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KAPITEL II 
 
BIODIVERSITET 
 
 
II.1. Indledning 
 
Biodiversitet er dannet af ordene “bio”, som betyder liv, og 
“diversitet”, som betyder forskellighed. Biodiversitet kan 
betragtes ved forskelligheden af gener, arter og økosyste-
mer. Et økosystem er et område i naturen, hvor planter og 
dyr interagerer med hinanden og deres fysiske omgivelser. 
Selvom den genetiske variation og forskelligheden af øko-
systemer er vigtige komponenter af biodiversiteten, er 
mangfoldigheden af arter det mest brugte mål for biodiver-
sitet. Dette skyldes, at der traditionelt er stor opmærksom-
hed om arterne, samt at mangfoldigheden af arter er mere 
enkel at opgøre end de to andre kategorier. Hovedparten af 
den eksisterende viden om biodiversitet omfatter således 
arter. Der er en positiv sammenhæng mellem mangfoldig-
heden af arter og forskelligheden i gener og økosystemer. 
Mangfoldigheden af arter anvendes derfor ofte som en 
samlet indikator for biodiversiteten. 
 
En høj biodiversitet er karakteriseret ved stor forskellighed i 
arter og deres levesteder. Hensynet til biodiversitet tilsiger, 
at der er mange naturområder, og at naturen er af god kvali-
tet. 
 
Tilstanden af biodiversiteten er et udtryk for, hvor velfunge-
rende klodens økosystemer er. Der er en helt overordnet 
sammenhæng mellem biodiversitet og mulighederne for at 
opretholde livsgrundlaget på jorden. Opmærksomheden på 
tabet af biodiversitet synes således at være knyttet til en 
bekymring for, om biodiversiteten kan risikere at komme 
under en kritisk grænse, som har alvorlige konsekvenser for 
økosystemernes opretholdelse. 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 6. februar 2012. 
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Biodiversitet bidrager således til en række ydelser, som har 
værdi for mennesket både i dag og i fremtiden. Det kan 
omfatte naturens stabiliserende funktioner ved omsætning af 
forurenende stoffer, CO2-lagring, vådområders vandtilbage-
holdelse, og naturens “bibliotek” som ressource i videnska-
ben eller som “forsikring” mod fremtidige trusler mod arters 
overlevelse. Derudover er der en sammenhæng mellem 
biodiversitet og produktionen i en række erhverv, f.eks. 
bestøvning af afgrøder og frugttræer. Endelig vil befolknin-
gen have en glæde alene ved erkendelsen af, at der er en 
mangfoldig natur, foruden ved at naturen bidrager positivt 
til rekreative oplevelser. Udover værdien af disse mange 
funktioner for nulevende generationer er der også en værdi 
af at vide, at fremtidige generationer vil have samme mulig-
heder som de nuværende for at nyde godt af velfungerende 
økosystemer. 
 
Nogle af de funktioner, som biodiversiteten udfylder, er 
grundlag for en egentlig anvendelse i forbindelse med 
produktion eller forbrug, mens andre er mindre åbenlyse. 
De ydelser, som ikke anvendes direkte, men som indirekte 
har værdi for mennesker f.eks. gennem opretholdelse af 
velfungerende økosystemer på jorden, er oplagt vanskelige 
– eller måske umulige – at kvantificere. For marginale 
ændringer, som ikke vurderes at have betydning for de 
grundlæggende økologiske funktioner, er det dog muligt at 
tilvejebringe meningsfulde estimerede værdier, som kan 
sammenlignes med omkostningerne ved en indsats for f.eks. 
beskyttelse af arternes levevilkår. 
 
Det er vanskeligt at beskrive udviklingen i biodiversitet 
over tid. Dette skyldes begrebets kompleksitet samt ikke 
mindst, at det i praktisk er umuligt at overvåge bestandsud-
viklingen for alle arter i Danmark, jf. Ejrnæs mfl. (2011). 
Det anslås, at der er godt 32.000 arter i Danmark, hvoraf det 
for ca. 25 pct. vides, om de er truet.  
 
Baseret på fossilfund regner man med, at arter uddør 100-
1.000 gange så hurtigt i dag som i en “normal” geologisk 
periode. I Danmark vurderes biodiversiteten at være i tilba-
gegang i form af færre populationer og dårligere levesteder. 
Man skal dog holde sig for øje, at udviklingen går langsomt 
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målt i forhold til levetiden for et menneske, hvorfor tabet af 
arter opgjort f.eks. over en 10-årig periode formodentlig er 
meget beskedent. 
 
Danmark har et mål om at standse tilbagegangen i biodiver-
sitet, som har sin oprindelse fra Rio-topmødet i 1992. Først 
var målet at standse tilbagegangen inden 2010, men med 
Nagoya-mødet i Japan i 2010 er dette udskudt til 2020. Før 
dette var Danmark et af de første lande til at vedtage en lov 
om naturfredning i 1917, og der er siden gennemført en lang 
række initiativer i Danmark og i EU, f.eks. EU’s fuglebe-
skyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. 
 
Aktuelt vedtog EU i 2010 en ny handlingsplan for biodiver-
sitet. Handlingsplanen fordrer, at medlemslandene skal 
opstille planer til beskyttelse af særlige naturtyper (de 
såkaldte Natura 2000-områder), og dette forventes at ske i 
Danmark i 2012. Der er ikke fuld overensstemmelse mellem 
Nagoya-målet om at standse tilbagegangen i biodiversitet 
nationalt og Danmarks forpligtigelser i Natura 2000-
områderne. Dette skyldes, at sidstnævnte er baseret på en 
arbejdsdeling inden for EU, mens Nagoya-målet er en 
national forpligtigelse til at beskytte alle arter i Danmark, og 
således mere ambitiøst.  
 
Dette kapitel har til formål at give en økonomisk vurdering 
af målet om at standse tilbagegangen i biodiversitet i Dan-
mark. Der tages udgangspunkt i en geografisk beskrivelse af 
fordelingen af arter – herunder truede arter. Denne supple-
res med en tilknytning af arterne til de naturtyper, som 
udgør deres typiske levesteder, og en beskrivelse af den 
indsats, som vurderes nødvendig for at beskytte arterne 
bedst muligt. På dette grundlag gennemføres en analyse af, 
hvordan arterne beskyttes omkostningseffektivt. Analysen 
bygger på den metode, som tidligere er anvendt af Det 
Økonomiske Råd (2000) samt til økonomiske analyser af 
udpegningsgrundlaget for nationalparkerne, jf. Strange mfl. 
(2006). Nærværende analyse går dog videre end de tidlige-
re, idet hver art knyttes til den naturtype, som er dens natur-
lige levested, ligesom omkostningerne ved den nødvendige 
indsats for at beskytte arterne opgøres. Derved kan den 
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samlede omkostning ved at standse tilbagegangen i biodi-
versiteten i Danmark belyses. 
 
Foruden omkostningseffektivitetsanalysen indeholder 
kapitlet en gennemgang af litteraturen vedrørende monetær 
opgørelse af gevinsterne ved øget udbud af natur og biodi-
versitet. Denne gennemgang skal belyse det forventede 
omfang af dele af gevinsterne ved at standse tilbagegangen i 
biodiversitet samt tilvejebringe en reference, som omkost-
ningerne ved indsatsen kan diskuteres i forhold til. 
 
Kapitlet indledes med en beskrivelse af tilstand i og udvik-
ling af biodiversiteten i Danmark. Herefter følger en gen-
nemgang af indsatsen for natur og biodiversitet efterfulgt af 
en diskussion af biodiversitet set i en økonomisk sammen-
hæng. Sidst følger omkostningseffektivitetsanalysen samt 
en samlet perspektivering af resultaterne i kapitlet. 
 
 
II.2 Trusler mod biodiversiteten og principper 
for en indsats 
 
Mennesker har i de sidste 100 år taget mere og mere plads 
på verdensplan, og naturområderne er gået tilsvarende 
tilbage. I de seneste 50 år er store naturområder blevet 
ryddet over hele jorden og i høj grad konverteret til land-
brug eller skovbrug. Det er en grundlæggende trussel mod 
biodiversiteten, at levestederne forsvinder. En af naturens 
grundlove er: Jo større naturareal, jo flere arter kan eksistere 
sammen. Tab af arealer med natur betyder tab af arternes 
levesteder. Det samme gælder, når kvaliteten af naturen 
forringes, fordi det ligeledes medfører tab af levesteder. I 
det følgende ses på biodiversitetens tilstand, hvad der truer 
biodiversiteten i Danmark samt nogle grundprincipper for, 
hvordan en indsats for biodiversiteten kan prioriteres.  
 
Det er uvist hvor mange forskellige arter af dyr og planter, 
der findes i verden. Et kvalificeret gæt er, at der er mellem 
otte og ni millioner arter på verdensplan, hvoraf 1,8 millio-
ner er beskrevet af videnskaben, jf. Vié mfl. (2009). På 
verdensplan er 17.000 arter registeret som truede på den 
såkaldte rødliste, som den internationale organisation Inter-
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national Union for Conservation af Nature udgiver, jf. Vié 
mfl. (2009).1 Rødlisten blev første gang opgjort i 1966, og 
antallet af arter, som er bedømt, stiger støt, så der i 2008 var 
i alt 45.000 bedømte arter mod 15.000 arter i 2000. Det er 
dog stadig en lille andel af de 1,8 millioner arter. For langt 
de fleste artsgrupper, er der en ufuldstændig bedømmelse af, 
hvorvidt arterne er truede. Der findes mest viden om de 
store dyr. Det vurderes således, at 22 pct. af alle pattedyr og 
14 pct. af alle fugle i verden er truede. Det er sikkert, at 
antallet af truede arter også er langt højere end de 17.000 
arter, som findes på rødlisten nu.  
 
Arter opstår og uddør løbende som en del af evolutionen. I 
geologisk set rolige perioder sker det ganske langsomt, men 
fem gange i jordens historie har der været perioder, hvor 
udryddelsen af arter har været langt højere. Årsagen har 
været globale katastrofer, som har forandret klima og leve-
forhold pludseligt og drastisk, som f.eks. meteornedslag og 
vulkanudbrud. Der er nu tegn på, at vi er midt i en sjette 
masseuddøen, dvs. en periode hvor tabet af arter er langt 
højere end normalt. I alt er 900 arter på verdensplan regi-
streret som udryddede siden 1970, jf. Vié mfl. (2009). Det 
vurderes, at hastigheden af artsuddøenen er mellem 100 og 
1.000 gange højere end normalt, jf. Millenium Ecosystem 
Assessment (2005). Dette tal er dog opgjort med en del 
usikkerhed pga. den manglende viden om antallet af arter og 
problemerne med at registrere, hvorvidt de er fuldstændigt 
forsvundet eller blot meget sjældne.  
 
Efter de fem forudgående perioder med masseuddøen er 
antallet af arter steget igen, når leveforholdene atter er 
blevet stabile. Der blev plads til, at mange nye arter kunne 
udvikle sig på kort tid. Denne gang er det mennesket, som 
optager plads på bekostning af alle de andre arter, og en 
større masseuddøen af arter vil derfor ikke øge pladsen til, 
at nye arter kan udvikle sig, medmindre mennesket gør en 
aktiv indsats for at stoppe udviklingen på verdensplan. Det 
er uvist, om vi er i starten af en egentlig masseuddøen, men 

 
1) Definition af truede arter i Danmark: Arter som er registreret som 

kritisk truede, moderat truede eller sårbare i den danske rødliste, 
jf. Wind og Pihl (2004). 
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presset på plads og ressourcer tyder på, at tilbagegangen i 
biodiversitet fortsætter. En del af problemet er, at der stadig 
er meget lidt viden om verdens samlede biodiversitet. Det 
vides derfor ikke, hvornår tilbagegangen af arter når et 
punkt, hvor det er umuligt eller meget omkostningsfuldt at 
vende udviklingen. Dette taler for at anlægge et forsigtig-
hedsprincip ved fastlæggelse af en indsats til standsning af 
tilbagegangen i biodiversitet.  
 
Vurdering af biodiversitetens tilstand i Danmark 
 
I Danmark udkom den første rødliste i 1970’erne. Den 
bliver løbende udvidet med flere arter, og arternes bedøm-
melse opdateres. På nuværende tidspunkt er der 1.400 arter, 
der er registeret som truede på den danske rødliste, og 300 
arter, vurderes som forsvundne fra Danmark, jf. Wind og 
Pihl (2004). Det er dog langt fra alle arter, hvor det er blevet 
vurderet, hvorvidt de er truede i Danmark. Samlet set er 
8.000 arter bedømt i forhold til rødlisten, så de truede arter 
udgør 18 pct. af de bedømte arter. Hvis de bedømte arter er 
repræsentative for alle arterne i Danmark, må det forventes, 
at der er ca. 6.000 truede arter herhjemme ud af de 32.000 
arter, som er registret på nuværende tidspunkt. Det er dog 
svært at sige, om der er tale om en over- eller underkants-
skøn, da der findes meget lidt viden om en del af de arts-
grupper, som ikke er inkluderet i rødlisten. Desuden kendes 
det samlede artstal heller ikke endnu.  
 
Antallet af uddøde eller truede arter er ikke i sig selv et 
dækkende mål for en tilbagegang i biodiversiteten. Længe 
inden en art forsvinder fra et område, sker der en forringelse 
i antallet af artens populationer og kvaliteten af dens leve-
steder. Der blev i 2010 lavet en national vurdering af biodi-
versitetens tilstand i Danmark, jf. Ejrnæs mfl. (2011). 
Hovedkonklusionen var, at en stor del af biodiversitets-
elementerne er i tilbagegang, men også at der mangler viden 
om biodiversitetens tilstand og udvikling. Den manglende 
viden skyldes, at det nationale overvågningsprogram kun 
dækker et mindre antal arter og levesteder, som er beskyttet 
af konkrete direktiver og aftaler og derfor overvåges. 
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Der er en stor tilbagegang i udviklingen i de undersøgte 
arters populationer. Den nationale vurdering viser, at 72 pct. 
af de undersøgte arter er i tilbagegang, og kun for 17 pct. 
vurderes tilstanden at være stabil eller i fremgang. Udvik-
lingen i levestedernes antal og kvalitet er mindre negativ. Af 
de undersøgte faktorer med betydning for levestederne er 23 
pct. i tilbagegang, og 44 pct. er stabile eller i fremgang. For 
de sidste 33 pct. er udviklingen ukendt. En forklaring på, 
hvorfor arterne er mere i tilbagegang end levestederne, er, at 
arterne ofte reagerer med en stor forsinkelse på ændringer i 
levestederne. Arterne kan derfor fortsætte med at gå tilbage 
længe efter, at der har været en ødelæggelse af levestederne, 
jf. Ejrnæs mfl. (2011).  
 
Den nationale vurdering blev gennemført for ni forskellige 
naturtyper. Biodiversiteten er i tilbagegang i alle naturtyper 
især i forskellige typer af åben natur som kyst, mose og eng, 
overdrev og hede, jf. figur II.1. Der er også en del tilbage-
gang i bynaturen samt biodiversiteten i agerlandet. Disse 
naturtyper spiller samlet set dog en mindre rolle for biodi-
versiteten, jf. afsnit II.7. I skoven er tilbagegangen mindre, 
men det er til gengæld tydeligt, at der mangler viden om-
kring biodiversitetens udvikling i denne naturtype. Det 
betyder, at det er svært at sige, hvordan tilstanden rent 
faktisk er. I det følgende gennemgås truslerne mod biodi-
versiteten i de forskellige naturtyper.  
 
Trusler mod biodiversiteten i Danmark 
 
De væsentligste trusler for biodiversiteten kan opstilles på 
følgende måde, jf. Ejrnæs mfl. (2011) og Teknologirådet 
(2008): 

 
• Naturen mangler plads 
• Naturen mangler kvalitet og bliver for ensformig 
• Klimaforandringer 
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Figur II.1 Udviklingen af biodiversitet i ni økosyste-
mer 

 
Anm.: Figuren viser andelen af vurderede faktorer i tilbagegang 

(rød), fremgang/stabil (grøn) og ukendt udvikling (grå) for ni 
økosystemer. I analysen er undersøgt udviklingen i 139 
faktorer for biodiversitet i ni økosystemer. Af disse vurderes 
47 pct. at være i tilbagegang. Der er ingen af de ni undersøgte 
økosystemer, hvor tabet af biodiversitet er standset. 

Kilde: Ejrnæs mfl. (2011). 
 
 
Den primære årsag til arternes forsvinden er tab af leveste-
der, hvilket i høj grad hænger sammen med, at arealanven-
delsen har ændret sig. I Danmark har der været den samme 
udvikling som på verdensplan i de sidste 90 år: Naturarealet 
er gået tilbage. De åbne naturtyper er gået fra 25 pct. til 
knap 10 pct. af det samlede areal, jf. figur II.2. De åbne 
naturtyper omfatter arealer med enge, overdrev, moser mv. 
Disse arealer har i nogen grad været drevet som ekstensive 
landbrugsarealer med græsning og høslet, og udviklingen i 
arealet hænger derfor sammen med, at denne type drift er 
blevet opgivet på mange arealer. Det har dog samlet set ikke 
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ført til, at det intensivt dyrkede areal er steget tilsvarende. 
Det dyrkede agerland er således reduceret fra 62 til 58 pct. i 
samme periode. Derimod er arealet med bymæssig bebyg-
gelse og infrastruktur steget. Det er altså sket et skift fra 
ekstensivt til intensivt landbrug og fra landbrug til by.  
 
En andel af den åbne natur er også blevet tilplantet med 
skov. Der har været en stigning i skovarealet fra 9 pct. til 13 
pct. siden 1920, hvilket er sket ved tilplantning af blandt 
andet ekstensivt drevet landbrugsjord. Siden 1989 har der 
været en tilskudsordning til skovrejsning på privat land-
brugsjord, som har medvirket til denne udvikling. Samtidig 
med det stigende skovareal er der sket en forskydning af det 
skovbevoksede areal fra løvskov til nåleskov. Ved skovtæl-
lingen i 1881 udgjorde løvtræ tre fjerdedele af det samlede 
skovareal mod 45 pct. i 2009, jf. Larsen og Johansen (2002) 
og Nord-Larsen mfl. (2010). Da langt de fleste arter i Dan-
mark, som lever i skoven, er tilknyttet løvskov, har forskyd-
ningen fra løvskov til nåleskov stor betydning for biodiver-
siteten.  
 
 
Figur II.2 Udvikling i arealanvendelsen 

 

2010200019901980197019601950194019301920

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pct.

Agerland
Åben natur
Skov

 
 

Anm.: Data for søer samt bebyggelse og infrastruktur er udeladt, og 
serierne summerer derfor ikke til 100 pct.  

Kilde: Levin og Normander (2008), Nygaard mfl. (2011), Nord-
Larsen mfl. (2010). 
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Det er ikke kun et mindre naturareal, der har indvirkning på 
biodiversiteten. En forringelse i naturens kvalitet kan side-
stilles med et direkte tab af naturareal, fordi det ligeledes 
medfører tab af levesteder for nogle arter. Hvis al natur i 
Danmark grundlæggende var af samme type, eksempelvis 
bøgeskov, ville den rumme langt færre arter end en blandet 
natur med moser, tørre overdrev, heder, krat, bøgeskov osv. 
Desuden er det vigtigt, at naturen ikke er ødelagt, forstyrret 
eller på anden måde har mistet sin oprindelige funktionali-
tet, herunder sin naturlige variation og dynamik inden for de 
enkelte naturtyper.  
 
I forhold til disse problemstillinger vurderes landbrugs- og 
skovbrugsdrift at medføre væsentlige belastninger af natu-
ren og biodiversiteten. Problemet med både landbrug og 
skovbrug i forhold til biodiversiteten er, at de gør naturen 
mere ensformig. Ensretningen udføres for at sikre optimale 
vækstforhold for nogle få planter, men gør samtidig områ-
derne til uegnede levesteder for en lang række arter. En 
dyrket mark er gødet og drænet, og den bliver pløjet og 
sprøjtet. Det skal sikre stabile leveforhold for nogle få 
afgrøder, men fører samtidig til ensartethed over store 
områder, så der er plads til færre arter.  
 
Skovens biodiversitet er en vigtig del af den samlede biodi-
versitet, da Danmark traditionelt har været dækket af meget 
skov. Som nævnt ovenfor er det et problem, at store arealer 
med løvskov er blevet konverteret til nåleskov. Desuden er 
der stadigvæk en stor tilbagegang blandt arter, der er truet af 
traditionel skovdrift, jf. Ejrnæs mfl. (2011). Traditionel 
skovdrift betyder, at de enkelte skovarealer er ensartede, og 
at mængden af dødt træ og ældede træer er minimal. Denne 
skovdrift indebærer også forstyrrelser af skovens økosystem 
og periodisk ødelæggelse af arternes levesteder gennem 
f.eks. fældning af træer. Endelig er de fleste danske skov-
områder kunstigt afvandede via et grøftesystem. Alle disse 
forhold betyder, at antallet af forskellige levesteder og 
dermed den samlede biodiversitet i skovene er meget lavere 
end i en naturlig uforstyrret skov med dens naturlige varia-
tion og dynamik. 
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De åbne naturtyper er yderst forskelligartede og omfatter 
klitter, strandenge, heder, moser og overdrev. De fleste 
lysåbne økosystemer forudsætter tilbagevendende forstyr-
relser såsom græsning, brand eller oversvømmelser for ikke 
at gro til med træer. Biodiversiteten i de åbne naturtyper har 
været i tilbagegang igennem mange år, og det vurderes, at 
de stadig er det, jf. Ejrnæs mfl. (2011). Tilbagegangen 
skyldes især landbrugets dræning, opdyrkning og tilførsel af 
gødning på arealerne, samt ophør af græsning. Desuden 
betyder tilførsel af kvælstof fra luften, at forskellene i 
leveforholdene udjævnes, og at arealerne derfor mister deres 
forskellighed. Kvælstof stammer fra landbruget samt trans-
port og energisektoren i ind- og udland.  
 
Tidligere husede agerlandet også mange arter, som nu er 
forsvundet, og biodiversiteten i agerlandet er således lav. 
Dette skyldes bl.a. forhold på markerne, hvor afgrøden i 
vore dage står meget tæt og er mere ensartet i kraft af effek-
tiv ukrudtsbekæmpelse. I dag er de fleste af arterne i ager-
landet tilknyttet de småbiotoper, som opstår på udyrkede 
områder såsom markskel, levende hegn, vejkanter, mergel-
grave og fugtige lavninger. En forøget opdyrkning af små-
biotoperne har fjernet mange levesteder, ligesom påvirknin-
gen af småbiotoperne med næringsstoffer og ikke mindst 
sprøjtegifte har bidraget til, at arter er forsvundet. 
 
Der har været stor opmærksomhed på vandmiljøet i Dan-
mark gennem de sidste 25 år. Gennem en målrettet indsats 
er næringsstoftilførslen fra landbrug og spildevand blevet 
reduceret. Biodiversiteten i havet og de ferske vande er 
imidlertid stadig under pres. Den fortsatte oprensning af 
vandløb fører til en omfattende fysisk forstyrrelse og øde-
lægger levesteder. I de små søer er næringsstoftilførslen 
stadig et problem. I havet er biodiversitetens tilbagegang 
heller ikke standset. Fiskeri fører til overfiskning og øde-
læggelse af havbunden. Tilmed er havarealet, der er udsat 
for iltsvind, stigende, jf. Ejrnæs mfl. (2011).  
 
Klimaforandringerne vil sætte naturen under yderligere pres 
og øge eksisterende problemer. Når temperaturen stiger, 
ændres leveforholdene, og mange dyr og arter vil derfor 
være nødt til at flytte ud af det område, hvor de findes nu. 
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Hvis arterne ikke kan flytte sig på grund af manglende plads 
og sammenhæng i naturen, vil klimaændringerne fremover 
få meget stor effekt på den biodiversitet, der findes i Dan-
mark nu. Arterne skal nemlig kunne flytte sig i samme hast, 
som klimaforandringerne indtræder, for at deres leveforhold 
bliver de samme. Hvis der er langt mellem naturområderne, 
kan det være svært for en art at finde et nyt levested, og den 
vil derfor blive truet. Eksempelvis vil måske 20 pct. af 
fuglefaunaen blive udskiftet og 50 nye arter af pattedyr 
indvandre, jf. Poulsen (2003) og Levinsky mfl. (2007). 
Grundlæggende er ændringer i den danske natur som følge 
af klimaforandringer uundgåelige, men måden, hvorpå 
naturen forvaltes, kan have stor betydning for, hvilke kon-
sekvenser det får for biodiversiteten. 
 
Principper for beskyttelse af biodiversiteten 
 
For at standse tilbagegangen i biodiversiteten er det vigtigt 
at håndtere de ovenstående trusler. Spørgsmålet er, hvor 
indsatsen skal ske, og hvad der skal gøres. Helt generelt er 
det meningsfyldt først at gøre noget der, hvor biodiversite-
ten allerede findes. Ved at tage udgangspunkt i arternes 
nuværende udbredelse sikrer man, at indsatsen sker der, 
hvor leveforholdene er gode. Det gælder typisk i områder, 
hvor truslerne mod biodiversiteten er mindst: de større, 
mere uberørte naturområder i Danmark. Her skal indsatsen 
bestå i at sikre, at leveforholdene ikke forringes yderligere 
af menneskelig aktivitet. Derefter kan man gøre en indsats i 
de områder, der er under pres, men hvor det med en mindre 
indsats er muligt at mindske truslerne, så de arter, som 
stadig findes i områderne, bevares der.  
 
Først når der er sikret en god tilstand i den eksisterende 
natur, kan det overvejes aktivt at skabe ny natur på f.eks. 
intensivt drevet landbrugsjord. Det skyldes, at det tager lang 
tid for arealerne at udvikle sig. Over tid vil den førhen 
ensartede, veldrænede og næringsrige mark, som konverte-
res til en eller anden form for naturområde, blive mere og 
mere forskelligartet og dermed give plads til flere og flere 
arter. Men hvis der i samme periode er sket en forværring af 
leveforholdene i resten af Danmark, kan arterne ikke ind-
vandre til den nye natur. Derfor er det hensigtsmæssigt, at 
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denne indsats sker til sidst. Et eksempel på, at man forsøger 
at sikre biodiversiteten ved at skabe ny natur, er skovrejs-
ning på landbrugsjord. Med tiden vil der være et væsentligt 
naturindhold i de nye skove, men tidshorisonten er over 100 
år. I mellemtiden er der risiko for, at arter når at forsvinde 
fra Danmark.  
 
En væsentlig præmis for en sammenhængende indsats for 
biodiversiteten er således, at indsatsen sker der, hvor natu-
ren – og ikke mindst arterne – findes nu. En indsats, der 
tager udgangspunkt i tiltag af en generel karakter, kan 
forbedre leveforholdene for mange arter. Der er arter, hvor 
en yderligere, specifik indsats kan være nødvendig, men 
disse arter vil typisk også have glæde af en mere generel 
forbedring af leveforholdene.  
 
For den langsigtede overlevelse er det vigtigt at sikre, at 
hver art på nationalt plan har en levedygtig population. Det 
sikres bedst ved, at arter findes i flere bestande, frem for 
kun i et område, så en enkelt hændelse (f.eks. sygdom) ikke 
fører til en national uddøen. Samtidig er det også vigtigt, at 
hver enkel bestand i sig selv er så stor og levedygtig som 
muligt. Det kan enten sikres gennem større områder, hvor 
de naturlige processer fungerer bedre end i mindre områder, 
eller gennem et netværk af mindre områder, hvor der sker 
en udveksling af individer. Endelig er arternes krav til 
levesteder forskellige. Nogle arter findes primært i større 
sammenhængende naturområder, mens andre primært findes 
i mindre områder med høj biologisk kvalitet. Danmark har 
en meget fragmenteret natur, så selv de største naturområder 
er i biologisk forstand små. De fleste danske arter er gode til 
at sprede sig. Derfor er det vigtigt, at de lokale bestande har 
gode forhold, og at der er en funktionel sammenhæng (ikke 
nødvendigvis fysisk) imellem spredte naturområder. Dette 
gøres for eksempel ved at sikre småbiotopernes eksistens, så 
de kan udgøre trædesten for arternes spredning imellem 
naturområder.  
 
Der har i den nuværende indsats været en tendens til at 
fokusere på enkeltarter som f.eks. storken. Der er lavet 
særlige handleplaner og udpeget områder alene med det 
formål at sikre en arts overlevelse i Danmark. Handleplaner 
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for enkelte arter vil i nogle tilfælde kunne gavne andre arter, 
men der er en risiko for, at sådanne handleplaner undlader 
at tage højde for den samlede artsbeskyttelse. Det kan være 
mere omkostningseffektivt at sikre flere arter på en gang, 
hvis der tages højde for de indbyrdes relationer arterne 
imellem.  
 
Klimaforandringerne vil sætte naturen under yderligere pres 
og øge eksisterende problemer. Grundlæggende er ændrin-
ger i den danske natur som følge af klimaforandringer 
uundgåelige, men måden, hvorpå naturen forvaltes, kan 
have stor betydning for, hvilke konsekvenser disse ændrin-
ger får for biodiversiteten. En generel indsats, som enten 
sikrer eller forbedrer naturen, giver mulighed for, at naturen 
kan forandre sig i takt med klimaforandringerne. Det vigtige 
er, at der er nok uforstyrret natur til, at der er plads til de 
nye arter, når de indvandrer.  
 
 
II.3 Naturpolitik gennem 200 år 
 
I de sidste godt 200 år har den danske forvaltning af natur 
og naturressourcer ændret sig betydeligt. Fredskovsforord-
ningen af 1805, som er noget af den første lovgivning inden 
for naturforvaltning, handlede om at sikre produktion af 
tømmer, mens hensynet til rekreative værdier og biodiversi-
tet var fraværende. Den første naturfredningslov, som kom i 
1917, havde til formål at frede områder og sikre befolknin-
gens adgang til naturen. I 1960-70’erne begyndte natur og 
biodiversitet at komme på den politiske dagsorden både 
nationalt og internationalt, hvilket kulminerede med vedta-
gelsen af biodiversitetskonventionen i Rio de Janeiro i 
1992. Denne markerede en overgang til en mere koordineret 
indsats på tværs af lande, og indsatsen for biodiversitet blev 
efterhånden tænkt ind i reguleringen af landbrug, skovbrug 
og industri.  
 
Med udgangspunkt i biodiversitetskonventionen vedtog EU 
i 2001 at standse tabet af biodiversitet i EU inden 2010, og i 
2002 blev det på FN’s biodiversitetskonference i Holland 
vedtaget at bremse tabet i hele verden inden 2010. Ingen af 
disse målsætninger blev nået, hverken i Danmark eller 
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internationalt. Med Nagoya-mødet i Japan i 2010 blev målet 
for FN derfor strammet til også at gælde en standsning af 
tabet, men målopfyldelsen blev til gengæld udskudt til 
2020. I 2011 vedtog EU en ny strategi for beskyttelse af 
biodiversitet på baggrund af den nye målsætning. Strategien 
er endnu ikke implementeret i medlemslandene. 
 
I det følgende gennemgås den historiske udvikling i natur-
forvaltningen nationalt og internationalt med særligt fokus 
på biodiversitet. Den nuværende indsats beskrives i det 
følgende afsnit II.4.  
 
