylder de danske VE-målsætninger. 
 
Som kapitlet er inde på, afhænger omkostningerne ved VE-støtte af, hvilke VE-
teknologier man anvender. Kapitlet kunne dog med fordel også have perspektiveret 
omkostningerne ved at belyse den usikkerhed, der knytter sig til opgørelsen af 
omkostningerne og de mulige gevinster, der følger af udbygningen med vedvarende 
energi. 
 
Ressourcestrategi 
Kapitlet omhandler den ressourcestrategi, som regeringen fremlagde i oktober 2013, 
og indeholder generelt en række relevante økonomiske betragtninger i forhold til 
genanvendelse og håndtering af affald. 
 
Ressourcestrategien har blandt andet som fokusområder, at vi i Danmark skal for-
brænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, som er i 
det, og at vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i 
samme takt øger belastningen af natur og miljø. 
 
Ressourcestrategien konstaterer på linje med Det Miljøøkonomiske Råds rapport fra 
2013, at Danmark er nået meget langt, når det gælder en miljømæssigt forsvarlig 
affaldshåndtering. Der er dog undtagelser, som der også peges på i kapitlet. Det 
gælder inden for byggeaffald og elektronikaffald, hvor der er udfordringer med 
miljøfarlige stoffer. Ressourcestrategien indeholder således også særskilte initiativer 
til håndtering af disse stoffer. 
 
Der lægges i kapitlet stor vægt på, at stigende priser på ressourcer i sig selv ikke bør 
føre til politisk handling med henblik på at øge genanvendelsen og lede en større del 
af affaldet tilbage i det økonomiske kredsløb. Argumentet er, at stigende priser 
netop er markedets måde at signalere ressourceknaphed på til producenter og for-
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brugere, hvilket automatisk vil føre til øget genanvendelse og teknologisk udvikling, 
der mindsker presset på de primære ressourcer og såkaldte ”kritiske råstoffer”.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet deler opfattelsen af, at prismekanismer normalt 
effektivt kan håndtere ressourcemangel. Kapitlet kunne dog med fordel have inde-
holdt overvejelser om, hvorvidt der er situationer, hvor prissignalerne er utilstrække-
lige, og der derfor kan være grundlag for en offentlig indsats, for eksempel i form af 
støtte til udvikling af nye teknologier og offentlige-private partnerskaber til at 
understøtte en øget genanvendelse. 
 
I Det Miljøøkonomiske Råds rapport fra 2013 peges der på, at hvis priserne så at 
sige ikke stiger ”hurtigt nok”, vil det økonomiske incitament til at genanvende, finde 
substitutter og udvikle alternative teknologier blive for svagt. Det havde styrket 
analyserne i dette års rapport med en nuanceret diskussion af dette tema. 
 
Det er i øvrigt værd at hæfte sig ved, at den offentlige indsats, der lægges op til i 
forhold til øget genanvendelse af husholdningsaffaldet, giver kommunerne spille-
rum til at finde de løsninger, der passer bedst lokalt. Således er nogle kommuner 
allerede langt i arbejdet, mens andre endnu ikke er gået i gang.  
 
Det ville også have styrket kapitlet, hvis der var lagt større vægt på at belyse, hvor-
dan man mest omkostningseffektivt opfylder ressourcestrategiens målsætninger. Det 
skal blandt andet ses i lyset af, at en del af målsætningerne stammer fra EU’s af-
faldsdirektiv, hvor Danmark har forpligtet sig i forhold til øget genanvendelse. 
 
Rekreative værdier 
Det Miljøøkonomiske Råd har med kapitlet ydet et nyttigt bidrag til værdisætningen 
af rekreative områder. Tilstedeværelsen af naturområder giver de fleste danskere 
muligheden for at nyde grønne områder i deres nærhed. Dette repræsenterer i sig 
selv en værdi, som imidlertid er vanskeligt at få værdisat. Her bidrager rapporten 
med nyttig ny viden om, hvilke faktorer der påvirker værdien af de enkelte rekreati-
ve områder i Danmark. Især nærhed til brugere viser sig at være afgørende for den 
rekreative brugsværdi af områderne.  
 
Modellen for beregning af rekreative brugsværdier kan bruges både for de eksiste-
rende rekreative områder og potentielt nye rekreative områder. Særligt for nye 
rekreative områder kan værdisætningen indgå i den overordnede planlægning af, 
hvor disse områder mest hensigtsmæssigt kan anlægges. 
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Finansministeriet 
 
Overordnet set finder Finansministeriet, at der er tale om interessante emner med 
relevans for miljø-, klima- og energipolitikken. Rapporten indeholder flere eksem-
pler på partielle analyser, som indeholder interessante resultater og betragtninger 
 
Finansministeriet finder dog, at det kunne gavne rapporten, hvis der i højere grad 
var gennemført fulde samfundsøkonomiske analyser. Sådanne analyser vil styrke 
grundlaget for at fremsætte konkrete anbefalinger. 
 
Kapitel I omhandler støtte til vedvarende energi. 
 
DMØR vurderer baseret på en SMEC-beregning, at effekten af lavere omkostninger 
til PSO vil forøge beskæftigelsen med 5.000 personer i 2-3 år, hvorefter effekten går 
mod nul. DMØR konkluderer, at tilskuddene til VE forværrer konkurrenceevnen på 
kort sigt og reducerer velstanden.  
 
Det er Finansministeriets vurdering, at DMØR overvurderer beskæftigelsesvirknin-
gerne ved at udfase støtten til VE, idet der ikke indregnes de afledte effekter fra 
støtten til VE-investeringer. I det omfang VE-støtten reduceres, vil det også indebæ-
re færre investeringer i VE til elproduktion. På grund af den nuværende overkapaci-
tet på el-nettet vurderes det ikke at være sandsynligt, at de bortfaldende VE-
investeringer erstattes af andre investeringer i el-produktion. 
 
Disse investeringer vil på kort sigt have større positiv beskæftigelsesvirkning end 
den negative effekt af de højere energipriser som følger af PSO-gebyret. Dermed er 
det sandsynligt, at beskæftigelsesvirkningen af en mere ambitiøs energipolitik på 
kort sigt er positiv. På længere sigt vil PSO-støtte til VE reducere den strukturelle 
beskæftigelse i mindre omfang. 
 
Kapitel II beskriver og vurderer kort regeringens ressourcestrategi for affaldshåndte-
ring.  
 
DMØR fremhæver vigtigheden af at foretage samfundsøkonomiske analyser af 
tiltag som øget genanvendelse af husholdningsaffald. Det er Finansministeriet enig 
i, men vil fremhæve, at den fremlagte samfundsøkonomiske analyse er udarbejdet af 
et eksternt konsulentfirma. Finansministeriet er enig i en række af de kritikpunkter, 
som DMØR fremlægger af analysen. 
 
Kapitel III omhandler begrundelsen for regulering af invasive arter og et skøn for 
omkostningerne ved invasive arter i Danmark.  
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DMØR gennemgår kort den teoretiske definition af invasive arter. DMØR fremhæ-
ver, at regulering af de invasive arter bør fastlægges, så marginale bekæmpelsesom-
kostninger er lig med de marginale skadesomkostninger, idet der dog er stor usik-
kerhed forbundet med at opgøre konsekvenserne.  
 
Finansministeriet er grundlæggende enig i DMØR’s tilgang til at analysere de 
økonomiske konsekvenser af invasive arter. Det er imidlertid forbundet med store 
vanskeligheder at opgøre særligt skadesomkostningerne. Desuden kan der være 
gevinster forbundet med arter, der kan betragtes som invasive. Det gælder fx den 
amerikanske mink, der har stor produktionsværdi for dansk landbrug.  
 
Kapitel IV indeholder en ny værdisætningsanalyse af den rekreative værdi af større 
danske naturområder.  
 
Analysen er et interessant bidrag til overvejelser om prioritering af de offentlige 
midler til natur. Finansministeriet skal bemærke, at andre hensyn i naturpolitikken 
bunder i både nationale mål eller internationale forpligtelser, eksempelvis i forhold 
til grundvand, vandmiljø, luftforurening mv. 
 
Finansministeriet finder, at samfundsøkonomiske værktøjer og analyser på naturom-
rådet kan give et værdifuldt input til beslutningsgrundlag mv. Det er imidlertid 
væsentligt, at resultater og effekter af sådanne analyser afvejes i forhold til andre 
hensyn, herunder hensynet til en samlet, tværgående prioritering af de offentlige 
midler.  
 
I Kapitel V gives en beskrivelse og vurdering af væsentlige elementer i politikken 
for den kollektive trafik i Danmark. Det er Finansministeriets opfattelse, at der 
generelt er tale om fornuftige betragtninger på transportområdet.  
 
DMØR anfører, at kørselsafgifter vil være en direkte måde at regulere eksternalite-
ter fra vejtrafikken, herunder trængsel. Kørselsafgifter vil således trække i retningen 
af øget brug af den kollektive trafik. Finansministeriet er principielt enig i betragt-
ningerne, men bemærker, at den nødvendige teknologi for at indføre kørselsafgifter 
endnu ikke er til stede. 
 
DMØR vurderer i rapporten, at DSB indtil videre kun har realiseret effektiviseringer 
på 200 mio. kr. under ”Sundt DSB”, og at der stadig er et betydeligt effektivise-
ringspotentiale i DSB på i størrelsesordenen 1 mia. kr. Finansministeriet bemærker, 
at der er realiseret større besparelser i regi af ”Sundt DSB” end angivet i rapporten, 
hvilket DMØR efterfølgende har anerkendt. 
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Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 
 
Miljøøkonomiske Råds (DMØR) rapport for 2014, som indeholder et kapitel om 
Danmarks omkostninger ved støtte til vedvarende energi (VE). Kapitlet indeholder 
en række centrale konklusioner, som Klima-, Energi- og Bygningsministeriet gerne 
vil kommentere. 
 
Kapitlet er kritisk overfor støtten til VE. Denne kritik er ikke ny. Rådet er generelt 
kritisk over for den danske klima- og energipolitik, fordi den er mere ambitiøs end i 
mange andre lande og dermed vurderes at være dyrere. 
 
Årets, og tidligere års, kritik synes at basere sig på tre centrale synspunkter hos 
DMØR:  
 
• Klimaproblemet skal løses ved forhandlingsbordet i FN, og det er uhensigts-

mæssigt at gå foran i forhold til det, som de knap 200 lande kan blive enige om. 
 

• Danmark bør efterleve de mål, der kan opnås enighed om i EU, men ikke mere 
end det. 

 
• Som følge af den teknologiske udvikling, må det antages, at ikke markeds-

modne teknologier bliver billigere i fremtiden. Derfor skal man vente med at 
investere i dem. 

 
Med andre ord – handling kræver konsensus, og den teknologiske udvikling i for-
hold til Danmark kommer af sig selv.  
 
Erfaringerne viser imidlertid, at man kan frygte, at konsensus ikke fører til den 
nødvendige handling. Det er endvidere erfaringen, at nye teknologier ikke modnes, 
med mindre der investeres i implementering af dem. Ministeriet er derfor ikke 
overbevist om, at der vil ske den af DMØR forudsatte udvikling af nye teknologier, 
med mindre der samtidig gennemføres investeringer i dem i væsentlig skala. Det 
gælder f.eks. investeringer i havvindmølleparker, hvor en betydelig del af den 
teknologiske udvikling og tilhørende omkostningsreduktion knytter sig til logistik 
og optimering af selve opstillingen i lige så høj grad som til møllerne som sådan.  
 
Man kan derfor tvivle på, om IPCC’s anbefaling om at holde den globale tempera-
turstigning på under 2 grader ift. førindustrielt niveau kan indfries, hvis alle lande 
fører en politik, der er konsistent med disse tre synspunkter. I så fald vil der være 
stor risiko for langt større globale temperaturstigninger. 
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Både den nuværende og den tidligere regering har fremsat ambitiøse målsætninger 
om reduktion af udledningen af klimagasser i 2050. Disse mål kan kun nås ved en 
gennemgående omlægning af energisystemet. Det er den nuværende regerings 
primære klima- og energimålsætning, at Danmarks energiforsyning skal være base-
ret på vedvarende energi i 2050 - et mål der er i god overensstemmelse med EU's 
mål om 80-95 pct. CO2-reduktion i 2050.  
 
Det er ministeriets opfattelse, at begrundelsen for det langsigtede mål om et sam-
fund baseret 100 pct. på vedvarende energi bunder dels i klimahensyn, dels i energi-
politiske hensyn, herunder hensyn til forsyningssikkerhed. Dertil kommer ønsket 
om at understøtte grøn vækst. De energimæssige løsninger og erfaringer, som arbej-
det med at indfri de danske målsætninger afføder, kan være med til at vise, at om-
stillingen faktisk kan lade sig gøre, og at 2-graders-målet kan nås. Indfrielse af 2-
graders-målet kræver handling nu for at begrænse de akkumulerede emissioner i 
atmosfæren. Det er ikke nok at nå et bestemt endemål for udledningerne i 2050. Det 
danske bidrag vil kunne påvirke FN’s klimaforhandlinger vedr. de fremtidige ram-
mer og ikke mindst eksporten af den danske energimodel og energiregulering, fx 
gennem konkrete erfaringer med indpasning af store mængder vindkraft, affald og 
biomasse i energisystemet, hvor Danmark er blandt de globalt førende lande.  
 
DMØR pegede i ’Økonomi og Miljø’ i 2012 på, at klimaproblemet er kilden til det 
største enkeltstående negative bidrag til den danske ægte opsparing. Beregningerne 
peger dermed på, at det er i Danmarks klare interesse at arbejde for en ambitiøs 
global klimapolitik. Der synes altså i DMØR at være enighed om klimaudfordrin-
gens vigtighed, men ikke om den mest effektive strategi til at imødegå den.  
 
Selve vejen frem mod det langsigtede mål om et samfund baseret på 100 pct. vedva-
rende energi er central for at sikre en omkostningseffektiv omstilling. Det kan bl.a. 
være vigtigt at understøtte markedet ved at have troværdige mellemmål og evt. 
sektormål, så der ikke udestår en uoverstigelig opgave om 20-30 år. Troværdighed 
og klarhed om omlægningen hen imod slutmålet mindsker risikoen for lock-in 
effekter i energisystemet, hvilket de lange levetider for anlægsinvesteringer i energi-
systemet giver stor risiko for. Klare mål giver også investorsikkerhed og bedre 
mulighed for koordinering mellem aktørerne og for at høste skalafordele.  
 
Mellemmål og sektormål på vej mod fossil uafhængighed, herunder f.eks. et sigte-
punkt om, at den danske el- og varmesektor skal baseres på 100 pct. VE i 2035, må 
bl.a. ses i dette lys. 
 
Med Energiaftalen i 2012 besluttede et bredt flertal i Folketinget en række initiativer 
frem til 2020, der baner vejen frem mod at kunne nå det langsigtede mål på en 
omkostningseffektiv måde. Med et langsigtet mål om en fundamental omstilling af 
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energisektoren og anvendelsen af energi i Danmark - og med de virkninger, det 
nødvendigvis må have på mellemlang og kortere sigt for at sikre en fleksibel og 
omkostningseffektiv omstilling af energisystemet - kan det næppe overraske, at det 
vil kunne indebære mere VE i 2020, end det bindende EU-mål om 30 pct. VE i 2020 
umiddelbart tilsiger. 
 
DMØR stiller forslag om, at Danmark bør droppe yderligere støtte til VE i elpro-
duktionen, og at havmølleparkerne Horns Rev 3 og Kriegers Flak bør genovervejes 
eller i det mindste udskydes. Denne anbefaling synes at lede til, ifølge DMØR egen 
analyse, at Danmark ikke efterlever sine 2020-mål i medfør af EU’s klima- og 
energipakke (selvom DMØR lægger til grund, at disse mål skal efterleves). Endvi-
dere synes DMØR’s anbefaling om afvikling af støtten til VE at være med tilbage-
virkende kraft, herunder også for projekter hvor projektudviklere mv. har disponeret 
i tiltro til gældende ordninger. 
 
En aflysning af havvindmølleparkerne vil medføre en opbremsning og reduktion af 
VE-udbygningen. Det vil øge udfordringerne og omkostningerne med at sikre 
omstillingen til en fossilfri energisektor, idet VE udbygningen senere må accelere-
res, hvis de langsigtede mål skal indfris. De to havmølleparker indgår i energiaftalen 
og udbudsprocessen er fremskreden. Det vil alvorligt svække tilliden til dansk 
energipolitik blandt investorer, hvis der rejses usikkerhed om deres realisering. I så 
fald vil investorerne kunne tage sig betalt i form af en øget risikopræmie. 
 
En opbremsning efterfulgt af senere acceleration af udbygningen med VE vil svæk-
ke VE industriens rammevilkår og risikere at øge priserne på sigt ifht., hvad de 
ellers ville have været. Det synes derfor mere relevant at analysere de langsigtede 
effekter af ændringer i implementeringshastigheden, og de gevinster, der kan være 
derved på kort sigt, op imod effekterne af stabile rammer og en mere gradvis omstil-
ling. Endvidere synes hensynet til minimering af de langsigtede omstillingsomkost-
ninger at tilsige, at der er brug for erfaringer med konkrete investeringer for at 
fremme en teknologisk udvikling. Omstillingen kan næppe baseres på håbet om, at 
den teknologiske udvikling kommer af sig selv. 
 
DMØR’s rapport peger på voksende PSO omkostninger frem mod 2020.  
 
PSO-tariffen belaster især de konkurrenceudsatte, el-intensive erhverv. Denne 
problemstilling indgår som et væsentligt element i den afgifts- og tilskudsanalyse, 
som er igangsat i medfør af Energiaftalen fra 2012, og hvor forskellige løsningsmo-
deller analyseres. 
 
Den virkelige udfordring består i at finde den optimale sammensætning af politiske 
tiltag, virkemidler og styringsmål, så alle målsætningerne - for klima, forsynings-
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sikkerhed og konkurrenceevne opfyldes på effektiv vis – nationale som internationa-
le. Det er en meget omfattende problemstilling, som efter ministeriets opfattelse 
kræver et langsigtet perspektiv og inddragelse af komplekse samspil mellem imple-
menteringshastighed, tilpasning af rammevilkår, sikkerhed for investorerne og 
teknologisk udvikling.  
 
Fremadrettet ser Klima-, Energi- og Bygningsministeriet derfor meget gerne, at 
DMØR bidrager med analyser og redskaber til brug for udviklingen af energi- og 
klimapolitikken. Der er flere selvstændige mål, og der er en sammenhæng imellem 
disse mål. Her er der brug for analyser og værktøjer, der kan hjælpe med at vurdere 
effektive måder at tilrettelægge indsatsen på, så målsætningerne nås på den mest 
effektive måde. Det er ikke tilstrækkeligt at fokusere på perioden frem til 2020 eller 
på slutmålet i 2050 men i høj grad på hele vejen derhen. Ligeledes kan der ikke kun 
fokuseres på klimahensyn i lyset af de erklærede energipolitiske mål, herunder 
navnlig det overordnede mål om et samfund baseret 100 pct. på vedvarende energi i 
2050 og vejen derhen. 
 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kan i tillæg hertil oplyse, at der for tiden er 
et forslag til klimalov i høring, som sigter på at etablere en overordnet strategisk 
ramme for Danmarks klimapolitik og lægger op til, at der pr. 1. januar 2015 nedsæt-
tes et nyt uafhængigt Klimaråd, der skal fremme gennemsigtighed og et fagligt 
sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Baggrunden er 
en politisk aftale herom mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten 
og Det Konservative Folkeparti. 
 
Dermed forventer klima-, Energi- og Bygningsministeriet at skabe rammer for 
solide fremadrettede beslutningsgrundlag i klima- og energipolitikken.  
 
 
Miljøministeriet 
 
Miljøministeriet finder, at DØR har udarbejdet relevante og nyttige analyser af 
invasive arter og værdien af rekreative områder. Miljøministeriet ser endvidere 
rapporten som et relevant bidrag til en vigtig debat om øget genanvendelse. Miljø-
ministeriet har bemærkninger til kapitlerne II, III og IV.  
 
Kapitel II om Ressourcestrategien omfatter en kritisk vurdering af regeringens 
ressourcestrategi, Danmark uden affald. 
 
Med Ressourcestrategien har regeringen sat et politisk mål for genanvendelse af 
husholdningsaffaldet, som private aktører kan agere og investere efter. Strategien 
sigter mod mere genanvendelse, fordi det miljømæssigt og samfundsøkonomisk 
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giver god mening. Endvidere er tidspunktet godt for en strategi for øget genanven-
delse, da en stor del af forbrændingskapaciteten vil være udtjent og falde bort i løbet 
af en årrække. Ressourcestrategien understøtter endvidere klimapolitikken, idet der 
lægges op til, at det organiske affald bioforgasses. Endelig er strategien i god tråd 
med EU’s affaldshierarki. Strategien bidrager således til en række forskellige mål-
sætninger. I modsætning hertil synes DØR at være af den opfattelse, at Ressource-
strategien primært er motiveret af stigende råstofpriser, hvilket ikke er tilfældet, om 
end dette selvfølgelig understøtter at øget genanvendelse er samfundsøkonomisk 
fordelagtig. 
 