Historisk udvikling indtil 2001 
 
Fredskovsforordningen fra 1805 havde til formål at sikre en 
vedvarende produktion af tømmer, som var ved at blive en 
mangelvare. Selvom dette beskyttede skovarealer mod at 
blive konverteret til anden anvendelse, var formålet ikke at 
beskytte biodiversiteten, men udelukkende at sikre tilstræk-
kelig produktion. Først omkring 100 år senere begyndte en 
interesse for naturbeskyttelse i form af fredninger for alvor 
at dukke op. Dette mundede ud i naturfredningsloven fra 
1917. Loven havde til hensigt at frede områder med væsent-
lig betydning for almenheden eller med væsentlig naturvi-
denskabelig eller historisk betydning og desuden at sikre 
befolkningen adgang til naturen. Jagtloven fra 1922 indfører 
for første gang restriktioner på jagtbare arter og jagttider. I 
boks II.1 vises en oversigt over relevante love og aftaler 
relateret til biodiversitet gennem de seneste godt 200 år. 
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Boks II.1 Tidslinje for lovgivning og begivenheder relateret til biodiversitet 

1805 
1917 
1922 
1969 
1971 
1973 
1979 
 
1982 
1985 
 
1989 
 
1990 
1992 
 
 
 
 
1995 
2001 
 
2002 
 
 
2004 
 
 
2006 
2007 
 
2009 
2010 
 
2011 

Fredskovsforordning 
Den første naturfredningslov 
Den første jagtlov 
Ny naturfredningslov 
Ramsar-konventionen: international konvention om vådområder 
Den første miljøbeskyttelseslov 
Bern-konventionen: EF-konvention om vilde dyr, planter og habitater 
EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv 
Vandløbsloven fra 1949 ændrer formål 
NPO-handlingsplan 
Okkerlov 
Ny skovlov 
Naturforvaltningslov 
Ny jordfordelingslov  
Naturbeskyttelseslov 
EF’s habitatdirektiv 
Biodiversitetskonventionen vedtaget i Rio de Janeiro 
Naturskovsstrategi med mål om fordobling af skovareal 
Reform af EF’s landbrugsstøtte, herunder braklægningsordning 
National strategi om biologisk mangfoldighed 
Wilhjelm-udvalgets rapport 
EU-aftale om at standse tabet af biodiversitet inden 2010 
Danmarks Nationale Skovprogram 
FN COP6 om biologisk mangfoldighed, beslutning om at bremse tabet af 
biodiversitet inden 2010 
Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse 2004-09 
Ny skovlov 
Revidering af naturbeskyttelseslov 
EU’s handlingsplan for biodiversitet 2006-10 
Nationalparklov 
EU’s braklægningsordning ophæves 
Grøn Vækst, regeringens helhedsplan for natur, miljø og landbrug 
FN COP10 om biologisk mangfoldighed, hvor handlingsplan vedtages 
med mål om at standse tilbagegang i biodiversitet inden 2020 
EU’s biodiversitetsstrategi vedtages med samme mål 

 

 
 
I 1961 nedsattes en naturfredningskommission, der skulle 
analysere gældende lovgivning og forberede et udkast til en 
ny naturfredningslov. Kommissionens betænkning kom i 
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1967 og repræsenterede en ny forståelse for de voksende 
samfundsmæssige problemer, der kunne opstå, hvis man 
ikke værnede om naturen og dens ressourcer, jf. Hald-
Mortensen (2004). Der begynder at ske et skift i fokus fra 
beskyttelse af naturområder med vigtige rekreative værdier 
til bevaring af biologisk mangfoldighed. Fokus på natur-
fredninger ændredes til mere generel naturbeskyttelse, som 
dermed begyndte at omfatte andre tiltag end fredninger. 
Blandt anbefalingerne fra kommissionen var en henstilling 
om, at naturbeskyttelsen i langt højere grad skulle omfatte 
hele det åbne land, og et forslag om oprettelse af store 
naturparker kom også frem allerede her, jf. Pedersen (2006). 
Det førte til en ny naturfredningslov i 1969. 
 
Danmark fik sin første miljøbeskyttelseslov i 1973. Denne 
rammelov tog udgangspunkt i, hvad bl.a. vandløb kunne 
bære af forurening, og amterne skulle udarbejde regionale 
planer, som indeholdt miljømål for de enkelte vandområder 
og bindende retningslinjer for kommunerne. Miljøbeskyttel-
sesloven har indirekte betydning for naturforvaltningen 
gennem reduktion af industriens og landbrugets belastning 
af naturarealer. 
 
I 1971 blev en international konvention om beskyttelse af 
“vådområder af international betydning navnlig som leve-
steder for vandfugle”, Ramsar-konventionen, vedtaget, og 
den blev ratificeret af Danmark i 1977. I 1979 tilsluttede 
Danmark sig desuden Bern-konventionen om beskyttelse af 
Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, og 
samme år vedtages fuglebeskyttelsesdirektivet i EF. Formå-
let med direktivet er beskyttelse af truede eller sårbare 
fuglearter og deres levesteder. Fra dette tidspunkt begynder 
internationale aftaler at spille en større rolle for den danske 
naturlovgivning. 
 
I 1980’erne kom der øget fokus på vandmiljøet, og natur- 
og miljøhensyn begyndte at blive integreret i landbrugslov-
givningen. I 1982 ændredes vandløbsloven, så formålet med 
vandløb ikke længere kun var at aflede vand, men at vand-
afledningen desuden skulle ske under hensyntagen til mil-
jømæssige krav og vandkvalitet. Iltsvind og deraf følgende 
fiskedød igangsatte en debat om forureningen af vand-
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miljøet, og i 1985 blev NPO-handlingsplanen vedtaget.2 
Denne stillede krav til landbruget om f.eks. udbringning og 
opbevaring af gylle samt regulerede punktforurening fra 
husholdninger og erhverv. I 1985 blev desuden okkerloven, 
som forbedrer miljøet i vandløb, vedtaget. 
 
I 1980’erne var der, som følge af EF’s systemer med mind-
stepriser og støtteopkøb, en væsentlig overproduktion i 
landbruget. EF begyndte derfor at overveje metoder til at 
reducere overproduktionen, jf. afsnit I.10 i det foregående 
kapitel. I Danmark var der en forventning om, at dette ville 
betyde, at 10-20 pct. af landbrugsarealet ville blive taget ud 
af drift, og at disse arealer kunne benyttes til at forbedre 
miljøtilstanden, jf. Fredningsstyrelsen (1985). I 1987 præ-
senterede regeringen en marginaljordsstrategi, som skulle 
sikre en udnyttelse af disse arealer til gavn for miljøet og 
naturen. Med naturforvaltningsloven i 1989 indførtes desu-
den statslig erhvervelse af ejendomme og ekspropriation 
som virkemidler. EF’s landbrugsreform i 1992 omlagde 
produktionsstøtten til hektarstøtte, der for store landbrug var 
betinget af braklægning af 15 pct. af landbrugsarealet, den 
såkaldte braklægningsordning. I starten havde denne ord-
ning ikke den store betydning for naturen, da arealerne til at 
begynde med forblev en del af omdriften, således at de 
braklagte arealer jævnligt blev pløjet op. I takt med at 
ordningen varede ved, og der blev tale om permanent brak-
lægning, begyndte naturindholdet på arealerne dog lang-
somt at stige. 
 
Med skovloven af 1989 blev sigtet med de danske fredsko-
ve bredt ud, og skoven skulle nu varetage landskabelige, 
naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn 
samt hensyn til friluftslivet, men hovedvægten var stadig på 
produktionen af tømmer. Samme år dukkede en hensigtser-
klæring om at fordoble skovearealet i Danmark over en 
“trægeneration” (80-100 år) op som en bemærkning i skov-
loven. 
 

 
2) Handlingsplan for forurening af vandmiljøet med kvælstof, fosfor 

og organisk materiale. 
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Siden 1972 blev bestemte naturtyper, som moser og over-
drev over en vis størrelse, generelt omfattet af en beskyttel-
se, som medførte forbud mod aktivt at ændre tilstanden af 
området, f.eks. gennem ændret landbrugsdrift, jf. By- og 
Landskabsstyrelsen (2009). Denne beskyttelse udvides flere 
gange i årenes løb og bliver stadfæstet i §3 i naturbeskyttel-
seslovens fra 1992. Herefter bliver områderne i daglig tale 
betegnet som §3-områder. 
 
I 1987 kom Brundtland-rapporten om bæredygtig udvikling, 
herunder også for arter og økosystemer. Rapporten blev 
forløber for FN’s verdenstopmøde om miljø og udvikling i 
Rio de Janeiro i 1992. På topmødet blev biodiversitetskon-
ventionen vedtaget, og den er i dag underskrevet af 193 
lande. Dens formål er “Bevaring af den biologiske mang-
foldighed, bæredygtig udnyttelse af dens bestanddele og 
rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, udnyttelsen af 
de genetiske ressourcer resulterer i.” Det var et krav til 
medlemslandene, at de skulle udvikle nationale strategier, 
planer eller programmer for bevaring og bæredygtig udnyt-
telse af den biologiske mangfoldighed. Danmark kom som 
opfølgning i 1995 med en national strategi om biologisk 
mangfoldighed. Denne strategi blev dog ikke umiddelbart 
fulgt op af nye initiativer, jf. Agger (2002). 
 
I 1992 blev EF’s habitatdirektiv ligeledes vedtaget. Direkti-
vet har til formål at beskytte bestemte naturtyper, dyre- og 
plantearter samt deres levesteder. Habitatdirektivet medfø-
rer, at medlemslandene skal træffe særlige foranstaltninger 
for at undgå forringelse og betydelige forstyrrelser af de 
naturtyper samt dyre- og plantearter, som er omfattet af 
direktivet. Naturbeskyttelsesloven fra samme år implemen-
terede EF’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv i 
dansk lovgivning. I 1998 blev de første habitatområder 
udpeget. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne 
udgør Natura 2000-områderne. 
 
I 1999 blev et EU-topmøde i Berlin afholdt, hvor det blandt 
andet blev besluttet at overføre større dele af EU’s land-
brugsstøtte til andre formål end produktion af fødevarer. 
Det skete gennem oprettelsen af det første Landdistriktspro-
gram, der løb fra 2000 til 2006, og som samlede tidligere 

Generel 
naturbeskyttelse i 
det åbne land 

Rio-topmøde i 1992 

EF’s 
habitatdirektiv  

EU’s 
landdistriktspolitik 
udvides til 
miljøformål  



 

 160 

Biodiversitet. Økonomi og Miljø 2012 

forordninger, der var rettet mod miljøet, såsom MVJ-
ordningen.3 Ud over tilskud til miljø indeholdt programmet 
også tilskud til udvikling af fødevareindustrien og landdi-
strikterne.  
 
På foranledning af anbefalinger fra FN’s biodiversitetskon-
vention fremlagde miljøministeren i 1992 en naturskovsstra-
tegi for de danske skove. I denne blev der fastsat et mål om, 
at mindst 10 pct. af det samlede, danske skovareal skal 
sikres som naturskov, urørt skov eller skov med gamle 
driftsformer inden 2040, jf. Skov- og Naturstyrelsen 
(1994).4 Dette blev i 2002 stadfæstet i Danmarks Nationale 
Skovprogram sammen med målet om, at skovarealet skal 
dække 20-25 pct. af Danmarks areal i løbet af 80-100 år, jf. 
Skov- og Naturstyrelsen (2002). 
 
I 1995 publicerede Miljø- og Energiministeriet en strategi 
for biologisk mangfoldighed, men i 1999 kritiserede OECD 
Danmark for ikke at have en egentlig handlingsplan, der 
levede op til biodiversitetskonventionen. Derfor blev det 
såkaldte Wilhjelm-udvalg nedsat til at analysere og forbere-
de en handlingsplan for naturforvaltning i Danmark. Udval-
get afsluttede sit arbejde i 2001 og kom med en lang række 
anbefalinger til den danske naturpolitik, jf. boks II.2. Ud-
valgets arbejde fik ikke den forventede indflydelse på den 
nationale naturpolitik på kort sigt. Der er dog en række af 
forslagene, som hen ad vejen er blevet implementeret, 
omend ikke nødvendigvis med samme indhold som oprin-
deligt foreslået. 
 

 
3) Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) er en tilskudsord-

ning, som er samfinansieret af EU og Danmark. 

4) Disse omfatter græsningsskov, stævningsskov (træer der skyder 
fra neden og bliver skåret ned med 10-50 års mellemrum) og 
plukhugst (udtagning af enkelte træer ad gangen, så bevoksnin-
gen med tiden består af træer i forskellige aldersgrupper). 
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skovprogram 

Kritik fra OECD 
fører til Wilhjelm-
udvalg 
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Boks II.2 Anbefalinger fra Wilhjelm-udvalget 

Wilhjelm-udvalgets rapport, der udkom i 2001, fremhævede beskyttelsen af eksi-
sterende natur som den vigtigste indsats, jf. Wilhelm-udvalget (2001). Der skulle 
samtidig også være forbedrede muligheder for friluftsliv. Udvalget anbefalede 
“større sammenhængende naturområder”, som af den daværende regering blev 
tolket som nationalparker. 
 
Desuden blev følgende tiltag anbefalet: 
 

• Dyrkningsfri eller gødnings- og sprøjtefri randzoner langs §3-områder, 
småbiotoper og særligt værdifulde våde naturområder  

• Ammoniakbufferzoner omkring særlig sårbar natur og udarbejdelse af krav 
til udbringningsteknik og emissioner fra stald- og gødningsanlæg 

• Forøgelse af areal med enge, overdrev og strandenge med 100.000 ha, bl.a. 
via en målrettet anvendelse af braklægningsordningen 

• Mindst 20 pct. af ny skov skal være åbne områder 
• 10 pct. af skovarealet skal have biodiversitet som primært formål (senest i 

2040), herunder et delmål på 25.000 ha i 2012  
• Forbedring af de fysiske forhold i vandløb og genskabelse af mangfoldig-

heden i søernes liv 
• Områder med fri dynamik og tilgroning 
• Forbindelser mellem naturområderne forbedres, herunder faunapassager  
 

Derudover anbefalede udvalget et bedre grundlag for en målrettet naturforvalt-
ning. Herunder hørte et bedre vidensgrundlag og en målretning og prioritering 
efter naturkvalitet ved hjælp af et fælles enkelt målsætnings- og værdisætningssy-
stem for naturlokaliteter. Udviklingen af et samlet program til al naturovervåg-
ning var også en del af denne anbefaling. 
 
Udvalget anbefalede øget integration af naturhensyn i landbruget, skovbruget og 
fiskeriet. Fiskeripolitikken skulle reformeres mod et mere bæredygtigt fiskeri, og 
referencemål skulle baseres på forsigtighedsprincippet. I skovbruget anbefaledes 
det, at statsskovene fortsatte omlægningen til naturnær skovdrift, og at naturnær 
drift i de private skove blev fremmet. I landbruget anbefaledes det bl.a., at det 
økologiske landbrugs potentiale til at lette miljøbelastningen af naturen skulle 
kortlægges. Udvalget anbefalede, at braklægningsordningen og midler til fremme 
af det multifunktionelle landbrug blev målrettet mere præcist mod natur, både 
geografisk og indholdsmæssigt. 
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Udviklingen efter 2001 
 
I 2001 vedtog EU’s stats- og regeringschefer at standse 
tabet af biodiversitet i 2010, og i 2002 blev en biodiversi-
tetsstrategi vedtaget på FN’s sjette partskonference om 
biodiversitet i Holland med det erklærede mål at reducere 
tabet af biodiversitet væsentligt inden 2010. EU’s målsæt-
ning blev fulgt op af en handlingsplan i 2006. 
 
I forlængelse af beslutningerne i EU og FN kom i 2004 en 
dansk handlingsplan for biologisk mangfoldighed og natur-
beskyttelse, gældende for perioden 2004-09, jf. Regeringen 
(2004). Handlingsplanen indeholdt forslag om syv national-
parker, som førte til, at en nationalparklov blev vedtaget i 
2007. Handlingsplanen vægtede indsatsen for biodiversitet i 
Natura 2000-områderne og nationalparkerne højere end 
andre steder i landet. Den målrettede også indsatsen mod 
områder, hvor gevinsten for samfundet forventedes at være 
størst, dvs. hvor der samtidig med forbedrede livsbetingel-
ser for arter bl.a. kunne opnås bedre muligheder for frilufts-
liv, bedre grundvandskvalitet og reduktion af CO2. I forbin-
delse med handlingsplanen blev en ny skovlov vedtaget i 
2004, og samtidig blev naturbeskyttelsesloven revideret for 
at styrke implementeringen af EU-direktiverne. 
 
Ud over målet om 10 pct. naturskov og en fordobling af 
skovarealet var der i Danmarks Nationale Skovprogram et 
mål om, at alle statsskovene skulle konverteres til mere 
naturnær skovdrift i løbet af en trægeneration. For at nå 
dette mål blev der udarbejdet en handlingsplan i 2005.5 Det 
var desuden målet i denne plan, at de naturnære driftsprin-
cipper skulle være implementeret i størstedelen af statssko-
vene i 2012. Dette mål er opnået. 
 
Trods anbefalingen fra Wilhjelm-udvalget om en målrettet 
anvendelse af braklægningsordningen til naturformål blev 
ordningen ophævet i EU i 2007, og ca. 83.000 ha ud af 
 
5) Naturnær skovdrift bygger på at lade naturen gøre en så stor del 

af arbejdet som muligt med kun få indgreb. Der fældes ikke hele 
flader, og i vidt omfang skal skoven så sig selv frem for tilplan-
tes. Desuden skal andelen af hjemmehørende arter øges, jf. Skov- 
og Naturstyrelsen (2005). 

Globalt mål: 
standse tab af 
biodiversitet i 2010 

Syv nationalparker 
vedtages 

Naturnær skov i 
statsskovene 

83.000 ha natur 
pløjet op 
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148.000 ha brakarealer blev pløjet op i løbet af 2007-08. 
Dette var kritisk i en biodiversitetssammenhæng, da disse 
tidligere landbrugsarealer, efter at have ligget hen så længe 
uden drift, var ved at blive til reelle naturarealer. 
 
I april 2009 fremlagde den daværende regering Grøn 
Vækst-udspillet som en samlet plan for natur, miljø og 
landbrug i Danmark, jf. Regeringen (2009). Den del af 
planen, der drejede sig om indsatsen på naturområdet, var 
primært en videreførelse af eksisterende tiltag, blandt andet 
skovrejsning og etablering af vådområder. Sammen med 
etableringen af 50.000 ha sprøjte-, gødnings- og dyrknings-
frie randzoner skulle disse tiltag give danskerne 75.000 ha 
ny natur. Derudover skulle 40.000 ha §3-områder uden for 
Natura 2000-områderne plejes. Yderligere var en indsats i 
Natura 2000-områderne målrettet forpligtelserne i habitatdi-
rektivet.  
 
Da man i 2010 endnu ikke havde nået målet om at standse 
tilbagegangen i biodiversiteten blev EU’s ministerråd i 
marts 2010 enige om en 2050-vision og et 2020-mål for 
biodiversitet. Samme vision og mål blev vedtaget på den 
tiende partskonference om biologisk mangfoldighed i 
Nagoya, Japan, i oktober 2010. Disse er grundlaget i EU’s 
biodiversitetsstrategi frem til 2020, som blev godkendt i 
juni 2011. Visionen for år 2050 er, at EU’s biodiversitet og 
tilhørende økosystemtjenester er beskyttet, værdsat og 
passende retableret, og målet for 2020 er at: “Standse tabet 
af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenester i EU 
frem til 2020 og – i det omfang, det er muligt – retablere 
dem og samtidig intensivere EU’s bestræbelser på at standse 
tabet af biodiversitet på globalt plan.” Strategien består af 
seks delmål, som er beskrevet i boks II.3. Til hvert af disse 
mål er der i strategien en pakke af foranstaltninger, der kan 
benyttes til at opfylde målene. 
 

Grøn Vækst 
viderefører tiltag 
på naturområdet 

EU- og FN-mål: 
standse tab af 
biodiversitet i 2020 
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Boks II.3 Delmål i EU’s 2020 biodiversitetsstrategi 

Mål 1: Fuldstændig gennemførelse af direktiverne om fugle og levesteder, herun-
der færdiggørelse af Natura 2000-udpegningerne og sikring af en god forvaltning 
ved blandt andet at sikre tilstrækkelig finansiering af Natura 2000-områder samt 
forbedre håndhævelse og overvågning af disse. 
 
Mål 2: Bibeholde og retablere økosystemer og økosystemtjenester, herunder sikre 
at der ikke sker nettotab af biodiversitet og økosystemtjenester. 
 
Mål 3: Øge landbrugets og skovbrugets bidrag til bevarelse og forøgelse af biodi-
versiteten, herunder øge de direkte betalinger for offentlige miljøgoder i EU’s 
fælles landbrugspolitik og målrette udviklingen af landdistrikter mere mod beva-
relse af biodiversitet. 
 
Mål 4: Sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, herunder forbedre 
forvaltningen af de fiskede bestande og eliminere negative påvirkninger af be-
stande, levesteder og økosystemer. 
 
Mål 5: Bekæmpelse af invasive arter, herunder styrkelse af EU-ordningerne for 
plante- og dyresundhed og oprette et dedikeret lovgivningsinstrument for invasive 
fremmede arter. 
 
Mål 6: Medvirke til at forhindre tab af biodiversitet globalt, herunder mindske de 
indirekte årsager til biodiversitetstab.  

 

 
 
II.4 Den nuværende indsats 
 
Den nuværende regering har et mål om at fremsætte en 
strategi for sikring af den biologiske mangfoldighed samt 
rekreative værdier og har til hensigt at fremlægge en “Na-
turplan Danmark” med dette formål, jf. Regeringen (2011). 
Formålet med dette afsnit er at se på, hvad der gøres for 
biodiversiteten i Danmark i dag. Først beskrives de vigtigste 
aktører inden for dansk naturforvaltning. Derefter gennem-
gås forskellige typer af beskyttelse, og til sidst ses der på, 
hvor mange offentlige ressourcer der er blevet brugt og 
afsat til fremme af biodiversitet og natur. Afslutningsvis 
beskrives tilskudsordningerne under Landdistriktsprogram-
met. 
 



 

 165

II.4 Den nuværende indsats

Aktører i dansk naturforvaltning 
 
Indsatsen til styrkelse og bevarelse af biodiversitet i Dan-
mark ligger hos en række aktører, som omfatter kommuner, 
staten, lodsejere og private fonde, men den overordnede 
styring sker i høj grad gennem direktiver og forordninger 
fra EU. Staten har ansvaret for, at regler og retningslinjer fra 
EU implementeres i dansk lovgivning. 
 
En væsentlig opgave for staten er administrationen af Land-
distriktsprogrammet og udbetaling af landdistriktsmidlerne 
herfra, hvilket udgør hovedparten af finansieringen af den 
danske biodiversitetsindsats.6 Denne opgave ligger hos 
NaturErhvervstyrelsen i Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri. 
 
Naturstyrelsen under Miljøministeriet har til opgave at 
udmønte den danske natur- og planpolitik. Styrelsens opga-
ver omfatter bl.a. beskyttelse, pleje og genopretning af natur 
samt myndighedsopgaver i forbindelse med det private 
skovbrug. Naturstyrelsen forvalter ligeledes de knap 
200.000 ha statsejede naturarealer, herunder statsskovene, 
som udgør godt 100.000 ha. En væsentlig opgave for natur-
styrelsen er gennemførelsen af EU’s fuglebeskyttelsesdirek-
tiv, habitatdirektiv og vandrammedirektiv. 
 
Forvaltningen af natur- og miljølovgivningen ligger hos 
staten og kommunerne. I december 2011 blev de statslige 
naturplaner, der er en væsentlig del af implementeringen af 
habitatdirektivet, vedtaget i Danmark. Det er kommunernes 
ansvar, at disse planer i løbet af 2012 udmøntes i mere 
detaljerede handlingsplaner på nær for de områder, som 
staten ejer. 
 
Størstedelen af det danske naturareal er ejet af private 
lodsejere eller fonde, jf. tabel II.1. Ud over skov og åben 
natur i form af §3-arealer dækker dette også småbiotoper på 

 
6) Det gældende Landdistriktsprogram, som er medfinansieret af 

EU, dækker perioden 2007-13. Programmet indeholder blandt 
andet tilskudsordninger til land- og skovbrugets indsatser for na-
tur og miljø, jf. nedenfor. 

EU har stor 
indflydelse 

Staten varetager 
landdistrikts-
midlerne … 

… og udmøntning 
af natur- og 
planpolitik 

Kommunerne har 
ansvar for 
naturhandleplaner 

Private lodsejere 
ejer størstedelen af 
landbrug og natur 
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landbrugsarealer. Kommunernes naturforvaltning omfatter 
således samarbejde og koordinering med private lodsejere. 
 
 
Tabel II.1 Ejerforhold i Danmark 
 Privatea) Staten Andreb) 

 ---------------------  Pct.  --------------------- 
Landbrug 97 2 1 
Skov 72 20 8 
§3-natur 82 15 3 

 

a) Omfatter også private fonde. 
b) Omfatter bl.a. kommuner og menighedsråd. 
Kilde: Fog (2008), Hellesen (2008), Nord-Larsen mfl. (2010) og Skov-

og Naturstyrelsen (2010). 
 
 
Som beskrevet i afsnit I.9 i foregående kapitel er de private 
aktørers indsats på naturområdet øget betragteligt igennem 
de seneste år. Dette har især givet sig udslag i flere natur-
områder, som er opkøbt og forvaltes af private fonde. Dan-
marks største private naturfond, Aage V. Jensens naturfond, 
er med sine knap 20.000 ha blevet en af landets største 
private jordejere. 
 
Typer af naturbeskyttelse i Danmark 
 
Beskyttelse af biodiversiteten sker i høj grad gennem en 
række restriktioner på arealudnyttelsen i udvalgte naturom-
råder. I det følgende beskrives forskellige typer af beskyt-
telse.  
 
Habitatdirektivets gennemførelse udgør den overvejende del 
af indsatsen direkte målrettet beskyttelse af biodiversiteten. 
Danmark er derigennem forpligtiget til at sikre god beva-
ringsmæssig status for en række naturtyper samt dyre- og 
plantearter. Det drejer sig om naturtyper, som er i fare for at 
forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde, og som er 
karakteristiske for bestemte områder af Europa. Eksempel-
vis findes nogle typer af løvskov næsten kun i Danmark, og 
vi er derfor forpligtet til at beskytte dem her. Habitatdirekti-
vet retter sig primært mod de dyre- og plantearter, der er 

Private fondes 
indsats øget 
markant 

Habitatdirektivet 
skal sikre bevarelse 
af natur og arter 
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truede, sårbare eller sjældne og kræver særlig opmærksom-
hed på grund af deres særlige levested. Skarven er nok det 
bedst kendte eksempel på en dyreart, vi er forpligtet til at 
beskytte. Skarven er relativt almindelig i Danmark, men 
samme art findes kun ganske få andre steder i Europa. I alt 
omfatter habitatdirektivet mere end 200 naturtyper og 700 
arter af planter og dyr, hvoraf ca. 60 naturtyper og mere end 
100 arter findes i Danmark. 
 
For at gennemføre beskyttelsen er der blevet udpeget 252 
Natura 2000-områder i Danmark, bestående af habitatområ-
der og fuglebeskyttelsesområder. Natura 2000-områderne 
på land udgør 358.000 ha, svarende til 8 pct. af landets 
samlede areal. I områderne kan kræves gennemført en aktiv 
indsats for naturgenopretning og –sikring af naturtyperne og 
levestederne. Der ydes erstatning, hvis gennemførelsen af 
de kommunale handleplaner påfører lodsejerne tab. 
 
De nye nationale naturplaner blev offentliggjort i slutningen 
af 2011 og omfatter 246 Natura 2000-områder.7 Samlet set 
lægges der op til en indsats i form af naturpleje på 130.000 
ha åbne naturarealer, sikring af mere naturlige vandstands-
forhold på 16.000 ha og beskyttelse af 20.000 ha skov mod 
opsplitning og rydning, jf. Naturstyrelsen (2011b). Det 
påhviler kommunerne at iværksætte den konkrete gennem-
førelse af indsatserne i samarbejde med de private lodsejere, 
mens staten har ansvaret for indsatsen på statens arealer. 
Handleplanerne, for hvordan målene i de 246 naturplaner 
opnås, skal foreligge ved udgangen af 2012, og den samlede 
indsats forventes at komme til at koste omkring 1,8 mia. kr.  
 
Danmark er udover indsatsen inden for Natura 2000-
områderne forpligtet til at træffe de nødvendige foranstalt-
ninger for at beskytte 39 enkeltarter i hele deres udbredel-
sesområde.8 Der skal dermed for disse arter laves yderligere 
 
7) De sidste seks områder er udpeget senere end resten, og planer 

for disse områder vil først komme senere, når tilstrækkelig data er 
indsamlet, jf. Naturstyrelsen (2011b). 

8) Arter som findes i habitatdirektivets bilag IV og naturbeskyttel-
seslovens bilag 3. De 39 arter omfatter 14 flagermus, to gnavere, 
odder, marsvin, fire krybdyr, otte padder, en fisk, syv insekter og 
en muslingeart. Ikke alle arterne er sjældne i Danmark. 

Natura 2000-
områderne dækker 
8 pct. af landet 

Handleplaner først 
klar ultimo 2012 

Indsats for 
enkeltarter 
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tiltag til at sikre deres fortsatte tilstedeværelse i Danmark, 
hvis de findes uden for habitatområderne. Dette involverer 
blandt andet et forbud mod at ødelægge eller beskadige 
deres yngleområder. Det er i Danmark besluttet, at der skal 
laves forvaltningsplaner for 22 af disse arter for at leve op 
til denne forpligtelse, blandt andet hasselmusen og alle de 
danske flagermusarter, jf. Naturstyrelsen (2011a). Desuden 
er en række habitatområder udpeget for at sikre enkeltarter. 
Der er også udarbejdet handlingsplaner for andre truede og 
sjældne arter i Danmark, herunder for skarv. 
 
Naturbeskyttelsesloven indebærer beskyttelse af bestemte 
naturtyper: eng, hede, overdrev, mose og strandeng, samt 
søer og udpegede vandløb. Disse udgør tilsammen de så-
kaldte §3-områder, som dækker godt 400.000 ha, svarende 
til knap 10 pct. af Danmarks areal, jf. figur II.3. Det samle-
de §3-areal har været nogenlunde konstant de sidste 15 år, 
men nogle af naturtyperne har ændret sig fra en type til en 
anden, jf. afsnit I.6 i det foregående kapitel. Dette hænger 
blandt andet sammen med, at naturtyperne generelt er truet 
af tilgroning og har behov for plejetiltag i form af f.eks. 
græsning eller naturgenopretning, hvis deres naturindhold 
skal bevares. En kortlægning af områderne er ved at gen-
nemgå en omfattende opdatering, da det har vist sig, at der 
var store forskelle på den vejledende kortlægning og den 
faktiske tilstand af de åbne naturtyper, jf. Nygaard mfl. 
(2011).  
 
§3-beskyttelsen består i forbud mod tilstandsændring ved 
jordejerens aktiviteter, men i modsætning til Natura 2000-
områderne er der ikke krav om en aktiv indsats for at bibe-
holde de beskyttede naturtyper. Hvis et områdes tilstand 
ændres så meget gennem tilgroning, at det ikke længere er 
defineret som en af de ovennævnte naturtyper, er det ikke 
længere beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. §3-
beskyttelsen af områderne er erstatningsfri, da der som 
udgangspunkt ikke er tale om ændringer i arealets anvendel-
se umiddelbart før og efter arealet bliver omfattet af beskyt-
telsen. Det er dog ikke nødvendigvis omkostningsfrit for 
lodsejeren, der vil kunne opleve et tab i optionsværdi. 
 
 

§3-områder 
dækker 10 pct. af 
landet 

Generel beskyttelse 
uden krav om aktiv 
indsats 
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Figur II.3 §3-naturtyper 
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Kilde: Nygaard mfl. (2011). 
 
 
Fredninger er et instrument til naturbeskyttelse, som i 
Danmark har været anvendt siden begyndelsen af 1900-
tallet. I alt er knap 4 pct. af Danmarks areal fredet, jf. figur 
II.4. Fredninger kan f.eks. ske for at beskytte en speciel 
naturformation eller udsigt, landskabets rolle som habitat 
eller have en kulturhistorisk eller rekreativ begrundelse. 
Fredninger kan omfatte alt fra punktfredninger af et bestemt 
hus til store arealer på flere hundrede hektar. Effekten af en 
fredning for områdets biodiversitet afhænger dermed helt af 
formålet med fredningen og kan både være meget høj og 
meget lav. En fredning er som udgangspunkt permanent, og 
lodsejerne har ret til erstatning for de tabte indtjeningsmu-
ligheder i fremtiden. Der er for nyligt gennemført en æn-
dring af naturbeskyttelsesloven, således at der ikke kan 
udbetales erstatning til arealer ejet af private fonde, hvor der 
gennemføres en fredning. 
 
 

Fredninger tjener 
forskellige formål 
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Figur II.4 Fredede områder i Danmark 1900-2007 
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Anm.: Fredninger omkring kirker er ikke medtaget. 
Kilde: Det Centrale Fredningsregister, Naturstyrelsen. 
 
I praksis er der et vist sammenfald mellem både Natura 
2000-områder, fredede områder og naturtyperne under §3 
beskyttelse. Ca. 43 pct. af §3-arealerne er også Natura 2000-
arealer, godt 20 pct. af §3-arealerne er også omfattet af en 
fredning, og en stor del af sidstnævnte arealer er samtidig 
dækket af Natura 2000, dvs. af alle tre beskyttelsesformer, 
jf. Hellesen (2008).  
 
Siden fredskovspligten blev indført for godt 200 år siden, 
har alle offentlige skove og en stor andel af de private skove 
været pålagt fredskovspligt, hvilket vil sige, at ejerne er 
forpligtet til at arealet bruges til skovdrift. Det vigtigste krav 
er, at arealerne skal være skovbevoksede, men skovloven 
skal også sikre, at nogle af de vigtige naturtyper i skoven 
bliver bevaret, herunder eksempelvis vandhuller og 
løvskovbryn. Desuden må højst 10 pct. af skovarealet være 
dækket af juletræer og pyntegrønt. Fredskovspligten, som 
over 90 pct. af de danske skove er omfattet af, bliver ofte 
fremhævet som en sikring af naturen i skoven, men reelt 
påvirker den biodiversiteten både negativt og positivt. Det 
er positivt, at det ikke er muligt at konvertere arealerne til 
intensiv landbrugsdrift eller store områder med bebyggelse. 
Men samtidig er der krav til, at der er skovdrift på arealerne, 
hvilket har en række negative konsekvenser for biodiversi-
teten, jf. afsnit II.2. Især forstyrrelserne ved hugst og den 

Natur ofte 
beskyttet på flere 
måder 

Fredskovspligt 
sikrer ikke 
naturindhold 
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udbredte dræning af arealerne er problematiske. Desuden er 
der ingen krav om, at der vælges træarter, som hører hjem-
me i Danmark. Over halvdelen af Danmarks skovareal er 
nåleskov, som ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark, 
og som indeholder meget færre arter end løvskov. 
 
På foranledning af Wilhjelm-udvalgets anbefaling om 
etablering af større sammenhængende naturområder igang-
satte regeringen i 2002 pilotprojekter om nationalparker i 
Danmark. Der blev gennemført syv pilotprojekter og tre 
undersøgelsesprojekter. Dette forarbejde har efter vedtagel-
se af nationalparkloven i 2007 resulteret i indtil videre tre 
etablerede nationalparker, og udpegning af yderligere to. 
Den første nationalpark var Nationalpark Thy, som blev 
indviet i 2008, og året efter blev Nationalpark Mols Bjerge 
indviet. Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010. De to 
områder, der er udpeget som de mulige næste nationalpar-
ker, er henholdsvis Kongernes Nordsjælland og Skjern Å. 
 
Formålet med nationalparkerne er at udvikle, sikre og 
bevare natur, landskaber og kulturhistoriske værdier. Det 
handler ikke kun om at sikre naturen, men også om at 
formidle naturens værdier til befolkningen og ikke mindst 
drage nytte af en forventet øget turisme. Der er ikke umid-
delbart nogen ekstra krav eller forbud i områder, der indgår 
i nationalparkområder, men parkerne får et årligt statstil-
skud til driften. Tilskuddet kan benyttes til naturprojekter 
såvel som til formidling. Midlerne er dermed ikke øremær-
ket biodiversitetsfremmende formål. Effekten af national-
parker på biodiversiteten er derfor ikke oplagt. 
 
Ressourceforbrug 
 
Indsatsen for biodiversitet er placeret hos flere forskellige 
aktører, og det samme gælder udgifterne forbundet hermed. 
En væsentlig udgift til indsatser, der har en vis effekt for 
biodiversiteten, ligger i EU’s Landdistriktsprogram.9 I 
forbindelse med Grøn Vækst-aftalen blev de årlige bevillin-
ger til forbedring af miljøet og landskabet via Landdistrikts-
programmet øget fra omkring en halv mia. kr. i 2009 til ca. 

 
9) Se evt. afsnit I.4 i det foregående kapitel. 
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en mia. kr. i Landdistriktsprogrammet for 2010-13. Over 
halvdelen af udbetalingerne via Landdistriktsprogrammet 
dækkes af EU, som også støtter visse natur- og miljøprojek-
ter uden for Landdistriktsprogrammet (såkaldte EU-Life-
projekter). Medfinansieringen fra EU i Landdistriktspro-
grammet er mindst 50 pct. og 75 pct. for visse af tilskuds-
ordningerne (vådområdeindsatser, omlægning til økologi og 
Natura 2000-projekter). 
 
Flere af de miljø- og naturorienterede indsatser under Land-
distriktsprogrammet blev noget forsinket i forhold til den 
oprindelige aftale, blandt andet fordi vand- og naturplanerne 
blev væsentligt forsinkede, og specielt fordi omlægningen 
til økologi ikke er gået så hurtigt som forventet.10 Udbeta-
lingerne i 2010 og 2011 var derfor væsentligt lavere end den 
afsatte årlige mia. kr. (ca. 0,3 mia. kr. pr. år). Det forventes 
dog, at udgifterne kommer op omkring 1 mia. kr. pr. år igen 
i perioden 2012-13, bl.a. ved at andre initiativer er blevet 
tilføjet, og nogle tilskudsordninger får hævet satser og 
bevillinger. For eksempel er der blevet tilføjet en statslig 
vådområdeindsats til den kommunale indsats i forbindelse 
med opfyldelsen af vandrammedirektivet. 
 
NaturErhvervstyrelsen har også en del administrative om-
kostninger i forbindelse med udbetaling og kontrol af ord-
ningerne under Landdistriktsprogrammet. Disse omkostnin-
ger udgjorde i 2008 knap 60 mio. kr. for de miljø- og natur-
relaterede ordninger, svarende til knap 15 pct. af udbetalin-
gerne fra disse ordninger, jf. FødevareErhverv (2010).  
 
Udover at Naturstyrelsen administrerer nogle af tilskuds-
ordningerne i Landdistriktsprogrammet, har styrelsen også 
ansvar for driften af statens skov- og naturarealer. Dette 
indebar i 2010 udgifter på godt en halv mia. kr. Forvaltnin-
gen har ikke kun biodiversitet som formål, men også f.eks. 
friluftsliv og produktion af tømmer. Øvrige af Naturstyrel-
sens væsentligste udgifter med relation til biodiversitet 
omfatter blandt andet statslig skovrejsning med udgifter på 
knap 80 mio. kr. og vandløbsrestaureringer i forbindelse 

 
10) Vandplanerne er en implementering af EU’s vandrammedirektiv i 

Danmark. 
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med vandplanerne med forventede udgifter på ca. 80 mio. 
kr. årligt. Det skal bemærkes, at der også er en betydelig 
indtægt i statsskovene fra salg af træ og andre træprodukter 
samt udleje af arealer og jagtrettigheder. Disse indtægter 
udgjorde omkring 400 mio. kr. i 2010. 
 
Kommunerne fik ved kommunalreformen i 2007 overført 
naturforvaltningsmidler fra amterne for godt 60 mio. kr. pr. 
år til naturpleje og -projekter. De kommunale udgifter til 
naturforvaltning er steget med årene, og i 2010 brugte 
kommunerne sammenlagt over 280 mio. kr. på naturbeskyt-
telse, jf. tabel II.2. Kommunerne har i tilgift fået ansvaret 
for at implementere naturplanerne på de lysåbne arealer, 
langs kysterne og i de få skove, der ikke er fredskovspligti-
ge. Kommunerne skal udarbejde handleplaner for omkring 
200 Natura 2000-områder og efterfølgende sikre, at indsat-
sen implementeres.  
 
Det har ikke været muligt at opgøre, hvor meget private 
fonde bruger på naturindsatsen, men som nævnt tidligere er 
deres indsats på naturområdet øget de senere år. Ud over at 
opkøbe jord og forvalte denne støtter flere fonde også natur- 
og miljøprojekter initieret af private såvel som offentlige 
aktører. 
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Tabel II.2 Omkostninger på naturområdet i kommunerne 
 2008 2009 2010 
 -------------  Mio. kr.  ------------- 
Naturbeskyttelse – konkrete projekter   
Naturforvaltningsprojekter 80 84 102 
Natura 2000 4 4 4 
I alt 84 88 106 
Anden naturbeskyttelse    
Fredningserstatninger 0 4 1 
Skove 71 73 55 
Sandflugt 10 14 9 
Administration vedr. naturbeskyttelsea) 73 97 113 
I alt 154 188 178 
Naturbeskyttelse i alt 238 277 283 

 

a) Blandt andet til opdateringen af §3-naturtypekortlægning. 
Kilde: Kommunernes Landsforening. 
 

 
 
De samlede udgifter til naturforvaltning og bevarelse af 
biodiversitet er vanskelige at opgøre, men baseret på de 
ovennævnte beløb kan det groft skønnes, at der i 2010 blev 
brugt omkring 1,4 mia. kr., og 0,8 mia. kr. hvis man trækker 
EU-tilskud og indtægter i statsskovene fra. Dette dækker 
dog ikke kun udgifter til en biodiversitetsindsats, men til 
naturforvaltning generelt med mange andre formål. Hvis de 
næste års regnskaber kommer til at afspejle de afsatte mid-
ler i Landdistriktsprogrammet og på finansloven, stiger de 
samlede udgifter til omkring 2,1 mia. kr., og 1,1 mia. kr. pr. 
år når EU-tilskud og indtægter i statsskovene er trukket fra.  
 
I 2006 blev der afsat omkring 1 mia. kr. på finansloven til 
miljøformål. Dette beløb blev kendt som “miljømilliarden”. 
Godt halvdelen blev øremærket til en særlig vand- og natur-
indsats i perioden 2006-09. Indsatsen dækkede primært 
projekter, som vedrørte genskabelse af vådområder og 
restaurering af vandløb. I 2009 blev endnu en “miljømilli-
ard” afsat bl.a. til nye vådområder i perioden 2010-13 i 
forbindelse med udmøntningen af aftalen om Grøn Vækst. 
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Det første projekt blev sat i gang i juni 2011, og det er 
planen, at der inden udgangen af 2015 skal skabes godt 
10.000 ha vådområder. Der er umiddelbart ingen af midler-
ne, der er gået til en indsats i skoven. “Miljømilliarderne” 
bliver i høj grad finansieret via Landdistriktsprogrammet og 
udgør således en del af de ovenfor beskrevne midler. Man 
kan således ikke lægge “miljømilliarderne” oveni de oven-
for beskrevne udgifter, da der er et væsentligt overlap. 
 
I forbindelse med Grøn Vækst blev det vurderet, at den 
samlede indsats i forbindelse med naturplanerne ville kom-
me til at koste 1,8 mia. kr. i perioden 2010-15, jf. tabel II.3. 
Finansieringen af naturplanernes pleje- og projektudgifter 
stammer primært fra Landdistriktsprogrammet. Således for-
ventes 1,5 mia. kr. af de 1,8 mia. kr. at komme herfra, mens 
0,2 mia. kr. forventes at blive finansieret af kommunerne.  
 
 
Tabel II.3 Naturplanernes pleje- og projektudgifter  
 Budget Finansieres af 
 --  Mio. kr. --  
Pleje af græs 736 Landdistriktsprogrammet 
Hydrologiprojekter 471 Landdistriktsprogrammet 
Skovbeskyttelse 252 Landdistriktsprogrammet 
EU-Life-projekter 150 Kommuner og EU 
Hedepleje 42 Kommuner og stat  
Andre projekter 135 Kommuner 
I alt 1.786  

 

Anm.: Budget for hele perioden 2010-15.  
Kilde: Naturstyrelsen. 

 
 
Da handleplanerne først forventes færdige i december 2012, 
vil pleje- og projektudgifter i høj grad falde i 2013 og frem. 
Hvorvidt dette betyder en højere forventet årlig udgift eller 
en forskydning af de årlige udgifter, er ikke helt entydigt. 
Det ser dog ud til, at nogle indsatser blot udskydes, herun-
der skovbeskyttelse, mens indsatsen for pleje af åben natur 
og for vådområder intensiveres i de sidste to år, Landdi-
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striktsprogrammet dækker, dvs. 2012-13, jf. finansloven for 
2012. Hvordan indsatsen efter 2013 ser ud, er endnu uklart, 
da EU’s Landdistriktsprogram for 2014-20 endnu ikke 
foreligger. 
 
Tilskudsordninger til beskyttelse af biodiversitet 
 
Som nævnt ovenfor spiller EU’s Landdistriktsprogram en 
vigtig rolle i finansieringen af indsatsen for biodiversiteten 
gennem en række tilskudsordninger, der har til formål at 
tilgodese biodiversiteten eller naturen mere bredt, jf. tabel 
II.4. Disse ordninger gennemgås nærmere i dette afsnit, 
fordi de sætter en del af rammen for biodiversitetsindsatsen, 
især på de private jordarealer. 
 
Den største del af landdistriktsmidlerne gives via tilskuds-
ordninger, som er målrettet den åbne natur og landbrugsare-
aler. Det drejer sig om tilskud til græsning, anlæg af vådom-
råder og rydning i Natura 2000-områder. Desuden finansie-
res udlægning af 50.000 ha dyrkningsfri randzoner på land-
brugsjord langs søer og vandløb også af midler fra Landdi-
striktsprogrammet. De dyrkningsfrie randzoner er ikke en 
frivillig tilskudsordning, men et tvunget tiltag med kompen-
sation der træder i kraft i løbet af 2012. På landbrugsarealer 
er det også muligt at opnå støtte til skovrejsning.  
 
Landdistriktsprogrammet giver desuden tilskud til sikring af 
levesteder i skov i Natura 2000-områderne. Dette omfatter 
bl.a. aftaler om ekstensiv drift, bevaring af store træer, 
reduceret afvanding, græsningsdrift og i særlige tilfælde 
tilskud til urørt skov. Midlerne afsat til sikring af eksiste-
rende skov er dog små sammenlignet med de øvrige ordnin-
ger. Der forventes således kun afsat 42 mio. kr. pr. år til 
denne ordning ud af ca. 1 mia. kr. til alle ordningerne i 
Landdistriktsprogrammet rettet mod miljø og natur. Indtil 
2009 har der eksisteret en ordning uden for Landdistrikts-
programmet, der gav tilskud til udlægning af urørt skov i 
private skove.  
 
 
 
 

EU’s 
Landdistrikts-
program sætter 
rammen 

Størst indsats i den 
åbne natur og på 
landbrugsjorden 

Lille indsats i 
eksisterende skov 



 

 177

II.4 Den nuværende indsats

Tabel II.4 Tilskud til miljø og natur via Landdistriktsprogrammet 
 Tilskud 
 Kr. pr. ha pr. år 
Naturpleje i Natura 2000- og §3-områder (5-årige aftaler) 
Græsning 
Græsning på “naturperler” 
Høslæt og/eller græsning 
Tillæg for særlig fugleindsats 
 

 
2.000 

3.350 
1.000 

600 

Fastholdelse af vådområder (20-årigt tilskud, evig aftale)a)  
Naturarealer 
MVJ-aftale eller permanent græs 
Dyrket landbrugsareal 
 

 
300 

1.800 
3.500 

Dyrkningsfri randzoner (permanente) 
Kompensation 
 

 
 2.770 

Skove (permanente) 
Skovrejsning på landbrugsjord 

Sikring af skov i Natura 2000-områder 
 

 
- b) 
- c) 

Følgende projekter kan desuden opnå op til 100 pct. projektstøtte 
Vådområdeprojekter 
Natur- og miljøprojekter 
Naturforvaltning i Natura 2000-områder (rydning, forberedelse til græsning mv.) 
Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger (op til 60 pct. tilskud) 

 

a) Tilskud afhængige af arealets hidtidige benyttelse. 
b) Engangsstøtte pr. ha afhængig af træartsvalg og yderligere hensyn til natur og miljø. 
c) Kompensation for tabt værdi afhængig af naturtype og indsats. 
Kilde: NaturErhvervstyrelsen, www.landdistriktsprogram.dk, og Finansloven 2012. 
 

 
 
Godt halvdelen af landdistriktsmidlerne til miljø- og natur-
indsatsen gives i form af et fast tilskud pr. ha. Der tages 
således ikke større hensyn til de faktiske omkostninger ved 
at omlægge eller begrænse produktionen på arealet, til 
lodsejerens præferencer for natur eller til kvaliteten af den 
natur, der opnås med tiltaget. Ordningerne er designet 
således for at mindske administrationsomkostningerne og 
gøre ordningerne gennemskuelige og enkle at overvåge.  

De fleste midler 
gives som fast 
tilskud 
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I de senere år er Landdistriktsprogrammet blevet mere 
målrettet mod Natura 2000-områderne. Således har ansøge-
re i Natura 2000-områder førsteprioritet til at modtage 
midler til pleje af græs- og naturarealer. Der gives desuden 
prioritet til private lodsejere fremfor offentlige instanser. 
Den opstillede prioritering har dog i praksis kun begrænset 
betydning, da rammen for den enkelte ordning oftest er 
større end de ansøgte beløb. Det skyldes sandsynligvis, at 
tilskuddet ikke har været højt nok til, at det har været attrak-
tivt for tilstrækkeligt mange lodsejere.  
 
Nylige beregninger af omkostninger ved naturpleje har vist, 
at omkostningerne er noget højere end tidligere antaget, jf. 
Dubgaard mfl. (2012). På den baggrund er tilskud til græs-
ning og høslæt øget, og arealet med såkaldte “naturperler”, 
der kan få et højere tilskud, er øget fra 2012 fra 850 ha til 
ca. 2.000 ha.  
 
De fleste aftaler i Landdistriktsprogrammet er 5-årige. Der 
har været en tendens til, at lange aftaler på 10-20 år ikke 
blev benyttet, da landmændene ikke har ønsket at binde sig 
for længere perioder af gangen. Det kan f.eks. skyldes, at 
tilskudsstørrelserne ikke afspejlede den usikkerhed, der er 
forbundet med aftaler af en sådan varighed. Eksempelvis er 
det ikke tilladt at tage arealer tilbage i drift inden for perio-
den, hvis rentabiliteten i landbruget bliver forbedret. Samti-
dig kan lodsejeren være bekymret for, at et område, der har 
været drevet med naturformål i f.eks. 20 år, bliver pålagt 
blivende restriktioner senere hen, f.eks. ved at blive omfat-
tet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Enkelte ordninger har dog 
mere langvarig karakter, hvilket er afspejlet i tilskuddets 
størrelse. Det drejer sig om skovrejsningsordningen, hvor 
skoven vil blive omfattet af fredskovspligt, sikring af skov i 
Natura 2000-områderne og pleje af vådområder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritering af 
ansøgere har lille 
betydning 

Øget tilskud til 
naturpleje 

Tilbagegang  
i lange aftaler  



 

 179

II.5 Markedsfejl, regulering og virkemidler

Sammenfatning 
 
Den primære indsats for biodiversiteten i Danmark er rettet 
mod opfyldelsen af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdi-
rektivet i Natura 2000-områderne. 
 
Rammen for den danske indsats for naturen og biodiversite-
ten er i høj grad givet af EU’s fugle- og habitatdirektiver 
samt vandrammedirektiv. For at opfylde fugle- og habitatdi-
rektiverne er der i december 2011 fremlagt 246 naturplaner, 
som i løbet af det næste år skal omsættes til handleplaner af 
kommunerne og staten. 
 
En væsentlig del af indsatserne er baseret på, at lodsejere 
plejer deres naturarealer mod at få et tilskud pr. ha. Disse 
tilskud er finansieret via Landdistriktsprogrammet, hvoraf 
EU betaler godt halvdelen. I Grøn Vækst blev der afsat 1,8 
mia. kr. for perioden 2010-15 til indsatsen, der følger af 
naturplanerne. Heraf skal de 1,5 mia. komme fra Landdi-
striktsprogrammet. Da både vand- og naturplanerne er 
blevet forsinkede, er indsatserne det også, og dermed har 
udgifterne i 2010 og 2011 været langt lavere end forventet. 
 
Størstedelen af ordningerne i Landdistriktsprogrammet har 
åben natur, vådområder og agerland som indsatsområde og 
kun i mindre grad skov. Udover skovrejsning på agerland er 
der således kun afsat omkring 40 mio. kr. pr. år til sikringen 
af skovnaturtyper i Natura 2000-områderne. 
 
 
II.5 Markedsfejl, regulering og virkemidler 
  
Biodiversitet skaber en række værdier for mennesker. Mange af 
disse værdier har karakter af offentlige goder eller goder, som 
ikke normalt handles på et marked. Uden regulering vil der ikke 
i tilstrækkeligt højt omfang blive taget hensyn til værdien af 
biodiversitet. Landmænd og skovejere kan således ikke forven-
tes at tage fuldt hensyn til de afledte gevinster eller tab for 
biodiversiteten, når de tilrettelægger produktionen. I dette afsnit 
beskrives markedsfejl knyttet til biodiversitet. Herefter drøftes 
prioritering af indsatsen, samt fordele og ulemper ved forskellige 
virkemidler til beskyttelse af biodiversiteten. 
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Biodiversitets betydning for mennesket 
 
Biodiversitet bidrager til en række økosystemydelser, som 
har værdi for mennesket. Overordnet kan skelnes mellem 
brugsværdier og ikke-brugsværdier. Brugsværdierne kan 
yderlige opdeles i direkte brugsværdier, indirekte brugsvær-
dier og optionsværdier, mens ikke-brugsværdierne kan 
opdeles i testamentariske værdier og eksistensværdier, jf. 
figur II.5. Nederst i figuren er angivet eksempler på typer af 
ydelser eller værdier, som tilhører de forskellige kategorier. 
 
 
Figur II.5 Den samlede værdi af biodiversitet 
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Anm.: Figuren har fokus på økosystemydelser relateret til biodiversi-
tet, men enkelte af eksemplerne nederst i figuren er relateret til 
ydelsen fra naturen i bredere forstand end blot biodiversitet. 

Kilde: Baseret på bl.a. Dubgaard mfl. (2002) og Pascual mfl. (2010). 
 
 
De direkte brugsværdier kan yderligere opdeles i forbrugs-
ydelser og ikke-forbrugsydelser. Forbrugsydelser er f.eks. 
afgrøder fra landbruget. En høj diversitet i arter og gener er 
med til at sikre et forskelligartet udbud med mange varian-
ter af fødevarer. Det øger i sidste ende forbrugerens valg-
muligheder. Ikke-forbrugsrelaterede brugsværdier består 
f.eks. af friluftsliv og rekreation. En høj diversitet af arter 
og naturtyper kan således øge glæden ved friluftsliv. Et 
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andet eksempel er, at diversitet i gener er med til at sikre en 
stor genpulje, som kan være til gavn for forskning og hel-
bredelse af sygdomme. Høj biodiversitet kan således opfat-
tes som en form for videnskapital, som gavner forskning og 
udvikling (FoU) inden for medicinsk forskning. 
 
Der er forskellige indirekte brugsværdier ved biodiversitet. 
Således er mangfoldighed af genetiske varianter i land-
brugsproduktionen med til at give sygdomskontrol for 
afgrøderne, idet en landbrugsproduktion baseret på mange 
forskellige kornsorter forventes at være mindre udsat for 
sygdomme.  
 
Høj diversitet af arter og gener menes også at øge økosy-
stemers modstandsdygtighed over for forandringer (resi-
liens). Derved understøtter biodiversitet en række andre 
økosystemydelser fra naturen som f.eks. CO2-lagring, 
opmagasinering af vand (oversvømmelsesforebyggelse) og 
naturens rensefunktioner, der er med til at sikre rent drikke-
vand. Det store fokus på tabet af biodiversitet synes at være 
knyttet til en bekymring for, at biodiversiteten kan komme 
under en kritisk grænse, som har ukendte men muligvis 
alvorlige konsekvenser for økosystemerne og dermed også 
for de afledte økosystemydelser. 
 
Ud over disse kategorier af brugsværdier knytter der sig 
også optionsværdier til biodiversitet. Optionsværdier er 
nytten af muligheden for i fremtiden at kunne anvende den 
biologiske mangfoldighed.  
 
Endelig omfatter ikke-brugsværdier testamentariske værdier 
og eksistensværdier. Testamentariske værdier er tilfredsstil-
lelsen ved at tilgodese fremtidige generationers velfærd, 
mens eksistensværdier er glæden ved at vide, at en given art 
eller naturtype findes, selvom man ikke direkte eller indi-
rekte selv “bruger” pågældende art. 
 
Nogle af værdierne af biodiversitet kan opfattes som en 
forsikringsværdi. Biodiversitet er således med til at sikre 
robustheden af økosystemer over for eventuelt kommende 
forandringer. Bevarelse af biodiversitet har også en værdi, 
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fordi den kan udnyttes til forskning i fremtiden og forebyg-
ger sygdomme i landbrugsafgrøder.  
 
Biodiversitet og markedsfejl 
 
En række af de afledte økosystemydelser fra naturen omsæt-
tes på markeder. Det gælder for flere af de direkte forbrugs-
ydelser som f.eks. varer produceret af landbruget. For disse 
ydelser vil markedet sende et signal til landmænd og andre 
producenter, som afspejler, hvor stor værdi forbrugerne 
tillægger disse produkter. Jagtrettigheder kan også sælges, 
og landmænd og skovejere vil derfor have en tilskyndelse til 
at sikre en levedygtig bestand af vildt.  
 
En stor del af økosystemydelserne ved biodiversitet handles 
imidlertid ikke, og der vil derfor ikke via markeder være 
tilstrækkelig tilskyndelse for private producenter til at 
levere disse ydelser. Overordnet er der tre markedsfejl, som 
i fravær af regulering kan lede til for lidt natur og biodiver-
sitet: 
 

• Produktionseksternaliteter 
• “Fælledens problem” (open acess eksternalitet) 
• Ydelsernes karakter af at være offentlige goder 

 
Positive produktionseksternaliteter findes f.eks. i forhold til 
biers bestøvning af blomster, som øger produktiviteten i 
landbruget. Et andet eksempel på en produktionsekster-
nalitet er, at mangfoldighed af afgrøder og forskellige 
genetiske varianter af disse afgrøder er vigtige i forhold til 
at bevare landbrugsproduktionens robusthed over for plan-
tesygdomme. Grundlæggende er der en afvejning mellem på 
den ene side at koncentrere landbrugsproduktionen på 
enkelte højtydende varianter af en afgrøde og på den anden 
side landbrugsproduktionens robusthed over for plante-
sygdomme. Hvis produktionen koncentreres på få varianter, 
vil det øge sandsynligheden for, at plantesygdomme spredes 
geografisk. Den enkelte landmand tager i sit valg af afgrøde 
ikke tilstrækkeligt hensyn til, at hans valg påvirker de andre 
landmænds risiko. Dette er en ægte produktionseksternali-
tet, jf. Brock og Xepapadeas (2003). Der er argumenteret 
for, at man som en forsikring bør bevare små, men levedyg-
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tige populationer af en lang række genetisk forskellige 
varianter af de forskellige afgrøder, selvom det privatøko-
nomiske afkast af at dyrke disse varianter er lille, jf. Weitz-
man (2000). 
 
For en del naturydelser er der fri adgang for alle. Dette 
såkaldte “fælledens problem” kan lede til overudnyttelse af 
naturydelsen, hvis der ikke iværksættes regulering til at 
begrænse udnyttelsen af naturressourcen, jf. Hardin (1968). 
Et eksempel på fælledens problem er udnyttelse af fiskebe-
stande på havet, som – i fravær af regulering – er tilgænge-
lige for alle. Den enkelte fisker kan ikke forventes at tage 
tilstrækkelig hensyn til, at hans fangster er med til at mind-
ske bestanden, hvilket mindsker udbyttet og hæver omkost-
ningen ved fangsten for andre fiskere. I sidste ende kan 
dette lede til uddøen af arter, hvis overfiskningen betyder, at 
bestanden kommer under et bæredygtigt niveau. 
 
Grundlæggende skyldes fælledens problem, at der ikke er 
etableret klare ejendomsrettigheder, eller at disse ejendoms-
rettigheder ikke kan håndhæves i praksis. Hvis der eksem-
pelvis var en enkelt ejer af fiskebestanden, ville denne have 
en interesse i at sikre, at der ikke foregik overfiskning, som 
kunne true bestanden. 
 
Nogle af de afledte ydelser fra biodiversitet har karakter af 
at være rene offentlige goder. Offentlige goder er karak-
teriseret ved, at brugen af godet ikke mindsker muligheden 
for, at andre bruger godet (dvs. er ikke-rivaliserende), og at 
det ikke er muligt at udelukke nogen fra at bruge godet (dvs. 
er ikke-ekskluderbart). Eksistensværdien for arter er et 
eksempel på et offentligt gode. At en person føler glæde ved 
at vide, at en given art eksisterer, udelukker ikke andre 
personer fra at føle samme glæde. Endvidere er det ikke 
muligt at udelukke nogen fra at føle glæde ved, at en given 
art eksisterer.11 Forsikringsværdien ved biodiversitet, som 
bl.a. dækker over diversitetens betydning for at sikre økosy-
 
11) Fælledens problem adskiller sig fra rene offentlige goder ved, at 

det vedrører goder, som er rivaliserende i forbrug eller produkti-
on, mens offentlige goder er ikke-rivaliserende. Fælledens pro-
blem og offentlige goder har det til fælles, at det ikke er muligt at 
udelukke andre fra at bruge godet. 
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stemers robusthed over for forandringer, har også karakter 
af offentligt gode. Lodsejerne kan ikke sælge disse afledte 
offentlige goder, og de har derfor ikke tilstrækkelig tilskyn-
delse til at bevare biodiversiteten. 
 
Flere af de ikke markedsomsatte økosystemydelser ved 
biodiversitet har grænseoverskridende karakter. Det gælder 
f.eks. for genpuljen til gavn for fremtidig forskning og 
sygdomskontrol i forhold til afgrøder. Andre ydelser har 
mere lokal karakter. Det gælder f.eks. bestøvning og diver-
sitetens bidrag til at øge værdien af friluftsliv. Andre ydelser 
fra biodiversitet indeholder en blanding af grænseoverskri-
dende og lokale eksternaliteter. Det gælder f.eks. for biodi-
versitetens betydning i forhold til at øge økosystemers 
funktionalitet og robusthed over for forandring, som indi-
rekte understøtter en række andre økosystemydelser. Nogle 
af disse er grænseoverskridende (CO2-binding), mens andre 
er mere lokale (naturens rensefunktioner og oversvømmel-
seskontrol mv.). Eksistensværdier indeholder formentlig en 
blanding af globale og lokale værdier. Mange finder det 
således vigtigt at beskytte arter, som ikke findes i Danmark 
(f.eks. panda og næsehorn), men der er formentlig også 
mange, som mener, at der bør gøres en særlig indsats for at 
bevare nationale arter eller arter, som kulturhistorisk har 
haft særlig betydning i Danmark (f.eks. storken). 
 
Tab af biodiversitet har ofte karakter af at være irreversibel. 
Hvis en art udryddes på globalt plan, er det ikke muligt at 
genskabe den pågældende art. Ud fra en national synsvinkel 
er tab af nogle typer af biodiversitet dog ikke irreversibel. 
Selvom en art forsvinder lokalt eller nationalt, vil det i 
nogle tilfælde være muligt at genindføre arten, hvis arten 
sikres de rette livsbetingelser. Mange arter vil det dog være 
svært at reetablere nationalt. Det gælder, hvis klimaændrin-
ger eller andre udefra kommende forhold betyder, at de 
pågældende arters levesteder ikke længere er naturligt 
forekommende i Danmark.  
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Hvis brug af en irreversibel ressource er på et ikke bæredyg-
tigt niveau, eller man kommer tæt på en kritisk undergrænse 
for ressourcen, så bør den samfundsøkonomiske værdi for 
godet afspejle dette. Dette betyder, at værdien af et gode 
vokser, når beholdningen kommer tættere på den kritiske 
undergrænse. Omkostningerne ved at komme tæt på det 
bæredygtige niveau for arter eller naturtyper afhænger i 
sidste ende af, hvor svært eller let det er at erstatte de afled-
te økosystemydelser fra pågældende arter eller naturtyper 
med producerede ydelser. Arter eller naturtyper, som i 
sidste ende har lille betydning for mennesket, eller hvor det 
er nemt at tilvejebringe de afledte økosystemydelser, skal 
ikke tillægges særlig høj værdi, selvom man er kommet tæt 
på en kritisk undergrænse. Hvis der omvendt er tale om 
arter eller natur, som er svære at substituere med andre 
goder eller produktionsfaktorer, så er omkostningen ved at 
komme tæt på en kritisk undergrænse høj. For helt unikke 
naturgoder, som er vigtige for mennesket og som ikke kan 
erstattes af andre goder, er omkostningen meget høj. For 
unikke naturgoder er det derfor relevant at anvende under-
grænser, som pågældende type af naturgode ikke må kom-
me under, jf. f.eks. Bateman mfl. (2011c). 
 
Værdien af nogle økosystemydelser relateret til biodiversitet 
er svære at opgøre. Det er f.eks. usikkert, hvad ændringer i 
biodiversiteten konkret betyder for opretholdelsen af økosy-
stemers funktionalitet og stabilitet. Der kan også være 
usikkerhed om den fremtidige værdi af biodiversiteten, som 
på sigt påvirkes af f.eks. klimaændringer og teknologisk 
udvikling. Teknologisk udvikling i form af genteknologi og 
genbanker kan også påvirke værdien af at have en stor 
naturligt forekommende videnskapital i form af mangfol-
dighed af gener i naturen. 
 