DØR mener, at støtte til teknologiudvikling ikke er en hensigtsmæssig brug af 
offentlige midler, da stigende priser vil sikre, at markedet selv udvikler nye teknolo-
gier. Efter Miljøministeriets opfattelse vil udviklingen i retning af mere volatile 
ressourcepriser kunne koste samfundet mange penge uden nødvendigvis at skabe et 
stabilt grundlag for udvikling af nye teknologier. Det kan en offentlig indsats bl.a. 
gennem miljøteknologistøtten (MUDP) bidrage til at afhjælpe. 
 
DØR er desuden kritisk over for en konsulentanalyse af samfundsøkonomien ved 
øget genanvendelse, som er indgået i arbejdet med ressourcestrategien.  
 
DØR kritiserer for det første konsulentanalysen for, at der er asymmetri i de anvend-
te antagelser i scenarierne. Efter Miljøministeriets opfattelse er de anvendte antagel-
serne om uge-indsamling i basisscenariet og 14-dages indsamling i genanvendelses-
scenarierne imidlertid rimelige. Dels fordi sigtet med analysen har været en vurde-
ring af omkostningerne ved øget genanvendelse i forhold til dagens situation, og 
dels fordi øget genanvendelse gør det hensigtsmæssig med en mindre hyppig ind-
samling af dagrenovationen. En følsomhedsanalyse viser i øvrigt, at selv med ens 
antagelser i scenarierne kan genanvendelsen øges ved samme eller kun marginalt 
højere omkostninger. 
 
DØR kritiserer for det andet konsulentanalysen for ikke at medtage husholdninger-
nes tidsomkostninger ved at skulle sortere deres affald og giver et groft overslag 
over disse. Miljøministeriet mener, at DØR overestimerer tidsforbruget, da de ikke 
medregner den tid, forbrugerene sparer ved, at der bliver mindre affald, de selv skal 
bringe til kuber og genbrugspladser. En beregning af forbrugernes tidsforbrug bør 
medtage alle fordele og ulemper.  
 
DØR mener for det tredje, at det kun er de internationale miljøgevinster, som er 
medtages i konsulentanalysen, ikke de internationale miljøomkostninger. Dette 
kritikpunkt må efter Miljøministeriets opfattelse bero på en forkert læsning af rap-
porten, da de negative konsekvenser for miljøet er medregnet. 
 



 

283 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer 

Kapitel III om invasive arter giver en god beskrivelse af problemstillingen. DØR 
konstaterer, at der er tale om et væsentligt problem, som er dyrt for samfundet. 
 
I forhold til udformningen af en indsatsstrategi anbefaler DØR, at der anvendes en 
klassisk økonomisk tilgang, hvor indsatsniveauet tilpasses, så de marginale indsats-
omkostninger svarer til de marginale skadesomkostninger. Miljøministeriet er enigt 
i, at indsatsen ikke bør have et større omfang end, hvad der er samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssigt, når miljø- og sundhedseffekter medregnes. Samtidig bemærkes 
dog, at indenfor dette område er estimater af de marginale skadesomkostninger 
behæftet med stor usikkerhed. Derfor kan det i praksis være svært at fastlægge det 
optimale indsatsniveau. Derfor hæfter Miljøministeriet sig ved, at DØR også peger 
på, at usikkerheden vedr. omkostningerne samt problemets akkumulerende karakter 
og mulige irreversible effekter, betyder at forvaltningen bør ske ud fra et forsigtig-
hedsprincip. 
 
DØR finder, at den danske indsats er for sporadisk, da bekæmpelsen af invasive 
arter varetages forskelligt hos mange aktører og ikke er koordineret. DØR anbefaler 
på den baggrund en styrkelse af den nationale koordinering. 
 
Miljøministeriet er overordnet enigt i anbefalingen omkring koordinering. Som en 
del af opfølgningen på den kommende EU-forordning vedr. invasive arter vil mini-
steriet prioritere de væsentligste invasive arter, og overveje hvordan opgave og 
ansvarsfordelingen kan fastlægges mest hensigtsmæssigt i forhold til forebyggelse 
og bekæmpelse af disse. 
 
Kapitel IV om værdi af rekreative områder leverer en interessant analyse af den 
rekreative værdi af naturen. Miljøministeriet hilser det velkomment, at DØR sætter 
fokus på, at naturen har en stor værdi for samfundet. Samtidig hæfter Miljøministe-
riet sig ved, at DØR’s analyse viser, at skove har meget høj rekreativ værdi, samt at 
statsskove generelt er mere attraktive end privatejede skove. Den generelle konklu-
sion om, at nærhed til brugerne har stor betydning for naturområders værdi, er til 
gengæld ikke overaskende set i lyset af tidligere analyser og forskning på området. 
 
Miljøministeriet noterer sig, at DØR mener, at det ikke er alle statslige skovrejs-
ningsprojekter, der er hensigtsmæssigt placeret, i forhold til deres rekreative værdi. I 
forlængelse heraf finder DØR, at der kan være betydelige samfundsøkonomiske 
gevinster at hente ved at anvende mere systematiske prioriteringsværktøjer ved 
udvælgelsen af nye statslige skovrejsningsprojekter, herunder f.eks. samfundsøko-
nomiske projektvurderinger. I forhold hertil bemærker Miljøministeriet, at det ikke 
er ny viden, at de rekreative gevinster udgør en stor del af skovenes værdi, og at 
dette forhold i mange år har indgået i vurderingen af skovrejsningsprojekter. Samti-
dig er skovenes øvrige formål, herunder f.eks. grundvandsbeskyttelse, beskyttelse af 
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artsrigdommen, CO2-laring, og indirekte reduktioner i udledning af ammoniak og 
kvælstof også vigtige. Ideelt set bør alle disse hensyn afvejes mod hinanden ved 
udvælgelsen af skovrejsningsprojekter, samtidig med at der tages høje for politiske 
målsætninger samt lokale ønsker og behov. Miljøministeriet er åbent overfor øget 
anvendelse af samfundsøkonomiske projektvurderinger i forbindelse med skovrejs-
ning, men bemærker samtidig, at disse kun kan udgøre en del beslutningsgrundlaget.   
 
DØR konkluderer, at der er behov for at reformere tilskud til privat skovrejsning, så 
den rekreative værdi får større vægt. Miljøministeriet afviser ikke, at der kan gøres 
mere, men påpeger samtidig, at der allerede i dag differentieres således, at f.eks. 
udvidelse af offentlighedens adgang eller bynærhed udløser et forhøjet tilskud. 
 
Endelige mener DØR ikke, at det bør bære et mål i sig selv at fordoble skovarealet, 
men at skovrejsning og etablering af andre naturområder i stedet bør ses som red-
skab til at opnå rekreative gevinster og andre økosystemydelser. I praksis har målet 
om en fordobling af skovarealet, siden dette blev fastlagt i 1989, imidlertid været 
forfulgt på en måde, der er i tråd med DØR’s anbefalinger. 
 
 
Kommunernes Landsforening 
 
Ressourcestrategien 
Rapporten sondrer mellem to forskellige mål for indsamling og behandling af affald. 
Det ene mål er at håndtere miljøfarlige stoffer, hvilket er baggrunden for den af 
Regeringen foreslåede ekstra indsats for elektronikaffald og byggeaffald. 
 
Det andet mål er øget genanvendelse i stedet for affaldsforbrænding, hvilket er 
baggrunden for den af Regeringen foreslåede ekstra indsats indenfor husholdnings-
affald så som organisk affald, plastik mv. 
 
Hvad angår den øgede genanvendelse af husholdningsaffaldet, så viser rapportens 
analyse, at gennemførelsen af dette mål vil forøge omkostningerne med 600 til 
1.000 kr. pr. ton, uden at der er miljømæssige argumenter for denne indsats. 
 
Dette overraskende analyseresultat bør føre til flere typer overvejelser. 
 
For det første bør staten nu skrinlægge planerne om at lave lovændringer, der kaster 
alle vores anlæg til forbrænding ud i stor usikkerhed. Man skal ikke ødelægge de 
gode løsninger, vi allerede har, før man er sikker på, at man har nogen bedre. 
 
For det andet bør staten nu genoverveje, hvordan man skal føre ressource-strategien 
ud i livet. Analyseresultatet før føre til, at man nu lægger vægt på en søge – lære 
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proces med innovation og afprøvning af nye løsninger. For der skal nye og hidtil 
ukendte løsninger til, der er mere fordelagtige end forbrænding, for at den øgede 
genanvendelse af husholdningernes affald bliver samfundsøkonomisk fordelagtig. 
 
Invasive arter 
Rapporten beskriver, at Danmark allerede i 2009 fik en ”Handlingsplan for invasive 
arter”, men frem til i dag er mårhund og mink de eneste arter, der er udarbejdet 
nationale indsatsplaner for. 
 
Rapporten anbefaler, at indsatsen over for de væsentligste invasive arter bør priori-
teres, og der må tages lovgivningsmæssige initiativer, der fastlægger opgaver, 
ansvar og økonomi til bekæmpelsesindsatsen for de involverede aktører. 
 
Anbefalingerne er vigtige. For mange arter vil det være forbundet med store om-
kostninger at vente med at gøre en indsats, indtil arten er fuldt etableret i et område.  
 
For invasive plantearter er det muligt at tilrettelægge bekæmpelsen på en omkost-
ningseffektiv måde i et samarbejde mellem borgerne og det offentlige. Det vil vi fra 
kommunal side meget gerne bidrage med, men vi efterlyser ligesom rapporten de 
rammer, der skal muliggøre en sådan indsats. 
 
Rekreative værdier 
Rapporten indeholder en analyse af den rekreative brugsværdi af skove, parker, 
lysåben natur, søer og kyster mv.  
 
Det er en meget værdifuld analyse, for debatterne om disse naturtyper har hidtil haft 
hovedvægt på naturmæssige betragtninger, og den rekreative brugsværdi for befolk-
ningen af disse naturtyper har typisk ikke haft stor vægt. 
 
Den gennemsnitlige, årlige rekreative værdi af privat skovrejsning kan være op mod 
3.000 kr. pr. ha., mens den tilsvarende værdi ved statslige skovrejsningsprojekter er 
ca. 37.000 kr. pr. ha. Der er altså en meget stor, rekreativ værdi for befolkningen 
ved offentlig skovrejsning. 
 
Kommunerne er meget optaget af at lave rekreative faciliteter til borgerne, herunder 
bynær skov. Kommunerne har i dag mulighed for at gennemføre projekter med 
skovrejsning, men kommunerne kan ikke få samme økonomiske støtte hertil, som 
staten hidtil har kunnet få. 
 
Det nye landdistriktsprogram, der skal finansiere ny skovrejsning, kan ikke længere 
finansiere statslig skovrejsning, men det kan fortsat finansiere anden offentlig 
skovrejsning. Det vil derfor være oplagt, at man fremover giver kommunerne sam-
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me økonomiske tilskudsmuligheder, som staten hidtil har haft. Så vi fortsat kan 
høste de store, rekreative værdier, der ligger i offentlig skovrejsning. 
 
Kollektiv trafik 
Rapporten anbefaler kørselsafgifter til regulering af trængsel på vejnettet og indfør-
sel af differentierede tilskud til den kollektive trafik, så man kan reducere trængslen, 
udjævne efterspørgslen efter transport over hele døgnet og mindske behovet for 
investeringer i materiel. 
 
For at kunne opnå målene om passagerstigninger i tog og bus kræves ifølge rappor-
ten en koordineret indsats både i og mellem de to transportformer. Der foreligger 
ikke i dag en samlet strategi for hele landet for, hvordan og på hvilke strækninger 
stigningen i den kollektive trafik skal hentes. 
 
Vi så meget gerne, at der blev tilvejebragt en sådan, samlet strategi, og vi bidrager i 
givet fald gerne til arbejdet. 
 
Hvad angår bustrafik anbefaler rapporten, at man ikke bruger midler til at nedsætte 
taksterne, men i stedet bruger ressourcer til at øge den service, man tilbyder. Det 
svarer helt til vores erfaringer, hvor især antallet af afgange har stor betydning for 
brugen af busser. 
 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Helt overordnet finder Danmarks Naturfredningsforening det skuffende, at årets 
rapport ikke præsenterer flere miljøøkonomiske analyser som sætter tal på gevinsten 
ved natur- og miljøtiltag. Der ses fortrinsvis på omkostninger indenfor en traditionel 
økonomisk ramme. Danmarks Naturfredningsforening har tidligere opfordret til, at 
der lægges særlig vægt på at få opgjort de værdier, som natur- og miljøtiltag giver 
samfundet, da det efter vor opfattelse må være den særlige opgave for det Miljøøko-
nomiske Råd. 
 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker hermed at fremkomme med de følgende 
kommentarer til temaerne i DMØR’s 2014-debatoplæg: 
 
• Omkostningen ved VE-målene på 3½ mia. kr. årligt forekommer beskedent 

sammenlignet med tidligere overslag fra Finansministeriet og men vil f.eks. 
blive væsentligt mindre selv ved moderate stigninger i CO2-kvoteprisen frem 
mod 2020, hvorfor ganske meget afhænger af de valgte forudsætninger. Det er 
beklageligt, at DMØR ikke præsenterer risiko- og følsomhedsanalyser i VE af-
snittet, ligesom miljøgevinsterne ved reduceret luftforurening ikke er medtaget. 
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• I forhold til ressource-strategien hvor genanvendelse sættes under kritisk lup, 
forekommer det at beregningerne i rapporten ikke er i overensstemmelse med 
OECD’s vejledning, særligt vedrørende fraregningen af miljøeffekter hos 
Danmarks naboer og internationalt. 

 
• Det er positivt, at der peges på en mere koordineret og målrettet indsats om-

kring invasive arter, men rapporten bevæger sig desværre på et meget teore-
tisk niveau og kommer ikke med særlig operative anbefalinger. 

 
• Analysen af skoves rekreative værdi udgør en begyndelse til en mere målret-

tet indsats og forståelse. Den dokumenterer, at omkostningerne modsvarer de 
rekreative gevinster. Desværre er det samfundsøkonomiske perspektiv på bl.a. 
tilskudsordningerne ufuldstændigt, f.eks. fordi privat skovrejsning også tjener 
til beskyttelse af drikkevandet og pga. sammenhængen med EU’s landbrugs-
støtte, som ikke egentlig indgår i analysen. 

 
• Med hensyn til kollektiv trafik underestimeres størrelsen på de eksterne om-

kostninger ved transporten.  For så vidt angår luftforureningen er DMØRs tal 
en faktor 10-20 lavere end de tal, som er opgjort af Aarhus Universitet og hvis 
grundlag er dokumenteret i anerkendte videnskabelige tidsskrifter end de tal, 
som indgår i rapporten og som er delvis er baseret på DMØR sekretariatets 
’egne beregninger (side 200).  

 
I det følgende uddybes disse punkter enkeltvis: 
 
Omkostningerne ved VE-målene 
Som Klimakommissionens arbejde viste, er det ganske afgørende for en samfunds-
økonomisk vurdering af fremtidens energisystem hvilke antagelser der gøres om de 
fremtidige verdensmarkedspriser på energi henholdsvis om prissætningen af CO2 
gennem afgifter og kvoter. Mens Klimakommissionen opstillede en række forskelli-
ge scenarier til at belyse virkningerne heraf, er DMØR rapporten meget lidt infor-
mativ med hensyn til hvilke energipriser og CO2-priser der rent faktisk ligger til 
grund for analysen. Henvisningen til IEA og World Energy Outlook er ikke fyldest-
gørende, da IEA også anvender flere forskellige scenarier. 
 
En beregning fra ministerierne viste tilbage i 2007, at ambitiøse VE-mål ville koste 
Danmark 19 mia. kr. årligt, men det var på baggrund af en forventet oliepris på 
$50/tønde olie. Med en oliepris der i dag ligger på det dobbelte, og trækker i priser-
ne på andre energiformer, må man naturligt spørge, hvor meget energiprisen skal 
stige yderligere, for at VE-satsningen kan balancere økonomisk.  
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CO2-kvoteprisen har også en vis betydning, og da DMØR-analysen er færdiggjort, 
inden EU nåede til enighed om ’back-loading’ i kvotesystemet, ville det også på 
dette punkt have været hjælpsomt med en følsomhedsanalyse. Så vidt det kan skøn-
nes vil der ske en halvering af de 3½ milliard i årlig omkostning såfremt CO2-
kvoteprisen falder tilbage til niveauet i 2009. 
 
Alternativet til VE-planerne vil næppe være øget olieafhængighed, men snarere 
større leverancer af gas. Disse leverancer skal for en stor dels vedkommende kom-
me fra regioner med tvivlsomme politiske forhold, men DMØR forbigår desværre 
temaerne omkring forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik, der tidligere har været 
store temaer i dansk energipolitik. 
 
Danmarks Naturfredningsforening efterlyser at DMØR rapporten i lighed med 
Stern-rapporten anlægger et risiko-perspektiv i stedet for at præsentere forholdsvis 
statiske cost-benefit betragtninger. Kun ved at simulere mange forskellige scenarier 
er det muligt at vurdere om indsatsen er passende.  
 
Det foreslås, at droppe støtten til VE, og det konkluderes, at det vil give 5000 ekstra 
arbejdspladser. Denne analyse virker mangelfuld, idet beskæftigelses-gevinster ved 
VE-støtten slet ikke er forsøgt opgjort. Den negative effekt af lavere VE-støtte til 
biomassen, der i analysen forudsættes udfaset straks, vil være mærkbar for biomas-
seproducenter eksempelvis.  
 
Fossile brændsler medfører mere andet forurening end CO2-udledninger, og luftfor-
urening og affaldsprodukter som burde have været medtaget i opgørelsen af VE-
gevinsterne. 
 
Havvindmølleparken på Kriegers Flak er udset til mulig støtte gennem EU’s struk-
turfonde, fordi flere medlemslande vil samarbejde om opførelse og net-tilslutning. 
DMØR rapportens antagelse om, at der ikke er nogen positiv beskæftigelsesmæssig 
effekt ved kompetenceopbygningen ifm Kriegers Flak projektet, forekommer ikke 
overbevisende. 
 
Ressourcestrategien 
Ressourcestrategien følger af EU’s 2020-mål, der er fastlagt som led i en overordnet 
strategi for at forbedre EU’s konkurrenceevne. Som region betragtet er EU ekstremt 
afhængig af importerede råstoffer, og det er et mål med ressourcestrategien at mind-
ske denne afhængighed for bl.a. at styrke EU’s økonomi, og bidrage til større res-
sourceansvar såvel i EU som globalt. Desværre går dette perspektiv tabt i DMØRs 
debatoplæg, hvis antagelser om markedsøkonomi desværre ikke afspejles i realite-
terne i en række af de fremstormende økonomier rundt om i verden. Kina har ek-
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sempelvis begrænset adgangen til kritiske mineraler m.v. Igennem EU’s direktiver 
er Danmark forpligtet på en række mål for genanvendelsen. 
 
DMØR lægger op til, at miljøeffekter, der optræder udenfor Danmarks grænser, skal 
fraregnes i vurderingen af om genanvendelsen kan betale sig. Udsagnene om at det 
’er normalt’ (side 59) at anlægge et sådant perspektiv fremføres uden referencer i 
DMØR-rapporten og modsiges af OECD’s vejledning i cost-benefit analyser.1 
Miljøpåvirkninger der er omfattet af internationale konventioner som Danmark har 
tilsluttet sig bør også medregnes, sådan som det er sket i Miljøstyrelsens analyser. 
 
Der tages ikke stilling til, at en del af husholdningsaffaldet jf. EU regulering skal 
genanvendes med 50% i 2020. Det er således ikke et spørgsmål ”om” genanvendel-
se og den nødvendige forsortering eller ej, men om ”hvordan” der skal genanvendes 
og sorteres. Det er således ikke en option at udlade øget genanvendelse af papir, 
pap, glas, plast og metal og fortsætte forbrænding, som det ellers foreslås i rappor-
tens konklusioner. Der er ikke foretaget selvstændige beregninger på sortering af de 
områder, hvor der er EU mål minus de nationale mål eller omvendt. Det gør analy-
sen, og ikke mindst konklusionerne, for grovkornede angående genanvendel-
se/sortering vs. forbrænding. 
 
Da opgørelsen af miljøkonsekvenserne endvidere ikke er fuldstændig for så vidt 
angår efterbehandling og deponering af slagger fra forbrændingsanlæg samt opsam-
ling i røggasanlæg og med hensyn til mikro-emissioner af tungmetaller, dioxiner 
mv., så er det svært at blive overbevist om konklusionerne i DMØR-debatoplægget. 
 
Invasive arter 
Det virker relevant at belyse invasive arter også i et miljøkonomisk perspektiv. Der 
peges på behovet for en mere koordineret og målrettet indsats omkring invasive 
arter, men rapporten bevæger sig desværre på et meget teoretisk niveau og der 
savnes mere operative anbefalinger i lyset af det præsenterede (underkants)skøn på 
1 mia. kr. i årlige omkostninger ved invasive arter i Danmark. Det virker påfalden-
de, at det forslag til forordning om invasive arter som EU kommissionen har fremsat 
(omtalt i boks III.5, side 86) ikke anvendes mere aktivt i kapitlet.  
 
Påpegningen af en udbredt anvendelse af forsigtighedsprincippet på området siger 
næsten sig selv, mens relevansen af ”forureneren betaler” princippet slet ikke omta-
les. 
 