Der er således usikkerhed om den fremtidige værdi af 
biodiversiteten. Ligeledes er der usikkerhed om, hvordan 
ændringer i biodiversiteten påvirker naturens funktionsmå-
de, f.eks. hvorvidt der er “tipping points”, hvor en lille 
ændring i biodiversiteten vil have stor betydning for et 
økosystem. Beslutningstagerne står således over for at 
skulle træffe beslutninger, hvis konsekvenser ikke er kendte 
med sikkerhed. Da biodiversitet er kendetegnet ved irrever-
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sibilitet, kan der argumenteres for at anvende et forsigtig-
hedsprincip, som tilsiger en høj grad af beskyttelse af typer 
af biodiversitet, som det potentielt vil være forbundet med 
meget store omkostninger at miste.12 Forsigtighedsprincip-
pet er således berettiget i forbindelse med beslutninger, hvis 
konsekvenser er kendetegnet ved, at der både er usikkerhed 
og irreversibilitet, jf. Arrow og Fisher (1974) samt Dasgupta 
(1982). 
 
Niveau og prioritering af beskyttelsen af biodiversitet 
 
I det følgende diskuteres, hvordan man kan fastlægge et 
hensigtsmæssigt niveau for beskyttelse af biodiversitet, og 
hvordan indsatsen kan prioriteres. 
 
Som beskrevet ovenfor er der en række markedsfejl knyttet 
til biodiversitet, som medfører, at private økonomiske 
aktører ikke af sig selv kan forventes at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt niveau af biodiversitet. Dette er illustreret i 
boks II.4. 
 
Beskrivelsen af værdien af biodiversitet har været relativ 
generel og har ikke forholdt sig til specifikke former for 
biodiversitet. Biodiversitet kan bl.a. opgøres som diversitet i 
naturområder/økosystemer, diversitet i arter og diversitet i 
gener. I det følgende ses nærmere på hvilke kriterier, der 
kan lægges til grund for indsatsen, hvis man fokuserer på 
biodiversitet målt som antallet af arter. 
 
  

 
12) Det vil dog ikke være hensigtsmæssigt at anvende forsigtigheds-

princippet som argument for, at ingen elementer af biodiversitet 
må forringes under nogen omstændigheder. I yderste konsekvens 
indebærer dette, at det kan være nødvendigt at bruge alle tilgæn-
gelige ressourcer på at undgå forringelser af biodiversiteten, dvs. 
at sikring af biodiversiteten helt kan undgå samfundsøkonomisk 
prioritering. Da det er omkostningsfuldt at udelade områder fra 
prioritering, er det vigtigt at identificere og afgrænse de typer 
biodiversitet, som det potentielt er forbundet med meget store 
omkostninger at miste. 
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Boks II.4 Optimalt niveau for beskyttelse af biodiversiteten 

Boksen giver en grafisk illustration af udbud og efterspørgsel efter de afledte 
ydelser fra biodiversitet. Således er den vandrette akse i figur A niveauet af biodi-
versitet, mens den lodrette akse er de samfundsøkonomiske gevinster og omkost-
ninger. I figuren er den stiplede linje (DB,MIM) den samlede efterspørgsel efter 
biodiversitetsydelser, både markedsomsatte og ikke markedsomsatte. Efterspørg-
selskurven er udtryk for den marginale betalingsvilje for økosystemydelser. Den 
tynder optrukne kurve (DB,M) er efterspørgselskurven for delmængden af mar-
kedsomsatte biodiversitetsydelser. Forskellen mellem DB,MIM og DB,M er udtryk for 
markedsfejlen relateret til manglen på markeder for nogle af biodiversitetsydel-
serne. 
 
Grundlæggende ligner efterspørgselskurven efter økosystemydelser andre efter-
spørgselskurver, men den adskiller sig dog ved, at der antages at være en kritisk 
undergrænse for niveauet af biodiversitet (BMIN). Under denne grænse kan livet 
ikke eksistere, som det har gjort før, dvs. naturens generelle tilstand er så dårlig, at 
den ikke understøtter livet på jorden. Hvis niveauet for biodiversiteten er tæt på 
den kritiske undergrænse, vil den samfundsmæssige værdi af en stigning i biodi-
versiteten være meget høj. 

 
Figur A Optimalt niveau for biodiversiteten 
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Kilde: Gengivet fra Pearce (2007). 
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Boks II.4 Optimalt niveau for beskyttelse af biodiversiteten, fortsat 

Den marginale samfundsøkonomiske omkostning ved øget biodiversitet er givet 
ved den optrukne MCB-kurve. Den samfundsøkonomiske omkostning ved øget 
biodiversitet består af omkostningen ved alternativ anvendelse af arealet (f.eks. til 
landbrugsproduktion) og af plejeomkostninger. Det optimale niveau for biodiver-
siteten er givet ved BOPT, som er det niveau af biodiversitet, hvor udbuds- og ef-
terspørgselskurverne skærer hinanden. Uden regulering vil der være et lavere 
niveau for biodiversitet svarende til BM, dvs. hvor udbudskurven (MCB) skærer 
efterspørgslen efter markedsomsat biodiversitet (DB,M). For niveauer af biodiver-
sitet højere end BOPT er værdien af øget biodiversitet mindre end omkostningen 
ved øget diversitet. Ved et niveau af biodiversitet under BOPT er gevinsten ved 
øget biodiversitet højere end omkostningen ved øget biodiversitet.a 
 
Den samlede værdi af hele biodiversiteten er enten udefineret eller uendelig af-
hængig af, hvilken fortolkning man laver for nytten af biodiversitet under den 
kritiske grænse BMIN. Pearce (2007) argumenterer dog for, at det ikke giver me-
ning af lægge en nyttemæssig betragtning for niveauer af biodiversitet under 
BMIN, da der under dette niveau for biodiversiteten ikke er nogen tilbage til at 
efterspørge godet. Det samme gælder naturligvis ikke i forhold til små ændringer i 
biodiversiteten, så længe man ikke kommer under BMIN. 
 

   a)     Da tab af biodiversitet ofte er irreversibel, skal beskrivelsen af omkostningskurven tolkes 
forsigtigt. MC-kurven skal tolkes som omkostningen ved alternative niveauer af biodiversitet 
– ikke en kurve man kan bevæge sig op og ned af fra periode til periode. 

 

 
I en klassisk artikel om Noahs ark søger Weitzman at besva-
re spørgsmålet om, hvilke arter der bør prioriteres højest. 
Udgangspunktet for modellen er, at man for en given bud-
getbegrænsning skal udvælge de arter, som det er mest 
fornuftigt at beskytte. I modellen symboliserer arken bud-
getbegrænsningen – arken blev bygget for lille, og der er 
derfor ikke plads til alle arter. Noah er den samfundsøko-
nomiske planlægger, der skal vælge, hvilke arter der får lov 
at gå ombord på arken, jf. Weitzman (1998). 
 
I Noahs ark-modellen er nytten af hver art beskrevet ved to 
bidrag. Det første bidrag er den direkte nytte, arter har for 
mennesket. Det andet bidrag er, hvor forskellig eller unik en 
given arts gener er i forhold til andre arter. Intuitionen i 
forhold til det sidste er, at man får diversitet (i generne), 

Hvilke arter skal 
Noah tage med på 
arken? 

Nytten af de 
forskellige arter 



 

 189

II.5 Markedsfejl, regulering og virkemidler

hvis man vælger to arter, som genetisk er meget langt fra 
hinanden. 
 
Hvorvidt der skal gøres en indsats for en given art, afhæn-
ger ikke kun af nytten af arten. Det er også afgørende, hvor 
meget en given beskyttelsesindsats mindsker risikoen for, at 
arten uddør. Det betyder ikke meget for den fremtidige 
biologiske mangfoldighed, hvis man gør en indsats for at 
beskytte arter, som med stor sandsynlighed alligevel uddør. 
Med en given budgetbegrænsning bør beskyttelsesindsatsen 
derfor være for arter, hvor omkostningen ved at forøge 
overlevelsessandsynligheden er lille i forhold til den forven-
tede værdi af arterne. 
 
En målsætning om at bremse tilbagegangen i biodiversitet 
udmøntes ofte ved at gøre en særlig indsats for de mest 
truede arter. Noahs ark-modellen støtter ikke ubetinget, at 
de mest truede arter skal prioriteres højt fremfor mindre 
truede arter. Modellen tilsiger, at det kun er fornuftigt at 
prioritere de mest truede arter, hvis de har en høj værdi for 
mennesket, og hvis det er relativt billigt at øge overlevelses-
sandsynligheden for de mest truede arter sammenlignet med 
mindre truede arter. Dette er næppe tilfældet, da der for-
mentlig skal laves en større indsats for at give en effektiv 
beskyttelse for truede arter sammenlignet med ikke-truede 
arter. 
 
En prioritering af indsatsen i forhold til forskellige arter bør 
ideelt set basere sig på viden om, hvordan forskellige ind-
satser konkret forbedrer sandsynligheden for, at de forskel-
lige arter overlever. Ofte mangler dog præcis viden om 
dette, jf. Lund og Rahbek (2000). Det gør det svært præcist 
at beregne rangordningen af arter ud fra Noahs ark-
modellen. 
 
Sandsynligheden for, at en art overlever, eller at en given indsats 
har en effekt for en bestemt art, kan ændre sig over tid på grund 
af forhold, som er uden for dansk kontrol. For eksempel vil 
temperaturstigninger medføre, at levevilkårene for nogle arter 
forværres, mens de forbedres for andre arter. Løbende kommer 
der derfor nye arter, som ikke tidligere har kunnet trives i Dan-
mark, mens andre arter fortrækker til egne uden for Danmark. 
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Grundlæggende rejser dette spørgsmålet om, hvorvidt 
indsatsen skal fokusere på at beskytte de truede arter, eller 
på at skabe gode forudsætninger for at nye arter kan trives. 
En naturbeskyttelsesindsats med en given budgetbegræns-
ning vil kunne lede til en højere diversitet målt som antallet 
af arter, hvis indsatsen retter sig mod både indenlandske 
arter og potentielt nye arter, sammenlignet med en indsats 
som kun retter sig mod nuværende indenlandske arter, jf. 
Strange mfl. (2011). 
 
Der kan dog argumenteres for, at befolkningen vægter 
beskyttelse af kendte nationale arter højere end beskyttelse 
af indvandrende arter. I så fald kan det være hensigtsmæs-
sigt at fokusere indsatsen på de nationale arter, selvom det 
ikke sikrer et lige så stort antal arter, som hvis indsatsen 
også havde inddraget hensyn til potentielt indvandrende 
arter. En enkelt empirisk undersøgelse peger i retning af, at 
den danske befolkning har en højere betalingsvillighed for 
at beskytte indenlandske arter sammenlignet med potentielt 
indvandrende arter, jf. Lundhede mfl. (2011). 
 
Der er truffet internationale aftaler om beskyttelse af biodi-
versiteten. Det er derfor naturlig at overveje, på hvilket 
geografisk niveau beslutningen om indsatsen skal foregå. 
Som udgangspunkt er det hensigtsmæssigt, at et enkelt land 
selv træffer bestemmelse om sin indsats, hvis de afledte 
gevinster ved biodiversitet er nationalt afgrænsede. For 
økosystemydelser, hvor gevinsterne er grænseoverskriden-
de, er det hensigtsmæssigt med internationale aftaler for at 
undgå freeriding, dvs. at nogle nationer kan nyde godt af 
andres indsats for biodiversitet uden selv at bidrage. Som 
beskrevet tidligere består de ikke-markedsomsatte økosy-
stemydelser ved biodiversitet af en blanding af grænseover-
skridende og lokale ydelser. I forhold til eksistensværdier er 
der nogle arter, hvor der er udpræget nationale følelser 
involveret. Det gælder f.eks. storken, som er truet i Dan-
mark, men som er almindelig i andre europæiske lande. 
Dette tilsiger, at det kan være hensigtsmæssigt at prioritere 
en national indsats for udvalgte arter, selvom det måske er 
billigere at sikre bestandene i andre lande. 
 
 

Fokus på 
eksisterende eller 
nye arter 

Indenlandske arter 
tillægges højere 
værdi end mulige 
indvandrende arter 

Internationale 
aftaler kan 
mindske freeriding 
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Virkemidler 
 
Der anvendes verden over en række forskellige virkemidler 
til at beskytte biodiversiteten i form af f.eks. arealbeskyttel-
se og tilskud til naturpleje, jf. afsnit II.4. I udlandet bruges i 
stigende grad auktioner i forbindelse med udbetaling af 
subsidier til naturbeskyttelse, men auktioner anvendes ikke 
herhjemme. I det følgende beskrives fordele og ulemper ved 
forskellige virkemidler.  
 
Overordnet kan der skelnes mellem tre grupper af virkemid-
ler til beskyttelse og fremme af biodiversitet. Det er direkte 
regulering, økonomiske virkemidler og tilvejebringelse af 
information mv., jf. tabel II.5. 
 
Direkte regulering består bl.a. af forbud mod jagt på be-
stemte arter samt beskyttelse af levesteder og særlige øko-
systemer, f.eks. ved fredning. Det kan også være krav om 
benyttelse af bestemte teknologier eller kvoter for jagt og 
fiskeri. Økonomiske instrumenter består bl.a. af afgifter på 
brugen af stoffer, som belaster biodiversiteten, og subsidier 
til aktiviteter, som tilgodeser biodiversiteten. 
 
Information virker ved at gøre det nemmere for miljøbevid-
ste producenter og forbrugere at træffe de “rigtige” valg. 
Det kan være information til producenter om mere miljø-
venlige teknologier eller mærkning af miljøvenlige produk-
ter. Der bruges forskellige miljørelaterede mærker i Dan-
mark, som f.eks. det nordiske Svane-mærke, EU-
blomstermærket og FSC-mærket for bæredygtig skovdrift, 
som også omfatter hensyn til dyre- og planteliv. 
 
 

 

 

Fordele og ulemper 
ved forskellige 
virkemidler 

Tre hovedtyper af 
virkemidler 

Direkte regulering 
og økonomiske 
instrumenter 

Information 
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Tabel II.5 Oversigt over virkemidler til at beskytte biodiversitet 
Direkte  
regulering 

Økonomiske  
Instrumenter 

Information 

Afgifter/subsidier Mærkningsordninger Forbud mod/restriktioner på brug 
af bestemte områder  
(fredning og anden beskyttelse) 

Betaling for  
økosystemydelser 

Information om miljø-
venlig teknologi 

Fredning af dyr og forbud mod 
handel 

Skabe markeder og  
ejendomsrettigheder 

 

Standarder, f.eks. brug af  
bestemte teknologier 

Fjerne forvridende  
subsidier 

 

 

Kilde: Gengivet fra OECD (2010). 
 

 
 
Der er generelt en række fordele ved økonomiske instru-
menter sammenlignet med direkte regulering. Økonomisk 
regulering, f.eks. i form af miljøafgifter på udledninger som 
skader biodiversiteten, vil i nogle tilfælde være mere om-
kostningseffektiv end direkte regulering. Fordelen ved 
økonomiske virkemidler er, at de både på kort sigt og på 
lang sigt giver et incitament til at mindske den negative 
påvirkning, så reduktionen foretages af de producenter eller 
forbrugere, der har de laveste reduktionsomkostninger. 
Derfor betegnes økonomiske virkemidler ofte som mere 
fleksible instrumenter end påbud og kvantitativ regulering. 
 
Fordelen ved de fleksible markedsbaserede instrumenter er 
imidlertid betinget af, at der er flere aktører, der kan levere 
et givent miljøgode. Et skoleeksempel på en velfungerende 
markedsmekanisme inden for miljøregulering er handelen 
med CO2-kvoter i EU. Der er mange udledere, der kan 
foretage CO2-reduktioner. Disse reduktioner er perfekte 
substitutter, da det er lige meget, hvor reduktionen foregår. 
Markedsbaserede instrumenter fungerer således bedst, hvis 
der er flere “udbydere” af handlinger, der fremmer en given 
miljømålsætning. I forhold til at opnå en målsætning for 
naturbeskyttelse vil økonomiske instrumenter være mest 
velegnede, når der er mange lodsejere, som kan levere den 
ydelse, som sikrer naturbeskyttelsen. Der skal således være 
fleksibilitet mellem forskelle lodsejere – dvs. de konkrete 
naturområder – som kan udvælges for at realisere den givne 

Generelle fordele 
ved økonomiske 
instrumenter 

Især når mange 
aktører kan levere 
en miljøforbedring  
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målsætning. I nogle tilfælde vil der imidlertid være meget 
lille eller ingen fleksibilitet mellem områder til naturbeskyt-
telse. Hvis der f.eks. kun findes et unikt (privat ejet) natur-
område, som har en meget høj værdi, er det vanskeligt at 
anvende fleksible økonomiske virkemidler.13 Her vil for-
handling mellem lodsejer og offentlig myndighed eller 
direkte regulering være mere effektivt. En udvidet diskussi-
on af fordele og begrænsninger ved økonomiske virkemid-
ler kan f.eks. findes i kapitlet om grønne afgifter i De Øko-
nomiske Råd (2009). 
 
Betaling for økosystemydelser 
 
I løbet af det sidste årti har begrebet betaling-for-
økosystemydelser (Payment for Ecosystem Services) vundet 
indpas. Betaling-for-økosystemydelser (BØY) betegnes ofte 
som et nyt virkemiddel inden for naturbeskyttelse. Selvom 
betegnelsen er relativt ny, så anvendes forskellige varianter 
af BØY i praksis i mange lande, jf. OECD (2010). BØY 
defineres som en frivillig aftale mellem en sælger og en 
køber over en veldefineret miljøydelse, hvor betalingen er 
betinget af levering af ydelsen. Ofte er køberen af miljø-
ydelsen den offentlige sektor. I så fald svarer BØY grund-
læggende til et subsidie, jf. Engel mfl. (2008). Hensigten 
med subsidiet er at få lodsejere til at producere et offentlige 
gode, f.eks. beskyttelse af en sjælden art, som de ellers ikke 
ville have noget incitament til at producere.14  
 
Ydelsen i BØY kan enten være defineret som den endelige 
økosystemydelse (f.eks. beskyttelse/overlevelse af en art) 
eller som den indsats, som lodsejeren skal foretage for at 
tilvejebringe ydelsen (f.eks. en given form for miljøvenlig 
drift). Der er fordele og ulemper ved begge måder at define-
re ydelsen på. 
 

 
13) Eksempler på unikke naturområder er Dyrehaven og Råbjerg 

Mile, som dog begge er offentligt ejet.  

14) Der findes dog også brugerbetalte BØY, som ikke direkte har 
karakter af subsidie, jf. Engel mfl. (2008) og OECD (2010). I re-
lation til biodiversitet er det dog især offentligt finansieret BØY, 
som er relevante. 

Definition af 
betaling for 
økosystemydelser 

Ydelsen kan måles 
ved indsats eller 
effekt 
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Hvis ydelsen er defineret ved lodsejerens indsats, har lods-
ejeren ikke noget incitament til at optimere eller produktud-
vikle sin indsats med henblik på at øge den endelige mæng-
de af økosystemydelsen. Der er således en risiko for, at 
lodsejeren kun gør det nødvendige for at leve op til aftalens 
bogstav, men ikke det bedste for at leve op til aftalens ånd. 
 
Ydelsen kan i stedet defineres som levering af den endelige 
økosystemydelse. Levering af en økosystemydelse afhænger 
imidlertid ofte af forhold, som den enkelte lodsejer ikke har 
kontrol over, f.eks. sygdomme, ekstreme vejrforhold eller 
invasive arter. Dette vil påføre lodsejeren en risiko. I kom-
bination med lodsejernes risikoaversion vil dette betyde, at 
lodsejeren kun vil påtage sig opgaven mod et forholdsvis 
højt subsidie. Det kan gøre den samlede udgift ved beskyt-
telsen uforholdsmæssig dyr. 
 
Muligheden for at overvåge lodsejernes indsats eller leve-
ring af økosystemydelsen vil også have indflydelse på, 
hvorvidt ydelsen bør defineres ud fra indsats eller levering 
af en økosystemydelse. Kan levering af økosystemydelsen 
ikke kontrolleres, må aftalen nødvendigvis baseres på 
lodsejernes indsats. Generelt anbefaler OECD, at ydelsen så 
vidt muligt defineres som en endelig økosystemydelse, jf. 
OECD (2010). Mange tidligere aftaler om BØY synes dog 
at være baseret på levering af en bestemt indsats, jf. Latacz-
Lohmann og Schilizzi (2005). 
 
Subsidier og auktioner 
 
Der kan være nogle uhensigtsmæssige effekter ved subsidi-
er sammenlignet med afgifter. Således øger et subsidie til 
f.eks. miljøvenlig landbrugsdrift isoleret set afkastet ved at 
drive landbrug sammenlignet med afkastet i andre sektorer. 
Et subsidie kan således lede til, at et miljøbelastende er-
hverv bliver for stort sammenlignet med en situation, hvor 
reguleringen foregår via afgifter, jf. Baumol og Oates 
(1988). 
 
Ved fastlæggelse af størrelsen af et subsidie er det et grund-
læggende problem, at den offentlige myndighed ikke har 
fuld information om lodsejerens omkostning ved at udføre 

Ulemper ved at 
opgøre ydelsen  
ved indsats 

Ulemper ved at 
opgøre ydelsen  
ved effekt på 
økosystemydelse 

Mulighed for at 
overvåge indsats 
eller effekt 

Forvridende 
effekter ved 
subsidier 

Subsidier med 
asymmetrisk 
information 
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en bestemt indsats, der gavner biodiversiteten. Dermed er 
der en risiko for, at der gives et højere subsidie end nødven-
digt for at få lodsejerne til at udføre indsatsen. En hensigts-
mæssig udforming af BØY skal tage højde for problemet 
med asymmetrisk information, dvs. at lodsejeren har bedre 
information om den samlede omkostning ved tiltag end den 
offentlige myndighed. Udbetaling af subsidier er ikke 
ensbetydende med en samfundsøkonomisk omkostning, da 
subsidier har karakter af omfordeling. For en miljømyndig-
hed med en given budgetbegrænsning er det dog vigtigt at 
overveje, hvordan den størst mulige miljøgevinst kan opnås 
inden for det givne budget. 
 
Der kan anvendes forskellige tilgange til at afhjælpe pro-
blemet med asymmetrisk information. Der vil ofte være 
geografiske forskelle i omkostningen relateret til jordbunds-
forhold mv. Derudover kan det være, at den enkelte lodsejer 
foretrækker bestemte afgrøder eller produktionsformer. 
Nogle lodsejere har f.eks. selv en tilfredsstillelse ved miljø-
venlig drift. Disse forhold kan øge eller mindske lodsejere-
rens samlede omkostning i forhold til rene driftsøkonomiske 
beregninger ved at sælge økosystemydelser. Dette bidrager 
også til at give forskelle i den mindste pris, som lodsejeren 
er villig til at acceptere for at levere en given økosystem-
ydelse (reservationsprisen). 
 
En mulighed er, at den offentlige myndighed lader det 
tilbudte subsidie afhænge af jordbundsforhold og andre 
observerede forskelle, som påvirker omkostningen for 
lodsejerne. Dette vil dog kun kunne tage højde for de fakti-
ske produktionstab og andre omkostninger, men ikke for at 
lodsejerne har forskellige præferencer for bestemte afgrøder 
eller driftsformer. 
 
En anden tilgang er såkaldte omvendte auktioner (inverse 
auctions), hvor potentielle udbydere af en given økosystem-
ydelse kan byde ind med den mindste betaling, de hver især  

Offentlig 
myndighed kan 
ikke observere 
reservationspriser 

Beregnede 
omkostninger ved 
tiltag kun indikator 

Auktioner kan 
afsløre lodsejernes 
reservationspriser 
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er villige til at acceptere for at levere ydelsen.15 Hensigten 
med en sådan auktion er at få afsløret de enkelte lodsejeres 
reservationspris, således at den offentlige myndighed kan 
minimere de samlede samfundsøkonomiske omkostninger. 
Boks II.5 giver eksempler på brugen af auktioner fra for-
skellige dele af verden i forbindelse med naturbeskyttelse 
eller fremme af biodiversitet. 
  
Brugen af auktioner inden for naturbeskyttelse begyndte at 
vinde indpas i praktisk naturforvaltning allerede i 
1990’erne, jf. f.eks. Latacz-Lohmann og Hamsvoort (1997). 
Siden har auktioner for naturbeskyttelse og økosystemydel-
ser været anvendt i en række lande, og der er eksempler på, 
at auktioner har mindsket omkostningerne ved naturbeskyt-
telse ganske betragteligt, jf. OECD (2010) og Latacz-
Lohmann og Schilizzi (2005). OECD anbefaler på den 
baggrund at øge brugen af auktioner i naturbeskyttelsen. 
 
Auktioner kan foretages i forbindelse med naturbeskyttelse 
mv., hvor der er samme gevinst, men varierende omkost-
ninger ved at beskytte forskellige områder. Når der er 
forskelle i gevinsten ved tiltaget, er det hensigtsmæssigt at 
opstillet en form for “gevinstindeks”, der kan sammenligne 
gevinsten ved at lave en indsats i forskellige områder. Dette 
indeks kan fokusere på mål for biodiversiteten alene, men 
kan også medtage andre økosystemydelser, som forventes at 
blive påvirkede. Ideelt set skal vægtningen af de forskellige 
økosystemydelser svare til den samfundsøkonomiske ge-
vinst ved de forskellige ydelser, således at indekset svarer til 
et mål for den samfundsøkonomiske værdi.16 Da den sam-
fundsøkonomiske værdi ved nogle økosystemydelser i 
praksis er svær at måle, anvendes ofte simplere indeks 
delvist baseret på ekspertvurderinger af vigtigheden af 
forskellige ydelser.  

 
15) I Danmark bruges sådanne auktioner f.eks. i forbindelse med 

havvindmølleparker, hvor udbydere kommer med bud på den pris 
på vindkraft, de skal garanteres for at investere og drive en hav-
vindmølle på en given lokalitet. 

16) Indekset behøver ikke at være i monetære enheder, men skal 
afspejle den/de miljømæssige gevinster relateret til den miljømål-
sætning, der ønskes realiseret gennem auktionen. 

Auktioner kan 
mindske 
omkostninger 

Mål for effekt på 
biodiversitet og 
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Boks II.5 Eksempler på auktioner inden for naturbeskyttelse 

Conservation Reserve Program i USA er formentlig det længst varende og også 
det mest omfattende naturbeskyttelsesprogram, som gør brug af auktioner. Formå-
let med programmet er at beskytte miljømæssigt følsomme områder gennem brak-
lægningsordninger. Programmet startede tilbage i 1985. I 2010 var knap 10 pct. af 
hele USA’s landbrugsareal braklagt via programmet, heraf er over 80 pct. af area-
let udvalgt på baggrund af auktioner. Udgifterne til programmet var i 2010 på ca. 
10 mia. kr. Udvælgelsen af områder er baseret på et indeks for gevinster, som er 
beregnet ud fra en sammenvejning af fem hovedkategorier af miljøgevinster: 
Dyre- og planteliv (biodiversitet), vandkvalitet, erosion, ekstra langsigtede miljø-
gevinster og luftforurening.  
 
Det australske program, Victorian BushTender har til hensigt at øge biodiversite-
ten og især den naturlige australske “bush” vegetation. Der blev gennemført auk-
tionsrunder i 2001 og 2002-03 med et samlet budget på ca. 6 mio. kr. Udvælgel-
sen af bud blev baseret på en beregning af gevinster (ud fra et gevinstindeks) delt 
med budstørrelse. I alt deltog 149 lodsejere i auktionen. Af disse blev 106 tilbudt 
en kontrakt, hvoraf de fleste indgik en aftale (97 pct.). Medio 2005 var omkring 
95 pct. af aftalerne overholdt. Beregninger viser, at man med et fast subsidie for 
den samme udgift ville have opnået en 25-30 pct. lavere gevinst. 
 
Woodland Grant Scheme i Skotland gennemførte i 2002 en auktion for skovrejs-
ningsprojekter i to forskelle egne i landet. Gevinstindeks for de indbudte skov-
rejsningsprojekter blev bl.a. baseret på mulighed for dyreliv og habitatkvalitet, 
rekreation, træproduktion mv. I alt blev indgivet 377 ansøgninger, hvoraf godt 
halvdelen blev udvalgt. Den samlede udgift til programmet var ca. 160 mio. kr. 
for skovrejsning på over 5.000 ha. En evaluering af programmet fandt, at udgif-
terne til skovrejsningen ville have været 33-36 pct. højere, hvis skovrejsningen 
skulle være opnået ved hjælp af et fast subsidie pr. ha. 
 
En nærmere beskrivelse af disse og andre auktioner i forbindelse med naturbe-
skyttelse kan findes i OECD (2010), Groth (2009) og Latacz-Lohmann og Schi-
lizzi (2005). Ofte beregnes det, hvor meget den samlede udbetaling skulle stige, 
hvis samme miljøgevinst skulle nås med et fast subsidie i stedet for de indgivne 
bud. Der er et stort spænd i merudgiften, som går fra ca. 20 pct. til flere hundrede 
pct. Dette peger i retning af, at der er en rimelig stor gevinst ved at bruge auktio-
ner sammenlignet med et ensartet subsidie. 
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I praksis anvendes ofte et subsidie af en fast størrelse pr. ha 
til forskellige naturbeskyttelsesindsatser i stedet for en 
auktion. Et fast subsidie er et godt virkemiddel, når der ikke 
er variation i lodsejernes reservationspriser, jf. tabel II.6. 
Når der er variation i reservationspriserne ved indsatserne, 
vil en auktion, der afdækker forskellen i reservationspriser-
ne, være et mere omkostningseffektivt virkemiddel. Hvis 
der er variation i miljøgevinsterne, kan udvælgelsen af 
lodsejere ske på baggrund af indekset for gevinsterne, dvs. 
til at udpege de områder, hvor der kan opnås de højeste 
gevinster i forhold til lodsejernes bud. I praksis vil der 
normalt være variationer både i de forskellige lodsejeres 
reservationspriser og i gevinsterne ved at lave tiltag i for-
skellige områder. Derfor vil et fast subsidie pr. ha typisk 
ikke være et hensigtsmæssigt instrument. 
 
Problemet med et fast subsidie er, at det kan give et for højt 
subsidie til nogle lodsejere, samtidig med at subsidiet kan 
være for lille til at få andre lodsejere til at deltage, selvom 
gevinsten ved at medtage disse lodsejere er stor. 
 
 

Tabel II.6 Instrumentvalg givet variation i miljøgevinst og reservationspris 
  Ens gevinst ved miljø og 

biodiversitet 
Varierende gevinst ved 
miljø og biodiversitet 

 
Ens reservationspris 

 Fast, ensartet subsidie 
 

Ikke nødvendigt at 
prioritere områder 

Fast, ensartet subsidie 
 

Prioritere områder med 
højeste gevinster pr. ha. 

 
Varierende  
reservationspris 

 Auktion for at afdække 
reservationspriser 

 
Prioritere områder med 
laveste budpriser pr. ha 

Auktion for at afdække 
reservationspriser 

 
Prioritere områder med 

højeste gevinst pr. budpris 
 

Kilde: Reesen mfl. (2011). 
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En auktion kan kun afsløre lodsejernes reservationspriser, 
hvis der er mange deltagere i auktionen. Derfor vil en 
auktion ikke være et godt virkemiddel til at beskytte helt 
unikke naturgoder, som der kun er få eller måske blot en 
enkelt udbyder af. Auktioner for naturbeskyttelse forudsæt-
ter, at der er substitution mellem de forskellige områder, så 
et relativt billigt område (i forhold til gevinsten i biodiversi-
tet) kan vælges frem for et relativt dyrt område.  
 
Ikke-frivillige virkemidler 
 
Betaling for økosystemydelser i form af subsidier (faste 
eller differentierede) har karakter af at være et frivilligt 
hjælpemiddel, som den enkelte lodsejer kan vælge at delta-
ge i eller lade være med at tage imod. I modsætning til dette 
er direkte regulering, som f.eks. fredning, en ikke-frivillig 
ordning. Fredninger gives med kompensation, men for 
nogle arealbegrænsninger, f.eks. §3-områderne, gives ikke 
kompensation. Fredning med kompensation minder om et 
fast subsidie, dog med den afgørende forskel, at lodsejeren 
ikke kan undlade at indgå en aftale, hvis kompensationen er 
mindre end reservationsprisen. I nogle tilfælde kan en 
fredning således lede til overkompensation, mens det i 
andre tilfælde vil påføre lodsejeren et tab. En fredning uden 
kompensation vil altid stille lodsejeren dårligere. 
 