 
 

 
1 OECD (2006) Cost-benefit analysis and the environment, Paris. 
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Værdi af rekreative områder 
Den gennemførte analyse til belysning af rekreative værdier er en god begyndelse til 
en bedre forståelse af den økonomiske værdi, som naturarealerne repræsenterer. 
Kvantificeringen tyder klart på at den rekreative værdi overstiger omkostningerne, 
om end det må forventes, at hvis værdien af den tilhørende biodiversitet og grund-
vandsbeskyttelse blev medtaget ville det give et endnu mere klart billede. 
 
Danmarks Naturfredningsforening finder dog at analyse-arbejdet bør videreudvik-
les. Det er f.eks. ikke overbevisende at se bort fra de rekreative værdier i tilknytning 
til sommerhusbeboelser. Ubalancen i de rekreative værdier mellem øst-og vest-
Danmark er uden tvivl også påvirket af analysens forudsætning om at der ikke sker 
rejser over Storebælt med rekreative formål. Selv med disse restriktioner tyder de 
foreløbige resultater dog på, at særligt de store sammenhængende naturarealer 
repræsenter stor samfundsmæssig værdi. Også de bynære naturarealer fremstår som 
værdifulde, og der er brug for at tallene specificeres på kommuneniveau, så de kan 
imødegå den uheldige tendens til at bynære naturarealer sløjfes til fordel for bebyg-
gelse. 
 
Værdien af grundvandsbeskyttelse medregnes ikke i forhold til skovrejsning. Da 
værdien af grundvand kan fastsættes, bør det indgå i analysen.  Lidt vanskeligere 
forholder det sig med fastsættelse af værdien af biodiversitet, hvorfor det er forståe-
ligt, at det ikke indgår. 
 
Med hensyn til vurderingen af tilskudsordningen for den private skovrejsning fore-
kommer det at grundlaget for at overføre analyse-resultaterne til de meget små 
arealer på landbrugsjord er meget spinkle.   
 
Det er påfaldende at sammenhængen til EU’s landbrugsstøtteordning hverken 
nævnes eller problematiseres, og der efterlyses en mere samlet samfundsøkonomisk 
vurdering af problemfeltet.  
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at skovrejsning særligt bør prioriteres 
mod at bidrage til et nationalt naturnetværk (sammenhængen natur) og grundvands-
beskyttelse, men at bynærhed også er vigtig. 
 
Kollektiv transport 
Det er i mindre grad på de miljømæssige aspekter ved kollektivtrafik der undersøges 
i kapitlet (kun kort beskrivelse på side 199-200). Det overvejende fokus er på vel-
færdsøkonomiske forhold, konkurrenceforhold og organiseringen af kollektiv trafik.  
 
Med hensyn til størrelsen på de eksterne omkostninger for transporten som er vist på 
side 200 noterer Danmarks Naturfredningsforening at de delvis er baseret på DMØR 
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sekretariatets ’egne beregninger’. For så vidt angår luftforureningen, er de eksem-
pelvis for personbiler en faktor 10 lavere end de tal, som er opgjort af Aarhus Uni-
versitet, og hvis grundlag er dokumenteret i anerkendte videnskabelige tidsskrifter2. 
Endvidere undlader DMØR rapporten at opgøre luftforureningens eksterne omkost-
ninger for byerne særskilt, hvor de er ca. 50 pct. højere, dvs. en faktor 20 ift. 
DMØR’s. 
 
Det er ikke muligt ud fra debatoplægget at vurdere beregningsgrundlaget, men det 
forekommer, at det ikke kun kan være det manglende hensyn til effekten af Dan-
marks forurening på nabolandene, der spiller ind for de meget lave eksterne om-
kostninger.  
 
 
Friluftsrådet 
 
Friluftsrådet noterer sig med tilfredshed, at de økonomiske vismænd har valgt at 
lade to af de fem temaer i rapporten til Det Miljøøkonomiske Råd 2014 handle om 
invasive arter og Rekreative værdier. Friluftsrådet finder det af afgørende betydning, 
at den årlige rapport til Det Miljøøkonomiske Råd omhandler temaer med relation 
til natur og friluftsliv/rekreation og ikke alene fokuserer på de mere hårde miljøøko-
nomiske emner.  
 
Friluftsrådet har enkelte kommentarer til analyserne og rapporten og har noteret sig 
især enkelte anbefalinger fra vismændene: 
 
Kapitlet om Invasive arter: 
 
• Vismændene peger i kapitlet om invasive arter på, at indsatsen over for de 

væsentligste invasive arter bør koordineres og administreres på nationalt niveau 
og følges op af lovgivningsmæssige initiativer, der mere specifikt fastlægger 
opgaver og ansvarsfordeling hos de enkelte aktører. Friluftsrådet ser gerne, at 
der bliver fulgt op på denne anbefaling snarest, idet dette synes at være et før-
ste afgørende skridt i en yderligere effektivisering af bekæmpelsen af de invasi-
ve arter. 

 
• I rapporten henvises der til, at nationalparkplanerne jævnfør Nationalparkloven 

alle indeholder et overordnet mål, om at invasive arter skal bekæmpes, men 
samtidig rejses der en kritik af mangel på konkrete styringsmål eksempelvis for 

 
2 Omtalt i European Commission, The cost of air pollution impacts on health, in Science for Environ-
ment Policy, issue 328, 16 May 2013 samt i Miljøøkonomiske beregningspriser, Faglig Rapport nr 
783/2010, DMU/Aarhus Universitet. 
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indsatsen og valg af metoder. Friluftsrådet vil gerne advare imod, at national-
parkplanerne anses som det styringsredskab som samfundet skal benytte i en-
hver henseende, når der tales om indgreb eller forvaltning i de geografiske om-
råder, der er udpeget til nationalparker. Hvis der fra nationalt hold ønskes en 
konkret indsats eller valg af bestemte metoder til bekæmpelsen af eksempelvis 
invasive arter, så bør dette ske ved centrale udmeldinger og ikke indirekte ved 
at pålægge nationalparkplanerne, at skulle forholde sig til dette. På den anden 
side bakker Friluftsrådet op bag vismændenes påpegning af, at fastsættelsen af 
mål og styringsredskaber over for invasive arter bør være tilstrækkeligt kon-
krete til, at effekterne kan måles og at dette sker på en samfundsøkonomisk ef-
fektiv måde. 

 
• Der foregår i dag en vis frivillig indsats over for invasive arter i Danmark. 

Niveauet for den frivillige indsats varierer dog en del mellem indsatsområder. 
Vismændene peger på, at der bør ske en afvejning af effektiviteten i en (billige-
re) frivillig indsats i forhold til en (dyrere) professionel indsats og målsætnin-
gerne for de pågældende indsatsområder. Friluftsrådet er enig i behovet for 
denne afvejning og tilslutter sig vismændenes påpegning af, at en effektiv an-
vendelse af frivillig indsats også kræver en central styring, og at resultaterne af 
indsatsen løbende evalueres. 

 
Kapitlet om Rekreative værdier 
Friluftsrådet hilser en fortsat debat om værdifastsættelsen af rekreative områder 
velkommen og er tilfreds med vismændenes indledningsvist brede tilgang, der ikke 
kun sondrer mellem markedsomsatte og ikke-markedsomsatte værdier, men også 
mellem forskellige elementer inden for ikke-markedsomsatte værdier. 
 
Friluftsrådet er enig med vismændene i vurderingen af en ansvarsdeling mellem 
national og lokal beslutningskompetence, dog finder Friluftsrådet det nødvendigt 
med nationalt besluttede og lokalt bindende målsætninger om naturen. Gerne i en 
national friluftspolitik, hvor der er tilvejebragt relevante data vedrørende værdien af 
rekreative områder og det tilhørende friluftsliv. 
 
Friluftsrådet vurderer, at vismændenes metodiske tilgang i rapporten ikke leverer et 
tilstrækkeligt grundlag for at kunne foretage en beregning af rekreative områders og 
friluftslivets samfundsøkonomiske værdi, hvilket vil blive uddybet nedenfor. Samti-
dig betragtes rekreative områder kun som en udgiftspost i de offentlige regnskaber, 
jævnfør tabellerne IV.4 og IV.5, og ikke som en indtægt f.eks. i form af mindre 
udgifter på social- og sundhedsposterne eller i form af merindtjening via turisme. 
Risikoen er, at vismændenes analyse er med til at fastholde/forstærke betragtningen 
om, at rekreative områder er en udgift i realøkonomien/de offentlige udgifter, der 
skal vejes op mod en rekreativ/ikke-økonomisk gevinst i privatsfæren. 
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Uden at underkende værdien af en opdatering af viden baseret på rejseomkost-
ningsmetoden ser Friluftsrådet derfor gerne, at Det Miljøøkonomiske Råd i fremti-
den baserer sig på et analytisk bredere grundlag. Kun derved kan man få en reel 
vurdering af rekreative områders og friluftslivets samlede samfundsøkonomiske 
værdi. 
 
Rapportens metodiske grundlag 
I rapporten benyttes kun rejseomkostningsmetoden, men den samlede samfunds-
økonomiske værdi af rekreative områder bør opgøres ud fra minimum fire forskelli-
ge metodiske tilgange (metodetriangulering): 
 
• Brugsværdien; dvs. betalingsvilje til at benytte eller have nærhed til natur3 

 
• Forbrugsværdien; det vil sige den økonomiske omsætning og beskæftigelse, 

som rekreative områder genererer lokalt og/eller nationalt (f.eks. til overnat-
ninger, indkøb af udstyr, afledt omsætning f.eks. til restaurantbesøg, forlystel-
ser, shopping med videre) via såvel indenlandsk som udenlandsk turisme4 

 
• Nytteværdien; dvs. de afledte sundhedsmæssige, sociale og beskæftigelses-

mæssige effekter af friluftslivet5 
 
• Miljøværdien; det vil sige de afledte samfundsøkonomiske effekter af miljøef-

fekter (rent grundvand, CO2 reduktion, regnvandsoptagning, opsamling af 
småpartikler, biodiversitet, mv.) 

 
Rejseomkostningsmetoden siger primært noget om tilgængelighed og befolknings-
tæthed, sekundært noget om kvalitet og betalingsvilje, men intet om rekreative 
områders forbrugs- nytte- eller miljøværdi. 
 
Når dette er sagt, anerkender Friluftsrådet, at vismændene ved brug af rejseomkost-
ningsmetoden i sin analyse og anbefalinger får belyst og peget på flere uhensigts-
mæssige forhold omkring samfundets prioriteringer af rekreative værdier ikke 
mindst fordelingspolitisk uheldige konsekvenser eksempelvis relateret til støtteord-
ninger vedrørende skovrejsning og den skæve geografiske fordeling af rekreative 
muligheder relateret til, hvor befolkningen er bosiddende. 

 
3 Rejseomkostningsmetoden er en ud af de tre hyppigst brugte metoder til vurdering af brugsværdien. 
For en oversigt over danske undersøgelser se De Økonomiske Råd (2012): Den rekreative værdi af 
skove og anden natur. 
4 Lars-Bo Jakobsen, Carsten Lynge Jensen, Bo Jellesmark Thorsen, Frank Søndergaard Jensen (For-
ventet 2014): Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk. Se også Lars-Bo Jakobsen (2010): Lystfi-
skernes bidrag til dansk økonomi 
5 Damvad (2013): Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF 
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• Vismændene peger i rapporten på, at en samfundsøkonomisk optimal anven-

delse af jorden bør tage højde for alle de værdier, som forskellige anvendelser 
genererer. Forekomsten af ikke-markedsomsatte værdier i landskabet kan såle-
des begrunde en regulering af anvendelsen af jorden. Vismændene peger i den-
ne forbindelse på, at oplevelser i landskabet har en positiv værdi for brugerne, 
og at det er en offentlig opgave at sikre udbud af ikke-prissatte landskabs- og 
naturoplevelser. Dette kan ske gennem en regulering af det private ejerskab af 
landskabet eller gennem offentligt ejerskab. Friluftsrådet er enig med vismæn-
dene i deres påpegning af den offentlige opgave, der ligger i at sikre udbud af 
muligheder for eksempelvis natur til friluftsoplevelser og er også enig i, at det-
te kan ske enten ved regulering af det private ejerskab eller gennem offentligt 
ejerskab. Friluftsrådet håber, at den kommende nationale friluftspolitik vil re-
degøre yderligere for de overvejelser, der bør være mellem på den ene side re-
gulering af det private ejerskab og på den anden et offentligt ejerskab. Frilufts-
rådet havde gerne set, at vismændene havde uddybet denne problemstilling i 
årets miljøøkonomiske rapport. 

 
• I rapporten konstateres det i et underafsnit om sundhed og tilgængelighed af 

naturområder, at det ofte fremførte sundhedsargument (positiv sammenhæng 
mellem nærheden til eller brugen af naturområder) og befolkningens sundheds-
tilstand ikke er så stærkt, som det undertiden fremføres. Friluftsrådet havde 
gerne set, at denne del af vismændenes analyse var udbygget og der var sket en 
yderligere behandling af spørgsmålet, idet netop sammenhængene mellem al-
men sundhedstilstand i befolkningen og naturområder ofte fremføres i den poli-
tiske debat. 

 
• I rapporten peges der på, at den intensive landbrugs- og skovbrugsproduktion 

mindsker mulighederne for at bruge naturen til gåture og andre rekreative akti-
viteter og at mulighederne for disse aktiviteter også afhænger af ejendomsret-
tighederne og adgangsreglerne til naturen. Friluftsrådet havde gerne set, at 
vismændene efterfølgende havde belyst denne problemstilling mere dybtgåen-
de. Hvad betyder det set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, at mulighe-
derne for at udøve rekreative aktiviteter er begrænset og indskrænket i eksem-
pelvis de 70 % af skovene som er privatejede. Hvad betyder en fordeling med 
70 % privatejede skove kontra kun 18 % procent statsskove for mulighederne 
for at opnå en samfundsøkonomisk optimering af rekreation? 

 
• I rapporten peger vismændene på at øget adgang kan fremmes gennem frivilli-

ge aftaler, hvor en lodsejer vælger at give offentligheden adgang til et areal ud-
over, hvad der er krævet i lovgivningen. Frivillige aftaler kan også bestå af, at 
området gøres mere tilgængeligt gennem nye stier, parkeringspladser, skiltning 
m.v. I fortsættelse heraf peger vismændene på, at samme resultat kan opnås 
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ved, at stat, kommuner eller andre opkøber arealer, pålægger dem en servitut, 
som f. eks. kan fastlægge forløbet af en sti gennem et naturskønt område, og 
videresælger arealet eventuelt med et værditab. Friluftsrådet havde gerne set, 
at der i rapporten var redegjort for, i hvilket omfang staten og kommunerne 
overhovedet benytter dette redskab og hvorfor det benyttes i så begrænset om-
fang, når det tilsyneladende synes at være et omkostningseffektivt redskab til at 
sikre et udbud af grundlaget for ikke-prissatte landskabs- og naturoplevelser. 

 
• Ikke overraskende viser de gennemførte beregninger, at den gennemsnitlige 

årlige brugsværdi af parker i de store byer er højere end for de øvrige natur-
områder. Til gengæld synes det meget overraskende, at der er tale om en gan-
ske markant og stor variation i den rekreative værdi af områder uden for byer-
ne. Det er selvfølgelig ikke overraskende, at der er en variation, men den meget 
store forskel indikerer, at der bør gives betydelig mere politisk opmærksomhed 
til overvejelserne omkring en hensigtsmæssig placering af nye rekreative om-
råder, da det er altafgørende for værdien af området. 

 
• Analysen viser, at den gennemsnitlige rekreative værdi for de private skovrejs-

ningsprojekter, der har fået statsstøtte i perioden 1998-2012, opgøres til i bed-
ste fald godt 3.000 kr. pr ha pr år. Dette er betydelig lavere end den gennem-
snitlige værdi på 37.000 kr. pr. ha pr. år for de statslige skovrejsningsprojekter. 
Denne betydelige forskel må nødvendigvis føre nogle overvejelser om den sam-
fundsøkonomiske gevinst med sig. I denne forbindelse peger vismændene på, at 
de private skovrejsningsprojekter generelt arealmæssigt er væsentligt mindre 
en de offentlige skovrejsningsprojekter, og at de private skovrejsningers lille 
størrelse i praksis kan medføre, at den rekreative værdi kan være begrænset, da 
publikum ikke oplever, at der er adgang til skoven. Dette er i overensstemmelse 
med undersøgelser fra eksempelvis Goldberg mf. (2013) og Landskabsværkste-
det (2010). 

 
• I forlængelse heraf anbefaler vismændene, at tilskud til privat skovrejsning bør 

justeres. Differentieringen af tilskuddet i den nuværende tilskudsordning af-
hænger i meget lille omfang af skovenes placering i forhold til befolkningen, 
hvilket giver et lille incitament til at lægge skove, hvor man vil forvente, at den 
rekreative og samfundsøkonomiske værdi er højst. Friluftsrådet finder, at den 
fremførte anbefaling snarest bør medføre, at den statelige tilskudsordning til 
privat skovrejsning bør ændres grundlæggende, idet vismændene samtidig på-
peger, at også ud fra en samfundsøkonomisk vurdering, så bør de rekreative 
værdier vægte betydeligt tungere end flere af de faktorer, som i dag vægtes i 
tilskudsordningen. Friluftsrådet er enig med vismændene i, at skovrejsningen 
bør ses som et instrument til at opnå rekreative gevinster og i mindre betyden-
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de omfang andre økosystemydelser i stedet for blot at være forholdsvis snævert 
fokuseret på en arealmæssig fordobling. 

 
• Friluftsrådet finder også, at der på baggrund af Den Miljøøkonomiske Rapport 

2014 bør ske en vurdering af, hvorvidt fordelingen mellem offentlig og privat 
skovrejsning bør justeres. Ved fastlæggelsen tilbage i 1989 af det politiske mål 
om en fordobling af skovarealer over en trægeneration var det også en politisk 
ambition, at dette skulle ske ved en 50/50 % fordeling mellem offentlig og pri-
vat skovrejsning. Udviklingen har imidlertid medført, at den betydeligste del af 
skovrejsningen sker i privat regi. Når nu vismændene konstaterer, at der sam-
fundsøkonomisk kan være tale om betydelige gevinster ved at styrke den offent-
lige skovrejsning på bekostning af den statsstøttede private skovrejsning, bør 
det føre til overvejelser eksempelvis i den kommende nationale friluftspolitik 
om, hvorledes dette kan ske eksempelvis ved at styrke kommunernes engage-
ment i skovrejsning. 

 
Vismændene anbefaler, at udvikling af og systematisk anvendelse af samfundsøko-
nomisk projektvurdering af alternative skovrejsningsprojekter bliver et indsatsom-
råde i den fremtidige nationale friluftspolitik. Friluftsrådet støtter denne anbefaling 
og ønsker i det hele taget, at der både i skovrejsningspolitikken og i friluftspolitik-
ken lægges en større vægt på fordelingspolitiske synspunkter. Det er ikke samfunds-
økonomisk fornuftigt, at der i dag i store dele af naturpolitikken ses bort fra sådan-
ne fordelingspolitiske elementer. Det er ikke optimalt, at den statslige støtte til 
private skovejere fortsættes uændret og at der derved fortsat understøttes, den ud 
fra rekreative hensyn uhensigtsmæssige geografiske fordeling af statsstøttede priva-
te skovrejsninger. Der bør ved en nyordning af de offentlig tilskudsordninger til 
privat skovrejsning i højere grad sigtes på at skabe rekreative gevinster med det mål 
at styrke den samfundsmæssige gevinst. 
 
 
WWF Verdensnaturfonden 
 
WWF Verdensnaturfonden har valgt at fokusere på kapitlet om omkostninger ved 
støtte til vedvarende energi (VE). 
 
Grundlæggende forholder DØRS sig snævert til klima- og energipolitik ved at 
reducere formålet med kapitlet til at handle om omkostninger. Gevinsterne, som 
udvikling og udbredelse af VE medfører, og behovet for at løse klimaproblemet 
bliver taget bemærkelsesværdigt lidt i betragtning. DØRS tager analytisk udgangs-
punkt i de kortsigtede økonomiske konsekvenser frem for i de langsigtede danske og 
internationale klimamål. 
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Det er endvidere problematisk, at DØRS alene baserer sine anbefalinger på egne 
beregninger uden at forholde sig til resultaterne af andre analyser. Vi finder det også 
kritisabelt, at DØRS kommer med anbefalinger, der ikke understøttes af nærmere 
analyse eller beregninger, f.eks. anbefalingen om at VE-støtten bør finansieres via 
indkomstskatten.  
 
WWF’s hovedsynspunkter 
 
• Danmarks ambitiøse energipolitik er en international styrkeposition, der skal 

fremmes og udvikles 
 

• Både CO2-mål og VE-mål er nødvendige for at drive den grønne omstilling i 
tilstrækkeligt hurtigt tempo 

 
• Den grønne industri er fremtidens platform for bæredygtig udvikling og skal 

ikke begrænses 
 
Konkrete kommentarer til kapitlet: 
 
CO2-mål kan ikke stå alene 
Det er et grundlæggende problem, når DØRS’ anbefalinger igen i år bygger på, at 
kvotesystemet fungerer som sikker regulering af CO2-udledning i den kvoteomfat-
tede sektor. Med dette som grundforudsætning mener DØRS, at Danmark ikke skal 
gå længere end det danske EU-mål for VE, da eventuelt overskydende CO2-kvoter 
pga. dansk overmålopfyldelse blot kan anvendes af andre lande inden for kvotesy-
stemet, hvorfor den danske indsats ikke fører til en større samlet reduktion i Europa. 
 