Kompensation (og brugen af subsidie frem for fredning 
uden kompensation) er på kort sigt bestemt af hensyn til 
rimelighed og fordelingsmæssige hensyn. Der kan dog på 
længere sigt være egentlige velfærdstab ved brug af sådanne 
instrumenter. Fratagelse af ejendomsretten (helt eller del-
vist) kan, hvis det bruges i stor udstrækning, gøre andre 
lodsejere usikre på deres fremtidige ejendomsret. Denne 
usikkerhed kan have nogle uhensigtsmæssige langsigtede 
effekter i forhold til at mindske incitamentet til at investere i 
jorden og udføre tiltag, der øger jordens værdi. 
 
 
 
 
 
 

Unikke naturgoder 
ikke velegnede til 
auktioner  

Direkte regulering  

Uheldige 
dynamiske effekter 
ved ikke-frivillige 
virkemidler 
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Sammenfatning 
 
Biodiversitet giver anledning til en række værdier for men-
nesker. Der er imidlertid en række markedsfejl knyttet til 
biodiversitet, som medfører, at private aktører ikke af sig 
selv vil sikre en tilstrækkelig beskyttelse af biodiversiteten. 
 
Der er usikkerhed om den fremtidige værdi af biodiversitet, 
ligesom tab af biodiversitet på globalt plan har karakter af at 
være irreversibel. Dette tilsiger brug af et forsigtighedsprin-
cip, dvs. en relativ høj beskyttelse af biodiversitet. Brug af 
forsigtighedsprincippet er imidlertid ikke ensbetydende 
med, at ingen dele af biodiversiteten må forringes under 
nogen omstændigheder. Fordele ved at beskytte biodiversi-
tet bør afvejes med omkostningen. 
 
Hvis indsatsen for beskyttelse af arter skal prioriteres, bør 
indsatsen rettes mod beskyttelse af arter, hvor indsatsen har 
en stor effekt på sandsynligheden for, at arterne bevares på 
langt sigt under hensyntagen til f.eks. klimaforandringer og 
andre langsigtede ændringer i levevilkårene. Prioritering af 
indsatsen bør også afspejle den brugs- og ikke-brugsværdi, 
som forskellige arter har for mennesket. Givet der skal 
foretages en prioritering, er det næppe hensigtsmæssigt at 
fokusere indsatsen mod de truede arter, hvor en stor indsats 
måske kun har relativ lille effekt på sandsynligheden for, at 
arterne overlever på længere sigt. 
 
Et hyppigt anvendt virkemiddel til at fremme biodiversite-
ten er subsidier til forskellige former for miljøvenlig drift, 
ofte udformet som et fast tilskud pr. ha for en given indsats. 
Forskelle i lodsejernes reservationspriser betyder imidlertid, 
at et fast subsidie ikke er et særlig omkostningseffektivt 
virkemiddel. I det omfang der er variation i biodiversitetsef-
fekten ved at beskyttelse af forskellige områder, kan indeks 
bruges til at sammenligne gevinsten ved beskyttelse af 
forskellige områder, således at tilskud kan målrettes de 
områder, hvor den positive effekt er størst. 
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Auktioner er i princippet et velegnet instrument til at mini-
mere de samfundsøkonomiske omkostninger ved naturbe-
skyttelse. Auktioner i forbindelse med naturbeskyttelse er 
anvendt i en række lande, og generelt er der gode erfaringer 
med auktioner. Auktioner kan dog primært anvendes, når 
der er mange lodsejere, der kan levere den ønskede form for 
naturbeskyttelse. For helt unikke naturområder, som har en 
så høj værdi, at beskyttelse er absolut nødvendig, er en 
auktion eller andre fleksible økonomiske instrumenter 
næppe hensigtsmæssige. Når det ikke er fleksibelt, hvor 
eller hvem der kan levere naturbeskyttelsen, kan det være 
nødvendigt at bruge direkte regulering. 
 
 
II.6 Opgørelser af værdien af biodiversitet 
 
Der er i de seneste årtier gennemført et stort antal undersø-
gelser, som belyser værdien af forskellige aspekter af biodi-
versitet, og der er for nyligt afsluttet to større internationale 
sammenfattende analyser af værdien af biodiversitet og 
natur. Det første studie er det såkaldte TEEB-studie (The 
Economics of Ecosystem and Biodiversity) gennemført i 
FN regi, jf. TEEB (2010). Det andet studie har et snævrere 
sigte, da det fokuserer på værdien af biodiversitet og natur i 
Storbritannien, jf. UK National Ecosystem Assessment 
(2011). Set med danske øjne er sidstnævnte interessant, 
fordi det belyser værdier af biodiversitet i et nordeuropæisk 
land, om end der er naturmæssige og socioøkonomiske 
forskelle mellem Danmark og Storbritannien. Derudover 
har det især i den britiske undersøgelse været ambitionen 
mere præcist at fastlægge værdien af forskellige økosy-
stemydelser, i det omfang dette har været muligt. 
 
I dette afsnit beskrives resultater fra analyser, der har søgt at 
opgøre værdien af forskellige aspekter af biodiversitet. 
Indledningsvis beskrives metodemæssige problemstillinger i 
forhold til at opgøre værdien af biodiversitet og natur i 
monetære enheder. Dernæst følger et overblik over centrale 
resultater fra udenlandske studier, især baseret på det nævn-
te britiske studie. Til sidst beskrives undersøgelser, der 
belyser værdien af at beskytte truede arter. 
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Metoder til opgørelse af gevinster 
 
Der er en række forskellige værdier for mennesket ved 
biodiversitet, jf. afsnit II.5. En væsentlig del af økosystem-
ydelserne er ikke-markedsomsatte, og deres værdi kan 
derfor ikke observeres direkte gennem prisen på et marked. 
Økonomer har udviklet en række metoder til at opgøre 
værdien af ikke-markedsomsatte goder, jf. boks II.6.  
 
De såkaldte hypotetiske værdisætningsmetoder er blevet 
anvendt til at værdisætte en lang række forskellige økosy-
stemydelser. En af fordelene ved hypotetiske værdisæt-
ningsmetoder er, at de kan medtage eksistensværdier og 
andre ikke-brugsværdier. Det er imidlertid en ulempe ved 
den hypotetiske værdisætningsmetode, at der kan være 
hypotetisk betinget bias. Dette betyder, at de adspurgte ikke 
i virkeligheden er parate til at betale et så højt beløb for en 
miljøforbedring, som de giver udtryk for. 
 
Metoder baseret på observeret adfærd er først og fremmest 
anvendt til at opgøre værdien af rekreative områder, som 
typisk beregnes ud fra sammenhængen mellem rejseom-
kostning, besøgshyppighed og/eller valg mellem forskellige 
rekreative områder. Der er dog mange tilfælde, hvor man 
ikke kan anvende metoder baseret på observeret adfærd. Det 
kan være på grund af manglende eller utilstrækkelige antal 
observationer, som sammenkæder en miljøtilstand med 
faktisk adfærd. Endelig kan metoder baseret på observeret 
adfærd ikke anvendes til at opgøre eksistensværdier. 

Værdisætning af 
økosystemydelser  

Hypotetiske 
værdisætnings-
metoder  

Eksistensværdi 
medtages ikke i 
metoder baseret på 
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Boks II.6 Metoder til værdisætning af ikke-markedsomsatte goder 

Der skelnes ofte mellem følgende to typer værdier: 
 

• Brugsværdier: Den værdi, der direkte kan tillægges brug af en økosystem-
ydelse 

• Ikke-brugsværdier: Omfatter bl.a. eksistensværdier knyttet til bevidstheden 
om, at arter eller et naturområde findes, selvom en person ikke direkte op-
lever de pågældende arter eller områder 

 
I relation til økosystemydelser er de væsentligste anvendte metoder til værdisæt-
ning nedenstående tre hovedkategorier. De første to kategorier kan udelukkende 
måle brugsværdier, mens den tredje kategori også kan medtage eksistensværdier: 
 
Direkte metoder: 
 

• Produktionsfunktionsmetoden: Bruges til at estimere, hvordan en given 
økosystemydelse indgår i produktionen af en ydelse. Et eksempel er be-
støvningens betydning som input i landbrugsproduktionen 

• Afværgeudgifter (avoided cost method): Baserer sig på de udgifter befolk-
ningen afholder for at kompensere for en ændring i økosystemydelsen 

• Erstatningsomkostning (replacement cost method): Baseres på omkostnin-
gen ved at erstatte en økosystemydelse med en anden ydelse. Dette kan ek-
sempelvis være omkostningen ved at rense drikkevand 

  
Metoder baseret på observeret adfærd (revealed preference methods): 
 
Her er værdisætningen baseret på faktisk observeret adfærd på markeder relateret 
til miljøgodet og omfatter følgende: 
 

• Hedoniske metoder: Baserer sig typisk på sammenhæng mellem huspriser 
og et miljøgode, f.eks. nærhed til rekreative områder, luftforurening og støj 

• Rejseomkostningsmetoder: Baserer sig på sammenhængen mellem rejse-
omkostningen og besøgshyppighed til f.eks. rekreative områder (eller valg 
mellem alternative områder) til at beregne brugsværdien af områder 

 
Hypotetiske værdisætningsmetoder (stated preference methods): 
Metoden bygger på at spørge et repræsentativt udsnit af befolkningen, hvor 
meget de (hypotetisk) vil betale for en velspecificeret ændring i et miljøgo-
de. Der er forskellige varianter af den hypotetiske værdisætningsmetode, 
hvor de vigtigste er følgende: 

fortsættes 
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Boks II.6 Metoder til værdisætning af ikke-markedsomsatte goder, fortsat 

• Betinget værdisætning (contingent valuation): Her spørges respondenten 
direkte om, hvor meget han/hun er villig til at betale for en given forbed-
ring af et miljøgode 

• Valgeksperimentmetoden (choice experiments): Her bliver respondenterne 
bedt om at vælge mellem forskellige kombinationer af omkostninger og 
karakteristika ved et miljøgode. Ud fra de foretagne valg kan der efterføl-
gende beregnes, hvilken vægt (i monetære enheder) respondenterne tillæg-
ger de forskellige karakteristika ved miljøgodet. Eksempler på karakteristi-
ka ved et naturområde kan f.eks. være, hvorvidt gode adgangsforhold (par-
keringspladser, stier mv.) og varieret dyre- og planteliv påvirker værdien. 
Metoden adskiller sig fra betinget værdisætning, som i højere grad ser på 
værdien af en samlet “pakke” af et miljøgode 

 
Der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige metoder. En fordel ved 
hypotetiske værdisætningsmetoder er, at de også kan medtage eksistensværdien. 
Det er til gengæld en ulempe ved disse metoder, at de er hypotetiske, og at den 
adspurgte derfor ikke skal betale det angivne beløb. Der er derved risiko for, at 
respondenten ikke i virkeligheden vil betale det angivne beløb (hypotetisk betin-
get bias). Studier som sammenligner faktisk og hypotetisk betalingsvillighed 
peger i retning af, at den hypotetiske betalingsvillighed i gennemsnit er ca. tre 
gange større end den faktiske betalingsvillighed, jf. f.eks. Loomis (2011), Murphy 
mfl. (2005) samt List og Gallet (2001). Der er dog betydelig forskel på størrelsen 
af den hypotetisk betingede bias fra forskellige studier, som bl.a. kan afhænge af, 
hvilke goder studierne omfatter, og hvordan studiet er udført. Det kan gøre det 
problematisk at anvende en enkel tommelfingerregel om forholdet mellem den 
hypotetiske betalingsvillighed og den faktiske betalingsvillighed. 
  
Metoder baseret på observeret adfærd og direkte metoder har ikke ulempen ved 
hypotetisk betinget bias, men det kan til gengæld være vanskeligt at få de nød-
vendige data, der belyser adfærd for relevante ændringer i miljøtilstanden. Til-
gængeligheden af data vil således ofte lægge en begrænsning på, hvad der kan 
værdisættes ud fra disse metoder. Metoder baseret på erstatningsomkostninger og 
afværgeomkostninger er problematiske at anvende, fordi de afspejler omkostnin-
gen i højere grad end betalingsvilligheden for en ændret tilstand i et miljøgode. 
For eksempel vil en given omkostning for at udbedre en dårlig miljøkvalitet ikke 
afspejle betalingsvilligheden, hvis befolkningen ikke er villig til at afholde den 
pågældende omkostning. Grundlæggende måler disse metoder omkostningen ved 
reduktion af en miljøpåvirkning, og ikke den gevinst, der opnås. Uddybende be-
skrivelser af metoder til værdisætning af ikke-markedsomsatte goder kan findes i 
f.eks. Habb og McConnell (2002) eller Bateman mfl. (2011b). 
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Udfordringer ved at opgøre værdien af biodiversitet 
 
Ud fra en velfærdsøkonomisk betragtning giver det ofte kun 
mening at opgøre de velfærdsøkonomiske gevinster eller 
omkostninger ved små ændringer i biodiversiteten. Der 
findes dog studier, f.eks. Costanza mfl. (1997), som har 
forsøgt at opgøre den samlede værdi af hele biodiversiteten, 
dvs. forsøge at opgøre det samfundsøkonomiske tab, hvis 
hele biodiversiteten forsvinder. 
 
Dette og lignende studier er imidlertid blevet kraftigt kriti-
seret af f.eks. Pearce (2007) og Bockstael mfl. (2000). 
Overordnet er der to kritikpunkter. For det første giver det 
kun mening at opgøre den samfundsøkonomiske gevinst 
eller tab i forhold til ændringer, som er realistiske, og som 
kan indgå i et beslutningsgrundlag i forhold til et konkret og 
realistisk politikindgreb. Selv hvis man kunne opgøre 
værdien af at fjerne al biodiversitet, er det ikke en værdi, 
som giver brugbar information. For det andet kan der sættes 
spørgsmålstegn ved, om det overhovedet meningsfuldt kan 
lade sig gøre at måle værdien af at fjerne al biodiversitet. 
Antag at den marginale værdi af biodiversitet følger en 
funktion som tidligere gengivet i figur A i boks II.4 i afsnit 
II.5. Værdien af et gode svarer normalt til arealet under 
marginalværdikurven. Hvis der som på denne figur er en 
tærskelværdi, som biodiversiteten ikke må komme under, 
hvis livet på jorden skal opretholdes, så er den samlede 
værdi af biodiversitet enten udefineret eller uendelig stor, jf. 
boks II.4. 
 
En række af økosystemydelserne er tæt relaterede, hvilket 
indebærer en risiko for dobbelttælling. Det er f.eks. vanske-
ligt at vide, om respondenter i en hypotetisk værdisætnings-
undersøgelse, som søger at afdække eksistensværdier for 
mangfoldigheden af arter, i deres svar også medtager værdi-
er relateret til f.eks. øget produktivitet i landbruget eller 
rekreative værdier relateret til at iagttage plante- og dyreliv. 
Generelt vil værdier baseret på observeret adfærd alene 
medtage brugsværdier, mens værdier baseret på den hypote-
tiske værdisætningsmetode vil indeholde både brugsværdier 
og eksistensværdier. Afhængigt af vinklingen i undersøgel-
sen kan den hypotetiske værdisætningsmetode søge at 
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fokusere på enten brugsværdier, eksistensværdier eller 
begge værdier, men man kan ikke med sikkerhed vide, 
hvilke værdier respondenterne har lagt til grund for deres 
svar. 
 
Det er ikke oplagt, hvordan et begreb som biodiversitet skal 
defineres i hypotetiske værdisætningsundersøgelser. Biodi-
versitet er et bredt begreb, der dækker både diversitet i arter, 
gener og økosystemer. Hypotetiske værdisætningsundersø-
gelser, som har søgt at belyse værdien af biodiversitet, har 
overordnet set anvendt to tilgange. Én tilgang fokuserer på 
værdien af at beskytte en eller flere truede arter af dyr og 
planter. En anden tilgang fokuserer på værdien af at beskyt-
te særlige habitater, dvs. særlige naturområder, hvor der 
findes et rigt eller særligt dyre- og planteliv, jf. f.eks. 
Jacobsen og Hanley (2009). Mange studier indeholder 
elementer af begge, da særlige og sjældne arter også findes i 
bestemte naturområder. Det må således forventes, at der er 
betydeligt overlap mellem værdien ved beskyttelse af arter 
og værdien ved beskyttelse af særlige habitater og naturom-
råder. Det vil derfor give anledning til dobbelttælling, hvis 
værdier fra begge typer af undersøgelser medtages. 
 
I forhold til opgørelse af gevinster ved beskyttelse af arter 
og habitater vil der senere blive fokuseret på værdien af at 
beskytte arter. Der er to grunde til dette. For det første er 
beskyttelse af truede arter tæt relateret til analysen af om-
kostninger ved at beskytte (truede) arter, jf. afsnit II.7. Det 
gør det nemmere at sammenholde værdier og omkostninger. 
For det andet er der en større risiko for, at studier af værdien 
af specielle naturområder i højere grad medtager andre 
værdier end blot biodiversitet, f.eks. rekreative værdier. 
 
Den hypotetiske værdisætningsmetode mistænkes som nævnt 
for at give en for høj betalingsvillighed i forhold til den faktiske 
betalingsvillighed, jf. boks II.6. Denne problematik er generel i 
forhold til hypotetiske værdisætningsmetoder uanset typen af 
miljøgode. Der har dog også været stillet spørgsmålstegn ved, 
om den hypotetiske værdisætningsmetode overhovedet er 
velegnet til at værdisætte abstrakte ydelser som eksistensværdier 
relateret til biodiversitet. 
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Ifølge kritikerne kan hypotetiske værdisætningsmetoder dog 
forsvares i situationer, hvor respondenterne har veldefinere-
de præferencer for godet inden de bliver spurgt. Dette er 
næppe opfyldt for et gode som biodiversitet, hvor respon-
denterne har lille erfaring med og viden om betydningen af 
godet, jf. Bateman mfl. (2011c). Nogle hypotetiske værdi-
sætningsstudier har forsøgt at kompensere for respondenter-
nes ufuldstændige viden om biodiversitet ved at give meget 
information om biodiversitet i forbindelse med den hypote-
tiske værdisætningsundersøgelse, jf. f.eks. Christie mfl. 
(2006). Uden erfaring og forståelse af godets betydning vil 
værdisætningen af pågældende gode dog nemt kunne blive 
farvet af den information, der gives til respondenterne.  
 
Endvidere er der argumenteret for, at respondenterne har 
vanskeligt ved at skelne mellem små ændringer og store 
ændringer for et abstrakt gode som biodiversitet. Det gør det 
problematisk at anvende de fundne værdier i forbindelse 
med konkrete samfundsøkonomiske cost benefit-analyser. 
 
Manglende sammenhæng mellem betalingsvillighed og 
hvorvidt der værdisættes et “lille” eller “stort” miljøgode, er 
fremhævet som en generel kritik i forhold til hypotetiske 
værdisætningsmetoder, jf. f.eks. Arrow mfl. (1993) samt 
Diamond og Hausman (1994). En nylig sammenlignende 
analyse af internationale værdisætningsstudier om biodiver-
sitet konkluderer imidlertid, at betalingsvilligheden generelt 
er højere for store ændringer i biodiversiteten end for små. 
Dette peger i retning af, at respondenter godt kan skelne 
mellem små og store ændringer i biodiversiteten, jf. Ojea og 
Loureiro (2011). En sammenligning af betalingsvilligheden 
i studier, der sigter mod at beskytte en enkelt art, og studier, 
der sigter mod at beskytte mange eller alle arter, peger 
imidlertid på, at selvom betalingsvilligheden generelt er 
højere for beskyttelse af mange arter end for en enkelt art, 
så er forskellen ikke så stor, som man burde forvente, jf. 
Nunes og van den Bergh (2001). Som eksempel får 
Jacobsson og Dragun (1996) i en australsk undersøgelse en 
betalingsvillighed for at beskytte et kendt pattedyr (leadbea-
ter possum) på ca. en fjerdedel af betalingsvilligheden for at 
beskytte alle 700 truede arter (dyr og planter). 
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I en britisk undersøgelse af økosystemydelser medtages i 
baggrundsanalyserne en oversigt over resultater fra hypote-
tiske værdisætningsundersøgelser, som fokuserer på eksi-
stensværdier. Det understreges dog, at der er uenighed om, 
hvorvidt sådanne værdier kan opgøres med tilstrækkelig 
sikkerhed. I de beregninger, der præsenteres i den sammen-
fattende hovedrapport, indgår eksistensværdier således ikke, 
jf. UK National Ecosystem Assessment (2011). 
 
Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, om man kan 
bruge de gængse værdisætningsmetoder til at opgøre værdi-
en af biodiversitet. Dette rejser spørgsmålet om, hvordan 
beskyttelsen af biodiversiteten så kan indgå i en samfunds-
økonomisk prioritering. En mulighed er at fastlægge mini-
mumsgrænser eller tærskelværdier, som det vurderes for 
risikabelt at overskride ud fra en forsigtigheds- og bæredyg-
tighedsbetragtning. Som et eksempel nævner Bateman mfl. 
(2011c) den fortsatte bevarelse af arter som et område, hvor 
det kan være hensigtsmæssigt at fastsætte en minimums-
grænse i stedet for at vurdere eksistensværdien ved at beva-
re alle arter. Som modargument mod minimumsgrænser kan 
imidlertid fremhæves, at en minimumsgrænse vil medføre 
en samfundsøkonomisk omkostning, således at der implicit 
lægges en samfundsøkonomisk værdi på biodiversitet. 
 
Økosystemydelser knyttet til biodiversitet 
 
De økosystemydelser, der anses for tættest knyttet til biodi-
versitet, er følgende: 
 

• Indirekte brugsværdi gennem biodiversitetens un-
derstøttelse af økosystemer generelt  

• Bestøvning 
• Sygdomsforebyggelse i afgrøder 
• Bevarelse af gener til fremtidig medicinsk forskning 
• Biodiversitets betydning for værdien af rekreation 
• Eksistensværdier (ikke-brugsværdier) 

 
Nedenfor gives en overordnet beskrivelse af resultater 
primært fra udenlandske studier vedrørende disse økosy-
stemydelser. Til sammenligning belyses andre udvalgte 
værdier relateret til rekreation mv.  
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Biodiversitet kan have en indirekte brugsværdi, da et højt 
niveau for biodiversitet er med til at understøtte økosyste-
mers funktionalitet og stabilitet. Derved kan biodiversitet 
indirekte være med til at sikre en række forskellige ydelser, 
som man får fra økosystemer i form af f.eks. rensning, 
filtrering og opmagasinering af overskydende vand. jf. 
Norris mfl. (2011) og Bateman mfl. (2011b). 
  
Grundlæggende er der konsensus om, at økosystemer med 
et højt niveau af biodiversitet har en højere funktionalitet og 
stabilitet end et økosystem med et lavt niveau af biodiversi-
tet. Der er imidlertid ikke konsensus om, hvor meget en 
given (mindre) nedgang i biodiversiteten betyder for økosy-
stemers funktionalitet og stabilitet og i sidste ende for de 
endelige økosystemydelser. Alt i alt er der ikke tilstrækkelig 
præcis viden til at kvantificere disse effekter og derfor 
heller ikke til at beregne de afledte økonomiske gevinster. 
Den manglende økonomiske værdisætning af nogle økosy-
stemydelser skyldes derfor i nogle tilfælde, at der ikke er et 
tilstrækkeligt naturvidenskabeligt grundlag, jf. f.eks. 
Bateman mfl. (2011c). Hvis niveauet for biodiversiteten er 
tæt på en kritisk undergrænse, hvor yderligere fald i biodi-
versiteten vil have meget store konsekvenser for oprethol-
delsen af økosystemer, så vil den afledte værdi af en lille 
ændring kunne være meget høj. 
 
Det er veldokumenteret, at der er en sammenhæng mellem 
høstudbytte for en række afgrøder og antallet af bier og 
andre bestøvere. Det er kun få afgrøder, som er fuldstændig 
afhængige af bestøvning, mens der er en del afgrøder, som 
er delvist selvbestøvende, men hvor udbyttet øges væsent-
ligt, hvis der er insekter, der kan give supplerende bestøv-
ning. Det gælder f.eks. frugt, bær og raps. Andre afgrøder 
afhænger ikke af insekters bestøvning, men baserer sig 
alene på vindbestøvning (almindelige kornsorter) eller 
kræver ikke bestøvning (kartofler). For Storbritannien 
vurderes det, at omkring 20 pct. af afgrøderne er afhængige 
af bestøvning, svarende til en årlig værdi på 430 mio. pund 
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pr. år. Det svarer til ca. 90 kr. pr. indbygger eller 200 kr. pr. 
familie (2010-priser).17  
 
En nylig dansk undersøgelse har på samme måde opgjort 
værdien af de bestøvede afgrøder, jf. Axelsen mfl. (2011). 
Insekternes bidrag til bestøvning modsvarer en produkti-
onsværdi på 467 mio. kr. pr. år. (med et interval på 421 til 
690 mio. kr.) svarende til godt 80 kr. pr. indbygger. Det 
svarer til niveauet af bestøvede afgrøder i Storbritannien. 
Her er kun medtaget værdien af egentlig landbrugsproduk-
tion og ikke værdien af egenproduktion i haver mv. eller 
produktion af vilde bær og blomster.  
 
Den samfundsøkonomiske værdi af bestøvning er dog 
væsentlig mindre end produktionsværdien af bestøvede 
afgrøder, da bestøvning kun er en ud af mange produktions-
faktorer, som er indgået i produktionen af de pågældende 
afgrøder. De øvrige produktionsfaktorer (jord, arbejdskraft 
og maskiner) kunne i fravær af bestøvning anvendes til at 
producere andre afgrøder, jf. Bateman mfl. (2011c).  
 
Det skal også bemærkes, at produktionsværdien af bestøve-
de afgrøder angiver den samlede produktion af bestøvede 
afgrøder. Beløbet er således ikke udtryk for værdien ved en 
(mindre) reduktion i antallet af bier og vilde bestøvere. Der 
er ikke undersøgelser, der kan kvantificere betydningen af 
honningbier og vilde bestøvere hver for sig, jf. Axelsen mfl. 
(2011). 
 
Med hensyn til sygdomsforebyggelse er det relativt veldo-
kumenteret, at der er en sammenhæng mellem biodiversitet 
og sygdomsforebyggelse af landbrugsafgrøder. I den nyligt 
afsluttede britiske undersøgelser er værdien af sygdomsfo-
rebyggelse imidlertid ikke kvantificeret. Det anføres dog, at 
værdien potentielt kan være af ikke uvæsentlig størrelse. 
 

 
17) Generelt er i dette afsnit anvendt 2010-priser, og beløb i uden-

landske valutaer er omregnet ved OECD’s købekraftskorrigerede 
kurser.  
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Diskussionen om biodiversitetens betydning i forhold til 
muligheden for at udvikle nye typer medicin har typisk 
fokuseret på biodiversitet uden for Europa, f.eks. biodiversi-
tet i regnskove. Der er en del eksempler på, at dyr og planter 
fra tropernes regnskove og i nogle tilfælde også fra Europa 
har haft væsentlig betydning for udviklingen af ny medicin. 
Der er undersøgelser, som har søgt at beregne afkastet i 
form af potentiel fremstilling af medicin ved at beskytte 
tropisk regnskov med høj biodiversitet. Der er betydelig 
usikkerhed ved sådanne typer af beregninger og stor variati-
on i resultaterne. Nylige undersøgelser peger i retning af 
relativt beskedne værdier på 1-14 dollar pr. ha, jf. Costello 
og Ward (2006). For andre naturtyper og regnskov med 
mindre biodiversitet fås væsentlig lavere værdier. Disse lave 
værdier skal ses i sammenhæng med, at der globalt er et 
meget stort antal arter, så den marginale gevinst ved beskyt-
telse af en hektar er relativt beskeden. Den marginale ge-
vinst ved beskyttelse vil formentlig stige, hvis der sker 
(store) nedgange i den globale biodiversitet. 
 
Da biodiversitet pr. hektar i Danmark må forventes at være 
lav sammenlignet med tropisk regnskov, peger dette i 
retning af meget beskedne gevinster pr. hektar i Danmark 
relateret til udvikling af fremtidig medicin. I den britiske 
undersøgelse af økosystemydelser gives ikke noget konkret 
bud på størrelsen af værdien relateret til fremtidig medicin 
mv., jf. Bateman mfl. (2011b). 
 
Rekreative gåture i naturen har en værdi for mange, og det 
er dokumenteret fra et stort antal undersøgelser, at der kan 
være ganske betydelige rekreative værdier knyttet til natur-
områder. Som eksempel har rekreation den højeste værdi af 
samtlige økosystemydelser i den britiske undersøgelse. Her 
er således beregnet en værdi svarende til omkring 10 mia. 
britiske pund pr. år for i alt ca. 3 mia. rekreative ture pr. år. 
Dette beløb svarer til knapt 5.000 kr. pr. år pr. familie, jf. 
Bateman mfl. (2011b). 
 
En del rekreative ture er relateret til iagttagelse af dyr og 
planter, og den rekreative værdi må antages at være højere, 
når der er et rigt dyre- og planteliv. Det er dog ikke oplagt, 
om et rigt dyre- og planteliv i forhold til rekreative værdier 

Biodiversitet har 
lav værdi for 
medicinsk 
forskning 

Formentlig lav 
værdi i Danmark 

Rekreative værdier 

Sammenhæng 
mellem rekreative 
værdier og mange 
arter? 



 

 212 

Biodiversitet. Økonomi og Miljø 2012 

svarer til en stor population af bestemte kendte arter (f.eks. 
store pattedyr, fugle, spiselige svampe mv.) eller en høj 
diversitet af arter (hvoraf mange er ukendte for de fleste 
eller svære at opleve). For den generelle befolkning virker 
det plausibelt at antage, at rekreative værdier – i det omfang 
de er relateret til dyre- og planteliv – især vedrører bestan-
den af kendte arter, og dermed ikke er nært afhængigt af 
diversiteten målt som antallet af arter. Det må dog samtidig 
forventes, at befolkningen vil tillægge det større værdi at 
kunne færdes i rekreative områder, som indeholder mange 
forskellige naturtyper. En høj diversitet af naturtyper vil 
også understøtte en høj diversitet af arter. 
 
Ud over besøg i rekreative områder er der også direkte 
brugsværdier ved naturen, som er relateret til, at det er 
attraktivt at bo tæt på naturområder. I den britiske undersø-
gelse indgår værdier af at bo tæt på vand (søer, vandløb og 
hav) og at bo tæt på grønne områder, hvis man bor i byen. 
Disse værdier findes typisk ud fra observerede markedsdata 
(huspriser i forhold til nærhed til godet). Disse goder vurde-
res at have værdier svarende til henholdsvis 600 kr. pr. 
familie pr. år og 880 til 1.060 kr. pr. familie pr. år. Det er 
således ganske betydelige værdier, selvom de ikke når op på 
højde med de beregnede værdier for rekreative besøg.18 
 
To nylige britiske undersøgelser finder gevinster ved be-
skyttelse af mange truede arter på 250 og 580 kr. pr. familie, 
jf. Boatman mfl. (2010) og Christie mfl. (2011). Førstnævn-
te undersøgelse er gennemført som en betinget værdisæt-
ningsanalyse af betalingsvilligheden for beskyttelse af 
truede dyrearter i forbindelse med et britisk naturbeskyttel-
sesprogram (Environmental Stewardship Scheme). Det 
valgte undersøgelsesdesign betyder dog, at der også potenti-
elt medtages værdier, som i højere grad er knyttet til land-
skabets udseende. Sidstnævnte undersøgelse anvender 
valgeksperimentmetoden til at undersøge betydningen af 
forskellige gevinster ved den britiske biodiversitetshand-
lingsplan. Der foretages her en separat værdisætning af i alt 
 
18) Der kan være en risiko for dobbelttælling af rekreative værdier 

beregnet ud fra faktiske besøg og værdien af nærhed til rekreative 
arealer beregnet ud fra huspriser i det omfang, de rekreative be-
søg medtager besøg til naturområder tæt på hjemmet. 
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syv forskellige økosystemydelser relateret til handlingspla-
nen, hvoraf den ene er biologisk mangfoldighed. Det impli-
cerer, at de 250 kr. pr. familie fundet i dette studie i højere 
grad alene kan tilskrives gevinsterne ved beskyttelse af 
arter. Af de forskellige økosystemydelser findes de højeste 
værdier for vandkredsløb (mindske risiko for oversvømmel-
ser) og CO2-binding, mens værdierne for beskyttelse af 
biologisk mangfoldighed er lidt lavere.  
 
Et enkelt studie har set på betalingsvilligheden for tiltag til 
beskyttelse af biodiversiteten i havene omkring Storbritan-
nien, jf. McVittie og Moran (2010). Dette studie finder en 
årlig betalingsvillighed svarende til ca. 790 kr. pr. familie. 
Dette er højere end de fundne værdier for beskyttelse af 
biodiversiteten på landjorden.19 
 
Til trods for at ikke alle værdier har kunnet kvantificeres, 
peger en opsummering på, at værdier relateret til biodiversi-
tet er noget mindre end værdier relateret til andre økosy-
stemydelser som rekreation og nærhed til naturområder, jf. 
tabel II.7.  
 
De opgjorte værdier vedrørende biodiversitet er primært 
relateret til eksistensværdier af at beskytte truede arter. Som 
tidligere bemærket kan de bagvedliggende studier dog 
medtage andre værdier end eksistensværdier samt overvur-
dere værdierne pga. hypotetisk bias. Til sammenligning er 
værdien af ydelser som rekreation og nærhed til naturområ-
der i højere grad baseret på observeret adfærd, hvor risikoen 
for bias er mindre. Dette peger i retning af, at værdien af 
biodiversitet isoleret set kan være endnu mindre sammen-
lignet med de andre økosystemydelser. 

 
19) Da der kun er resultater fra en enkelt undersøgelse vedrørende 

beskyttelse af truede arter i havområder er det usikkert, om det 
højere beløb skyldes metodemæssige forskelle eller er udtryk for, 
at der rent faktisk er en højere betalingsvillighed for beskyttelse 
af biodiversitet i havområder. 
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Tabel II.7 Værdier af udvalgte økosystemydelser i Storbritannien 
Økosystemydelse  
 --  Kr. pr. familie pr. år  -- 
Værdier tæt relateret til biodiversitet  
Bestøvning (værdi af bestøvede afgrøder) 200 a 
Gener til medicinsk forskning Formentlig lille 
Sygdomsforebyggelse af afgrøder Ikke kvantificeret 
Biodiversitets understøttelse af økosystemer Ikke kvantificeret 
Eksistensværdier (beskyttelse af truede arter)  
- Land  250 – 580 
- Hav  790 
 
Værdi af udvalgte andre økosystemydelser 

 

CO2-binding i skove 310 
Rekreative værdier (brugsværdier) 4.600 
Nærhed til søer og hav 600 
Grønne områder i byer 880 – 1.060 

 

a) Angiver produktionsværdien af bestøvede afgrøder uden fradrag af værdien af andre input, dvs.
et overkantsskøn af den samfundsøkonomiske værdi. 

Anm.: 2010-priser (omregnet ud fra købekraftkorrigeret valutakurs). 
Kilde: Bateman mfl. (2011a) og Bateman mfl. (2011b). 
 

 
 
Det skal dog erindres, at der er potentielt store gevinster ved 
biodiversitet, som er svære at opgøre i monetære enheder. 
Det gælder især biodiversitetens betydning i forhold til at 
sikre funktionalitet og stabilitet af økosystemer, samt de 
afledte økosystemydelser, dette giver anledning til. 
 
Det skal samtidig nævnes, at eksistensværdier relateret til antal 
af truede arter i realiteten er for små ændringer i antallet af arter, 
idet de truede arter kun udgør en mindre del af alle arter. I 
modsætning hertil er værdien af de øvrige økosystemydelser i 
højere grad de samlede værdier for rekreative ture, nærhed til 
natur og CO2-lagring. Dette peger i retning af, at værdier knyttet 
til eksistensværdier umiddelbart er højere i forhold til andre 
systemydelser end det, der kommer til udtryk i tabel II.7. 
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Værdien af at beskytte truede arter 
 
I afsnit II.7 præsenteres bl.a. en undersøgelse af omkostnin-
gerne ved at beskytte et udvalg af truede arter i Danmark. 
Der vil derfor i dette delafsnit blive set nærmere på interna-
tionale studier, som har søgt at belyse værdien af at beskytte 
truede arter. Generelt er der et meget stort antal studier, som 
har belyst værdien af at beskytte arter. Hovedparten af disse 
studier belyser imidlertid værdien af at beskytte en enkelt 
truet art i stedet for mange truede arter. Der er således 
blevet peget på, at mange studier ikke værdisætter diversite-
ten i arter, jf. Christie mfl. (2006). 
 
Undersøgelser af værdien af at beskytte en enkelt art kan 
ikke uden videre “opskaleres” til at gælde for alle truede 
arter. Sammenlignes betalingsvilligheder for beskyttelse af 
en enkelt truet art med betalingsvilligheder for at beskytte 
alle truede arter fås generelt større værdier i sidstnævnte, 
men som tidligere beskrevet, er forskellene ikke så store, 
som man umiddelbart skulle forvente. Dette indikerer, at 
den marginale betalingsvillighed for at redde en art synes at 
være stærkt aftagende med antallet af arter. Også en dansk 
undersøgelse peger i denne regning, jf. Jacobsen mfl. 
(2008). 
 
Det store antal studier af betalingsvilligheden for at beskytte 
en enkelt art gør det muligt at undersøge, om der er højere 
betalingsvillighed for bestemte arter. En metaanalyse af 67 
estimater af betalingsvillighed for at beskytte en enkelt, 
truet art baseret på 31 forskellige amerikanske undersøgel-
ser gav en gennemsnitlig betalingsvillighed på knap 700 kr. 
pr. familie pr. år (2010-priser, baseret på købekraftskorrige-
rede valutakurser) med værdier fra 100 til 3.000 kr. Under-
søgelsen viste, at betalingsvilligheden er større for “karis-
matiske” arter f.eks. større pattedyr samt for f.eks. fugle, når 
der i øvrigt kontrolleres for forskelle i undersøgelsesdesign, 
som også kan påvirke de udtrykte betalingsvilligheder, jf. 
Richardson og Loomis (2009). Da mange af undersøgelser-
ne af enkeltarter omhandler kendte og ofte karismatiske 
arter, kan dette også være en del af forklaringen på, at der er 
en relativt lille forskel mellem betalingsvilligheden for en 
enkelt (karismatisk) art og betalingsvilligheden for alle 
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truede arter, hvoraf de fleste ikke er navngivne og/eller 
kendt af respondenten. 
 
I tabel II.8 er givet en oversigt over syv værdisætningsstudi-
er, som alle har søgt at værdisætte beskyttelse af mange 
truede arter i stedet for enkeltarter. Tre af de medtagne 
undersøgelser er beskrevet ovenfor i forbindelse med be-
skrivelsen af væsentlige resultater fra den sammenfattende 
undersøgelse af værdien af biodiversitet og natur i Storbri-
tannien. 
 
 

Tabel II.8 Udenlandske studier af værdien af at beskytte mange truede arter 
Undersøgelse Omfang af indsats Kr. pr.  

familie pr. år 
Christie mfl. 
(2011) 

Truede arter, Storbritannien, fastland 260 
 

Boatman mfl. 
(2010) 

Truede arter i Storbritannien, fastland 
 

250 – 580 

McVittie og 
Moran (2010) 

Standse tilbagegang i biodiversitet i havområde 
omkring Storbritannien 

790 

Veisten mfl. 
(2004) 

Alle truede arter i skove i Norge, ikke pattedyr  
(Lavt og højt gns. for delsamples med variationer 
i spørgeform) 
Data indsamlet i 1992 

726 
(390 – 1.110) 

Jacobsson og 
Dragun (1996) 

Alle truede arter i Victoria, Australien 
- Åben spørgeform 
- Ja/nej til prædefinerede beløb 

 
570 

1.230 
Hampicke mfl. 
(1991)a) 

Truede arter i Vesttyskland 
 

1.040 – 1.850 

Johansson 
(1989) 

Beskyttelse af 300 truede arter i Sverige  
Omregnet fra engangsbetaling på 2.020 kr.b)  

170 – 270 

2270 

a) 
b) 

Refereret i Nunes og van den Bergh (2001). 
Beregnet som en 15-årig ydelse med en årlig rente på hhv. 3 og 10 pct. Omfatter kun ca. 120
respondenter. 

Anm.: 2010-priser. Christie mfl. (2011) og McVittie og Moran (2010) benytter valgeksperimentmeto-
den, mens de øvrige undersøgelser benytter forskellige varianter af den hypotetiske værdisæt-
ningsmetode, jf. boks II.6.  
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En sammenligning af betalingsvilligheden for bevarelsen af 
truede arter viser, at resultaterne fra forskellige studier 
spænder fra 170 til 1.850 kr. pr. familie pr. år, jf. tabel II.8. 
Dette spænd kan både afspejle forskelle i de forskellige 
værdisætningsscenarier og metodemæssige forskelle. Et 
simpelt gennemsnit over de forskellige undersøgelser giver 
en betalingsvillighed på omkring 700 kr. pr. år pr. familie. 
Dette svarer til gennemsnittet af studier, der har set på 
beskyttelse af enkeltarter, jf. Richardson og Loomis 
(2009).20 
 
Det er vanskeligt at drage for håndfaste konklusioner ud fra 
det lille antal værdisætningsundersøgelser sammenfattet i 
tabel II.8. Der er dog en tendens til, at der er fundet lavere 
værdier i de nyeste undersøgelser sammenlignet med de 
tidligere undersøgelser, når der ses bort fra Johansson 
(1989), som metodemæssigt skiller sig ud.21 Hvorvidt dette 
afspejler en ændring i præferencer over tid, eller en ændring 
i hypotetiske værdisætningsmetoder er ikke oplagt. Endvi-
dere er det værd at bemærke, at flere af de laveste værdier i 
tabel II.8 er fra studier, hvor der indgår separate værdisæt-
ninger af andre relaterede økosystemydelser. I Christie mfl. 
(2011) indgik således andre økosystemydelser fra det sam-
me program i valgeksperimentet, mens den laveste værdi fra 
Veisten mfl. (2004) var for et udsnit af de adspurgte, som 
først var blevet spurgt om deres betalingsvillighed for en 
større pakke af miljøprogrammer end blot beskyttelse af 
diversiteten af arter. 
 

 
20) Bemærk dog, at alle undersøgelserne af værdien af enkeltarter 

medtaget i Richardson og Loomis (2009) var fra USA, mens in-
gen af undersøgelserne af værdien af mange arter i tabel II.8 er 
herfra. 

21) I Johansson (1989) blev respondenterne bedt om at oplyse et 
engangsbeløb i stedet for et tilbagevendende årligt beløb, som det 
gøres i de senere undersøgelser. Undersøgelser af betalingsvillig-
heden baseret på engangsbetaling giver typisk betydelig lavere 
betalingsvillighed (omregnet til årlig betaling) end undersøgelser, 
som spørger om årlig betaling. 
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Den angivne værdi på 260 kr. pr. familie pr. år for at be-
skytte alle truede dyrearter fra Christie mfl. (2011) er base-
ret på en underopdeling af beskyttelse af to grupper af arter. 
Den første gruppe er dyr, padder, fugle og sommerfugle 
(karismatiske arter), og den anden gruppe er træer, planter 
og insekter (ikke-karismatiske arter). Hovedparten af de 260 
kr. kan tilskrives en betalingsvillighed for at beskytte de 
karismatiske arter. Under en fjerdedel af beløbet vedrører 
beskyttelse af de ikke-karismatiske arter, selvom deres antal 
er større end antallet af de karismatiske arter.  
 
Der har været argumenteret for, at en højere værdi for 
karismatiske eller kendte arter ikke er meningsfuldt ud fra 
en naturvidenskabelig betragtning, da de kendte arter ikke 
nødvendigvis er dem, som er vigtigst for et økosystem. 
Dette kan dog betegnes som en delvist misforstået kritik, 
fordi undersøgelser med fokus på eksistensværdier ikke 
primært sigter mod at belyse arters betydning for økosyste-
mers funktionalitet og stabilitet, men derimod den værdi, 
respondenten tillægger eksistensen af den enkelte art. 
 
Danske undersøgelser af værdien af biodiversitet 
 
Der er i de sidste år lavet flere danske undersøgelser, som 
belyser værdien af at beskytte biodiversitet, hvor der især er 
vægt på eksistensværdien ved beskyttelsen, jf. tabel II.9. 
Overordnet kan undersøgelserne deles op i, om de værdi-
sætter øget mangfoldighed af dyr og planter generelt, eller 
om de værdisætter beskyttelse af arter. I den første gruppe 
er af undersøgelserne sker tiltaget i et afgrænset område af 
Danmark såsom Store Åmose, en foreslået nationalpark 
eller én fiktiv ådal. De finder således ikke en betalingsvilje 
for en forbedring af biodiversiteten i hele landet. 
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Tabel II.9 Danske undersøgelser af værdien af biodiversitet 
Undersøgelse Beskrivelse af indsats Kr. pr.  

familie pr. år 
Generel beskyttelse af natur og biodiversitet 
Schou mfl. (2003) Sprøjtefrie randzoner til gavn for biodiversiteten 

eksemplificeret ved en 10 pct. stigning i overlevelsen 
for agerhønsekyllinger og antallet af vilde planter 

290 

Lundhede mfl. 
(2005) 

Fra ringe til stor mangfoldighed i St. Åmosea) 930 

Thorsen og Hansen 
(2007) og Hansen 
(2005) 

Beskyttelse af dyr og planter i fiktiv ådal i Danmark: 
- Fra lav til mellem beskyttelse 
- Fra lav til høj beskyttelse 

 
290 
440 

Jacobsen og 
Thorsen (2010) 

Ekstra naturbeskyttelse udover den allerede eksisteren-
de i en ud af syv foreslåede nationalparker 

 
190 

Jacobsen mfl. 
(2011) 

Forøget biodiversitet i St. Åmose:  
- Nogen forøgelse 
- Stor forøgelse 

 
180 
350 

Beskyttelse af arter 
Jacobsen mfl. 
(2008) 

Beskyttelse af rødlistede arter på den danske hede: 
- 5-25 unavngivne 
- En beskrevet art 
- To beskrevne arter 

 
190 – 340 
320 – 340 

670 
Jacobsen og 
Thorsen (2010) 

Ekstra indsats for særlige dyr og planter (to eksempler) 
i en ud af syv foreslåede nationalparker 

 
520 

Jacobsen mfl. 
(2010) 

Forøgelse af population af truet dyreart: 
- Fra truet til sjælden 
- Fra truet til almindelig 

Bestandsforøgelse af almindelig art: 
- 25 pct. 
- 50 pct. 

 
810 
690 

 
540 
300 

Lundhede mfl. 
(2011) 

Bevaring af en gruppe fuglearter  
- Eksisterer i Danmark nu 
- Mulige indvandrere pga. klimaforandringer 

 
520 – 1.130 

-50 – 840 
 

a) Omregnet fra en betalingsvillighed pr. individ til betalingsvillighed pr. familie. 
Anm.: 2010-priser. Alle undersøgelser anvender valgeksperimentmetoden (jf. boks II.6), bortset fra

Schou mfl. (2003) som benytter den beslægtede contingent ranking metode. 
 

 
 
To af studierne omhandler samme geografiske område og 
samme type tiltag, men indeholder alligevel det laveste og 
højeste estimat for forøget biodiversitet på henholdsvis 180 
og 930 kr. pr. familie pr. år. 

Samme område 
men forskellig 
værdi  
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Danske studier med fokus på beskyttelse af truede arter er 
opsummeret i anden del af tabel II.9. Betalingsvilligheden 
varierer fra 190 kr. pr. familie pr. år for at beskytte fem 
unavngivne rødlistede arter til 1.130 kr. pr. familie pr. år for 
at bevare en gruppe af fuglearter, hvor populationen er 
faldende i Europa. Det skal bemærkes, at de højeste værdier 
er fundet i en undersøgelse, hvor truslen mod arter er kædet 
sammen med klimaforandringer. De høje værdier kan 
således potentielt tilskrives en betalingsvilje for mere gene-
relt at undgå menneskeskabte klimaforandringer. 
 
I det første studie er der estimeret en værdi for beskyttelse 
af henholdsvis 5, 12 og 25 uspecificerede rødlistede arter, 
alle knyttet til det danske hedelandskab. Der findes årlige 
betalingsvilligheder på henholdsvis 190, 280 og 340 kr. pr. 
familie. Der er således en positiv, men aftagende marginal 
betalingsvillighed for beskyttelse af flere arter. Betalingsvil-
ligheden stiger væsentligt, hvis respondenterne får navn og 
billede på arterne, selvom det drejer sig om en art, som ikke 
er almindelig kendt. Således er betalingsvilligheden for en 
art med et navn og et billede næsten lige så høj, som beta-
lingsvilligheden for at beskytte 25 anonyme arter, jf. 
Jacobsen mfl. (2008). 
 
Et nyere studie viser, hvad betalingsvilligheden er for, at en 
truet art går fra at være truet til at være enten sjælden eller 
almindelig. Betalingsvilligheden er her noget større end i de 
ovennævnte studier, nemlig hhv. 810 og 690 kr. pr. familie 
pr. år, jf. Jacobsen mfl. (2010). Det er her bemærkelsesvær-
digt, at den højeste værdi er for at øge bestanden fra truet til 
sjælden og ikke, som forventeligt, fra truet til almindelig. 
Det samme overraskende resultat findes i en supplerende 
delanalyse, hvor det er undersøgt, hvad man vil betale for, 
at en population af en almindelig (dvs. ikke truet) art øges 
med hhv. 25 og 50 pct. Her er betalingsvilligheden hhv. 540 
og 300 kr., igen med den mindste betalingsvillighed for den 
største forøgelse. Dette tolkes af forfatterne som, at en del af 
befolkningen ser det som ressourcespild at forøge populati-
oner “mere end nødvendigt” for, at arten overlever. Lignen-
de resultater findes i Lundhede mfl. (2011) samt McVittie 
og Moran (2010).  
 

Værdi af 
beskyttelse af 
truede arter 

Positiv, men 
aftagende værdi 
med antal af arter 

Hellere lille end 
stor forøgelse af 
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I Lundhede mfl. (2011) er betalingsvilligheden for forskel-
lige grupper af fuglearter i Danmark estimeret under hen-
syntagen til, om arterne er stabile eller faldende i Danmark 
og i hele Europa. Der er også medtaget fuglearter, som man 
tror, vil indvandre i fremtiden grundet klimaforandringerne. 
Det viser sig, at betalingsvilligheden for at beskytte fugle, 
der allerede eksisterer i Danmark, er højere end for fugle 
udefra. 
 
Værdien af at beskytte truede danske arter 
 
Afsnit II.7 indeholder en analyse af de samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved indsatser, som bl.a. sikrer en bedre 
beskyttelse af ca. 200 truede arter. For at kunne sammenlig-
ne samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster burde 
der ideelt set findes en undersøgelse af betalingsvilligheden 
for at beskytte et tilsvarende antal truede arter i Danmark. 
Der er dog ingen af de danske undersøgelser, som direkte 
har belyst betalingsvilligheden ved at beskytte et så stort 
antal arter. Fokus har i stedet været på specifikke naturom-
råder eller beskyttelse af et mindre antal arter. Ud fra de 
udenlandske og danske studier kan dog gives et groft skøn 
for betalingsvilligheden for beskyttelse af ca. 200 arter. 
 
Gennemsnittet af udenlandske studier af beskyttelse af 
mange eller alle truede arter er på ca. 700 kr. pr. familie pr. 
år, med et spænd på mellem godt 200 og 1.800 kr. Nyere 
undersøgelser og de undersøgelser, hvor der samtidig 
værdisættes andre miljøgoder, synes at give de mest kon-
servative værdier, jf. tabel II.8. 
 
Betalingsvilligheden fra de danske studier, som har set på få 
arter eller udvalgte levesteder, spænder fra 200 til 1.100 kr. 
pr. år. pr. familie, jf. tabel II.9. Et enkelt af de danske studi-
er værdisætter henholdsvis 5, 12 og 25 (uspecificerede) 
arter med en maksimal betalingsvillighed på 340 kr. pr. 
familie pr. år, men med en tendens til, at stigningen i beta-
lingsvilligheden er aftagende med antallet af arter, jf. 
Jacobsen mfl. (2008). En ekstrapolation af betalingsvillig-
hederne, som er baseret på, at stigningen i betalingsvillighe-
den fortsætter med at aftage, når antallet af arter vokser, 
giver en betalingsvillighed på ca. 540 kr. pr. familie pr. år 

Højere værdi for 
“danske” arter end 
for nye, 
indvandrende arter 

Samfunds-
økonomiske 
omkostninger og 
gevinster 

Lavere 
betalingsvillighed i 
nyere studier 

Danske studier af 
eksistensværdi 
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for beskyttelse af ca. 180-200 arter.22 Det er oplagt, at dette 
tal skal tolkes med stor varsomhed, da det normalt ikke er 
tilrådeligt at lave en ekstrapolation, der er så langt fra det 
oprindelige datainterval. Stigningen i betalingsvilligheden 
fra 340 til 540 kr. pr. familie pr. år for en stigning i antallet 
af beskyttede, truede arter fra 25 til knap 200 arter harmone-
rer dog godt med, at også internationale undersøgelser tyder 
på en relativ lille stigning i betalingsvilligheden for at 
beskytte få sammenlignet med mange arter.  
 
Som beskrevet ovenfor er der dog nogle danske studier, som 
finder noget højere betalingsvilligheder for beskyttelse af få 
arter. Dette peger i retning af, at betalingsvilligheden burde 
være højere. På den anden side finder nyere engelske under-
søgelser betalingsvilligheder, som er noget lavere end 540 
kr. pr. familie pr. år. 
 
Et forsigtigt bud på betalingsvilligheden for at beskytte 
knap 200 truede dyrearter i Danmark er 300-700 kr. pr. 
familie pr. år. Udenlandske studier tyder på, at hypotetisk 
betinget bias i forhold til hypotetiske værdisætningsmetoder 
i gennemsnit svarer til en faktor 3, jf. boks II.6. Hvis der 
antages en lignende faktor, svarer det til en betalingsvillig-
hed, som spænder fra ca. 100 til ca. 230 kr. pr. år pr. fami-
lie. Det vil sige et samlet interval på 100-700 kr. pr. år pr. 
familie, hvor det laveste beløb er korrigeret for en eventuelt 
hypotetisk betinget bias, mens det højeste beløb ikke er 
korrigeret for en sådan bias. 
 
På baggrund af forskellige primært danske undersøgelser er 
ligeledes foretaget et skøn for gevinsterne ved at beskytte et 
lignende antal truede arter. Dette skøn er på 300 til 800 kr. 
pr. familie pr. år, efter at der er foretaget en korrektion for 
potentiel hypotetisk bias, jf. Thorsen mfl. (2012). Dette er 

 
22) Konkret er estimeret en loglineær model (baseret på de kun tre 

observationer for betalingsvilligheden for beskyttelse af hhv. 5, 
12 og 25 truede arter): Betalingsvillighed = 96,057 × Ln(N arter) 
+ 33,504. 

Variation i 
resultater 
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familie pr. år 
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lidt større, men trods alt i samme størrelsesorden som 
intervallet givet ovenfor.23 
 
Rekreative værdier og biodiversitet 
 
For at sammenholde gevinsterne af biodiversitet med rekre-
ative gevinster i naturen er der foretaget en gennemgang af 
danske studier, som har fokuseret på den rekreative værdi af 
skove og andre naturområder. Der er i Danmark både lavet 
undersøgelser af værdien af rekreation ud fra rejseomkost-
ningsmetoden og ud fra hypotetiske værdisætningsmeto-
der.24 Der er nogen variation i resultaterne, men alt i alt 
synes gevinsterne ved rekreation at være af nogenlunde 
samme størrelsesorden som betalingsvilligheden for at 
beskytte biodiversiteten. 
 
Det vil generelt gavne biodiversiteten i skovene, hvis der 
bliver indført mere naturnær skovdrift. En række undersø-
gelser belyser, om der er rekreative gevinster forbundet med 
ændret skovdrift, herunder mere naturnær skovdrift. Disse 
undersøgelser peger i retning af afledte, positive rekreative 
effekter af naturnær skovdrift. Det vil sige, at de besøgende 
tillægger det større værdi at færdes i en mere naturnær skov 
sammenlignet med en konventionel drevet skov, jf. 
Aakerlund (2000), Nielsen mfl. (2007), Olsen og Lundhede 
(2005), Termansen mfl. (2008a) og Termansen mfl. 
(2008b). Der er dog betydelig variation i de estimerede 
værdier og i hvilke aspekter af naturnær skovdrift, der 
undersøges i de forskellige undersøgelser. Det gør det 
vanskeligt at give et konkret bud på den rekreative gevinst 
ved et omlægge til mere naturnær skovdrift. 

 
23) Betalingsviljen i Thorsen mfl. (2012) er ikke direkte opgivet for 

et bestemt antal arter, men i stedet for en forbedring af levevilkå-
rene for dyr og planter på omkring 150.000 ha. Dette er i samme 
størrelsesorden, som det areal der ifølge analysen præsenteret i 
afsnit II.7 er nødvendigt, hvis knap 200 truede arter skal beskyt-
tes. 

24) Oversigten over danske studier med vægt på rekreative værdier 
kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat el-
ler via www.dors.dk. 
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Ingen af undersøgelserne ser på, om der er rekreative gevin-
ster ved decideret urørt skov, men der er indikationer af, at 
der kan være lavere rekreative værdier ved urørt skov 
sammenlignet med naturnær skovdrift. Alt i alt er det derfor 
ikke oplagt, om der også er rekreative gevinster ved urørt 
skovdrift. 
 
Opsummering 
 
Værdien af al biodiversitet er høj, i sidste ende uendelig, da 
den samlede biodiversitet er af afgørende betydning for livet 
på jorden. I praksis er det dog ikke relevant at vurdere 
værdien af al biodiversitet, da det kun er værdien af mindre 
ændringer i biodiversitet, der er relevante i sammenhæng 
med realistiske politiske afvejninger. 
 
En del af gevinsten ved beskyttelse af biodiversiteten er 
knyttet til eksistensværdier, dvs. til glæden ved at vide, at en 
art eksisterer. Eksistensværdier kan kun fastsættes ud fra 
såkaldte hypotetiske værdisætningsmetoder. Der er imidler-
tid ikke konsensus om, hvorvidt man kan bruge hypotetiske 
værdisætningsmetoder til at opgøre eksistensværdien knyt-
tet til biodiversitet, fordi der her er tale om et relativt ab-
strakt gode, som respondenterne ikke kender og har en god 
forståelse af. 
 
Sammenlignes de målte gevinster ved ændringer i biodiver-
sitet synes eksistensværdier – med forbehold for metode-
mæssige usikkerheder – at udgøre den væsentligste sam-
fundsøkonomiske værdi. Til sammenligning vurderes, at 
værdien af bestøvning og værdien af diversitet som input til 
frembringelse af ny medicin er væsentlig mindre ved (små) 
ændringer i biodiversiteten.  
 
Det skal understreges, at der er gevinster ved biodiversitet, 
hvis størrelse er svære at kvantificere i monetære enheder. 
Det gælder f.eks. for, hvordan mindre ændringer i biodiver-
sitet påvirker økosystemers funktionalitet og stabilitet, og 
hvilken betydning sådanne påvirkninger vil have for afledte 
økosystemydelser. Hvis niveauet for biodiversitet er så lavt, 
at det er tæt på en kritisk undergrænse, hvor økosystemers 
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stabilitet ikke understøttes, vil selv en mindre yderligere 
reduktion i biodiversiteten lede til et meget stort tab. 
 
Problemerne ved at værdisætte nogle afledte effekter af 
biodiversitet skyldes ikke kun manglende viden inden for 
den miljøøkonomiske disciplin. Der synes i nogle tilfælde at 
mangle et tilstrækkeligt præcist naturvidenskabeligt grund-
lag til at kunne vurdere de afledte gevinster i monetære 
enheder. 
 
Baseret på udenlandske og danske undersøgelser skønnes 
det, at eksistensværdien af at beskytte knap 200 truede 
dyrearter i Danmark svarer til 100-700 kr. pr. år pr. familie. 
Det svarer i alt til ca. 0,3-2,0 mia. kr. pr. år. 
 
Undersøgelser med vægt på eksistensværdier af arter peger i 
retning af, at betalingsvilligheden for at beskytte truede 
arter er stigende, men stærkt aftagende med antallet af arter. 
Endvidere er betalingsvilligheden højere for større og 
kendte arter som f.eks. pattedyr og fugle. 
 
En større britisk analyse af økosystemydelser peger i retning 
af, at de kvantificerede gevinster ved biodiversitet er en del 
mindre end gevinsterne ved andre økosystemydelser, som 
f.eks. rekreation, gevinsten ved at bo tæt på natur og grønne 
områder samt CO2-lagring. Ud fra danske undersøgelser 
synes eksistensværdier ved arter at være i nogenlunde 
samme størrelsesorden som f.eks. rekreative gevinster. 
 
Danske undersøgelser tyder endvidere på, at der er rekreati-
ve gevinster ved mere naturnær skovdrift. Pågældende 
undersøgelser har ikke direkte vurderet den rekreative værdi 
i såkaldt urørt skov, hvor skoven ikke dyrkes. Det er derfor 
uklart, om der er rekreative gevinster eller tab ved helt at 
undlade at dyrke skovene.  
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II.7 En indsats til beskyttelse af biodiversiteten 
i Danmark 
 
I 2010 forpligtede Danmark sig på FN-topmødet i Nagoya til at 
arbejde for at standse tilbagegangen i biodiversiteten senest i 
2020. Hvis dette skal nås, er det nødvendigt at gennemføre en 
række indsatser, som kan gavne biodiversiteten. Der vil være 
samfundsøkonomiske omkostninger ved disse indsatser, men 
der foreligger ingen grundige danske beregninger af omkostnin-
gen ved at nå målsætningen eller analyser af, hvilke indsatser 
der er mest omkostningseffektive, dvs. giver størst effekt i 
forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger.  
 
Dette afsnit indeholder en analyse, som giver et bud på 
omfanget af de indsatser, der skal gennemføres for at mind-
ske tilbagegangen i den danske biodiversitet, og på de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved at gennemføre 
indsatserne.25 Analysen viser også i hvilke naturtyper og i 
hvilke dele af Danmark, indsatsen skal prioriteres. 
 
Udgangspunktet for analysen er, at der skal gennemføres 
indsatser, som forbedrer arters levevilkår i forskellige 
naturområder. Indsatserne skal tage højde for de trusler, der 
forringer levevilkårene i forskellige naturtyper såsom skov, 
åben natur (f.eks. enge, heder og moser) samt agerland. Det 
er imidlertid ikke nødvendigt, at indsatserne foretages i alle 
områder med de pågældende naturtyper. I forhold til en 
given målsætning er nogle af naturområderne vigtigere end 
andre. Formålet med analysen er derfor også at vurdere i 
hvor stor en del af de pågældende naturtyper, der skal gøres 
en indsats, for at alle betragtede arter er beskyttet.26  
 
25) Arbejdet er udført i samarbejde med Carsten Rahbek, Anders 

Højgård Petersen og Niels Strange fra Center for Makroøkologi, 
Evolution og Klima, Københavns Universitet. Analysen er nær-
mere beskrevet og dokumenteret i Petersen mfl. (2012), som er 
tilgængelig via www.dors.dk 

26) Afsnit II.6 viste, at nogle arter tillægges højere værdi af den 
almindelige befolkning. I analysen tages der imidlertid udgangs-
punkt i, at levevilkårene for alle arter skal beskyttes, da dette vur-
deres nødvendigt for at leve op til målsætningen om at standse 
tilbagegangen i biodiversiteten.  
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Der er i Danmark tidligere udført lignende analyser med 
henblik på at bestemme, hvilke naturområder som bør 
beskyttes, jf. f.eks. Strange mfl. (2006), Petersen mfl. 
(2005) og Lund og Rahbek (2000). Sammenlignet med 
disse analyser bidrager nærværende analyse med en mere 
detaljeret geografisk opdeling af forekomsten af arter i 
forskellige naturtyper (skov, åbne naturarealer og agerland) 
samt en opgørelse af de samfundsøkonomiske omkostninger 
ved indsatser i disse naturtyper. Dette gør det for første 
gang muligt at vurdere, i hvor høj grad en omkostningsef-
fektiv indsats for at beskytte arterne bør rette sig mod 
henholdsvis skov, åbne naturarealer og agerland. 
 
Analysen er baseret på detaljerede oplysninger om den 
geografiske udbredelse af et bredt udsnit af landlevende 
danske arter. I analysen opgøres de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved at sikre disse arter gode levevilkår. Da 
ikke alle arter indgår, skal den beregnede omkostning 
betragtes som en nedre grænse for den egentlige samfunds-
økonomiske omkostning ved at standse tilbagegangen for 
biodiversiteten bredt set. 
 