Denne påstand mangler imidlertid et hold i virkeligheden. Ifølge EU-kommissionen 
er der i dag omkring 2 mia. overskydende kvoter, som forventes at stige til 2,6 mia. i 
2020. Det betyder, at kvotesystemet ikke i praksis fungerer som emissionsloft, og at 
kvote-prisen i dag er så lav, at systemet ikke i sig selv kan drive investeringer i 
vedvarende energi og energieffektivisering. Blandt de danske energipolitiske aktører 
er der derfor udbredt enighed om, at det nuværende kvotesystem er utilstrækkeligt 
som enkeltstående mekanisme til regulering af CO2-udledning.  
 
DØRS refererer til det aktuelle 2030-forslag fra EU-kommissionen i argumentatio-
nen imod et VE-mål som supplement til et CO2-reduktionsmål. Det skal hertil 
bemærkes, at EU-kommissionen i sin Impact Assessment forventer, at et enkeltstå-
ende CO2-mål medfører lavere BNP og beskæftigelse, end hvis CO2-mål kobles 
med ambitiøse selvstændige mål for VE og energieffektivitet. WWF mener ikke, at 
løsningen på klimakrisen er status quo eller nedtoning af nationale ambitioner inden 
for det kvoteomfattede område. VE og energieffektivitet har vist sig som nød-
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vendige virkemidler, der sammen med CO2-reduktionsmål kan drive den grønne 
omstilling. 
 
Danmarks ambitiøse energipolitik er en styrkeposition 
Høje energipolitiske ambitioner og innovative løsninger afgørende, hvis den globale 
temperaturstigning skal holdes under 2 grader. Denne fælles FN-målsætning nævner 
DØRS slet ikke i rapporten. Opmærksomheden er i stedet rettet mod potentielle 
omkostninger ved Danmarks energipolitik. Det skal i den sammenhæng nævnes, at 
både IEA og EU-kommissionen flere gange har vurderet, at omkostningerne stiger, 
jo længere den grønne omstilling udskydes. Det er derfor nødvendigt at handle nu, 
hvis følgerne af klimakrisen skal mindskes, herunder de økonomiske. VE-mål og 
støtte fremmer teknologiudviklingen og dermed også nedbringelsen af omkostnin-
gerne ved teknologierne.  
 
De kommende årtier vil klimaforandringerne gradvist blive en mere sanselig reali-
tet, og behovet for VE-løsninger må forventes at stige i resten af verden. I Danmark 
udgør salget af grønne energiteknologier over 3 % af den samlede BNP. Ifølge det 
Internationale Energiagentur (IEA) er satsningen på grøn teknologi den mest hen-
sigtsmæssige kurs for at bremse klimaforandringerne og reducere afhængigheden af 
fossile brændsler. Det er derfor en fordel, når Danmark står klar med sådanne løs-
ninger som resultat af langsigtede og ambitiøse energipolitiske mål, der bidrager til 
at fastholde og udvikle de styrkepositioner, vi har opbygget siden 1970’erne.  
 
Ifølge Dansk Energi er det kun enkelte virksomheder, der har problemer med PSO-
afgiften. Derfor bør man holde fast i de høje ambitioner i energiaftalen fra 2012 og 
ikke generalisere udfordringer, der reelt er knyttet til en begrænset del af erhvervsli-
vet. Opmærksomheden bør rettes mod de virksomheder, der har brug for hjælp.  
 
Positionen som energipolitisk forgangsland er derudover svær at gøre op i kroner og 
øre, eftersom Danmarks grønne omstilling også bør anerkendes som statuerende 
eksempel, der skaber læringseffekter. I et bredere perspektiv kan en national indsats, 
der viser at grøn omstilling og vækst kan gå hånd i hånd, inspirere andre lande til at 
styrke deres klimaindsats. Desuden får Danmark større legitimitet til at presse på for 
at hæve det klimapolitiske ambitionsniveau i EU og globalt, når der handles ambiti-
øst inden for egne grænser.  
 
Ambitiøse VE-politikker fremmer jobskabelse 
VE-mål og -støtte betyder, at der kan skabes et arbejdsmarked i den grønne industri 
med stigende stabilitet og øgede gevinster. DØRS medregner ikke dette bredere 
perspektiv på den grønne industri som potentiel platform til langsigtet og bæredyg-
tig udvikling, forskning, jobskabelse, udenlandsk investering og stabile eksportmar-
keder. 
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DØRS argumenterer for, at den PSO relaterede støtte til anvendelse af VE i el-
produktionen medfører en stigning i energipriserne, samt kortsigtet tab af ca. 5.000 
arbejdspladser og reduktion af den reale timeproduktivitet og produktrealløn på 10-
20 års sigt. DØRS lægger som konsekvens heraf op til, at støtten til VE fjernes, 
fordi den har for store omkostninger. DØRS undlader her at inddrage, at der i løbet 
af kommende årti under alle omstændigheder skal nye investeringer til i elprodukti-
onskapaciteten, og at heller ikke investeringer i fossile anlæg kan gennemføres uden 
støtte ved den nuværende elpris. Derudover er det problematisk, at beskæftigelsesef-
fekter i forbindelse med f.eks. anlæg og produktion af VE-teknologi ikke medreg-
nes.  
 
Danmarks udbygning og udvikling af VE har langsigtede perspektiver, der strækker 
sig udover DØRS’ kortsigtede fokus på de antagne 5.000 tabte arbejdspladser. Den 
grønne industri blev i 2012 udpeget af Europa-kommissionen som et af de tre do-
mæner, der kan udgøre grobunden for fremtidens jobskabelse i Europa.  
 
Sammenfatning 
Danmark er internationalt anerkendt for en ambitiøs energipolitik, der skaber indu-
strielle styrkepositioner. DØRS lægger op til, at denne position skal sættes på spil 
uden et bæredygtigt alternativ.  
 
VE-støtte er ikke en diskussion, der kan reduceres til et spørgsmål om begrænsnin-
ger for beskæftigelsen. Klimapolitiske anbefalinger skal tage udgangspunkt i erken-
delse af en langt mere kompleks referenceramme, tidshorisont og dybde. DØRS har 
en økonomisk snæver tilgang uden kvalificeret klimavidenskabeligt input. Fokus 
bliver dermed flyttet fra, hvordan vi løser klimaudfordringen så billigt og effektivt 
som muligt til udelukkende at omfatte kortsigtede økonomiske beregninger. 
 
 
Dansk Affaldsforening/ Danva/ Dansk Fjernvarme/ Dansk Energi 
 
Dansk Affaldsforening, Danva, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi (herefter 
’Gruppen’) takker for muligheden for, at bidrage til Det Miljøøkonomiske Råds 
diskussionsoplæg omkring omkostninger ved VE-støtte, ressourcestrategi, invasive 
arter, rekreative værdier og kollektiv trafik. 
 
Overordnet set mener gruppen, at Det Miljøøkonomiske Råd bringer et ’frisk pust’ 
til den miljømæssige diskussion ved i høj grad at se på miljø og miljømæssige 
initiativer gennem en økonomi-faglig linse. 
 
Gruppen har en række kommentarer til enkelte temaer som gennemgås nedenfor. 
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Omkostninger ved VE-støtte 
DMRs kritik af den førte energipolitik retter sig primært mod målsætninger og 
rationalet bag den danske politik. Kritikken gentages for 4. år i træk. DMR opfor-
dres derfor til at engagere sig i debatten om den optimale udmøntning af de energi- 
og klimapolitiske målsætninger, fremfor den mere politiske og teoretiske debat om, 
hvilke målsætninger, der bør vælges. 
 
At Danmark har valgt at føre en energipolitik, der på visse områder er mere ambiti-
øs end internationale forpligtelser er ikke nyt. DMR stiller som vanligt spørgsmåls-
tegn ved de danske målsætninger og retter i mindre omfang samlet fokus på de 
tiltag, der skal opfylde målsætningerne. De holdes kun op mod en enkelt målsætning 
- i dette tilfælde EU-målsætningen på 30 pct. VE i 2020. Dermed begrænses den 
mere frugtbare diskussion af, om den førte energipolitik er omkostningseffektiv set i 
forhold til de opsatte mål.  
 
Vi finder det fortsat vigtigt at sikre et fast fundament for den grønne omstilling af 
energisystemet, som senest Energiaftalen for 2012 har lagt via konkrete ambitioner 
frem til 2020. Det giver en sikkerhed for investeringer, der er afgørende i en omstil-
lingsperiode, hvor der sker markante ændringer. Den sikkerhed er med til at mini-
mere omkostningerne ved at nå målsætningerne. 
 
Udmøntningen af ambitionerne i Energiaftalen skal efter vores mening flugte med 
hensynet til danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor er fokus på PSO’en 
relevant, da det er et afgørende instrument til at finansiere flere historiske tiltag på 
energiområdet, samt en stribe af de nye initiativer i energiaftalen fra 2012. En 
eventuel tilpasning af PSO-modellen bør tage udgangspunkt i at sikre danske virk-
somheders konkurrenceevne, hvor PSOen skaber problemer for konkurrenceevnen. 
 
Vi er enige med DMR i, at den grønne omstilling i Danmark i videst mulig omfang 
skal drives af mål på EU-niveau, og at EU’s klimapolitik bør fokusere på CO2-
reduktioner. Det er altafgørende for en grøn omstilling, at EU fastsætter et ambitiøst 
CO2-mål, så vi får et markant styrket og justeret kvotesystem, som kan drive inve-
steringer i renere teknologier i energisektoren. Prissignalet til VE-udbygning skal 
primært komme ad den vej. Men for at sikre udvikling og industrialisering af loven-
de VE teknologier, såsom havvind, vil der være behov for målrettede tiltag til at 
sikre dette, da kvotehandelssystemet ikke nødvendigvis sikrer de nødvendige inci-
tamenter. Derfor er delmål på VE nødvendige. Dertil kommer at dansk eksport af 
energiteknologi har stor fordel af VE-målene. Tal fra Dansk Energi viser, at Dan-
mark eksporterede energiteknologi for 60 milliarder kroner i 2012, hvor af 60 pro-
cent gik til Europa. 
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Ressourcestrategi 
Centralt i regeringens Ressourcestrategi og Ressourceplan står øget genanvendelse 
af affald, som måden Danmark skal reducere affaldsmængder og miljøpåvirkninger 
på. Gruppen er helt enig med DMR i, at konkrete tiltag bør baseres på en afvejning 
mellem de positive miljøeffekter via øget genanvendelse i forhold til samfundsøko-
nomiske omkostninger forbundet med øget genanvendelse. 
 
DMR vurderer, at der ikke er miljømæssige gevinster inden for Danmarks grænser 
ved at genanvende papir, pap og plast frem for forbrænding. Det er sikkert rigtigt, 
men med den synsvinkel burde vi også opgive en stor del af den genanvendelse, der 
allerede sker. Miljøgevinsten ved genanvendelse er netop ofte international i form af 
sparet forurening, sparet energiforbrug og sparede råstoffer i produktionen i andre 
lande. Den gevinst bør – som det også normalt er tilfældet i affaldsbranchen - ind-
drages i en samfundsøkonomisk vurdering. 
 
DMR forudsætter, at der for borgerne er et øget tidsforbrug forbundet med at sortere 
mere. Denne forudsætning kan være problematisk, da den tid borgerne bruger til at 
sortere blandt andet afhænger af de konkrete affaldsordninger, kommunen stiller til 
rådighed og borgerens egen adfærd. Kan borgeren fx sortere sit affald ved sin bolig 
fremfor at skulle køre på genbrugspladsen, vil det være tale om en tidsbesparelse. 
Det skal også bemærkes, at danskerne generelt gerne vil sortere mere affald. Det 
viser en undersøgelse gennemført af Dansk Affaldsforening. Undersøgelsen viser 
også, at borgernes behov er forskellige, hvorfor de skal tilbydes forskellige løsnin-
ger. Det er muligt at få borgerne til at bruge mere tid på at sortere og betale mere for 
det, hvis vi anvender de rette incitamenter som fx at involvere dem, anerkende deres 
indsats og vise at de gør en forskel. 
 
For at fremme de samfundsøkonomisk mest effektive behandlingsformer, bør der i 
øvrigt være ligestilling mellem de forskelligartede teknologier og metoder. 
 
Gruppen er enig i DMRs kritik af, at sammenligningen mellem basisscenariet og 
alternativ scenarierne er asymmetrisk, og at den samfundsøkonomiske gevinst ved 
at udnytte den eksisterende forbrændingskapacitet ikke medtages. Gruppen er derfor 
også enig i, at der er omkostninger (om end ikke så store som DMR beregner) 
forbundet med ressourcestrategien. Genanvendelse og forbrænding er netop ikke 
hinandens modsætninger – som ressourcestrategien signalerer - men behandlings-
metoder, der tilsammen kan sikre den samfundsøkonomisk mest fornuftige udnyttel-
se af affaldsressourcerne som både råvarer til ny produktion og som miljøvenlig el- 
og fjernvarme. 
 
DMR havde også i 2013 fokus på ressourceområdet, og anbefalede dengang, at der 
ikke bør sættes mål for genanvendelse alene baseret på samlede affaldsmængder, 
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fordi miljøgevinsten ved genanvendelse er forskellig for de enkelte fraktioner. 
Denne anbefaling er ikke fulgt i ressourcestrategien, hvor målene er baseret på 
mængder, uanset om det er kartoffelskræller, kobber eller plastik. Sådanne mål 
begrænser også udvikling af behandlingsformer som f.eks. Renescience, som på 
basis af usorteret affald giver mulighed for at udskille mere bioaffald til biogas – og 
på sigt også tørre restfraktioner til genanvendelse. 
 
Gruppen er enige i den overordnede betragtning om, at markedet i høj grad kan 
være drivende for genanvendelsesindsatsen. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, 
at markedsreglerne understøtter effektiv handel og anvendelse. Selv i en markeds-
orienteret tilgang til genanvendelse, kan der være argumenter for støtte til udvikling 
af teknologiske behandlingsformer i tilfælde, hvor der er et langsigtet potentiale for 
samfundsøkonomiske gevinster, selvom markedets prissignal i dag ikke er tilstræk-
keligt til, at teknologierne udvikles ud fra et selskabsøkonomisk perspektiv. 
 
Et eksempel er, at vandselskaberne er hindret af både økonomiske og juridiske 
barrierer i forhold til deltagelsen i realiseringen af ressourcestrategien i form af 
udnyttelse af fosfor i spildevandsslam og udtrækning af ressourcer fra organisk 
affald. Prisen og markedet er her ikke tilstrækkelige til alene at sikre genanvendelse 
og teknologiudvikling. 
 
Rekreative værdier 
Vi er enige med DMRs om, at placering af skov er vigtigere end et mål om fordob-
ling af skov. Imidlertid mener vi ikke, at rekreative værdier alene skal have vægt i 
forhold til placeringen. Skovrejsning er et væsentligt instrument til beskyttelse af 
grundvandsressourcerne, som bruges som supplement til øvrige beskyttelsesforan-
staltninger. De alternative instrumenter som DMRs peger på, eksempelvis et forbud 
mod at bruge pesticider i grundvandsfølsomme områder, er ikke etablerede. Derfor 
bør den grundvandsbeskyttende effekt af skovrejsning fortsat være en faktor i for-
hold til prioritering af rejsning af statsskove og tilskud til private skove. 
 
 
Landsorganisationen i Danmark 
 
Omkostninger ved støtte til vedvarende energi 
LO synes, det er fornuftigt med en diskussion af, hvorvidt støtten til vedvaren-
de energi samlet set er en samfundsøkonomisk gevinst, fx taget udsigten til 
stigende PSO-afgifter i betragtning. 
 
Med til en sådan vurdering hører en grundig analyse af effekterne på beskæfti-
gelsen. I de beregninger, der er i rapporten, bliver der ikke taget højde for, hvad 
støtten til vedvarende energi bliver brugt til. Det betyder, at der ikke indregnes 
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de negative kortsigtede beskæftigelseseffekter, der vil være ved at droppe 
yderligere støtte. Fx vil dele af vindmølleproduktionen falde bort. Det samme 
er tilfældet, hvis de planlagte havvindmølleparker ved Horns Rev 3 og Kriegers 
Flak ikke opføres. 
 
Derudover er klimaområdet en af Danmarks styrkepositioner, som med fordel 
bør udvikles og dermed bidrage til at skabe nye job. Derfor kan LO ikke støtte 
anbefalingen om at droppe yderligere støtte til vedvarende energi. 
 
Derudover mener LO – i modsætning til Vismændenes anbefaling – at støtten 
fortsat bør finansieres via elregningen frem for via indkomstskatten. Det giver 
virksomhederne og husholdningerne tilskyndelse til at spare på energien til 
gavn for miljøet. For virksomhederne vil det også bidrage til at styrke konkur-
renceevnen. Virksomhedernes energioptimering kan bl.a. ske gennem inddra-
gelse af medarbejdere, hvor erfaringer viser, at virksomhederne ud over at 
spare på energien også får forbedret både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
Samtidig vil isolering, udskiftning af energiforbrugende komponenter og 
maskiner til mindre energiforbrugende dele medvirke til øget beskæftigelse i 
mange danske virksomheder.  
 
LO er enig med Vismændene i, at når Danmark har egne mål inden for kvote-
sektoren, så vil reduktioner opnået i Danmark ikke nødvendigvis gavne klimaet 
samlet set, fordi det kan føre til øget udledning i andre lande inden for EU-
kvotesystemet. LO mener derfor også, at Danmark i højere grad bør have mål i 
ikke-kvotesektoren, som fx landbrug og transportsektoren. Der kan dog være et 
politisk argument for mål for vedvarende energi i relation til forsyningssikker-
hed, som Vismændene ikke nævner i analysen. 
 
Kollektiv trafik 
Det er fornuftigt, at der bliver lavet en samlet strategi for både vejtransport og 
den kollektive transport, som der peges på i rapporten.  
 
LO er derudover enig i, at kørselsafgifter på sigt er det mest effektive instru-
ment til at reducere trængselsudfordringerne. Aktuelt er teknologien dog ikke 
langt nok fremme til en introduktion her og nu. Derudover bør indførelsen af 
kørselsafgifter ske som led i en provenuneutral omlægning af bilafgifterne. 
 
I kapitlet gives nogle gode forslag til at effektivisere den kollektive trafik. LO 
er fx enig i at anvende øget tilskud uden for myldretrafik til at øge frekvensen i 
den kollektive trafik. LO finder det desuden interessant at se på mulighederne 
for momspligtig persontransport, hvis det indføres sammen med øget tilskud til 
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trafikselskaberne, så der kan ske en provenuneutral omlægning, og det dermed 
ikke resulterer i højere priser på den kollektive transport. 
 
Formandskabets anbefaling om at øge udlicitering af den danske togtrafik for at 
sikre effektiviseringsgevinster, kan LO til gengæld ikke bakke op om. Dels er 
det ikke dokumenteret, hvorvidt der rent faktisk vil være tilstrækkelige aktører i 
spil ved en eventuel udlicitering til at sikre fuldkommen konkurrence, og 
dermed den garanti for øget effektivisering, der peges på i rapporten. 
 
Derudover synes flere af analysens konklusioner at være i uoverensstemmelse 
med offentligt materiale til Transportudvalget. Ifølge det materiale synes 
DSB’s besparelsesmål på 1 mia. kr. fx ikke at have noget med nedlukningen af 
svenske aktiviteter og nedskrivning af IC4-tog at gøre, som det antydes i rap-
porten. Derudover peger det i retningen af, at DSB allerede har realiseret en 
stor del af den gevinst, som Vismændene mener at kunne opnå ved øget udlici-
tering. 
 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
Kapitel I: Omkostninger ved støtte til vedvarende energi 
PSO-tariffen påvirker produktivitet og konkurrenceevne negativt 
Det Miljøøkonomiske Råds analyse af omkostningerne ved Danmarks ambitiøse 
mål for vedvarende energi er interessant og relevant. Det gælder ikke mindst den 
særligt danske indretning af finansieringen heraf via PSO-afgiften, som det konklu-
deres påvirker virksomhedernes produktivitet og dermed konkurrenceevne negativt.  
 
Behov for ændring af finansieringsformen af VE-støtten 
Overopfyldelsen af EU-kravene til dansk VE-andel i 2020 betyder ifølge Det Miljø-
økonomiske Råd en forhøjelse af spotprisen tillagt PSO på godt 10 øre/kWh i 2020. 
Landbrug & Fødevarer har beregnet, at dette betyder meromkostninger på 300-350 
millioner kroner årligt i landbrugs- og fødevareklyngen. 
 
Vismændene konkluderer, at uanset niveauet for støtten til VE bør finansierings-
formen ændres, da PSO-tariffen hviler på en snæver skattebase. Det forhindrer 
differentiering til fordel for de danske virksomheder, der er hårdt presset i internati-
onal konkurrence. Landbrug & Fødevarer er helt enig i, at VE-udbygningen bør 
finansieres via finansloven. Konklusionen er endvidere helt i tråd med anbefalinger 
fra Rigsrevisionen, der peger på et behov for øget transparens af de offentlige for-
pligtelser på elregningen. (Se fx ”Rigsrevisionens notat af 25. juni 2013”).  
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Det er dog hverken realistisk muligt eller ønskværdigt at eliminere al fremtidig 
tilskud til VE i elproduktionen. Det ville trække tæppet væk under investeringer i 
energisektoren og sandsynligvis fordyre alle investeringer på energiområdet som 
følge af forhøjet risikopræmie.  
 