Analysen viser, at den samfundsøkonomiske omkostning ved at 
opnå en effektiv beskyttelse af levestederne for de arter, som 
indgår i analysen, er på godt 0,8 mia. kr. pr. år. Analysen viser 
også, at der kun skal gennemføres indsatser til at forbedre 
levevilkårene i skov og åben natur, mens der ikke er behov for 
en væsentlig indsats for arter i agerlandet. Dette skyldes grund-
læggende, at der kun er få arter, som er afhængige af levesteder-
ne i agerlandet. For at forbedre levevilkårene for arterne i de 
åbne naturområder vurderes det dog at være nødvendigt at 
udvide nogle af de eksisterende åbne naturarealer ved at inddra-
ge en del af agerlandet (dvs. landbrugsjord) og at indføre kvæl-
stofbufferzoner omkring udvalgte åbne naturområder, hvor det 
ikke er muligt at have husdyrproduktion. Endelig viser analysen, 
at indsatser i skov er vigtige, hvis målsætningen om at beskytte 
alle arter skal opnås omkostningseffektivt. Dette skyldes grund-
læggende, at de relevante tiltag i skov vurderes at være relativt 
billige. Nogle arter kan således beskyttes billigere ved indsatser i 
skoven sammenlignet med indsatser i andre naturtyper. 
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Principper for udpegning af områder 
 
Strategier for beskyttelse af arter kan i princippet enten 
fokusere på at beskytte de enkelte arter hver især eller på at 
beskytte arternes levesteder. Det er kun undtagelsesvis 
hensigtsmæssigt at tilrettelægge indsatsen i forhold til at 
beskytte enkelte arter. Der lever mange arter i de enkelte 
naturområder, og det er derfor økonomisk mere hensigts-
mæssigt at fokusere på arternes levesteder, dvs. tiltag som 
bredt forbedrer levevilkårene i udvalgte naturområder, jf. 
afsnit II.2. Dette forudsætter imidlertid, at der kan identifi-
ceres naturområder, som omfatter de arter, der ønskes 
beskyttet. I det følgende diskuteres, hvilke principper der 
skal anvendes, hvis man ønsker at udpege naturområder, 
som sikrer levesteder for alle arter. 
 
Der har i praktisk naturforvaltning været anvendt forskellige 
principper til at udpege områder til beskyttelse. En metode 
går ud på at udvælge de mest artsrige områder. Dette beteg-
nes som “hot spot”-tilgangen.  
 
Der er imidlertid den ulempe ved udelukkende at udvælge 
de mest artsrige områder, at det kan være de samme arter, 
der går igen i de forskellige udvalgte hot spots. Udvælgelse 
af de mest artsrige områder giver således ikke beskyttelse af 
flest mulige arter. 
 
En anden metode er at udvælge områder efter det såkaldte 
komplementaritetsprincip. Grundlæggende går dette ud på 
at vælge en række områder, som tilsammen sikrer, at flest 
mulige arter er repræsenteret. Det er både teoretisk og 
empirisk vist, at komplementaritetsprincippet er den mest 
effektive metode til at udpege områder, der omfatter flest 
muligt forskellige arter, jf. Lund og Rahbek (2000). Udvæl-
gelse efter komplementaritetsprincippet er dog datamæssigt 
mere krævende, da den forudsætter, at man ved hvilke arter, 
der lever i de forskellige områder. I hot spot-tilgangen skal 
man kun kende antallet af arter i hvert område. Boks II.7 
giver en simpel illustration af udvælgelse af områder efter 
komplementaritetsprincippet sammenlignet med hot spot-
tilgangen. Analyserne i dette kapitel er baseret på komple-
mentaritetsprincippet. 

Indsatser bør rettes 
mod levesteder – 
ikke de enkelte 
arter 

Mest artsrige 
områder … 

… sikrer ikke alle 
arter 

Komplemen-
taritetsprincippet 
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Udvælgelse af områder efter komplementaritetsprincippet 
kan give et netværk af områder, som på den ene side sikrer, 
at alle arter er omfattet, og på den anden side kun vælger det 
mindste antal nødvendige områder. En omkostningseffektiv 
indsats skal fokusere på at udvælge det rigtige netværk af 
områder. Det er med andre ord mindre hensigtsmæssigt at 
fokusere på indsatser målrettet hvert enkelt område for sig 
eller de enkelte arter hver for sig.27 
 
Beskrivelsen af komplementaritetsprincippet var baseret på, 
at alle arter skal dækkes i mindst et område, jf. boks II.7. I 
realiteten vil beskyttelse af levevilkårene i kun et område 
ikke være tilstrækkeligt til at sikre beskyttelse af en art. En 
bestand af en art i kun ét område kan risikere at blive ud-
ryddet som følge af f.eks. sygdomme, konkurrerende arter 
eller ændrede forhold i området. Det er derfor tvivlsomt, om 
en art vil være effektivt beskyttet på langt sigt, hvis arten 
kun beskyttes i et enkelt område. Samtidig er der ingen 
fleksibilitet i fremtiden med hensyn til andre samfundsmæs-
sige hensyn, hvis nogle af arterne kun findes i et område. 
Der tages i det følgende udgangspunkt i, at arterne mindst 
skal være beskyttet i tre forskellige områder, hvis arterne 
skal være rimeligt sikrede. Det samme kriterium er anvendt 
i andre lignende analyser, jf. f.eks. Petersen mfl. (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27) Dette forudsætter, at tiltag for forbedring af levevilkårene gavner 

hovedparten af arterne i de udpegede områder. Generelt er dette 
tilfældet, selvom der også er særlige arter, som kræver specielle 
tiltag. 

Samlet netværk af 
områder 

Hver art i mindst 
tre områder 
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Boks II.7 Udvælgelse af områder efter komplementaritetsprincippet 

Forskellen mellem hot spot-tilgangen og komplementaritetsprincippet kan illu-
streres ved følgende eksempel, hvor seks forskellige arter (1, 2, 3, 4, 5 og 6) er 
fordelt i fem forskellige områder (A, B, C, D og E), jf. tabel A. 
 
Antag at der kan vælges tre områder til beskyttelse. Anvendes hot spot-tilgangen 
udvælges de tre områder, der hver især har flest arter. Det er områderne A, B og 
C. Vælges disse tre områder, vil det omfatte i alt 4 arter (arterne 1, 2, 3 og 4), 
mens der er to arter, som ikke bliver beskyttet (art 5 og 6). 
 
Udvælges i stedet tre områder efter komplementaritetsprincippet, skal man enten 
vælge områderne (A, D og E) eller områderne (B, D og E). Udvælges en af disse 
kombinationer, vil alle seks arter blive omfattet. Da A og B indeholder samme 
arter, er det ligegyldigt, hvorvidt det er A eller B, som kombineres med de andre 
områder. Der er således fleksibilitet mellem område A og B.  
 
Område E er et eksempel på et artsfattigt område, men det er til gengæld det ene-
ste sted, hvor art 6 lever. Derfor skal område E udpeges, hvis alle arter skal dæk-
kes. Dette gælder også område D, som er det eneste område, hvor art 5 lever. 

 
  Tabel A Eksempel med fordeling af 6 arter i 5 områder 

 Områder 
Arter A B C D E 

1 X X X X  
2 X X X   
3 X X X   
4 X X    
5    X  
6     X 

 
 
Med få arter og få områder er det nemt at overskue, hvilke områder der skal ud-
peges for at dække alle arter. Med flere områder og arter bliver udpegningen af 
områder hurtig uoverskuelig. Der er udviklet programmer med matematiske algo-
ritmer, som kan udvælge områder efter komplementaritetsprincippet. I analysen i 
dette afsnit anvendes Worldmap programmet, som er udviklet af Natural History 
Museum i England. 
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Analysen fokuserer på biodiversitet i form af diversitet 
blandt arterne. Som tidligere beskrevet er dette kun en ud af 
flere forskellige dimensioner af biodiversitet, som bl.a. 
omfatter diversitet i økosystemer. Udpegning af områder ud 
fra arterne vil derfor ikke nødvendigvis sikre, at der også 
udpeges områder, som repræsenterer alle forskellige typer 
af økosystemer. Hvis udvælgelsen af områder sker efter 
komplementaritetsprincippet og på basis af et stort og bredt 
udvalg af arter, vil det dog i praksis også sikre en høj diver-
sitet i økosystemer, fordi arterne så vil være knyttet til 
mange forskellige økosystemer. Ved udpegning af områder, 
som dækker alle arter mindst tre gange, vil man derfor i 
realiteten også nå langt i forhold til at udpege alle forskelli-
ge typer af økosystemer. 
 
Data 
 
Analysen er baseret på oplysninger om 899 forskellige arter 
af dyr og planter. For disse arter findes en fuldstændig 
opgørelse af udbredelsen i Danmark opdelt i 633 kvadrater 
af 10×10 km2. De 899 arter repræsenterer et bredt udsnit af 
kendte danske arter og vurderes derfor at udgøre et godt 
grundlag for analysen. Der indgår dog udelukkende landle-
vende arter. En nærmere beskrivelse af de anvendte data 
findes i boks II.8. 
 
De anvendte data repræsenterer den bedst tilgængelige 
viden om fordelingen af arter i Danmark. De 899 arter 
svarer til ca. 3 pct. af de godt 32.000 kendte danske arter. 
Selvom dette forekommer at være en lille andel, er pågæl-
dende data internationalt anerkendt for at være repræsenta-
tive for arter/artsgrupper og have høj kvalitet i forhold til 
tilsvarende data i andre lande. 
 

Mangfoldighed i 
arter og diversitet i 
økosystemer 

899 forskellige 
arter 

Repræsentative 
data  
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Boks II.8 Beskrivelse af data 

Oversigt over data 
Analysen er baseret på detaljerede oplysninger om den geografiske udbredelse af 
899 dyre- og plantearter. Således indgår følgende oplysninger:  
 

• 899 dyre- og plantearter, heraf 186 truede arter 
• En totalopgørelse af forekomsten af disse arter i hele Danmark opdelt i 

633 kvadrater af 10×10 km2 
• For hvert af de 633 kvadrater er arealet opdelt på: 

o Skov (underopdelt på løvskov og nåleskov) 
o Åben natur (f.eks. enge, heder og moser) 
o Agerland 
o By 
 

Disse oplysninger er overvejende baseret på tidligere indsamlede data og GIS-
kort. En gruppe eksperter er dog inddraget til nærværende analyse med henblik 
på at validere og opdatere oplysningerne om udbredelsen af arterne. Baseret på 
disse eksperter samt egne beregninger er følgende oplysninger tilføjet: 

 
• I hvilke naturtyper (løvskov, nåleskov, åben natur og agerland) hver 

art almindeligvis forekommer 
• Hvilke konkrete indsatser der er nødvendige for at beskytte de enkelte 

truede arter i en given naturtype. Disse oplysningerne er indhentet ved 
spørgeskema og dækker alene de truede arter 

• Samfundsøkonomiske omkostninger pr. ha af hver indsats for hver na-
turtype for forskellige dele af Danmark (kommuneniveau) 

 
De konkrete indsatser er fastlagt ud fra kendskab til arternes biologi og kendte 
trusler mod arterne i de forskellige naturtyper. En nærmere beskrivelse af indsat-
serne og beregningen af de samfundsøkonomiske omkostninger pr. ha præsente-
res senere i afsnittet. 
 
Geografisk opdeling af oplysninger 
De 633 kvadrater, hvor der foreligger data for udbredelsen af de 899 forskellige 
arter, er vist i figur A. I hvert af kvadraterne er arealet af de forskellige naturtyper 
beregnet, som illustreret ved det forstørrede kvadrat i figuren. Der er tillige fore-
taget en yderligere fordeling af arterne i hvert kvadrat på de forskellige naturty-
per, dvs. der anvendes oplysninger om, hvorvidt arten lever i skov, åben natur 
og/eller agerland, baseret på ovennævnte ekspertvurderinger. Det er disse under-
opdelinger på i alt op til 3×633 = 1899 “delområder” af skov, åben natur og ager-
land, der er enheden i analyserne (byområder indgår ikke i analysen). I nogle 
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Boks II.8 Beskrivelse af data, fortsat 

kvadrater findes ikke alle naturtyperne, dvs. at det faktiske antal delområder er 
mindre end 1899. I figuren er disse delområder illustreret ved et enkelt sammen-
hængende område i hvert kvadrat. Et “delområde” er opgjort som arealet af hver 
naturtype i et kvadrat. Således kan et delområde i realiteten bestå af mange ikke 
sammenhængende mindre områder inden for hvert kvadrat (f.eks. to mindre skov-
områder og fem mindre områder af åben natur). 
 

Figur A Opdeling i 633 kvadrater af 10×10 km2 og arealtyper 
 

Agerland

Skov

Åben 
natur By

 
Der er benyttet følgende definitioner af de forskellige arealtyper: 
 

• Skov: Løvskov, nåleskov inklusive de småbiotoper, der findes i skovene, 
herunder lysninger, mindre vandhuller mv.  

• Åben natur: Arealer i det åbne land, hvor der ikke er landbrugsmæssig 
drift eller kun meget ekstensivt drevet landbrug. Denne kategori inklude-
rer hede, mose, overdrev, enge, kystområder, mindre søer og vandløb 

• Agerland: Arealer i landbrugsmæssig drift inklusive græsningsarealer i 
omdrift og tilknyttede småbiotoper som f.eks. hegn og mindre vandhuller  

• By: Restgruppe som også omfatter infrastruktur mv. 
 

Yderligere beskrivelse og dokumentation af data kan findes i Petersen mfl. 
(2012), som er tilgængelig via www.dors.dk. 
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Af de 899 arter regnes de 186 for truede. De truede arter 
vurderes at udgøre omkring 3 pct. af samtlige truede danske 
arter.28 Overordnet set fordeler de truede arter sig nogenlun-
de på samme måde over artsgrupper som alle arterne, jf. 
figur II.6. Hovedparten af de kortlagte arter er insekter og 
fugle. 
 
Analysen identificerer et netværk af delområder, som dæk-
ker hver af de 899 kortlagte arter i mindst tre delområder. Et 
delområde er arealet af enten skov, åben natur eller agerland 
i et givet kvadrat på 10×10 km2. For hovedparten af alle 
danske arter er den geografiske udbredelse ikke kortlagt. 
Der vil imidlertid være mange af de ikke kortlagte arter, der 
lever i netværket af delområder, som dækker de 899 kort-
lagte arter i mindst tre delområder. Det vil derfor være langt 
flere end de 899 arter, som vil nyde godt af indsatser i de 
udvalgte delområder. Det er dog i sagens natur ikke muligt 
at opgøre, hvor mange yderligere arter som vil blive beskyt-
tet af indsatserne. 

 
28) De 186 truede arter i datasættet udgør godt 20 pct. af alle de 899 

arter. I rødlisten er foretaget en vurdering af tilstanden for ca. 
8.000 arter, jf. afsnit II.2. Af disse er også ca. 20 pct. truede. An-
delen af truede arter i de her anvendte data stemmer således 
overens med andelen af truede arter på rødlisten. 

186 truede arter 

Flere arter nyder 
godt af indsatsen 
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Figur II.6a Alle analyserede arter 
fordelt på artsgrupper 

 Figur II.6b Truede analyserede arter 
fordelt på artsgrupper 
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Anm.: Der er ingen truede padder og krybdyr i datasættet. Derfor indgår denne artsgruppe ikke i 
figuren over truede arter. 

Kilde: Petersen mfl. (2012) og egne beregninger. 
 

 
 
De fleste af arterne i datasættet findes i skov og åben natur, 
mens der findes relativt få arter i agerlandet, især når det 
tages i betragtning, at agerlandet arealmæssigt er langt 
større end arealet af de andre naturtyper, jf. tabel II.10.29 
Landbrugsdriften i agerlandet ensretter grundlæggende 
naturen, så der er mindre heterogenitet og dermed begræn-
set grundlag for mange forskellige arter. 
 
Nogle arter lever kun i en enkelt naturtype, mens andre arter 
kan leve i flere forskellige naturtyper. Arter, der kun lever i 
en enkelt naturtype, betegnes her som specialister, mens 
arter, som kan leve i forskellige naturtyper, betegnes som 
generalister.30 Over halvdelen af alle arterne i datasættet er 
specialister. Af de truede arter er næsten tre fjerdedele 

 
29) Fordelingen af alle de ca. 32.000 danske arter på naturtyper 

kendes ikke. Det vurderes imidlertid på basis af fordelingen på 
naturtyper for de ca. 8.000 arter på rødlisten, at skovarter er un-
derrepræsenteret i de anvendte data, mens arter i åben natur er 
overrepræsenterede, jf. Petersen mfl. (2012).  

30) En mere korrekt biologisk betegnelse for “specialister” og 
“generalister” er henholdsvis “obligate” og “ikke-obligate” arter. 
I biologisk sammenhæng bruges betegnelsen “specialister” om 
arter, der er mere specialiserede mht. levested, end den her an-
vendte opdeling i naturtyper.  

Flest arter i skov og 
åben natur 

Specialister og 
generalister 
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specialister. Stort set alle specialister lever i enten skov eller 
åben natur. Til sammenligning er der seks arter af speciali-
ster i byområder, mens der kun er en enkelt af arterne i 
agerlandet, som er specialist.31 
 
Fordelingen af specialister på forskellige naturtyper har stor 
betydning for udvælgelsen af de naturtyper, som skal indgå 
i netværket. Arter, som kun lever i skov eller kun i åbne 
naturområder, skal nødvendigvis beskyttes i henholdsvis 
skove og åbne naturområder. Modsat kan arter, som f.eks. 
kan leve i både agerland og åben natur, enten blive beskyttet 
på agerlandet eller i åben natur. De mange specialister i 
skove og åben natur tilsiger derfor, at der under alle om-
stændigheder skal gennemføres flest indsatser i skov og 
åben natur. 
 

 
31) De arter, som kun lever i byområder, omfatter bl.a. fugle, som er 

blevet tilpasset livet i byerne, f.eks. gråspurv og tyrkerdue. Den 
eneste art (i datasættet), der kun lever i agerlandet, er en nat-
sværmer (pileborer), som er relativt ny i Danmark.  

Nødvendigt med 
indsatser i skove og 
åben natur 
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Tabel II.10 Arealer og arter fordelt på naturtyper 

 
Areal Alle 

arter 
Heraf  

specialister 
Truede  
arter 

Heraf  
specialister 

 -  1.000 ha  - ------------------------ Antal arter ---------------------------- 
Skov 500  503 186 81 39 
Åben natur  390  650 272 139 95 
Agerland  3.065 240 1 15 0 
By  307  177 6 17 1 
Samlet a)  4.262 899 465 186 135 
a) Da mange arter findes i flere arealtyper, er det samlede antal arter ikke lig med summen af arter 

i hver arealtype. 
Anm.: Det samlede areal er lidt mindre end Danmarks samlede areal, da søer mv. ikke indgår. 
Kilde:  Petersen mfl. (2012). 
 

 
 
Udpegning af netværk af delområder 
 
I det følgende præsenteres resultater fra tre delanalyser. 
Fælles for disse analyser er, at de finder et netværk af 
delområder, hvor arterne er repræsenteret i mindst tre del-
områder. Udpegningen tager udgangspunkt i den eksiste-
rende udbredelse af arterne. I alle analyserne dækker ud-
pegningen kun de relevante delområder i hvert 10×10 km2 
kvadrat, hvor et delområde er defineret som arealet af hver 
naturtype i et kvadrat (dvs. enten skov, åbent naturområde 
eller agerland). De tre delanalyser foretager følgende: 
 

• Minimering af areal af delområder så alle arter er 
repræsenteret (i mindst tre delområder) 

• Minimering af omkostning ved en sikring af leve-
vilkårene for alle arter (i mindst tre delområder) 

• Minimering af omkostning ved en sikring af leve-
vilkårene for truede arter (i mindst tre delområder) 

 
Den første analyse fokuserer alene på at udpege et netværk 
af delområder, hvor alle arter er repræsenteret, men uden at 
inddrage konkrete indsatser i disse delområder. Kriteriet for 

 

Minimering af 
areal 
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udvælgelsen er, at det samlede areal af de relevante natur-
områder bliver mindst muligt.32 
 
I de to andre analyser udpeges netværket ved at minimere 
omkostningerne ved de indsatser, som vurderes nødvendige 
for at sikre arterne. Denne analyse gennemføres for hen-
holdsvis alle arter og for de truede arter alene.33 Den kon-
krete udpegning kan således afhænge af omkostningen ved 
de indsatser, som vurderes nødvendige i de forskellige 
naturtyper. Dette beskrives i forbindelse med de relevante 
omkostningsbaserede analyser i det følgende underafsnit. 
Først præsenteres imidlertid den rene arealbaserede analyse, 
som giver en basal indsigt i udpegningsanalysens karakter. 
 
Der er mange arter, som kun findes i et, to eller tre delom-
råder. Givet målsætningen om at netværket så vidt muligt 
skal omfatte alle arter mindst tre gange, skal de delområder, 
hvor disse relativt sjældne arter lever, således udpeges. Det 
vil sige, at der er en række ikke-fleksible delområder. 
 
For at opgøre areal og i sidste ende omkostningerne ved 
indsatserne er det nødvendigt at lave antagelser om, hvor 
stort et areal der skal udpeges – eller gøres til genstand for 
tiltag i omkostningsanalysen – for, at arterne i delområdet 
anses for beskyttede. Det er antaget, at hele arealet af en 
given naturtype i et udpeget kvadrat medtages, dog maksi-
malt 3.000 ha, svarende til 30 pct. af arealet i et 10×10 km2 

 
32) Bemærk, at minimering af areal af delområder ikke er det samme 

som at minimere antallet af udpegede kvadrater, da hvert af disse 
kvadrater er underopdelt i delområder bestående af arealet af 
henholdsvis skov, åben natur og agerland, jf. boks II.8. Delområ-
derne er i sagens natur af forskellig størrelse. 

33) I princippet er alle tre analyser en form for omkostningsminime-
ring til at nå en given målsætning. Der anvendes dog to forskelli-
ge “prisvektorer”, hvor den ene er målt i areal (km2) og den an-
den i omkostning (kr.).  

Minimering af 
omkostninger ved 
indsatser 

Mange ikke-
fleksible områder 

Arealkriterium for 
bevarelse af arter 



 

 239

II.7 En indsats til beskyttelse af biodiversiteten i Danmark

kvadrat. En lignende antagelse er benyttet i flere tidligere 
analyser.34  
 
Resultater baseret på minimering af areal viser, at der i alt 
skal udpeges ca. 126.000 ha fordelt på skov og åben natur, 
jf. tabel II.11. De 126.000 ha svarer til 3 pct. af Danmarks 
samlede areal. Der er fundet to lidt forskellige løsninger. I 
det ene tilfælde (netværk A) udpeges 47.000 ha skov og 
79.000 ha åben natur. Dette svarer til henholdsvis 9 og 20 
pct. af det samlede areal af disse naturtyper i Danmark. I det 
andet tilfælde (netværk B) udpeges 36.000 ha skov og 
91.000 ha åben natur, dvs. relativt mindre skov end i net-
værk A. I alt bliver der udpeget henholdsvis 198 og 194 
forskellige delområder i netværk A og B (som dog stort set 
dækker over det samme areal). En beskrivelse af bereg-
ningsgangen bag de to løsninger kan findes i boks II.9. 
 
Det bemærkes endvidere, at det ikke i nogen af netværkene 
er nødvendigt at udpege delområder i agerlandet, da alle 
generalisterne i agerlandet bliver omfattet tre gange i de 
udpegede delområder i skov og åben natur. Den ene specia-
list i agerlandet antages her dækket af anden indsats. 
  
 

 
34) Analysen udpeger et overordnet netværk af områder, men det vil 

kræve en mere detaljeret analyse af disse områder (og eventuelle 
alternative områder, når der er fleksibilitet mellem områder), før 
man kan fastlægge, hvor indsatsen præcist skal iværksættes. De 
udpegede delområder vil ikke sikre beskyttelse af de seks specia-
listarter i byområder eller den ene specialistart i agerlandet, da det 
ikke giver mening at analysere generelle indsatser ud fra kun en 
enkelt eller få specifikke arter. 

126.000 ha skov og 
åben natur 

Ikke behov for at 
beskytte levesteder 
i agerlandet 



 

 240 

Biodiversitet. Økonomi og Miljø 2012 

Boks II.9 Beregningstilgang i forhold til de to løsninger 

De to forskellige netværk (A og B) beskrevet i tabel II.11 er fundet ved to tilgange 
til at finde det nødvendige areal. Fælles for disse er, at det er nødvendigt at bruge 
to beregningstrin til at finde netværket af delområder, som opfylder kriteriet om, 
at alle arter så vidt muligt skal være dækket i mindst tre områder. Udgangspunktet 
for disse to trin har været, at der er en række specialister i henholdsvis skov og 
åben natur, som skal beskyttes i deres respektive naturtyper.  
 
I første trin findes derfor et delnetværk af områder, som sikrer alle skovspeciali-
sterne i mindst tre skovområder, og et andet delnetværk, som sikrer alle speciali-
sterne i åben natur i mindst tre områder. Disse to delnetværk giver i realiteten 
også beskyttelse til de fleste generalister – herunder generalisterne i agerland, da 
de fleste af generalisterne findes i de samme områder som specialisterne. Disse 
generalister kan siges at komme “automatisk” med. Det er kun ca. 2 pct. af alle de 
betragtede arter, som ikke bliver omfattet af de to delnetværk. Disse 2 pct. kan så 
dækkes ved udpegning af yderligere områder med skov eller åben natur. 
  
I andet trin undersøges, hvordan de resterende 2 pct. kan beskyttes. Der ses her på 
to muligheder, som er repræsenteret ved netværk A og B i tabel II.11. I det ene 
tilfælde (netværk A) søges det i første omgang at beskytte flest muligt af de reste-
rende arter i skov og derefter de sidste få arter i åben natur (fire arter findes ikke i 
skov). I det andet tilfælde (netværk B) søges det i første omgang at beskytte flest 
muligt af de resterende arter i åben natur og derefter de sidste få arter i skov (to 
arter findes ikke i åben natur). 
 
Summen af de to delnetværk i første trin og de supplerende netværk for de sidste 
2 pct. af arterne i andet trin (A eller B) er de netværk, der er præsenteret i tabel 
II.11. De to netværk i tabellen kan således siges at repræsentere yderpunkter for 
valg af områder for de resterende arter, hvor det ene yderpunkt er “flest mulige 
arter i skov”, mens det andet er “flest mulige arter i åben natur”. Yderligere be-
skrivelse af metoder og løsningsalgoritmer findes i Petersen mfl. (2012). 
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Tabel II.11 Områder udvalgt ved arealminimering, alle arter 
 
Naturtype 

 
Areal 

Andel af 
naturtypen  

Udpegede 
delområder 

 1.000 ha Pct. Antal 
Netværk A    
Skov 47 9 85 
Åben natur 79 20 113 
I alt 126  198 
    
Netværk B    
Skov 36 7 65 
Åben natur 91 23 129 
I alt 127  194 

 

Anm.: Tabellen viser to løsninger, som minimerer arealet af det netværk af delområder, som opfylder
betingelsen om, at mindst tre lokaliteter med levesteder for hver art skal indgå i netværket.  

Kilde: Petersen mfl. (2012) og egne beregninger. 
 

 
 
En geografisk opgørelse for netværk A viser, at der indgår 
delområder i alle dele af Danmark, men at der er relativt 
mange delområder på Bornholm, Læsø, Lolland-Falster og 
Nordsjælland, jf. figur II.7. Endvidere er der mange delom-
råder med kyststrækninger.  
 
Det fremgår, at der er mange af de udpegede delområder, 
som er ikke-fleksible og med de givne kriterier skal indgå i 
netværket. De ikke-fleksible delområder udgør næsten 
halvdelen af alle delområderne, dvs. at valget af delområder 
i stor udstrækning bestemmes af de arter, som kun lever få 
steder i Danmark. Overordnet set er der således begrænset 
fleksibilitet mellem delområderne. Som diskuteret i afsnit 
II.5 giver begrænset fleksibilitet mindre spillerum til at 
anvende fleksible økonomiske instrumenter som auktioner 
og subsidier.  
 
 

Områder i hele 
Danmark 

Mange  
ikke-fleksible 
områder 
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Figur II.7 Netværk ved arealminimering, alle arter 
 

 
 

Anm.: De røde felter angiver ikke-fleksible delområder, hvori der 
skal udpeges enten skov, åben natur eller begge. De gule felter 
er fleksible delområder, som kan erstattes af andre delområder 
(men på bekostning af et større samlet areal). Hele 10×10 km2-
kvadratet er farvelagt, selvom det typisk kun er et delområde i 
kvadratet (f.eks. skoven), som er udpeget. Kortet viser resulta-
tet for den løsning, hvor der udpeges relativt meget skov, dvs. 
netværk A i tabel II.11. 

Kilde: Petersen mfl. (2012) og egne beregninger. 
 
 
Omkostninger ved indsatser i skov og åben natur 
 
Ovenstående analyse så kun på areal, som omfattede leve-
steder for alle arterne. I det følgende ses på hvilke specifik-
ke indsatser, som vurderes nødvendige for at sikre alle 
arterne i skov og åben natur. Indsatserne er baseret på 
generel viden om arternes levevis og de væsentligste trusler 
mod arterne i disse to naturtyper. Omkostningerne ved de 
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forskellige indsatser i de forskellige delområder inddrages, 
og herefter foretages nye analyser, som udpeger delområder 
med henblik på at minimere omkostningerne ved indsatser-
ne. 
 
For skov indebærer indsatsen en omlægning til urørt skov i 
de udpegede delområder. Ved urørt skov er der ikke nogen 
form for skovdrift. Derved kommer der flere ældre træer, 
mere dødt ved og flere våde områder samt naturlige lysnin-
ger. Den samfundsøkonomiske omkostning ved dette består 
af tabt indtjening i skovbruget, jf. boks II.10. 
  
For åben natur består indsatsen i plejeforanstaltninger som 
afgræsning eller slåning for at undgå tilgroning i de udpe-
gede delområder. Samtidig reduceres belastningen med 
næringsstoffer ved at indføre kvælstofbufferzoner omkring 
de åbne naturarealer, hvor det ikke længere er muligt at 
have husdyrproduktion. Endelig forøges de nuværende åbne 
naturarealer ved at inddrage nærliggende landbrugsjord. 
Den samfundsøkonomiske omkostning består her dels af de 
direkte udgifter til pleje og dels af reduceret indtjening i 
landbruget.  
 
Det bemærkes, at indsatserne rettet mod at forbedre leveste-
derne for arterne i åbne naturområder også omfatter tiltag i 
agerlandet, dvs. tiltag som berører landbruget. Det skal 
understreges, at disse afledte tiltag i agerlandet ikke sigter 
mod at forbedre levevilkårene for arter, der lever i agerlan-
det. Som nævnt er der relativt få arter i agerlandet, og disse 
arter vil blive beskyttet ved at forbedre levevilkår i skov 
eller åben natur. 
 
 

Urørt skov 

Pleje, mere åben 
natur og kvælstof-
bufferzoner 

Tiltag for arter i 
åben natur berører 
landbruget 
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Boks II.10  Indsatser og deres samfundsøkonomiske omkostninger 

Indsatser 
Indsatsen i et givet udpeget delområde er begrænset til maksimalt at omfatte 
3.000 ha, svarende til 30 pct. af arealet i et 10×10 km2-kvadrat. 

  
Skov: Der laves forskellige indsatser i løvskov og nåleskov (alene nåleskov belig-
gende i tilknytning til løvskov):  

• Løvskoven omlægges til urørt skov, hvor der ikke er nogen skovdrift 
• Dele af nåleskoven ryddes (maksimalt 20 pct. af det udlagte areal til urørt 

skov) med henblik på at skabe lysåbne arealer i skovene 
 
Åben natur: Der er tre delindsatser for den åbne natur:  

• Udbredelse af plejetiltag i form af slåning, græsning eller afbrænding for at 
undgå tilgroning 

• De udpegede arealer med åben natur fordobles (hvor det er muligt) ved at 
inddrage jord fra tilstødende landbrugsejendomme  

• For at begrænse kvælstofbelastningen af de åbne naturtyper indføres kvæl-
stofbufferzoner på 250 meter op til de udvalgte åbne naturarealer. Inden for 
denne zone må der ikke være husdyrproduktion i staldanlæg mv., men der 
må gerne være f.eks. græsning. Kvælstofbufferzonerne vil reducere den lo-
kale kvælstofbelastning, men der er stadig en væsentlig påvirkning fra an-
dre nationale og især internationale kilder.  

 
Samfundsøkonomiske omkostninger ved indsatser 
Overordnet set består de samfundsøkonomiske omkostninger af direkte omkost-
ninger til en aktivitet (plejetiltag) og af produktions-indtægtstab i enten landbru-
get eller skovbruget, da tiltagene begrænser de to erhvervs muligheder for at væl-
ge den privatøkonomisk optimale drift. 
 