Den ikke-kvoteomfattede sektor 
Det Miljøøkonomiske Råd pointerer, at investeringer og initiativer på klimaområdet 
bør målrettes den ikke-kvoteomfattede sektor. Det er vi helt enige i. Uden for den 
kvote-belagte sektor kan især biogas medvirke til reduktion af drivhusgasudlednin-
gen, samtidigt med at biogas understøtter VE-målet. Der er som bekendt et politisk 
mål om at anvende 50 pct. af husdyrgødningen til energiformål. Biogas opfylder 
desuden en række miljøforbedrende roller (vandmiljø, lugt mv.)  
 
I modsætning til, hvad der kan udledes af rapportens side 27, udhules biogastilskud-
det realt år for år. Det er kun 43 øre ud af de 79 øre/kWh til biogas, der pristalsregu-
leres, og reguleringen sker alene med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset.  
 
Carbon leakage risiko  
Klimatiltag uden for kvotesektoren vil også her kun have reel effekt på reduktionen 
af drivhusgasudledninger, hvis man undgår carbon leakage, i.e. at landbrugsproduk-
tion ikke flytter til mindre klimaeffektive lande. Landbrug & Fødevarer ser gerne, at 
man i en kommende rapport belyser mulige principper for en omkostningseffektiv 
klimapolitik under hensyntagen til lækagerisikoen. 
 
Kapitel II: Ressourcestrategien 
Meget forskellige beregningsresultater 
Landbrug & Fødevarer finder det nyttigt, at de samfundsøkonomiske omkostninger 
ved affaldsbehandling diskuteres, men bemærker de store forskelle mellem resulta-
ter og konklusioner fra henholdsvis Miljøstyrelsen og Det Miljøøkonomiske Råd. 
Før virksomheder og borgere pålægges sortering og omkostninger forbundet her-
med, bør der skabes klarhed over de anvendte forudsætninger og beregninger, ikke 
mindst når beslutninger om affaldshåndtering skal træffes i kommunerne.  
 
Stor kapacitet til recirkulation af organisk affald 
Landbrugs- og fødevaresektoren har mange års erfaring med genanvendelse og 
recirkulation af organisk affald. Hvis der samfundsmæssigt er et ønske om øget 
genanvendelse af organisk husholdningsaffald fra byer og husholdningslignende 
affald fra restauranter, kantiner, mv., har sektoren muligheder for og kapacitet til 
yderligere anvendelse af organisk affald. Det gælder f.eks. genanvendelse af organi-
ske restprodukter fra slagterierne og mejerier, anvendelse i biogasanlæg og recirku-
lation af organisk affald på landbrugsjorden.   
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Behov for stabilt marked fosformarked 
Det Miljøøkonomiske Råd pointerer, at der ikke er brug for en offentlig indsats for 
at øge genanvendelse af fosfor, fordi forsyningsknaphed vil blive reguleret af mar-
kedet. Landbrug & Fødevarer er enig i, at der ikke er en geologisk knaphed, men der 
er behov for en stabil og sikker råvareforsyning med fosfor. Spekulationer, geo-
politiske forhold, mv. kan give uhensigtsmæssigt store udsving i priser og forsy-
ning. Det er derfor positivt, at vismændene foreslår, at asken fra forbrænding af 
spildevandsslam deponeres i selvstændige depoter, så fosforen kan udnyttes, når 
markedsforholdene gør det rentabelt.  
 
Tilbageførsel af næringsstoffer og kulstof i økologisk landbrug  
For de økologiske landbrug er det vigtigt, at flere næringsstoffer og mere kulstof 
tilbageføres til landbruget. Udbygning med biogas og udnyttelse af det organiske 
affald til biogas vil understøtte dette.  
 
Kapitel III: Invasive arter 
Landbrug & Fødevarer finder, at det er vigtigt at tage hånd om påvirkningen fra 
invasive arter. Vismændenes analyse er interessant, men det fremgår også, at opgø-
relsen af de samfundsmæssige omkostninger er på et foreløbigt stade. 
 
Landbrug & Fødevarer er enig i, at det er væsentligt at koordinere den nationale og 
den internationale indsats med henblik på størst mulig udbytte af de anvendte mid-
ler. 
 
Kapitel IV: Værdi af rekreative områder 
Synergieffekter  
På natur og miljøområdet bør der tages højde for, at en indsats kan give flere syner-
gieffekter for blandt andet natur, miljø, klima og rekreative værdier, og alle disse 
elementer bør indgå i vurderingen af den samfundsmæssige værdi af arealerne. 
 
Ved evaluering af skovrejsningsindsatsen og de fastlagte mål for fordobling af 
skovarealet er det ligeledes vigtigt ikke kun at se på de rekreative resultater af 
indsatsen, men også på andre elementer som træproduktion, biodiversitet, grund-
vandsbeskyttelse og jagtinteresser. Vismændenes anbefalinger om at reformere 
tilskudsordningen til privat skovrejsning for at få en højere rekreativ værdi fore-
kommer derfor noget ensidig, og ved en eventuel revision af ordningen bør der ses 
på det brede spektrum af formål og værdier ved privat skovrejsning. 
 
Kapitel V: Kollektiv trafik 
Samlet strategi  
Landbrug & Fødevarer er enig i, at investeringer i transportsektoren bør baseres på 
en samlet strategi og efterlyser ligesom vismændene samfundsmæssige beregninger, 
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der kan begrunde målene om fordobling af togtrafikkens persontransport og 50 pct. 
stigning af antallet af passagerer i bustrafikken.  
 
Kørselsafgifter skadeligt  
Landbrug & Fødevarer er derimod uenige i forslaget om at indføre kørselsafgifter, 
hvis disse også skal omfatte den erhvervsmæssige transport. Det vil være skadeligt 
for konkurrenceevnen og samhandelen, idet der sjældent vil være relevante alterna-
tive transportmuligheder. Regeringen har tidligere afvist kørselsafgifter, og så sent 
som for et år siden opgav regeringen forslaget om kørselsafgifter for lastbiler, bl.a. 
fordi Landbrug & Fødevarer påviste, hvor skadelige de ville være for den danske 
konkurrenceevne og beskæftigelse. 
 
 
DI 
 
Omkostninger ved støtte til vedvarende energi 
DØRS vurderer, at Danmark uden yderligere PSO støtte frem mod 2020 vil have en 
VE-andel på 35 pct i 2020. EU's krav er 30 pct. Vismændende vurderer, at 
overopfyldelse af målet  i vidt omfang ikke gavner klimaet, da andre lande i stedet 
får muligheden for at udlede den ekstra CO2.  
 
Formandskabet konkluderer, at PSO skader Danmarks konkurrenceevne og 
anbefaler, at PSO kommer på finansloven, og ikke som i dag finansieres via el-
regningen. De samfundsøkonomiske omkostninger kan reduceres, hvis VE-støtten 
finansieres over en bredere skattebase, for eksempel indkomstskat. Rapporten 
anbefaler også, at havvindmølleparkerne planlagt frem mod 2020 genovervejes.  
 
DI deler Formandskabets opfattelse af, at PSO’en under de nuværende rammer ikke 
gavner dansk erhvervslivs konkurrenceevne samlet set. En finansiering af PSO over 
finansloven er mere hensigtsmæssig. Det kan reducere virksomhedernes meget store 
omkostninger til PSO, som virksomheder i andre lande ikke har i samme omfang. 
Det bør dog ikke ske over indkomstskatten, som i forvejen er blandt verdens høje-
ste. Der må derfor ske en prioritering af de offentlige udgifter. 
 
Miljøvenlig elproduktion har fortsat behov for støtte. Vurdering af muligheden for 
at reducere støtten til VE vil kræve mere fyldestgørende analyser af det samlede 
danske tilskudssystem for VE energi, end der er redegjort for i rapporten. Det 
igangværende analysearbejde af tilskuds- og afgiftssystemet på energiområdet, som 
afsluttes i løbet af 2014, kan bidrage hertil. 
 
Vismændene finder det positivt, at EU sætter mål for drivhusgasreduktionen i 2030, 
frem for at sætte delmål for VE-anvendelse. 
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DI er enig med vismændene i, at EU ETS skal spille en mere central rolle for udbre-
delse af vedvarende energi. Dette understøttes af EU-Kommissionens forslag om, at 
VE-krav skal være fleksibelt på nationalt niveau. EU ETS skal i højere grad drive 
omstillingen for de markedsmodne VE-teknologier.  
 
Et supplerende VE mål på EU plan kan være hensigtsmæssigt, da det er med til at 
give sikkerhed om de fremtidige investeringer i omstilling af det europæiske energi-
system til mere vedvarende energi. DI hilser derfor EU-Kommissionens forslag om 
et supplerende VE mål på mindst 27 pct. i 2030 velkomment.  
 
DI støtter den historisk brede energiaftale fra 2012. Danske virksomheder og ikke 
mindst energisektoren har behov for stabilitet og klarhed om rammerne for den 
planlagte energipolitik på lang sigt, ikke mindst af hensyn til tunge kapitalinveste-
ringer med lang tidshorisont.  
 
Ressourcestrategien 
DØRS behandler Regeringens ressourcestrategi ”Danmark Uden Affald” og den 
opfølgende ressourceplan for affaldshåndtering. Begge blev lanceret i slutningen af 
2013.  
 
DØRS mener ikke, at det er gavnligt at yde tilskud til teknologiudvikling på områ-
det. Dette er baseret på en præmis om, at stigende priser på primære ressourcer vil 
føre til øget genanvendelse af affald og teknologiudvikling indenfor sortering og 
genanvendelse.  
 
I dag eksisterer der ikke et velfungerende marked for affald, fordi kommunerne har 
anvisningsret og -pligt for centrale dele af affaldsstrømmene.  
 
Så længe der ikke er etableret et affaldsmarked, der fungerer på markedsvilkår, 
vurderer DI at støtte til teknologiudvikling kan være berettiget.  
 
Etablering af dette marked for affald gennem konkurrenceudsættelse af affaldsbe-
handlingen var ét af formandskabets anbefalinger i rapporten for 2013. Den anbefa-
ling, mener DI, er helt afgørende for samlet set at få den økonomisk og miljømæs-
sigt mest værdifulde anvendelse af affald.  
 
Invasive arter 
DØRS vurderer, at ud fra et samlet antal arter på 2.655 er 54 arter invasive, mens 49 
vurderes potentielt invasive. For EU-området skønnes de aktuelle omkostninger 
med invasive arter at beløbe sig til minimum 150 mia. kr. årligt.  
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Bekæmpelsen af invasive arter er spredt hos mange aktører, fra haveejere til staten. 
DØRS vurderer, at den manglende koordination giver en ineffektiv indsats. 
 
EU har en omfattende regulering af skadegørende arter som påvirker landbrugspro-
duktionen. Vismændene anbefaler, at denne type regulering kan anvendes for flere 
invasive arter. 
 
Vismændene anbefaler internationalt samarbejde om bekæmpelse af invasive arter. 
 
Vi er enige i, at området kræver både et internationalt samarbejde og en samlet 
national tilgang. 
 
Værdi af rekreative områder 
Afsnittet ser på værdien af rekreative områder i relation til naturbeskyttelse, CO2 
binding mm. 
 
Siden 1989 har Danmark haft et mål om at fordoble skovarealet i løbet af 80-100 år 
således, at skovarealet udgør ca. 25 pct. af det samlede danske areal. 
 
Vismændene konkluderer, at naturområder først og fremmest har værdi som rekrea-
tive områder, og at disse især har værdi, hvis de ligger i nærheden af tætbefolkede 
områder. 
 
DØRS har ikke inddraget klimatilpasning i beregningerne af værdien af rekreative 
områder. Skovområder har en betydelig effekt i forhold til at forsinke vand, så 
risikoen for oversvømmelser minimeres. 
 
Vand- og spildevandsforsyninger indgår ofte i naturprojekter. Skovrejsning og 
etablering af naturområder må udelukkende finansieres af den brugerfinansierede 
vandafgift, hvis der er et reelt og dokumenteret behov for at beskytte grundvandet. 
 
Kollektiv trafik 
DØRS behandler forhold vedrørende politikken for den kollektive trafik herunder 
dens bidrag til at reducere transportens eksterne effekter. DØRS tager udgangspunkt 
i det høje investeringsniveau og det høje offentlige tilskudsniveau til driften. Det 
undersøges, om priser og tilskud er på det rigtige niveau, men også om der kan 
effektiviseres yderligere. 
 
DØRS peger på, at kørselsafgifter er den bedste måde at regulere eksternaliteterne 
fra transport på, og at tilskud til kollektiv transport (lavere billetpriser) kan være et 
alternativ. 
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Det vil være relevant at få gennemført et storskalaforsøg med roadpricing. Indføres 
kørselsafgifter, skal det ske i en samlet omlægning af bilbeskatningen. Midlerne til 
kollektiv transport bør prioriteres til bedre og mere frekvent kollektiv trafik. 
 
DØRS peger på, at der med Timemodellen og øvrige planer for investeringer i 
jernbaneinfrastruktur er en strategi for jernbaneområdet, men at der er brug for en 
samlet strategi, der inkluderer vejtransport og den øvrige kollektive transport. 
 
Der er brug for en samlet strategi, der favner alle transportformer. Jernbanen får i de 
kommende år et vigtigt løft, men fremadrettet skal der være fokus på at give den 
vejbårne trafik et løft. 
 
DØRS peger på, at staten bør sende større dele af den danske togdrift i udbud for at 
sikre effektiviseringspotentialet, der anslås at være på 1 mia. kr. 
 
Øget udbud af togdriften er et vigtigt instrument til at løfte effektiviteten. Det er 
afgørende, at udbud af togdriften sker på grundlag af en samlet plan på 8 – 10 år, 
hvor der er sammenhæng til afviklingen af togtrafikken. Derudover skal de store 
offentlige investeringer i infrastruktur som spor, signalsystem og elektrificering, 
koordineres. 
 
DØRS peger på, at den kollektive trafiks momsfritagelse er hæmmende for effekti-
vitetsudvikling og konkurrenceudvikling i sektoren. DØRS anbefaler, at der ses på 
mulighederne for at gøre den kollektive trafik momspligtig. 
 
Momspligtighed kan medvirke til at gøre den kollektive trafik mere effektiv, og bør 
analyseres nærmere herunder, hvorledes taksterne kan fastholdes på udgangsniveau-
et. Eventuelle ændringer skal målrettes den offentlige servicetrafik, og ikke forringe 
konkurrenceevnen i andre personbefordringserhverv. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
Omkostninger ved VE-støtte 
Det Miljøøkonomiske Råd vurderer, at Danmark vil kunne opfylde EU-kravet om 
en andel af vedvarende energi på 30 pct. i 2020 uden nye initiativer. Hvis planerne 
for udbygning af vedvarende energi standses, vil det indebære en besparelse på 3½ 
mia. kr. for erhvervslivet og forbrugerne i 2020, og det vil samtidig have en positiv 
beskæftigelseseffekt på 2-3 års sigt.  
 
Dansk Erhverv finder, at analysen kaster et nyttigt lys på omkostningerne ved den 
danske enegang på energi- og klimaområdet. Den danske politik på området er for 
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ambitiøs og fører ikke til mindre CO2-udledningen i EU, da den retter sig mod det 
kvotebelagte område. Politikken vil derimod føre til flere omkostninger for danske 
virksomheder, og Dansk Erhverv deler Rådets anbefaling om, at mål og delmål skal 
fastsættes på EU-niveau. 
 
Det er vigtigt, at tage betydningen for konkurrenceevnen i betragtning ved tilrette-
læggelse af den danske klima- og energipolitik, og der bør sigtes mod at bringe de 
danske energipriser på niveau med energipriserne i de lande, som vi konkurrerer 
med. Dansk Erhverv er enig i, at der er behov for at reformere den nuværende 
afgiftsbaserede støtte til vedvarende energi. 
 
For at tilgodese erhvervslivets naturlige tilpasning og konkurrenceevne er det væ-
sentligt, at energiafgifterne bliver sektorneutrale, så serviceerhvervene ikke som i 
dag skal betale langt mere for en energienhed end andre brancher. Der er ikke noget 
økonomisk rationale for, at turismeerhvervet eksempelvis skal betale en højere 
afgift for rumvarme end andre internationalt konkurrenceudsatte erhverv. 
 
Ressourcestrategi 
Dansk Erhverv deler analysen af, at regeringens ressourceplans motivation og 
målsætninger ikke alene kan hvile på at imødekomme stigende råvarepriser. Stigen-
de priser på primære ressourcer vil i sig selv stimulere de markedsmekanismer, der 
fører til øget genanvendelse og grøn teknologiudvikling.  
 
Både regeringens og Det Miljøøkonomiske Råds analyser viser, at der ingen miljø-
mæssige gevinster er ved at gå fra affaldsforbrænding til genanvendelse af papir, 
pap og plast. Regeringens analyse indeholder desuden en række problematiske 
antagelser, der indebærer en undervurdering af omkostningerne ved øget genanven-
delse. Danmarks ressourceplan bør derfor i højere grad stimulere de eksisterende 
markedskræfter og ikke forsøge at ”gennemtvinge” en dyr omstilling i samfundet ud 
fra nogle indsamlingsmål og forkerte præmisser for øget genanvendelse. 
 
Regeringens ressourcestrategi lægger således op til genanvendelse for enhver pris 
uden at tage stilling til, hvad der er mest økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt. 
Dansk Erhverv er enig i, at det på bestemte områder stadig bedst kan betale sig at 
deponere affald fremfor genanvendelse. På affaldsområdet for schredder kan det 
stadig bedst betale sig at deponere fremfor at genanvende. 
 
I analysen anføres, at der fra offentlig side kan være behov for en indsats, der frem-
mer ecodesign af f.eks. elektronik.  Dansk Erhverv bemærker, at det danske marked 
kun udgør en meget lille del af det globale marked, og derfor er mulighederne for at 
påvirke de globale producenter gennem dansk regulering yderst begrænsede. Dan-
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mark bør fremme ecodesign gennem EU initiativer og incitamenter, der fremmer en 
markedsefterspørgsel efter bedre ecodesign. 
 
Kollektiv trafik 
Dansk Erhverv deler Rådets vurdering af, at den kollektive trafik lider under, at der 
ikke sker en central samordning på tværs af de enkelte kollektive trafikformer. Det 
vil derfor være hensigtsmæssigt koordinere området bedre. 
 
Kollektiv transport er en oplagt løsning i områder, hvor der er et stort lokalt trans-
portbehov. Fremtidens investeringer i kollektiv trafik bør derfor fortrinsvis ske i 
byområderne, mens der i landområderne skal satses på vejtransport. 
 
Dansk Erhverv er enig i, at udlicitering er en god måde til at øge effektiviteten i 
kollektiv trafik. Danmark bør udnytte andre landes erfaringer på området, og Dansk 
Erhverv støtter tanken om flere udbud og yderligere konkurrenceudsættelse af 
transportområdet.  
 
Dansk Erhverv støtter principielt en fremtidig provenuneutral omlægning af afgif-
terne på privatbiler med en ordning, som tager højde for, hvor og hvornår bilen 
kører. En sådan ændring af afgifterne kræver dog et system, der er relativt billigt i 
drift og som har en meget lav fejlmargin. Transporterhvervet bør derimod undtages 
for kørselsafgifter, da godstransporten allerede er tilrettelagt ud fra størst mulig 
omkostningseffektivitet. 
 
 
Forbrugerrådet 
 
Støtte til vedvarende energi 
Kvotemarkedet sikrer ikke VE-investeringer. Vismændene anerkender det politi-
ske mål om fossilfrit Danmark i 2050, men respekterer ikke mål og virkemidler 
frem mod 2020 i det brede energiforlig fra 2012. De mener, at EUs CO2-kvoter vil 
sikre at vi når målet, og opfordrer til at VE-støtten stoppes. Men de ser bort fra, at 
kvotemarkedet reelt ikke leverer et prissignal, der fremmer hverken VE-
investeringer eller energibesparelser – og heller ikke ser ud til at gøre det i de kom-
mende år. Der er et overskud på ca. 2 mia. kvoter, som kun delvist – og midlertidigt 
– løses ved backloading-vedtagelsen. Det medfører et lavt incitament til at investere 
i klimavenlige teknologier. Derimod har VE-mål og -støtte haft stor effekt i EU-
landene. 
 
Intet billigt alternativ til VE-støtte. Rapporten antager, at der findes et billigt 
alternativ til vedvarende energi, som markedet vil investere i, hvis man fjerner VE-
støtten og den aktive energipolitik. En fodnote antyder, at man anser nybyggede 
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kulkraftværker som alternativ. Men heller ikke disse kan tilbagebetales uden støtte 
ved den nuværende markedspris omkring 25-30 øre/kWh. Danmark vil få problemer 
med forsyningssikkerheden, hvis vi skal levetidsforlænge forældede kraftværker. 
 
Stop for VE-støtte vil skade beskæftigelsen. Danmark går ikke enegang med 
tilskud til VE - det gives i de fleste EU-lande. Danmark har tværtimod været bedst 
til at nedbringe vindenergiens produktionsomkostninger6 og reducere støtten løben-
de. Vismændene foreslår, at Danmark omgående standser udbygning med vindmøl-
ler indtil 2020 - for at begrænse el-forbrugernes PSO-omkostninger med 10 
øre/kWh. Det skulle øge beskæftigelsen med ca. 5.000 personer årligt over en 2-3 
årig periode. Men et stop for vindmølleudbygning vil koste langt flere arbejdsplad-
ser. Vindmølleindustrien forventer, at alene havvindmølleudbygningen med Horn 
Rev III og Kriegers Flak, samt de 450 MW kystnære parker vil skabe over 25.000 
arbejdspladser i 2015-2020. 
 
Vismændene antager, at VE-teknologi udvikles af sig selv, så Danmark blot kan 
vente med havvindudbygning til den er blevet billigere. Men udviklingen kræver 
satsning og investeringer over en årrække, og investeringer i forskning, udvikling og 
produktionskapacitet kræver stabile rammevilkår. 
 
PSO og konkurrence. PSO stiger, fordi grundprisen på el falder. Med nuværende 
elpris vil et prisfald på 2 øre/kWh øge PSO-betalingen med 1 øre/kWh. Samlet set 
får virksomheder altså lavere el-omkostninger i perioder med faldende elpris, selv-
om PSO-en øges. Stigende PSO kan give problemer i en lille del af erhvervslivet, 
som har stort energiforbrug og samtidig er stærkt underlagt international konkurren-
ce. Disse virksomheder udgør kun få procent af den samlede værdiskabelse. Evt. 
lempelser bør målrettes mod dem - frem for generelle tiltag, så som stop for VE-
støtten, der vil have langt større skadelige effekter for erhvervsliv, energipolitik og 
samfundsøkonomi. 
 
Ressourcestrategien 
Rapporten antager at det eneste miljøproblem ved affaldsdannelse og –behandling er 
farlige kemiske stoffer. Alle andre forhold udelukkes. Rapporten antager, at marke-
det selv kan regulere udtømning af ressourcer, idet prisstigninger på disse automa-
tisk vil føre til at de kendte udvindelige reserver vokser samt vil fremprovokere nye 
teknologier. Den vælger at se bort fra miljø- og klimaeffekter knyttet til produktion 
af råvarer uden for Danmark og fra energi- og vandforbrug ved fremstilling af f.eks. 
papir og plast. Den inddrager heller ikke behovet for at behandle en meget større del 
af gyllen i biogasanlæg, og at dette kræver, at der fremskaffes mere fast organisk 

 
6 IEA Task 26 - Cost of Wind Energy 
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materiale, som kan tilsættes gyllen – materiale som bl.a. kan komme fra organisk 
affald fra husholdninger og handel&service. 
 
Disse mange udeladelser fører rapporten frem til, at det eneste område hvor det er 
berettiget at fremme øget genanvendelse er elektronik og batterier. Og selv her 
konkluderes at det er ”ikke oplagt at en stor del af elektronikaffaldet skal genanven-
des”. Man antager, at når elektronikaffaldet ikke genanvendes, deponeres det under 
forsvarlige forhold, så man evt. senere kan vælge at udvinde råstoffer af det. Her ser 
man bort fra, at meget i dag sendes til ulande til en uautoriseret behandling – af-
brænding på lossepladser, hvor enkelte metaller udvindes, men hvor miljø- og 
sundhedsforholdene er helt uantagelige. 
 
For alle andre affaldsfraktioner ønsker vismændene blot at bruge den billigste form 
for affaldsbehandling. F.eks. s. 53: når der ikke indgår farlige stoffer, er der ingen 
miljømæssige argumenter for øget genanvendelse. Og når man ikke medregner 
ovennævnte miljø- og ressourceforhold, bliver forbrænding det billigste. F.eks. for 
aluminium vælger man at se bort fra det store energiforbrug ved fremstilling – med 
den begrundelse at denne foregår uden for Danmark. Men da Danmarks miljø jo er 
påvirket af globale forhold, gør denne afgrænsning konklusionen uinteressant. 
 
Dernæst angriber rapporten Miljøministeriets samfundsøkonomiske beregninger. 
Man værdisætter det tidsforbrug, som husholdningerne har. Det anslås til 5 minutter 
pr. uge, hvilket omregnes til 520 kr/t affald. Men det forudsætter, at borgerne opfat-
ter disse fem minutter som tvang, som de skal kompenseres for. Hvis borgerne i 
stedet anser det som naturligt at tage hånd om deres affald, giver det ikke mening at 
sætte en pris på disse minutter. Hvis man lavede en samfundsøkonomisk beregning 
af det forebyggende sundhedsarbejde, ville man næppe belaste det med en værd-
isætning af den tid befolkningen bruger på at vaske hænder. 
 
Rapporten fjerner miljøgevinster uden for Danmarks grænser fra regnestykket. 
Hermed opnår man, at det er langt dyrere at kildesortere mhp. genanvendelse - end 
at forbrænde usorteret affald. Vismændene er modstandere af støtte til miljøtekno-
logi og mener, at man blot kan deponere affald og gemme det til genanvendelses-
teknologi en dag er blevet billigere – af sig selv. Her ser de bort fra, at hvis affald 
skal deponeres skal det også kildesorteres, så alt organisk sorteres fra – ellers giver 
det metan-dannelse til skade for klimaet. 
 
Kollektiv trafik 
Rapporten anbefaler brug af kørselsafgifter - i forhold til at få flere skal bruge den 
kollektive trafik - hvilket vi støtter. Vi så gerne at rapporten havde analyseret, 
hvordan samfundet mest omkostningseffektivt når de mål, som Folketinget har 
opstillet for brug af kollektiv trafik - at denne skal løfte det meste af den fremtidige 
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vækst i trafikken. Den kollektive trafik samt cykel-forhold skal forbedres - i form af 
udvidet kapacitet og hermed øget frekvens. Det vil kræve investeringer på forhånd 
som først økonomisk kan dækkes af billetindtægter efterfølgende – dvs. der kræves 
øgede tilskud til kollektiv trafik i en periode forud for indførelse af kørselsafgifter. 
 
Mål for passagervækst. Rapporten anbefaler en samlet strategi for busområdet ift. 
hvor passagervæksten skal realiseres. Vi støtter, at aktørerne skal arbejde sammen 
og der gennemføres en fælles analyse af, hvordan der sikres passagervækst i busser 
og tog. Det anbefales, at tilskuddet i Hovedstadsområdet på ydertidspunkter øges, 
hvilket vi støtter. Øget tilskud bør bruges til at øge frekvensen, da lavere priser i sig 
selv kun overflytter få bilrejsende. Derimod vurderer rapporten, at tilskuddet har en 
passende størrelse i myldretiden. Vi er ikke enige i, at omkostningerne ved at sikre 
flere passagerer i myldretiden generelt kræver kapacitetsudvidelser. Det vil afhænge 
meget af transportmidler og  ruter. En af de væsentlige effekter af udvidet kapacitet 
er, at frekvensen øges, dvs. at servicenivauet stiger, hvilket i sig selv kan tiltrække 
flere passagerer. 
 
Det antydes at opsplitningen mellem infrastruktur og operatør ikke er smart, hvilket 
støttes af erfaringer fra bl.a. Schweiz og Japan. Opsplitningen er fastlagt af EUs 
jernbanedirektiv, men her kræves kun en regnskabsmæssig adskillelse – Danmark er 
gået længere i fortolkningen. Skilsmissen mellem DSB og Bane Danmark har givet 
en mindre effektiv jernbane, hvorfor der bør slækkes på dette. Det kunne kombine-
res med at visse baner uden for hovedbanen overgik til regionalt regi, jf. udviklin-
gen i Nordjylland, evt. sådan at udbuddet også foregik regionalt. 
 
 
Særlig sagkyndig Peder Andersen 
 
Økonomi og Miljø 2014 indeholder for første gang 3 mindre kapitler samt to mere 
omfattende kapitler. Kapitel I om omkostningerne ved støtte til vedvarende energi 
og kapitel II om ressourcestrategien kan opfattes som en kommentar til aktuelle og 
vigtige politikområder. Denne nyskabelse har sine styrker og svagheder.  
 
Det er fint, at der på samme måder som i Dansk Økonomi tages nogle meget aktuel-
le og politisk varme emner op, og at der sættes klart fokus på det politikorienterede. 
Samtidigt er der risiko for, at modtagerkredsen, inklusiv medierne overfortolker 
analyserne, og ikke i tilstrækkelig grad ser disse korte kapitler i sammenhæng med 
tidligere mere omfattende analyser af de samme emner. Dette synes i høj grad at 
være sket i forbindelse med analysen af omkostningerne ved støtte til vedvarende 
energi og i et vist omfang i forbindelse med vurderingen af ressourcestrategien. Det 
kan klart anbefales, at der også i fremtidige rapporter kommer kommentarer til 
aktuelle emner inden for miljø-, energi og naturressourceområderne, men det er 
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vigtigt at gøre det nødvendige for at formindske sandsynligheden for, at analyserne 
misforstås og udlægges meget bredere, end analyserne kan holde til. 
 
Det tredje mindre kapitel om invasive arter er en fin appetitvækker til et nyere 
forskningsområde, der samtidigt også aktuelt er i fokus. På en række punkter lægger 
det sig op ad tidligere rapporter om biodiversitet, hvor de invasive arter kan opfattes 
som forurening af naturens biodiversitet, og hvor denne forurening på en række 
punkter kan værdisættes. Dertil kommer, at det der også er en række regulerings-
mæssige udfordringer.  
 
De to store kapitler om værdien af rekreative områder (kapitel IV) og kollektiv 
trafik (kapitel V) følger tidligere store kapitlers linje om grundighed, brugen af 
relevant teori og empiriske metoder samt ved at uddrage centrale politikkonklusio-
ner. 
 
I det følgende vil der blive givet nogle kommentarer til kapitel I. Mht. vurderingerne 
og kommentarer til de øvrige kapitler henvises til bidragene fra særlig sagkyndig 
Lars Gårn Hansen og særlig sagkyndig Jette Bredahl Jacobsen. 
 
Omkostningerne ved støtte til vedvarende energi 
I Økonomi og Miljø 2013 er der en omfattende analyse af dansk energipolitik, og det 
er derfor helt legitimt og relevant at fokusere på nogle mere snævre aspekter af 
dansk energipolitik, som det sker i kapitlet I, hvor det direkte angives, at fokus er på 
omkostningerne ved en dansk overmålopfyldelse, uagtet hvordan man måtte vurdere 
eventuelle gevinster ved at gennemføre en sådan politik. Men det er også klart, at 
med et sådant udgangspunkt vil kritikere stå i kø og efterlyse en mere helhedsorien-
teret analyse, hvor netop inddragelse af gevinster ved en fremskudt dansk position 
(first mover aspektet) spiller en vigtig rolle. Uanset om en sådan gevinst er stor, lille 
eller evt. reelt nul, er det en unødig åben flanke at undlade tydeligt at inddrage dette. 
Der er store, ikke mindst formidlingsmæssige gevinster ved omhyggeligt at tage 
disse forhold ind, også i mere snævre, korte kapitler. 
 
Afsnit 1.2 Hovedtræk i den danske energipolitik giver de centrale oplysninger for de 
efterfølgende afsnit, og afsnit 1.3. om elpris og støtte til vedvarende energi indehol-
der nyttige informationer om bl.a. sammensætningen af elprisen og PSO afgiftens 
anvendelse i form af tilskud til vind, biomasse forskning mv. I den forbindelse 
bliver det interessant at se kommende analyser af PSO systemet. Afsnit I.4 Model-
beregninger af nedsat VE støtte er det nye og selvstædige i kapitlet og er en ”stan-
dard” analyse ved brug af tidligere anvendte modeller, kombineret med SMEC 
beregninger af beskæftigelse, produktivitet mv. For økonomer er resultaterne hver-
ken overraskende eller kontroversielle. Gennemføres der en mere ambitiøs energi-
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politik end hos vore konkurrenter, koster det på beskæftigelse og levestandard, givet 
at der ikke er nogle (tydelige) first mover fordele.  
 
Kapitler har flere korte policy konklusioner, som havde fortjent en uddybning. 
Uanset rigtigheden i det synspunkt, at vores nuværende PSO ordning med fordel 
kunne ændres, idet PSO-tariffen hviler på en (for) snæver skattebase, og det derfor 
anbefales at finansiere støtten gennem den generelle indkomstskat, ville formidlin-
gen af denne policy-anbefaling have stået markant stærkere, hvis der havde været 
nogle uddybende afsnit. Det må stærkt anbefales, at det igangværende embedsud-
redningsarbejde om de danske energiafgifter, herunder PSO-ordningerne tager 
rapportens anbefalinger op til en uddybende analyse som opfølgning på energiafta-
len fra 2012.  
 
Selv om evidensen om first mover fordele ikke støtter eksistensen af en sådan, er det 
ikke desto mindre vigtigt hele tiden at forholde sig til det faktum, at der i brede 
kredse er en klar opfattelse af, at der er store langsigtede fordele ved, at Danmark 
går forrest i energipolitikken ud fra det synspunkt, at danske virksomheder på et 
tidspunkt vil høste store gevinster, og så store, at de opvejer de ekstra omkostninger 
ved at gennemføre en ambitiøs energipolitik. Netop Økonomi og Miljø rapporter er 
et passende sted at give opdaterede, balancerede og evidensbaserede informationer 
om ”state of the art”.  Det er altid nyttigt at vide, hvad de forventede fordele og 
ulemper er ved at gennemføre ambitiøse politikker. Og det er også nyttigt, selv om 
der politisk vælges politikker, der ikke understøttes af solide økonomiske analyser. 
 
 
Særlig sagkyndig Jette Bredahl Jacobsen 
 
Rapporten fremstår i sin helhed som et gennemarbejdet stykke arbejde, med kapitler 
der kun behandler emner mere overfladisk, enten som introducerende til en pro-
blemstilling (kp 3) eller som opfølgning på tidligere rapporter (kp 1 og 2 i et vist 
omfang). I det følgende kommenteres kun kp 1 (delvist), 3 og 4. 
 
Kapitel 1 fremstår som en fin del-analyse af et større problem. En grundlæggende 
og rimelig forudsætning er, at det kvotemarked der eksisterer i dag også findes i 
fremtiden. Denne forudsætning er der stillet spørgsmålstegn ved ved rådsmødet. 
Konklusionerne vil selvsagt ændres hvis kvote-markedet kollapser. Det er naturlig-
vis en mulighed, men der er næppe belæg for at antage a priori at markedet kollap-
ser da vi i dag faktisk har en positiv pris. Derfor virker konklusion om at klimaef-
fekten ikke påvirkes af støtten rimelig. En anden forudsætning er, at effekten af at 
fungere som rollemodelsnation ikke er indregnet. Det er igen en forudsætning som 
jeg finder rimelig, men som det er værd at holde for øje ikke er med. Endelig kunne 
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det være hensigtsmæssigt om man i rapporten havde uddybet hvilke andre mere 
konkrete tiltag der så ville være mulige for at reducere CO2. 
 
Kommentarer til kapitel III Invasive arter 
Kapitlet behandler en meget relevant problemstilling. Kapitlet starter med at define-
re invasive arter dels ud fra biodiversitetskonventionen, men der tilføjes udover 
skader på biodiversitet også skader af økonomisk og sundhedsmæssig art. Dette 
giver god mening ud fra et bredere miljøøkonomisk perspektiv end blot biodiversi-
tet, men desværre behandler kapitlet ikke disse dybere. Kapitlet har 3 overordnede 
dele – en teoretisk gennemgang, en omkostningsvurdering og en forvaltningsmæssig 
diskussion. Den første og den sidste er gode og peger på mange relevante problem-
stillinger. Omkostningsvurderingen er principielt god, men noget tynd. Den baserer 
sig på nogle meget grove cost-transfer estimater, og der tages kraftigt forbehold for 
dem pga. de mange antagelser. Alligevel benyttes de. Antagelserne er beskrevet i et 
baggrundsnotat, men ud fra rapporten alene, kan man overveje om disse cost-
transfers ikke kunne være gjort bedre. Der er fx ikke redegjort for hvorledes estima-
terne fremkommer, og derfor virker det lidt som et gætværk. Fx: et punkt som rejses 
i kapitlet som et forbehold er forskelle i lønninger og andre omkostninger mellem 
study og policy sites. Hvis man blot overfører resultatet fra study site til policy site 
er det naturligvis et problem, men det burde være muligt at korrigere herfor. Man 
kan ikke af kapitlet læse om sådanne korrektioner er gjort. Tilsvarende nævnes 
estimater for omkostninger ved rotten som værende meget lavere i Storbritannien – 
uden der nævnes hvorfor. Derfor er man usikker på om det er et tegn på manglende 
validitet af det danske studie der ligger til grund, eller om det skyldes en eller flere 
grundlæggende forskelle i antagelser eller omkostningsstruktur. Sådanne forudsæt-
ninger er ret afgørende for at vurdere estimaterne.  
 
Den største mangel ved kapitlet, som det også nævnes flere gange i teksten, er at det 
udelukkende ser på skades- og indsatsomkostninger og ikke på de skader som 
forvoldes på biodiversiteten, som ifølge biodiversitetskonventionen er indbegrebet 
af en invasiv art. Begrundelsen er at sådanne værdier er artsspecifikke og der ikke 
findes estimater herfor. Imidlertid er de relevante artsspecifikke værdier for den 
fortrængte biodiversitet, ikke for den invasive art – og her vil jeg mene at vi faktisk 
har estimater der måske kan bruges. Jeg ser snarere at problemet ligger i at kvantifi-
cere de egentlige konsekvenser for biodiversiteten – fx hvilke arter fortrænges hvor. 
 
Endelig nævnes indledningsvist at der er tale om stock-effekter og at dette er en 
central forudsætning, men i kvantificeringen og den efterfølgende diskussion refere-
res ikke tilbage hertil. Det ville have været nyttigt at gøre, da jeg er enig i at det er 
en grundlæggende karakteristika ved problemstillingen. 
 



 

319 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer 

Alt i alt er kapitlet godt og rejser flere relevante problemstillinger end det besvarer – 
og disse ville være hensigtsmæssigt at belyse nærmere i fremtiden, for som der 
nævnes i kapitlet er invasive arter et stigende problem, og de bliver dyrere at hånd-
tere over tid pga. stockeffekter. 
 
Kommentarer til kapitel IV Værdi af rekreative områder 
Kapitlet starter med en gennemgang og karakteristik af rekreation i Danmark, samt 
hvilke politiske tiltag der påvirker det. Gennemgangen fungerer fint som afsæt for 
de næste analyser – en to-trinsmodel af rekreationsmuligheder baseret på en funkti-
on for antallet af besøg samt en conditionel logit model til at estimere sandsynlighe-
den for besøg til et bestemt geografisk område. Modellen er interessant, primært 
fordi 1) den inddrager både parker i byerne og naturområder uden for byerne, 2) den 
dækker næsten alle naturtyper og også geografisk bredt, 3) den inkluderer både 
besøg foretaget i bil og på cykel og til fods, 4) den inddrager tilgængelighed, 5) den 
er rumligt specifik. Der er to antagelser i modellen som det er værd at knytte en 
ekstra kommentar til: i) der er sandsynligvis tale om et selvselektionsbias – folk der 
benytter rekreative områder bosætter sig sandsynligvis også hvor der er mulighed 
for det. Det vil sandsynligvis påvirke resultaterne. En vurdering af dette mulige bias 
havde været relevant at inkludere ii) der er en nedre grænse på 50 ha. Selvom jeg 
sagtens kan følge argumentet for at større arealer har større værdi, så forekommer 
denne grænse mig ret stor. Især i områder med få rekreative områder, eller områder i 
umiddelbar tilknytning til boligområder, som kan have en stor rekreativ værdi 
selvom de er små (hundeluftning, børn der leger, osv). Ud af de 2500 besvarelser 
benyttes kun 1752. Det ville være interessant at vide hvor stor en del af dem der 
falder bort fordi de ligger i områder med et areal på under 50 ha. Det ville være 
interessant at belyse vigtigheden af grænsen på 50 ha.  
 
Analysen viser en stor variation i den rekreative værdi som er interessant for plan-
lægning for rekreation. Udover at små arealer ikke er medtaget er det også værd at 
bemærke at der er spurgt til besøg i forårsmånederne, og fx den rekreative værdi tæt 
ved sommerhusområder og strande kan derfor formodes at være underestimerede. 
Dette forbehold er nævnt i rapporten, men er vigtig at have med også når man ser på 
kortene over værdier og besøgshyppigheder som policyinstrumenter.  
 
På baggrund af den estimerede model ses at værdien af statsskov er større end 
værdien af privatskov og der kommes i rapporten med nogle bud på hvorfor – og 
der konkluderes at statsskov bedre opfylder kriterierne for rekreativ brug. Imidlertid 
er det ikke nødvendigvis en kausal sammenhæng – de er fx ikke ligeligt fordelt i 
forhold til befolkningstæthed, og dette syntes at drive modellen i vidt omfang. Og 
variabler som tænkes at kunne påvirke det, stitæthed, faciliteter, mv. er ikke medta-
get i modellen pga manglende datatilgængelighed. Det ville være nyttigt at vide om 
der er kovarians mellem variablen for privatskov og de øvrige variabler eller evt 
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udeladte variabler. En model der tillader kovarians kunne til dels fange dette (men 
jo ikke udeladte variabler).  
 
Efterfølgende kommer en vurdering af den eksisterende skovrejsning – og dens 
værdi baseret på modellen. Det giver nogle interessante perspektiver i forhold til en 
målrettet placering af disse – såfremt rekreation er det primære mål med skovrejs-
ning. Konklusionerne om at eksisterende privat skovrejsning har en lavere rekreativ 
værdi skal ses i dette lys – at der kan være andre formål hermed end rekreation. 
Selvom disse andre formål nævnes flere steder i kapitlet syntes det at ligge som 
underliggende antagelse for konklusionerne at rekreation er det primære formål med 
skovrejsning. Endelig er det en grov antagelse at den rekreative værdi af privat 
skovrejsning pr hektar svarer til gennemsnittet i området, for arealerne for privat 
skovrejsning er langt under grænsen på 50 ha som er benyttet i analysen, og derfor 
falder de udenfor analysens område. Det nævnes i rapporten. Men gør naturligvis at 
estimaterne skal derfor tages med forbehold. 
 
Alt i alt er kapitlet velgennemarbejdet og bidrager konstruktivt til vores viden om 
den rekreative værdi af grønne områder i Danmark og disses placering. Og den 
giver direkte forvaltningsmæssige forslag. 
 
 
Særlig sagkyndig Lars Gårn Hansen 
 
Kapitel 1: Omkostninger ved støtte til vedvarende energi 
Kapitlet konkluderer, at VE støtten resulterer i en VE andel udover Danmarks EU-
forpligtigelse. Dette koster danske el-forbrugere 3½ mia/år i 2010. Det anbefales: 
1) at droppe støtten til VE og overopfyldelsen af DKs VE mål  
2) at droppe 2 planlagte havmølle parker 
3) at fjerne PSO fra elregningen og skattefinansierer i stedet 
4) at fokus for energipolitik bør være CO2 ikke VE 
5) at ambitioner ud over DKs forpligtigelser rettes mod den ikke kvotebelagte sektor  
 
Kommentarer 
I den udstrækning at VE politikken alene begrundes i miljøproblemer forbundet 
med klima/CO2, er det korrekt igen at slutte, at man ingen umiddelbar CO2 effekt 
får ved VE udbygning i kvotesektoren. Det kan vel ikke afvises, at der er en risiko 
for at kvoteprisen en gang i fremtiden bliver nul. Desuden kan det heller ikke ude-
lukkes, at systemet opgives engang i fremtiden. Derved er der en vis sandsynlighed 
for, at VE investeringer nu vil kunne få en CO2 virkning i fremtiden. Imidlertid er 
sandsynligheden/risikoen herfor formodentlig lille. Under alle omstændigheder er et 
ikke omkostningseffektivt at rette klima investereringer mod områder, der kun giver 
CO2 effekt, hvis kvotemarkedet opgives, når der findes andre tiltag, der med sik-
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kerhed giver en CO2 effekt. Her peges i kapitlet på den ikke kvotebelagte sektor. 
Dette er et bud på, hvordan et politisk ønske om at være mere ambitiøs kunne ud-
formes mere omkostningseffektivt.  
 
Man kunne både her og i andre kapitler i noget større udstrækning overveje at pege 
på omkostningseffektive alternativer til den ambitiøse miljø/energipolitik der under-
søges. F.eks. gå mere i dybden med mulighederne i den ikke kvote belagte sektor. 
Andre muligheder kunne f.eks. være: 
 
-at elselskaberne i stedet køber og destruerer CO2 kvoter på kvotemarked 
-at reducere olieudvindingen i den danske del af Nordsøen 
 
Anbefalingerne fremstår nu i høj grad fokuseret på at droppe ikke omkostningsef-
fektiv politik, – hvilket er fornuftigt. Imidlertid fokuseres måske i for lille grad på, 
hvordan en ambitiøs, men omkostningseffektiv, miljøpolitik i stedet kunne udfor-
mes. Det Miljøøkonomiske Råds analyser er lige så vigtige (hvis ikke vigtigere) for 
politikere og interessenter med relativet høje miljøambitioner som for dem med 
relativt mindre miljøambitioner. Dette er fordi kravet om, at der opnås effekt af 
omkostningerne formodentligt skærpes i forhold til en mere ambitiøs miljøpolitik. 
Derfor kunne det være en fordel at formidle de i øvrigt velfunderede resultater på en 
måde, hvor de også i højere grad fremstår som umiddelbart brugbare for interessen-
ter med høje miljøambitioner. 
 
Vurderingerne (punkt 3) om det fordelagtige i benytte en bred frem for snævre 
skattebase er principielt rigtigt. Imidlertid eksisterer i forvejen en stor asymmetri i 
elektricitetsbeskatningen, idet virksomheder er meget lempeligt beskattet ifht. 
husholdninger. I den udstrækning elektricitetsafgiften ifht. husholdninger er begrun-
det miljømæssigt (fx hvis de NOx og SO2 afgifter som el-producenter betaler reelt 
er for små eller hvis der bag afgiften ligger andre miljøgener), vil det være en god 
ide at lempe husholdningernes PSO betaling, men opretholde virksomhedernes 
betaling. Dette kunne nævnes i forbindelse med anbefalingen. 
 
Kapitel 2: Ressourcestrategien 
Kapitlet konkluderer, at ressourcestrategiens målsætninger om øget genanvendelse 
og støtte til teknologiudvikling her hverken kan begrundes miljømæssigt eller med 
markedssvigt på relevante råstofmarkeder. Det konkluderes dog, at øget indsamling 
af frasorteret elektronik affald er en god ide, da dette kan reducere miljøproblemer.  
 
Kapitlet konkluderer at regeringens analyser, der konkluderer at det ikke er dyrere at 
genanvende fremfor at forbrænde/deponere er baseret på problematiske antagelser. 
Ændres disse betyder øget genanvendelse en fordyrelse af affaldssystemet på ca. 
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900kr/ton. Der korrigeres for optimeret affaldsindsamling (ca 300 kr), husholdnin-
gers sorteringstid (ca 500 kr), internationale miljøgevinster (ca 100 kr). 
 
Kommentarer 
Det virker som en velunderbygget konklusion, at det er vanskeligt at begrunde 
genanvendelsesmålsætninger miljømæssigt eller ud fra markedssvigt på råvaremar-
kederne. Endvidere er det værd at understrege, at et argument for at subsidiere 
genanvendelse nødvendigvis må tage udgangspunkt i et markedssvigt som betyder, 
at råvarepriser er for ’lave’ i øjeblikket. Hvis dette er vurderingen så bør politik 
konklusionen baseres på en sammenligning af omkostninger og effekt ved forskelli-
ge måder at adressere denne markeds fejl. Her er støtte til øget genanvendelse en 
mulighed – men mere omkostningseffektivt ville det formodentligt være med en 
afgifter på de pågældende råvare der mere generelt vil forberede danske virksomhe-
der (herunder genanvendelsesvirksomheder) på det prisniveau som forventes i 
fremtiden.  
 
Kapitlets fokus er på, at der ikke er gode ressource begrundelser for at støtte genan-
vendelse, hvilket som sagt virker velunderbygget.  Imidlertid savner jeg en vurde-
ring af de mulige negative miljøkonsekvenser af et stærkere fokus på genanvendelse 
i affaldssystemet. F. eks. kan udbringning af slam fra rensningsanlæg og udbring-
ning af komposteret organisk affald betyde, at landbrugsjord tilføres tungmetaller og 
andre potentielt skadelige stoffer. Pointen er, at genanvendelse kan give risiko for 
øgede miljøproblemer ifht. forsvarlig forbrænding/deponering, fordi ’forurenings’ 
stoffer i de udnyttede fraktioner bringes i cirkulation frem for til kontrolleret slut 
deponering. Jeg savner en opgørelse heraf eller i det mindste en diskussion af pro-
blemet. 
 
Uden at jeg er i stand til at vurdere konklusionerne, virker korrektionerne af rege-
ringens analyse velanbragte for så vidt angår optimering og internationale miljøge-
vinster. Man kan dog diskutere korrektionen ifht. husholdningernes sorteringstid. 
Det er velkendt fra en række undersøgelser, at mange er villige til og får nytte af at 
gøre ’velgørende’ arbejde fx i form af at sortere affald (warm glow, signalling etc). 
Dermed kan det principielt diskuteres om den tid, husholdningerne bruger på at 
sortere skal tælles med som en omkostning. I forhold til den konkrete analyse er jeg 
dog mindre bekymret, da det merarbejde husholdningerne pålægges, ikke synes at 
have nogen miljøeffekt eller på anden måde give en samfundsmæssig gevinst. 
 
Man kunne her, som i andre kapitler, overveje i højere grad at pege på mere om-
kostningseffektive alternativer til ressourcestrategien, som kunne fremme mere 
ambitiøse miljømålsætninger for affaldssystemet. For eksempel kunne øget sorte-
ring for at udskille af miljøproblematiske stoffer (og ikke for at udskille genanven-
delige stoffer) være en alternativ anvendelse af ressourcerne, hvis der var et politisk 
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ønske om en øget miljøindsats på området. Anbefalinger fremstår nu i høj grad 
fokuseret på at droppe den ikke omkostningseffektive ressourcestrategi (genanven-
delsesdelen). Dette er fornuftigt; men der fokuseres måske i for lille grad på, hvor-
dan en mere ambitiøs, omkostningseffektiv miljøindsats på affaldsområdet kunne 
udformes. I forhold hertil kunne f.eks. peges på, at husholdningers frivillige sorte-
ringsarbejde kunne aktiveres som en ’gratis’ ressource, idet de husholdninger, der 
frivilligt deltager, får en nytte, der mindst svarer til deres omkostninger herved. 
 
Kapitel 5: Kollektiv trafik  
Kapitlet omhandler en diskussion af offentlige tilskud/investeringer i kollektiv trafik 
begrundet i stordrift, miljø/trængsel og sociale hensyn, samt en diskussion af, hvor-
dan der opnås driftseffektiviseringer f.eks. gennem udlicitering.  
 
Ifht. tilskud/Investeringer konkluderes: 
-kørselsafgifter er mere hensigtsmæssige end tilskud til kollektivtrafik, da den 
resulterende passager vækst kun i mindre grad skyldes billister, der overflyttes  
-tilskud i hovedstadsområdet er passende i myldretid, men bør øges uden for denne. 
-tilskud bør bruges til en øget frekvens af kollektiv fremfor reduceret billetpris 
-der bør ikke være momsfritagelse for kollektiv trafik. 
Ifht. effektivisering anbefales mere udlicitering af togdrift.  
 
Kommentarer 
Det er fornuftigt at pege på kørselsafgifter fremfor tilskud til kollektiv trafik, da 
bilisternes eksterne effekter (trængsel) skal inkorporeres. Ligesom ved andre mil-
jø/eksternalitetsbegrundede afgifter er det vigtigt ikke at fritage eller differentiere 
afgiften, med mindre dette er begrundet i eksternaliteteter. F.eks. vil det ikke være 
omkostningseffektivt at fritage erhvervskørsel eller kollektiv trafik fraafgiften, da 
denne kørsel giver anledning til samme trængselseffekter som anden kørsel. 
 
Baseret på en anerkendt Amerikansk model (parametriseret til KBH forhold) kon-
kluderes, at tilskud til kollektiv trafik er passende i myldretid, men for lave uden for 
myldretid. Så vidt jeg kan vurdere, er modellen fokuseret på bil og kollektiv trafik; 
men ikke egnet til cykel/gang trafik. Netop under KBH forhold er cykel trafik 
vigtig, og man kan argumentere for, at cykel/gang gennem motion bidrager til 
forbedret sundhed. Denne forbedring kan formodentlig i nogen grad (måske endda i 
betydelig grad) regnes som en positiv eksternalitet. Denne eksternalitet opstår, fordi 
sundhedseffekter har betydning for offentlige udgifter. Desuden påpeger megen 
forskning, at mange mennesker systematisk dyrker for lidt motion og spiser for 
meget. Uden at jeg kan gennemskue dette, er jeg bekymret for om man fuldt ud 
tager højde for de samfundsøkonomiske konsekvenser af at overføre persontransport 
fra cykler til kollektiv trafik.  Hensyntagen hertil vil i givet fald trække i retning af 
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mindre tilskud til den kollektive trafik, og dette kunne også have betydning for, 
hvordan tilskuddet mest hensigtsmæssigt fordeles. 



 325 

ENGLISH SUMMARY 

The present report from the Chairmen of the Danish 
Council of Environmental Economics contains five chap-
ters. In chapter I the costs of the ambitious renewable 
energy targets in Denmark are analysed. This is followed by 
two shorter chapters about the Danish Resource Strategy 
and about the Danish management of invasive alien species. 
Chapter IV presents an analysis of the recreational value of 
natural areas and urban green spaces in Denmark. The last 
chapter reviews the organisation and regulation of public 
transport in Denmark. 

Chapter I: Costs of Renewable Energy Targets 

Denmark has chosen to pursue an energy policy that is more 
ambitious in some areas than is required by international 
obligations. For example, the EU target for Denmark is a 
share of 30 per cent of energy consumption from renewable 
energy by 2020, while the current Danish energy policy 
targets a renewable energy share of around 35 per cent. The 
chapter examines the costs of this ambitious Danish 
renewable energy policy. 
 
Most of the renewable energy in Denmark is used for the 
production of electricity and district heating, and thus 
concerns the part of the economy covered by the EU 
Emissions Trading System (EU ETS) which limits the 
greenhouse gas emissions in these sectors. Therefore, sub-
sidies for the use of renewable energy instead of fossil fuels 
in electricity and heat production do not lead to lower CO2 
emissions at the European level, but merely shift the emis-
sions to other firms or sectors regulated by the EU ETS. 
 
The use of renewable energy, such as wind and wood 
pellets, is generally more expensive than fossil fuels, even 
when taking into account the CO2 tax and quota require-
ments for CO2 emissions. To promote the use of renewable 

Kapitlet er færdigredigeret den 3. februar 2014. 
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energy beyond the level resulting from this regulation, 
Denmark has chosen to subsidize renewable energy. Model 
calculations indicate that the support of renewable energy in 
electricity production in 2020 will amount to more than 
DKK 7 billion (in 2013 prices), see figure A. This subsidy 
is financed through a PSO tariff (Public Service Obligation) 
that is added to electricity bills, and which is estimated to 
amount to just over DKK 0.20 per kWh (EUR 27 per MWh) 
by 2020. More wind power leads to lower electricity prices 
on the spot market, but financing costs by the PSO more 
than outweighs this gain. 
 
 

Figure A Subsidies to electricity from renewable energy with the current policy 
and the alternative with no subsidies  

Current policy  No subsidy 

 

 

 
Note: In the scenario “No subsidy” it is assumed that there are no subsidies for use of renewable 

energy in the production of electricity (except for existing wind turbines during the contract 
period). 

Source: EA Energianalyse and own calculations. 
 
 
The scenario Current policy is an updated version of the 
energy projection from Økonomi og Miljø 2013 and is based 
on the energy policy as laid out in the Danish Energy 
Agreement 2012 (Energiaftale 2012). The most significant 
change is an update of the CO2 quota price to bring it into 
line with the now lower price from the IEA (International 
Energy Agency) in their New Policy Scenario. In the 
scenario No subsidy, all direct subsidies to production of 
electricity from renewable energy are discontinued from 
2014 and forward. Existing wind turbines receive support 
until the end of their support contract. 
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Calculations indicate that Denmark would be very close to 
fulfilling its EU target for a renewable energy share of 30 
per cent by 2020, even if all subsidies for new wind turbines 
and direct subsidies for solar cells and the use of biogas and 
biomass in electricity generation were repealed. In such a 
situation no more wind turbines would be built, and the 
consumption of biomass and gas in power production would 
be significantly reduced. Overall, this would lead to a re-
newable energy share of just under 30 per cent in 2020. It 
would also reduce the PSO payment significantly, implying 
a saving for Danish firms and households of around DKK 
3½ billion in 2020 (in 2013-prices). This would be expected 
to have a positive impact on employment of around 5,000 
more jobs over a 2-3 year period. 
 
Support for offshore wind turbines is particularly large 
when measured per kWh. Therefore, it is appropriate to re-
consider the decision to build the two offshore farms, Horns 
Rev 3 and Krieger's Flak, or, at least, only build them if and 
when it can be done with a much smaller subsidy compared 
to the existing offshore wind farms. As a result of technolo-
gical development, it is likely that offshore wind turbines 
will produce electricity at a lower cost in the future. At the 
same time there is an expectation of a rising spot price of 
electricity. Both changes would reduce the need for future 
support for offshore wind turbines, which further justifies 
postponing the construction of the two new offshore wind 
farms. 
 
Whether one chooses to reduce subsidies to renewable 
energy or not, the funding should be changed. The burden 
of the current funding through PSO tariffs on electricity bill 
falls on a narrow tax base, which weakens the ability of 
firms to minimise costs, thus reducing their productivity. 
The welfare economic costs of renewable energy subsidies 
will be reduced if the subsidies are financed through general 
income tax. 
 
The European Commission has just presented a proposal for 
climate targets for 2030. This includes the goal of reducing 
greenhouse gas emissions by 40 per cent by 2030 compared 
to 1990 emissions. In contrast to the EU 2020 targets, the 
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new targets are not set for each country per se, but stress 
that countries should be able to make reductions as cheaply 
as possible. It is encouraging that the EU has set targets for 
greenhouse gas reductions for 2030, and it is appropriate 
that the focus is on reducing greenhouse gas emissions and 
not on milestones as shares for renewable energy. The 
Danish energy and climate policy must, of course, comply 
with international agreements. If Denmark wants to be more 
ambitious, efforts should be put where they actually reduce 
the total emissions, namely in the form of domestic reduc-
tions in the non-ETS covered emissions of greenhouse 
gases. 

Chapter II: The Danish Resource Strategy  

In 2013, the government launched a new Resource Strategy 
for public waste management called Denmark without 
waste.1 The main focus of the strategy is to increase waste 
recycling and, thereby, reduce the amount of waste that is 
incinerated. Since the 1990s, incineration has played an 
important role in Danish waste management. In 2011, 41 
per cent of the waste was incinerated, 53 per cent was re-
cycled and only 6 per cent went to landfill.2 The chapter 
contains a critical review of the target to increase recycling 
of waste and the economic reasoning behind this target.  
 
The strategy is partly motivated by a concern about in-
creasing resource prices, which is used as an argument for 
increased public support for recycling, e.g. supporting inno-
vation in recycling technologies. However, increasing prices 
will improve the profitability of recycling and resource 
efficiency and, thereby, decrease the pressure on the 
primary resource itself. This is also the case when in-
creasing prices on primary resources are caused by 
monopoly power or trade barriers in countries outside the 

 
1) An English version of the Strategy can be downloaded here: 

http://www.mst.dk/English/Waste/waste_strategy_and_waste_pre
vention/waste_strategy_and_waste_prevention.htm. 

2) Not including construction and demolition waste. 
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EU. Therefore, increasing resource prices do not necessitate 
policy measures in themselves. 
 
The strategy includes measures to improve the recycling of 
1) phosphate in sewage sludge and 2) critical raw materials 
found in e-waste. In both cases, it is concluded in the 
strategy, that recycling is not profitable at the current price 
level and that cheaper technology therefore has to be deve-
loped with public support. However, supporting new tech-
nologies is not an appropriate use of public funds unless the 
aim is to correct for market failures. In the above cases there 
exist no market failures that could support the need for pub-
lic support. Instead, an increase in resource prices would, in 
itself, lead to the development of new recycling tech-
nologies. It should, therefore, be left to private companies.  
 
The Resource Strategy includes a target for the recycling 
rates of different materials from household waste: paper, 
cardboard, glass, metal, plastic, bio waste and wood. This is 
to be achieved by increasing the households’ efforts in sor-
ting household waste. Currently, most of this type of house-
hold waste is incinerated and only 22 per cent is recycled.  
 
It is only optimal to increase recycling if the welfare 
economic costs of recycling are lower than the welfare eco-
nomic costs of incineration. To investigate the welfare 
economic costs and benefits of increased recycling, the 
government has carried out a cost-benefit analysis of 
different waste management policies that would potentially 
increase the recycling rates.3 The analysis showed little 
difference between the various scenarios, see table A. The 
conclusion was that the welfare economic costs of increased 
recycling were on par with the welfare economic costs of 
continued incineration of household waste.  
 
 

 
3) For more details on the analysis please refer to the English 

summary in Miljøstyrelsen (2013): Miljø- og samfunds-
økonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af 
papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation, 
Miljøprojekt nr. 1458. 
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Table A Welfare economic costs of increased recycling of household waste 
 Base-

scenario 1 
Scenario 

3A 
Scenario 

6A 
Scenario 

7 
 -------------  DKK per tonne waste  -----------

-- 
Waste management costs 2,339 2,423 2,211 2,144 
Revenues from sales -755 -690 -758 -778 
National environmental effects a) -78 -60 -56 -63 
International environmental ef-
fectsa) -235 -363 -365 -362 
Total 1,282 1,325 1,062 971 

a) All scenarios have environmental benefits (negative environmental costs). The environmental 
benefits primarily originate from lower levels of production of primary resources abroad.   

Note: The scenario numbers refer to the original report. For simplicity, only four out of thirteen 
scenarios are included her. The chosen scenarios differ with regard to types of materials for 
recycling and technological aspects. 

Source: Miljøstyrelsen (2013): Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget 
genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation, Miljøprojekt 
nr. 1458. 

 
 
Based on the analysis, it is also noticed that increased re-
cycling does not create national environmental benefits 
compared to continued incineration. When recycling is in-
creased, air pollution and emission of greenhouse gases also 
increases since the recycled materials are transported for 
longer distances than household waste that is incinerated. At 
the same time, incineration has to live up to strong emission 
targets in Denmark for air pollutants and emissions are 
therefore low. Hence, there are no clear environmental 
arguments for increased recycling for this type of waste.  
 
Further, the original cost-benefit analysis makes use of a 
number of problematic assumptions. This leads to an 
overestimation of the cost of incineration and an under-
estimation of the cost of increased recycling. The main 
problematic assumptions are as follows: 
 

• Diverging assumptions regarding waste collection 
costs in the base scenario and the alternative scena-
rios 
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• Not taking the households’ time use into account 
when estimating the cost of increased sorting of 
household waste 

• Including international environmental benefits of 
increased recycling while disregarding the environ-
mental cost.  

 
When the cost-benefit analysis is adjusted to take account of 
additional welfare economic costs and benefits, which were 
excluded in the original analysis, the welfare economic cost 
of increased recycling of household waste was DKK 600 to 
DKK 1,000 per tonne of waste higher than the base scena-
rio, see table B. Therefore, increased recycling of household 
waste cannot be recommended based on the cost-benefit 
analysis.  
 
 

Table B Adjusted welfare economic costs of increased recycling of household 
waste 

 Base-
scenario 1 

Scenario 
3A 

Scenario 
6A 

Scenario 
7 

 -------------  DKK per ton waste  ------------- 
Total cost in original analysis 1,282 1,325 1,062 971 
Adjustment: identical assumptions 
regarding waste collection costs 981 1,325 1,062 971 
Further adjustment: including 
household time costs 981 1,845 1,581 1,489 
Further adjustment: excluding 
international environmental costs 1,216 2,208 1,946 1,851 

Note: The table shows the consequences for the total welfare economic cost of correcting for three 
problematic assumptions in the original analysis.  

Source: Own calculations. 
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Chapter III: Invasive Alien Species 

Invasive alien species are considered to be the second lar-
gest threat to global biodiversity after habitat loss, and 
recently the European Commission has proposed regula-
tions for the prevention and management of invasive alien 
species. Since 2009 Denmark has had a national action plan 
dealing with this subject. 
 
According to the Convention on Biological Diversity, an 
invasive alien species is defined as a species that is 
introduced outside its natural range, and that might survive 
and subsequently reproduce and threaten biological 
diversity. 
 
Damage costs of invasive alien species include the effects 
on native nature (biodiversity), health effects (allergy, rash), 
economic effects (output loss) as well as damage to buil-
dings and infrastructure. Effort costs are linked to measures 
that limit the distribution of invasive alien species or 
prevent them from being introduced, and thus reduce 
damage costs. Based on an assessment of potential damage 
and effort costs of invasive alien species, a cost estimate for 
Denmark could be almost DKK 1 billion a year. However, 
this would be an underestimate, particularly because the 
values of biodiversity effects are not recognized. This 
estimate shows that there are potentially significant costs 
associated with invasive alien species in Denmark. 
 
Denmark is obliged to control invasive alien species, but the 
current administration seems not to be sufficiently suppor-
ted by legislative incentives. The Danish action plan for 
invasive alien species presents many useful principles, but 
the effort, in practice, does not seem to fulfil these 
intentions. 
 
The control of invasive alien species in Denmark is carried 
out by multiple stakeholders; among them are private 
households, private land owners (forests and farms), muni-
cipalities and the state. Except for some invasive alien 
species such as the raccoon dog, total effort in Denmark is 
not coordinated and can be very diverse between individual 
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stakeholders. This leads to an inefficient effort because 
invasive alien species is a cross-border challenge. For 
example, a lack of effort in one municipality will lead to 
efforts in the neighboring municipality becoming less 
effective. Efforts aimed at the worst invasive alien species 
should be prioritized and managed on a national level and 
should be supported by legislative initiatives that specify the 
tasks and responsibilities of the individual stakeholders. 
 
The characteristics and uncertainties associated with 
invasive alien species mean that command and control 
regulation (if necessary in combination with subsidies) 
often will be preferred over economic incentives. For many 
species, waiting to take action until the species is fully 
established in an area may be associated with high costs. 
Thus, using the precautionary principle is relevant, and it 
can be further justified by the fact that some invasive alien 
species lead to irreversible environmental impacts. 
 
Invasive alien species spread across borders, often as a 
result of international trade, so international policy 
cooperation is therefore important. Sharing knowledge 
about the damage effects, control methods and control costs, 
and collaborating on "early warning systems" may be key 
areas for such cooperation. 

Chapter IV: Recreational Values Generated by 
Natural Areas and Urban Green Spaces 

Natural areas provide a range of ecosystem services, one 
being the possibility to pursue outdoor recreation. 
Recreational value can represent a major part of the total 
economic value generated by natural areas. Chapter IV 
provides an assessment of the recreational value derived 
from natural areas and city parks across Denmark. 
 
The assessment is based on a two stage multiple-site travel 
cost model, which combines spatial data on recreational 
trips, demographics and socioeconomics for the Danish 
population and the location and characteristics of Danish 
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recreational areas. In the first stage, the probability of 
visiting a given site is modelled as a function of the 
characteristics of the destination site and all other possible 
sites (including travel costs, habitat type, size of areas etc.). 
The sites included in the study consist of a variety of 
habitats, such as forests, open areas (e.g. heather, meadows, 
bogs etc.) and beaches. In the model’s second stage, the 
demand for trips is modelled as the expected number of 
trips per year as a function of socioeconomic characteristics 
and the availability and quality of recreational sites. The 
model is partly based on data collected through a web-based 
survey where interactive maps were used in order to obtain 
coordinates on the outset and destination for each respon-
dent’s last recreational trip. The travel cost model was 
developed in cooperation with the Department of Environ-
mental Science, Aarhus University. 
 
The model was used to estimate the annual number of visits 
by the adult Danish population and the recreational value of 
the different recreational sites. The analysis shows, that a 
natural area can generate substantial recreational value, but 
it can also generate a value close to zero. The average 
annual recreational value per ha for a natural area is 
approximately DKK 8,000 per ha, but the value ranges from 
less than DKK 1,000 per ha and up to over DKK 700,000 
per ha. City parks in the major cities are found to generate 
even higher values. 
 
The natural areas with the highest recreational value are 
those with a high density of potential users within close 
proximity. This suggests that new areas should be placed on 
the outskirts of cities. This is in line with the findings of 
other Danish studies, but this study is the first to control for 
the access to green spaces within the cities as well. The 
conclusion is that, even when controlling for access to 
outdoor recreation within the major cities, a natural area still 
generates the highest recreational value if it is situated close 
to the major cities. 
 
Location is important, but recreational value also depends 
on the quality of the site. The analysis indicates that people 
prefer sites with a combination of forest, lakes and streams 



English summary 

 335 

and close proximity to the sea, and areas included in the 
Natura 2000 framework, which, in general, are areas with 
high natural value. State-owned forests are preferred over 
privately owned forests, which could be due to different 
management schemes or that access rules for the public are 
less restrictive in state-owned forests. 
 
In the context of outdoor recreation, forest is an important 
habitat. The Danish Government is pursuing an ambitious 
afforestation plan to double the forest area in Denmark over 
the next 80-100 years. This objective entails that 20-25 per 
cent of Denmark will be covered by forest landscapes by 
2090. In order to achieve this objective the state plants new 
forests and offers subsidies for afforestation. 
 
An assessment of the recreational value generated by new 
state-owned forests using the travel cost model, shows that 
the average annual recreational value is approximately 
DKK 37,000 per ha. This is a higher recreational value than 
the one found for the majority of the existing natural areas. 
A likely reason for these higher values is that the state, 
when choosing where to locate new forests, prefers 
locations close to cities. Still the recreational value found 
for the new state forests varies, with some forests generating 
a recreational value per ha nearly 15 times higher than 
others. This indicates that some of these new forests could 
have been located more favourably elsewhere and then 
generated higher recreational values than they will be able 
to generate at their current location. 
 
Given that the recreational value of a new state forest 
depends heavily on location, and that the state expects to 
carry out more afforestation projects, society could benefit 
from the state implementing a more systematic approach 
when choosing where to locate its new forests. It is 
therefore recommended that a systematic planning process 
becomes part of the new national outdoor policy. When 
planning new infrastructure projects, economic analysis and 
ranking of different potential projects are a part of the 
decision process. A similar approach should be adopted for 
state afforestation projects. 
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Outdoor recreation is only one out of multiple ecosystem 
services generated by forests. Afforestation leads to carbon 
storage and by converting farmland into forests, the 
negative environmental impact from agriculture, caused by 
pesticide use and emission of ammonia and other nitrogen 
compounds, is reduced. The study indicates that the benefits 
of outdoor recreation are considerably higher than the 
benefits generated by carbon storage and reductions in 
ammonia, etc. Based on these findings, the decision on 
where to locate new forests should, to a large extent, be 
driven by potential recreational values. It should be noted 
that the value of some ecosystem services is unknown and, 
e.g., the benefit generated by avoiding pesticide contami-
nation of drinking water, a benefit heavily dependent on 
location as well, is not included. 
 
Afforestation by private landowners is subsidised by the 
state in order to increase forest cover. The new forests are 
generally located in municipalities where the recreational 
value of the existing recreational sites is low, probably due 
to a high density of substitute sites and a low population 
density. Based on the distribution of forests across munici-
palities, it is estimated that the recreational value of the new 
private forests is less than one tenth of that generated by 
new state forests. 
 
It is recommended that the subsidy scheme is adjusted so 
that it increases the incentives for landowners with farmland 
close to the cities, where the potential number of forest 
users is the highest, to participate, and thereby generating 
new forests with higher recreational values. The subsidy 
scheme should, of course, include incentives for producing 
other non-marketed ecosystem services as well, but this 
study indicates that the location is paramount for recre-
ational value and that the recreational value constitutes a 
major part of the total economic value of the forest. 
 
The purpose of both state afforestation and the subsidies for 
private afforestation is to achieve a doubling of forest cover 
in Denmark. The benefits generated from recreation depend 
on the location of the forest and doubling the area covered 
by forest can both result in areas with high recreational 
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values or areas with little recreational value. Therefore, 
afforestation should be perceived as an instrument that can 
be used to obtain recreational value and not an objective in 
itself. 

Chapter V: Public Transport 

Effective passenger transportation is of great importance for 
economic development. Effective transportation systems 
enable consumers to find the desired goods at lowest cost 
and to carry out their preferred leisure time activities. For 
producers, effective transportation enables recruitment of 
employees from a larger area, thereby increasing the 
probability of a good match, which will increase produc-
tivity. Transportations is, however, also connected with 
negative external effects, such as congestion, traffic acci-
dents and pollution, both in the form of CO2 and other 
forms of air pollution.  
 
In Denmark, car transport accounts for about 75 per cent of 
total passenger transport in passenger kilometres, while 
public transport accounts for about 10 per cent, see figure B. 
The remainder consists mainly of bicycle transport, walking 
and transport in other vehicles such as vans and trucks. Of 
public transport, buses and trains account for about an equal 
number of trips, but as train trips are longer, on average, 
than bus trips, train transport measured in passenger 
kilometres covers about 70 per cent of all public transport. 
Public transport in Denmark increased by about 25 per cent 
over the period 1990-2010, while car transport increased by 
about 14 per cent over the same period. The increase in 
public transport is, to a large extent, driven by the Great 
Belt Fixed Link connecting the western and eastern parts of 
Denmark, which opened in 1997, and the Øresund Link 
connecting Denmark and Sweden, which opened in 2000. 
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Figure B Passenger kilometres and number of trips, 2012 

                Passenger kilometres    Trips 

 

 

 
Notes: Other includes transport in e.g. vans, trucks, on motorcycles and mopeds. 
Source: DTU Transport. 

 
 
Train transport on state-owned railways accounts for about 
97 per cent of total train transport, with the remaining 3 per 
cent taking place on so-called private railways. All passen-
ger train transport is public service traffic under contract 
with the Danish Ministry of Transportation. The incumbent 
state-owned railway company, DSB, is the main train opera-
ting company, covering about 88 per cent of passenger 
transport. DSB operates on a direct contract with the Mini-
stry of Transportation. The remaining 12 per cent of train 
passenger transport has been tendered. Bus transport is the 
responsibility of six regional transport authorities. Virtually 
all bus transport is tendered.  
 
In 2012, the total subsidy to public transport was about 
DKK 8.5 billion. A little over half of this is state funding for 
train traffic on state-owned railways, while the remainder is 
funding of bus traffic by municipalities and regions. 
Subsidies cover approximately 50 per cent of total public 
transport revenue. 
 
In the chapter on public transportation, an assessment is 
given of several elements of Danish policy concerning 
public transportation. Recently, goals for increasing the use 
of public transportation have been set, and major 
investments, especially in rail infrastructure, have been 
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announced. The chapter gives an overview and assessment 
of the goals and investments. Public transport receives a 
subsidy totalling about DKK 8.5 billion. An analysis seeks 
to determine whether current subsidy levels for public 
transport in the Greater Copenhagen Area can be justified 
on economic grounds. Furthermore, competition and 
possibilities for increased cost effectiveness in bus and train 
services are assessed. 
 
Policy goals and investments 
 
Both passenger and freight transport are expected to 
increase in the period up to 2030. Increased mobility leads 
to private and social gains. However, without additional 
measures, the increase in transport will also lead to 
increased congestion, traffic accidents and pollution. 
Transport policy should therefore be devised such that the 
positive effects are realized taking into account the negative 
effects. Measures can consist of investments in transpor-
tation infrastructure, and incentives to the consumer, 
through charges and subsidies, to choose those levels of 
transportation and those travel modes that are most appro-
priate from a societal view. 
 
The optimal policy mix would include road pricing that 
reflects the externalities connected with transportation. This 
would reduce congestion and pollution. Another element 
would be subsidies to public transportation that reflect the 
economies of scale within these transportation modes. 
Investments in infrastructure are needed to enable the 
private and social gains from increased mobility. 
 
The main goals for transport policy in Denmark were laid 
down in the political agreement “A Green Transport Policy” 
from 2009. With respect to public transportation, the main 
goal is that the largest part of future passenger traffic 
growth is to take place in public transport. This was opera-
tionalised as a doubling of train transport and a 50 per cent 
increase in bus transport measured in passenger kilometres 
between 2009 and 2030. Other goals include a reduction in 
CO2 emissions from the transport sector and a reliable, 
secure and top modern railway system.  
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To attain these and other goals laid down in the agreement, 
investments totalling DKK 130 billion are planned, of 
which about half is to be used for financing investments in 
public transport infrastructure. The main investment pro-
jects in public transport infrastructure are the electrification 
of main railroad lines and the so-called “Hour Model”. The 
Hour Model implies a travel time of one hour between the 
major cities in Denmark. Other projects include light rail 
lines in Copenhagen, Aarhus and Odense and upgrading and 
extension of regional rail lines.  
 
There are no analyses showing why it would be optimal for 
the largest part of future passenger traffic growth to take 
place in public transport. The same holds for the more 
specific goals of a doubling of train transport and a 50 per 
cent increase in bus transport.  
 
At the same time, the investments in railroad infrastructure 
and the plans for an Hour Model can be seen as an overall 
strategy for reaching the goals for the railroad sector. 
However, no such strategy exists for how the goal of a 50 
per cent increase in bus transport is to be achieved. 
 
In general, there seems to be no strategy for transportation 
as a whole. Investments in the transport sector need to be 
based on an overall strategy for how and where investments 
in infrastructure can accommodate the expected increase in 
traffic best, taking negative external effects such as conges-
tion and pollution into account.  
 
Analysis of subsidy level in Greater Copenhagen Area 
 
The chapter contains an analysis of the level of public 
transport subsidy in the Greater Copenhagen Area. Eco-
nomic theory points to several reasons for subsidising 
public transport. Economies of scale are pervasive in public 
transportation, implying that the marginal cost of providing 
one additional passenger kilometre is lower than the average 
cost. From an economic point of view, the price of a pro-
duct should equal the marginal costs. With economies of 
scale, the operator would incur a loss at this price level. 
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Therefore, economies of scale are a rationale for govern-
ment subsidies to public transport. 
 
Transport is generally associated with externalities such as 
congestion, traffic accidents and pollution. The level of 
externalities differs between transport modes, with public 
transport generally generating fewer externalities than car 
transport. Optimally, externalities should be reflected in the 
price of transport, e.g. though road pricing or other charges 
or taxes. In general, however, externalities are not reflected 
in transport prices. In that case, total externalities from 
transportation can be lowered if car drivers would switch to 
public transport, which could be furthered by subsidising 
public transit. Hence, in the absence of road pricing, 
differences in the level of externalities between car transport 
and public transport is a reason for subsidising public trans-
port. 
 
Finally, passengers using public transport incur wait costs, 
at both the initial access points and at the transfer points 
between routes and transport modes. Wait costs can be 
reduced by increasing the number of buses or trains on a gi-
ven route, commonly known as the Mohring effect. In-
creased scale of operation through increased frequency 
would imply higher costs for the operator, but lower wait 
costs for passengers. As the gains from the increase in ope-
ration do not fall fully on the operator, frequency will be 
lower than optimal. Therefore, the Mohring effect is an 
economic rationale for subsidising public transportation. 
 
The analysis seeks to determine whether current subsidy 
levels for public transport in the Greater Copenhagen Area 
can be justified on the three grounds given above. The main 
conclusion is that peak hour subsidies for both bus and train 
services are approximately at the right level, while there 
presumably would be gains from increasing subsidy levels 
at off-peak periods for both bus and train services. 
 
The main reason for this result is that higher subsidies will 
lead to a reduction in wait costs for passengers. An increase 
in subsidies will attract more passengers to public transport. 
In the model, it is assumed that operators react to this by 



English summary. Økonomi og Miljø 2014 

 342 

increasing the number of buses and trains on the given route 
network, thereby increasing frequency and lowering wait 
costs for all passengers. Wait costs in off-peak periods are 
high in the Greater Copenhagen Area, both because of the 
low initial frequency in these periods and because of the 
high value of wait time. Increased subsidies should, there-
fore, preferably be used to increase frequency in public 
transport. 
 
Lower fares will only attract car drivers and passengers to 
public transport to a limited degree. Increased subsidies 
will, therefore, only have a small effect on road congestion 
and pollution.  
 
Public bus transportation 
 
Virtually all public bus transportation is franchised. 
Franchising started in the 1990s and has led to cost reduc-
tions of about 15 to 20 per cent. Competition on the market 
for bus franchises is deemed to be sufficient so that effi-
ciency gains can be sustained.  
 
No VAT is charged on public transport tickets, while opera-
tors have to pay VAT on products and services bought from 
other firms. This makes it more attractive for operators to 
produce goods and services in-house, as no VAT will be 
charged on this production, instead of purchasing them from 
specialized suppliers. This limits efficiency and competition 
in the sector, and therefore, the possibility of levying VAT 
on public transport services should be investigated. 
 
Railway transport 
 
The Danish state-owned railway company, DSB, was the 
sole provider of railway transport on the national railway 
lines until 2003. In that year, Arriva started services on 
several connected lines in Central and Western Jutland after 
winning the franchise. In 2009 DSBFirst, a consortium of 
DSB and the Scottish First Group, started services on the 
line between Elsinore and Malmö. Thereby, about 19 per 
cent of all train services, measured in train kilometres has 
been franchised.  
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Recently, DSB has experienced economic difficulties, with 
a deficit of about DKK 700 million in 2011 being the low 
point. At the same time, reports point to a potential for cost 
savings in DSB’s Danish operations of about DKK 1,000 
million, which represents about 20 per cent of total costs. 
The European Commission has also indicated that the 
subsidies paid to DSB are too high. Both the Danish and 
foreign experiences with franchising of railway services, 
especially in Germany, Sweden and the Netherlands, also 
point to the possibility of reducing costs by about 20 per 
cent relative to the current situation.  
 
DSB has embarked on a program to increase the efficiency 
of its operations, thereby reducing costs. The aim is to 
reduce costs and improve profits by about DKK 1,000 
million. It is rather unclear how the goal of this program can 
be compared to the above mentioned potential for cost 
savings in DSB’s Danish operations of about DKK 1,000 
million. Calculations indicate that, notwithstanding the cost 
savings program put in place by DSB, there is still an 
additional cost saving potential in DSB. In order to reap this 
potential and to sustain it in the future, the government 
should franchise more of railway services than is currently 
the case.  
 
At the same time, the government should consider 
transferring responsibility for regional rail services to the 
regional transportation authorities, who already are respon-
sible for bus transportation. Experiences from Sweden, 
Germany and the Netherlands show that this can lead to 
substantial improvements in integration of bus and train 
services, leading to an increase in demand for regional 
public transport.  
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