Omkostningerne er opgjort som årlig omkostning pr. ha. i 2010-priser. Hovedpar-
ten af omkostningerne er opgjort på kommuneniveau, dvs. omkostningen afhæn-
ger af, hvor indsatsen foretages geografisk. Denne forskel afspejler geografiske 
forskelle i driftsvilkår. Den samfundsøkonomiske omkostning pr. ha er gengivet i 
tabel A. Her er angivet landsgennemsnit for alle tiltag. Endvidere vises den gen-
nemsnitlige omkostning i de landsdele, der har de laveste og højeste omkostnin-
ger pr. ha. ved det givne tiltag (for tiltag hvor det har været muligt at opgøre om-
kostningen på kommuneniveau).  

 
Omkostningen ved udlægning af løvskov til urørt tilstand består af tabet af frem-
tidig indtjening fra driften af skoven. Kapitaltabet af de stående træer udgør stør-
stedelen. Omkostningen ved rydning af nåleskoven er væsentlig mindre end for 
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Boks II.10  Indsatser og deres samfundsøkonomiske omkostninger, fortsat 

løvskov, da de fældede nåletræer kan sælges. Der er dog stadig en omkostning, da 
rydningen af nåleskoven (som antages at ske her og nu) ikke sker på det drifts-
økonomisk mest rentable tidspunkt. 

 
  Tabel A Samfundsøkonomisk omkostning ved indsatserne 

 Hele landet Billigste landsdel Dyreste landsdel 
 ---------------------  Kr. pr. ha pr. år  --------------------- 
Skov    
Løvskov til urørt skov 2.800 2.500 3.100 
Rydning af nåleskov 1.000 200 2.000 
 
Åben natur 

   

Naturpleje 2.200 • • 
Øget areal (tab af land-
brugsjord) 

 
5.200 

 
4.600 

 
7.000 

Kvælstofbufferzone 1.100 • • 
  
 
Omkostningen ved at inddrage landbrugsjord til åben natur er baseret på en opgø-
relse af jordpriser for landbrugsjord, som afspejler den forventede fremtidige 
gevinst ved landbrugsjorden. I første omgang er jordprisen opgjort ved at fraregne 
værdien af bygninger fra de observerede ejendomspriser. De beregnede jordpriser 
er herefter søgt korrigeret for en række forhold for bedre at afspejle den sam-
fundsøkonomiske værdi. Det er således søgt at korrigere for betydningen af om-
lægningen af EU’s landbrugspolitik fra produktions- til hektarstøtte (som har 
hævet jordpriserne) og for ejendomsskatter, som reducerer markedspriserne i 
forhold til den samfundsøkonomiske værdi. Endvidere er der søgt korrigeret for 
den ekstraordinære prisudvikling (prisboble) på landbrugsejendomme. Omkost-
ningen ved kvælstofbufferzoner er beregnet som tabet af bygningskapital, dvs. 
staldanlæg mv., idet det antages, at indsatsen ikke påvirker muligheden for hus-
dyrproduktion i Danmark samlet set. De korrigerede jordpriser, omkostningen ved 
indsatser i skov og kvælstofbufferzoner er omregnet til en årlig omkostning ved 
brug af en realrente på 3 pct. 

 
Beregningen af de samfundsøkonomiske omkostninger ved de forskellige speci-
fikke tiltag er beskrevet nærmere i dokumentationsnotat, som er tilgængelig via 
www.dors.dk. 
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En række af de udpegede områder er omfattet af forskellige 
former for regulering, der i visse tilfælde indebærer, at dele 
af de betragtede indsatser allerede gennemføres i dag. Dette 
trækker i retning af, at den ekstra samfundsøkonomiske 
omkostning ved at beskytte de analyserede arter er mindre 
end det, der fremgår nedenfor. Dette vil blive diskuteret i 
afsnit II.8. 
 
Der er overordnet en god forståelse af hvilke faktorer, der 
påvirker arternes levesteder negativt, jf. f.eks. Ejrnæs mfl. 
(2011). Der findes dog ikke information, som gør det muligt 
præcist at bestemme den nødvendige indsats for hver af de 
mange arter, der indgår i analysen. For at fastlægge den 
nødvendige indsats, er der derfor for alle de truede arter i 
datasættet indhentet ekspertvurderinger af hvilke tiltag, der 
er nødvendige for at sikre disse arter, jf. boks II.11. 
 
Ifølge ekspertvurderingerne vil ca. 80 pct. af de truede arter 
i skove og åbne naturarealer blive sikret ved den beskrevne 
indsats. De resterende arter er fordelt mellem en gruppe af 
arter, der ikke har behov for nogen indsats, og en anden 
gruppe, der har behov for andre tiltag for at blive sikret. 
  

Nogle indsatser er 
gennemført 

Ekspert-
vurderinger af 
indsatser 

Indsatser sikrer de 
fleste af de truede 
arter 
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Boks II.11  Indsatsbehov for de truede arter 

For at få en mere konkret viden om hvilken indsats, der er nødvendig for at sikre 
de forskellige truede arter, er der indhentet ekspertvurderinger fra personer med 
særligt kendskab til de forskellige artsgrupper, som indgår i analysen. Disse eks-
perter blev spurgt om, “hvilke af en række tiltag, der ville gøre en forskel med 
henblik på at sikre den enkelte lokale bestand af en specifik art indenfor de næste 
årtier”. Eksperterne havde mulighed for at vælge mellem forskellige, gradvist 
mere vidtgående indsatser, at angive at arten intet behov havde for yderligere 
indsats, eller at arten havde behov for en anden indsats end de specificerede. Sva-
rene for skov og åben natur er gengivet nedenfor.  
 
Skov: Svarene for de 79 truede skovarter viser, at 5 pct. af de truede arter ikke 
vurderes at have behov for nogen indsats, mens 15 pct. har behov for andre tiltag 
end de angivne, jf. figur A. Det betyder, at 80 procent af arterne vurderes at blive 
sikret af de skovtiltag, der er beskrevet i boks II.10.a) Mange af arterne vil dog 
kunne nøjes med naturnær skovdrift, dvs. et mindre vidtgående indgreb end urørt 
skov.  
 
Åben natur: For åben natur er der 139 truede arter. Af dem har 12 pct. ikke behov 
for en indsats, mens 9 pct. har behov for andre tiltag end de angivne, jf. figur B. I 
alt 79 pct. af de truede arter i åben natur vurderes at blive sikret ved indsatsen, 
hvor der både indgår pleje, udvidelse af de eksisterende åbne naturarealer og re-
duktion i mængden af næringsstoffer gennem bufferzoner. 
 

Figur A Indsats i skov  Figur B Indsats i åben natur 
 

5%

57%

23%

15%

Intet behov

Naturnær skovdrift

Urørt skov

Andre tiltag
nødvendige

 

12%

41%

8%

30%

9%

Intet behov

Pleje

Pleje og øget areal

Pleje, øget areal og
færre næringsstoffer
Andre tiltag
nødvendige

 
 

Anm: Figuren viser den andel af de truede arter, der vurderes at blive beskyttet af de nævnte tiltag, idet 
tiltagene er ordnet, så de er gradvist mere vidtgående. For eksempel vil 41 pct. af arterne i åben natur blive 
beskyttet ved plejeindsats, mens 41+8 = 49 pct. vil blive beskyttet ved pleje og øget areal. Endelig vil 
41+8+30 = 79 pct. blive beskyttet ved pleje, øget areal og reduktion i næringsstoffer. 

fortsættes 
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Boks II.11  Indsatsbehov for de truede arter, fortsat 

Ekspertvurderingerne er kun indhentet for truede arter. I analysen for alle arter 
antages, at samme specifikke indsatser er nødvendige som for de truede arter. 
Yderligere beskrivelse og dokumentation findes i Petersen mfl. (2012). 
  
a)   Efter indsamling af ekspertvurderingerne blev det besluttet at modificere indsatsen i skov, så der 
ud over urørt løvskov også indgår rydning af nåleskov med henblik på at skabe områder med lys-
åben natur inde i skovene. Det forventes, at dette vil mindske andelen af truede skovarter, hvor 
“andre tiltag vurderes nødvendige”. 

 

 
 
Netværk baseret på minimering af omkostninger 
 
I det følgende beskrives netværk af delområder med dertil 
hørende indsatser udpeget med henblik på minimering af 
omkostningerne ved indsatserne. Først beskrives resultater 
baseret på alle arter og derefter resultater baseret kun på de 
truede arter. 
 
De samfundsøkonomiske omkostninger ved indsatser, som 
sikrer en forbedring af levevilkårene for alle 899 arter 
mindst tre forskellige steder, vurderes at være på godt 0,8 
mia. kr. pr. år. Indsatserne skal rettes mod at forbedre 
levevilkårene i et netværk af områder, som i alt svarer til 
126.000 ha eksisterende natur, jf. tabel II.12. 
 
Det netværk af områder, som giver den samfundsøkonomisk 
billigste løsning, er sammenfaldende med netværk A i tabel 
II.11, dvs. den løsning, der minimerede det krævede areal 
med størst fokus på skov. Hvis netværk B (der har relativt 
større vægt på åben natur) var udvalgt, ville den samfunds-
økonomiske omkostning blive forøget med ca. 140 mio. kr. 
pr. år. Dette afspejler grundlæggende, at indsatserne i sko-
ven er billigere pr. ha. end i åben natur, jf. boks II.10. Dette 
viser, at det er vigtigt at inddrage omkostninger i stedet for 
blot at fokusere på, hvor meget areal der skal inddrages i 
indsatsen. 
 
Selvom indsatserne skal rettes mod at forbedre levevilkåre-
ne i 126.000 ha skov og åben natur, vil indsatserne få be-
tydning for aktiviteterne på et langt større areal. Således vil 
der være indsatser, der i alt berører 372.000 ha., jf. tabel 

0,8 mia. kr. pr. år 
og 126.000 ha 

Vigtigt at beregne 
omkostninger ved 
tiltag 

Bufferzoner udgør 
stor del af areal  
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II.12. Det større berørte areal skyldes, at indsatserne i åben 
natur har betydning for omkringliggende landbrug. Således 
indebærer den beskrevne indsats, at de eksisterende åbne 
naturarealer forøges med i alt 44.000 ha ved ophør af egent-
lig landbrugsdrift, svarende til godt 1 pct. af det samlede 
landbrugsareal eller en forøgelse på 11 pct. af de nuværende 
åbne naturarealer. Herudover indebærer oprettelsen af 
kvælstofbufferzoner, som er beliggende omkring de udvalg-
te åbne naturarealer, at der lægges begrænsninger på brugen 
af 202.000 ha agerland. 
 
 

Tabel II.12 Områder udvalgt ved omkostningsminimering, alle arter 
 Samfunds-

økonomisk 
omkostning 

Areal Andel af 
pågældende 
naturtype 

Udpegede 
delom-
råder 

 Mio. kr. pr. år 1.000 ha -- Pct. -- Antal 
Indsatser i eksisterende naturområder 
Urørt løvskov  104 39 21  85a) 
Rydning af nåleskov  12 8  2  
Pleje af eksisterende åben 
natur 

 
174 

 
79 

 
20 

 
113 

I alt (indsatsen i  
eksisterende natur) 

 
290 

 
126 

  
198 

 
Indsatser i agerland  
(for bedre levevilkår i åben natur) 
Ny åben natur med pleje 
(ophør af landbrugsdrift) 

 
326 

 
44 

 
1b) 

 
 

Kvælstof-bufferzone (land-
brugsdrift med begrænsning) 

 
228 

 
202 

 
7b) 

 

I alt (indsatser i agerland)  554 246   
I alt 844 372   

 

a) Både løvskov og nåleskov. 
b) Dette er andelen af agerland. 
Anm.: Et udpeget delområde er defineret ved arealet af en given naturtype i et kvadrat. Dvs. at et

delområde i virkeligheden godt kan bestå af flere mindre områder af en given naturtype inden
for hvert kvadrat. 

Kilde: Petersen mfl. (2012) og egne beregninger. 
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Den samfundsøkonomiske omkostning er langt lavere for 
indsatser i skov end i åben natur. Således er den samfunds-
økonomiske omkostning opgjort til i alt 116 mio. kr. pr. år 
for skovtiltagene, mens den samfundsøkonomiske omkost-
ning ved tiltagene i forbindelse med åben natur er opgjort til 
728 mio. kr. pr. år. (inklusive omkostningen ved kvælstof-
bufferzonen og udtagning af landbrugsjord til ny åben 
natur). Omkostningerne afhænger naturligvis af, hvor 
omfattende indsatserne i henholdsvis skov og åben natur er 
definerede. Det vurderes, at de for skov definerede tiltag er 
mindst lige så effektive i henseende til at beskytte de invol-
verede arter, som tiltagene for åben natur er. 35 
 
Set i forhold til fordelingen af de samfundsøkonomiske omkost-
ninger er der en relativ høj andel af arterne, som bliver beskyttet 
i skov sammenlignet med åben natur. Ses isoleret på indsatserne 
i de udpegede skovområder, omfatter disse 54 pct. af alle arterne 
i analysen. Omkostningerne ved indsatserne i skov er opgjort til 
116 mio. kr. pr. år. Til sammenligning dækker indsatserne i de 
åbne naturområder 70 pct. af alle arterne (nogle arter beskyttes i 
både skov og natur), men denne indsats koster 728 mio. kr. pr. 
år. Hvis det kun er muligt at gennemføre en del af indsatserne – 
dvs. grundlæggende at opgive målsætningen om at standse 
tilbagegangen i biodiversiteten – tilsiger dette, at indsatser i 
skoven bør prioriteres højst.  
 
Grundlæggende lægger målsætningen om at standse tilba-
gegangen i biodiversiteten op til, at der skal sikres rimelige 
levevilkår for alle arter – truede såvel som ikke-truede. 
Derved sikres, at de arter, der ikke er truet i dag, ikke senere 
ender som truede. Analysen baseret på alle arter kan således 
tolkes i retning af at beskrive de tiltag, der er nødvendige i 
forhold til en langsigtet og mere forebyggende indsats. 

 
35) Sammenligning af omkostningseffektivitet mellem indsatser i 

skov og indsatser i åben natur forudsætter, at indsatserne er lige 
effektive i forhold til at sikre levestederne og dermed arterne i 
henholdsvis skov og åben natur. Som beskrevet tidligere er der 
ikke viden, som gør det muligt præcist at fastlægge effekten af 
indsatser for de enkelte arter. Det vurderes dog, at den valgte ind-
sats i de udvalgte skovområder giver mindst lige så effektiv en 
beskyttelse af arterne, som tiltagene i åben natur. Om noget er 
skovtiltagene ligefrem mere effektive, jf.  Petersen mfl. (2012). 

Relativt mindre 
omkostning ved at 
beskytte skov 

Mange arter 
beskyttes i skoven i 
forhold til 
omkostningen 

Langsigtet indsats 
for alle arter 
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Det er dog også relevant at gennemføre analysen kun for de 
truede arter, da dette afspejler, hvilke tiltag der er påkrævet 
her og nu. En sådan analyse kan i højere grad tolkes i ret-
ning af, hvad der er nødvendigt på kort sigt, dvs. den har i 
højere grad karakter af ambulancetjeneste. 
 
Den samfundsøkonomiske omkostning ved en indsats rettet 
alene mod at beskytte de truede arter vurderes at være på 
720 mio. kr. pr. år, og indsatserne berører i alt 312.000 ha, 
jf. tabel II.13. Dette svarer til ca. 85 pct. af omkostningen 
(og de udpegede områder) ved indsatsen, som omfatter alle 
arter. Der er således en relativt lille forskel mellem indsat-
sen for at sikre alle 899 arter og indsatsen, som udelukkende 
er rettet mod at sikre de 186 truede arter. 
 
Umiddelbart peger dette i retning af, at det er relativt billigt 
at gå fra en indsats rettet alene mod de truede arter til en 
indsats rettet mod alle arter. Der er imidlertid mange af de 
ikke-truede arter, som også bliver beskyttet ved indsatsen 
rettet primært mod de truede arter. Konkret er det således 
kun 39 af arterne, svarende til 4 pct., som ikke bliver be-
skyttet mindst tre steder af den indsats, som er rettet mod 
primært at beskytte de truede arter. Dette lave tal afspejler, 
at de ikke-truede arter generelt er mere udbredte og derfor 
også findes i de delområder, hvor de truede arter lever.  
 
Med en stigning i omkostning og indsats på godt 15 pct. for 
at dække de sidste 4 pct. af arterne kan det betragtes som 
relativt dyrt at dække de sidste arter. 
 
 

Ambulancetjeneste 
for de truede arter 

0,7 mia. kr. for 
indsats alene rettet 
mod truede arter 

De fleste ikke-
truede arter 
beskyttes også 

Relativt dyrt at 
beskytte de sidste 
arter 
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Tabel II.13 Områder udvalgt ved omkostningsminimering, truede arter 
 Samfunds-

økonomisk 
omkostning 

Areal Andel af 
pågældende 
naturtype 

Udpege-
de de-
lom-
råder 

 Mio. kr. pr. år 1.000 ha Pct. Antal 
Indsatser i eksisterende naturområder 
Urørt løvskov  89 32 18 65a) 
Rydning af nåleskov  10 6 2  
Pleje af eksisterende åben 
natur 

154 70 18 94 

I alt (indsatser i eksisterende 
natur) 

253 108  159 

Indsatser i agerland  
(for bedre levevilkår i åben natur) 
Ny åben natur med pleje 
(ophør af landbrugsdrift) 

280 38 1b)  

Kvælstof-bufferzone (land-
brugsdrift med begrænsning) 

187 166 5b)  

I alt (indsatsen i agerland) 467 204   
I alt 720 312   

 

a) Både løvskov og nåleskov. 
b) Dette er andelen af agerland. 
Anm.: Jf. tabel II.12. 
Kilde: Petersen mfl. (2012) og egne beregninger. 
 

 
 
Det grundlæggende kriterium for udpegningen af netværket af 
delområder er som nævnt, at alle (eller kun de truede) arter får 
sikret deres levesteder i mindst tre delområder. Mange arter får 
dog sikret deres levesteder i langt flere delområder. Dette er de 
relativt udbredte arter, som ofte kommer “automatisk” med, når 
der udpeges (ikke-fleksible) delområder for de arter, som kun 
findes i få delområder. Eksempelvis er der ca. 80 pct. af alle 
arterne, som får sikret deres levesteder i mindst seks forskellige 
delområder, jf. figur II.8a. Også mange af de truede arter bliver 
beskyttet mere end tre gange, men ikke i lige så udtalt grad som 
for alle arter, jf. figur II.8b. 

De fleste arter 
beskyttes i mere 
end tre områder 
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Figur II.8a  Antal repræsentationer, 
alle arter 

 Figur II.8b Antal repræsentationer, 
truede arter 
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Anm.: Figur II.8a er baseret på analysen, som minimerer omkostninger for alle arter, mens figur II.8b 
er baseret på analysen, som sigter mod at beskytte truede arter. For sidstnævnte vises alene
antal repræsentationer for truede arter (bemærk at der er anvendt forskellige skalaer i de to 
figurer). 

Kilde: Petersen mfl. (2012) og egne beregninger. 
 

 
 
Diskussion af resultater og følsomhedsanalyser 
 
Ovenstående analyser præsenterer det centrale skøn for den 
indsats, der er nødvendig for at beskytte de arter, der er 
repræsenteret i data. I det følgende diskuteres tolkningen af 
disse resultater, og der præsenteres resultater givet alternati-
ve antagelser.  
 
Nogle af de analyserede indsatser er i et vist omfang allere-
de gennemført. For eksempel er en mindre del af skovene 
allerede udlagt som urørte, og en del af de åbne naturområ-
der er omfattet af ordninger, som indebærer en aktiv pleje-
indsats. Dette vil trække i retning af, at den samfundsøko-
nomiske omkostning ved at beskytte de 899 arter er mindre 
end angivet. Samtidig kan der være samfundsøkonomiske 
gevinster – ud over gevinsten på biodiversitet – ved nogle af 
indsatserne. Dette vil ligeledes tendere til, at den samfunds-
økonomiske nettoomkostning ved at beskytte de analysere-
de arter bliver lavere. En vurdering af betydningen af dette 
følger i afsnit II.8. 
  

Ikke medtagne 
effekter 
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I det følgende præsenteres resultater fra beregninger, som 
illustrerer ændringer i omkostningerne ved ændringer i 
indsatserne. Dette kan belyse, hvilke faktorer der har størst 
betydning for størrelsen af den samfundsøkonomiske om-
kostning. Resultaterne af disse følsomhedsanalyser skal dog 
tolkes med stor forsigtighed, da der alene fokuseres på 
omkostningerne, mens det ikke er muligt at beregne effek-
ten på biodiversiteten, dvs. i hvor høj grad ændringen i 
indsatsniveau påvirker arternes overlevelse på langt sigt. 
 
Skovtiltaget omfatter en øjeblikkelig omlægning af løvskov 
til urørt skov i de udpegede delområder og øjeblikkelig 
fældning af dele af nåleskoven. En lidt billigere indsats 
kunne bestå i, at man fik mulighed for at fælde og sælge en 
fjerdedel af løvtræerne, samt at rydningen af nåleskoven 
kan ske gradvist. Dette vurderes at mindske den samlede 
omkostning med ca. 36 mio. kr. pr. år, jf. tabel II.14. Dette 
svarer til 4 pct. af den samlede omkostning eller knap en 
tredjedel af de 116 mio. kr. ved indsatser i skov i grundsce-
nariet. En anden og endnu mindre vidtgående indsats vil 
være at omlægge til naturnær skovdrift i stedet for urørt 
skov. Den samfundsøkonomiske omkostning ved naturnær 
skovdrift vurderes at være meget beskeden, og med en 
sådan indsats vil den samlede samfundsøkonomiske om-
kostning derfor reduceres med de 116 mio. kr. pr. år, som 
indsatserne i skov koster i grundscenariet. Det er dog langt 
fra alle skovarter, som vil blive beskyttet med naturnær 
skovdrift. Ændringer i indsatsniveauet i de udvalgte skov-
områder vil overordnet set kun have relativt lille effekt for 
de samlede samfundsøkonomiske omkostninger, da om-
kostningen ved indsats i skov kun udgør en mindre del af 
den samlede samfundsøkonomiske omkostning. 
 

Følsomhed på 
omkostning, men 
uden effekten på 
beskyttelsen 

Omkostning ved 
ændring af 
skovtiltag 



 

 255

II.7 En indsats til beskyttelse af biodiversiteten i Danmark

Tabel II.14 Samfundsøkonomiske omkostninger ved 
ændringer i indsatsniveau 

 Samfunds- 
økonomisk 
omkostning 

Indeks 
(basis = 

100) 
 Mio. kr. pr. år  
Omkostningsminimering,  
alle arter (hovedscenarie) 

 
844 

 
100 

   
Lavere niveau for skovtiltag   
Urørt skov med ¼ hugst 807 96 
Naturnær skovdrift 728 86 
Lavere niveau for tiltag i det åbne land 
Ikke ny åben natur 518 61 
Ingen kvælstofbufferzoner 616 73 
   
Færre eller flere delområdera) 
Alle arter mindst i 1 delområde 260 31 
Alle arter mindst i 5 delområder 1250 148 
   
Lavere andel af arter (hver art i mindst 3 delområder)a) 
90 pct. af alle arterb) 670 83 
80 pct. af alle arterb) 430 49 
70 pct. af alle arterb) 270 32 

 

a) 
 
 
 
 
b) 

Omkostninger for dækning af arterne i færre/flere delområder og 
lavere andel af arter er baseret på opregning af omkostningerne 
ved en lettere forsimplet model (der omfatter ca. 94 pct. af 
omkostningerne ved at beskytte alle arter tre gange), jf. Petersen 
mfl. (2012). 
Opgjort her som 90 pct. (eller 80 pct. eller 70 pct.) af hhv. 
skovarter og arter i det åbne land (kun specialister). 

Kilde: Petersen mfl. (2012) og dokumentationsnotat for beregning af 
samfundsøkonomiske omkostninger pr. ha ved alternative 
tiltagsniveauer (tilgængelig via www.dors.dk). 
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Ændrede indsatsniveauer for tiltagene rettet mod åben natur 
vil have langt større betydning for den samfundsøkonomi-
ske omkostning. Hvis f.eks. de udpegede åbne naturarealer 
ikke udvides, men i stedet alene forbedres ved udbredelse af 
plejeindsatser og kvælstofbufferzoner, så falder den sam-
fundsøkonomiske omkostning til 518 mio. kr. pr. år svaren-
de til 61 pct. af omkostningen i hovedscenariet. 
 
Den grundlæggende præmis for de præsenterede beregnin-
ger er som nævnt, at hver art så vidt muligt skal være dæk-
ket mindst tre steder. Ændres antallet af repræsentationer, 
påvirker det naturligvis omkostningerne. Hvis udpegningen 
af områder eksempelvis begrænses til kun at sikre mindst ét 
levested for hver art, så falder omkostningen til kun ca. 31 
pct. af omkostningen i hovedscenariet, hvor hver art beskyt-
tes mindst tre steder. Hvis indsatsen omvendt udvides til, at 
alle arter så vidt muligt beskyttes mindst fem forskellige 
steder, vil omkostningen blive forøget med ca. 48 pct. 
Jævnfør tidligere vurderes det, at sikring af levevilkårene i 
kun et delområde er utilstrækkeligt til at sikre arterne på 
længere sigt. Sikring af levevilkårene i tre delområder skal 
således betragtes som et minimum. 
 
Udgangspunktet for analysen har været, at alle de betragte-
de arter skal beskyttes (mindst tre steder). Der er foretaget 
beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger, hvis 
det kun er en del af de betragtede arter, som skal beskyt-
tes.36 Der er en betragtelig reduktion i de samfundsøkono-
miske omkostninger ved mindre reduktioner i andelen af 
beskyttede arter. Således halveres den samfundsøkonomiske 
omkostning, hvis det kun er 80 pct. af arterne, der ønskes 
beskyttet.  
 

 
36) De angivne andele af alle arter er alene for de såkaldte speciali-

ster i henholdsvis skov og åben natur (ca. halvdelen af alle arter i 
analysen). Andelene skal derfor tolkes med en vis varsomhed, da 
det ikke er opgjort, om der er en helt tilsvarende reduktion i ande-
len af beskyttede arter, som kan leve i flere naturtyper (generali-
ster).  

 

Udvidelsen af de 
åbne naturarealer 
har stor effekt på 
omkostning  

Antal 
repræsentationer 
har stor effekt på 
omkostningen  

De første arter 
billige – de sidste 
arter dyre 



 

 257

II.7 En indsats til beskyttelse af biodiversiteten i Danmark

Netværket af delområder i alle analyser er udpeget på 
baggrund af en mindre del af alle de danske arter. Der er 
imidlertid tusindvis af andre arter end de analyserede, som 
vil blive sikret af indsatserne. Det præcise antal kan dog 
ikke opgøres, og det kan ikke på baggrund af de foreliggen-
de primære data afgøres, hvor meget indsatsen skal forøges 
for at sikre beskyttelse af alle danske arter. Endvidere 
indgår kun de landlevende arter i analysen, hvilket tilsiger, 
at der skal laves yderligere indsatser også for biodiversiteten 
i vandløb, søer og havområder. På den anden side er dele af 
de foreslåede indsatser allerede gennemført, og der er andre 
gevinster ved tiltagene end beskyttelse af biodiversiteten. 
Samlet set vurderes det, at analysen giver et underkantsskøn 
for de samlede omkostninger ved at beskytte alle arter i 
Danmark. 
 
Sammenfatning 
 
I afsnittet er vist resultaterne af en analyse af omkostninger 
og nødvendige indsatser for at leve op til målsætningen om 
at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Analysen er 
baseret på oplysninger om udbredelsen af arter og omkost-
ningerne ved at beskytte deres levesteder.  
 
Analysen indikerer, at den samfundsøkonomiske omkost-
ning ved at beskytte arterne vil være på godt 0,8 mia. kr. pr. 
år. Analysen er baseret på et udsnit af danske landlevende 
arter, og beløbet skal derfor ses som et underkantsskøn for 
den samlede omkostning ved at standse tilbagegangen i 
biodiversiteten. 
 
Det fremgår af analysen, at der i forhold til en målsætning 
om at bevare biodiversiteten hverken er biologisk behov for 
eller økonomisk fordel ved at lægge en større indsats for at 
beskytte levesteder for arter i agerlandet. Grundlæggende er 
der få arter i agerlandet, og disse arter findes også i skov 
eller i den åbne natur. Det kan derfor bedre betale sig at 
målrette indsatsen i skov og åbne naturområder, så der i 
disse naturtyper også tages vare på de arter, der lever i 
agerlandet. 
 

Samlet set et 
underkantsskøn for 
omkostning og 
nødvendig indsats 

Kvantitativ analyse 

0,8 mia. kr. pr. år 

Ingen grund til at 
målrette indsatser 
mod at beskytte 
arter i agerlandet  
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Indsatsen for arter, som lever i skov, bør målrettes en række 
bestemte skove rundt om i landet, hvor der skal være en 
række indsatser, som giver gode levevilkår for arterne. I alt 
peger analyserne på, at der er behov for urørt skovdrift på 
ca. 39.000 ha, og at 8.000 ha nåleskov bør ryddes. I alt 
svarer dette til ca. 9 pct. af det samlede skovareal. 
 
Beskyttelsen af levesteder i den åbne natur vurderes at skulle 
foregå ved en bedre pleje af udvalgte dele af de nuværende åbne 
naturarealer. Derudover vurderes det også nødvendigt med 
indsatser i agerlandet omkring de pågældende åbne naturområ-
der. Dels skal de udvalgte åbne naturområder udvides ved at 
inddrage landbrugsjord, som dermed ikke længere kan dyrkes, 
og dels skal der indføres kvælstofbufferzoner, hvor der ikke må 
være husdyrproduktion. 
 
I alt viser analysen, at der er behov for pleje på 79.000 ha af 
den nuværende åbne natur, svarende til 20 pct. af de nuvæ-
rende åbne naturarealer. Disse åbne naturarealer skal i 
henhold til analysen udvides med ca. 44.000 ha, svarende til 
godt 1 pct. af arealet af agerlandet (dvs. landbrugsjord). 
Endelig vurderes kvælstofbufferzonerne at omfatte 202.000 
ha, svarende til ca. 7 pct. af agerlandet. 
 
Den samfundsøkonomiske omkostning ved indsatserne i det 
åbne land udgør langt størstedelen (over 85 pct.) af den 
samlede samfundsøkonomiske omkostning, mens omkost-
ningen ved indsatser i skov udgør en relativ lille del. Analy-
sen viser imidlertid, at indsatser i skov er meget vigtige i 
forhold til at beskytte alle arterne. Set i forhold til omkost-
ningerne er der således en høj andel af arterne, som beskyt-
tes ved indsatser i skov. Nogle arter lever i både skov og 
åben natur. En samlet omkostningseffektiv indsats tilsiger, 
at disse arter så vidt muligt skal beskyttes i skov. En mål-
sætning om at standse tilbagegangen i biodiversiteten tilsi-
ger, at der skal gøres en indsats, som sikrer alle arter. Hvis 
det fra politisk side ikke ønskes at realisere hele denne 
målsætning, bør indsatser i skov prioriteres højst. Herefter 
følger indsatser rettet mod at beskytte levestederne i åben 
natur (inklusive de afledte indsatser i agerlandet). Først til 
sidst – eller eventuelt slet ikke – følger indsatser rettet mod 
arter, som lever i agerlandet. 

Urørt skov i  
9 pct. af skovareal 

Indsats i 
omkringliggende 
landbrug  

Omfang af 
indsatsen for 
åben natur  
 

Indsatser i skov er 
særligt vigtige 
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Analysen viser også, at det er nødvendigt at foretage indsat-
serne i bestemte dele af de danske skove og åbne naturarea-
ler. Dette afspejler, at der er en del arter, som kun lever i få 
områder. Hvis disse arter skal sikres, er det nødvendigt, at 
indsatsen omfatter netop disse lokaliteter. Samlet set bety-
der dette, at der er ret begrænset fleksibilitet i valg af områ-
der. 
 
 
II.8 Perspektivering til den nuværende og frem-
tidige indsats 
 
I det foregående afsnit præsenteres en samlet, omkostnings-
effektiv naturindsats, som sigter mod at beskytte alle arter, 
der indgår i analysen. Analysen viser, at der skal gøres en 
indsats både i skov og åben natur, hvorimod det ikke er 
nødvendigt at gøre en yderligere indsats i agerlandet.37 Den 
samlede indsats koster ca. 0,8 mia. kr. om året, og indsatsen 
i skov er langt billigere end i åben natur. Samlet set skal der 
gøres en indsats i 47.000 ha skov og 79.000 ha åben natur. I 
forbindelse med den åbne natur skal der ydermere gøres en 
indsats på 246.000 ha landbrugsjord i form af etablering af 
ny natur og kvælstofbufferzoner.  
 
I dette afsnit sammenlignes analysens resultater med den 
planlagte fremtidige indsats i Natura 2000-områderne, hvor 
Danmark har en forpligtelse til at sikre en gunstig beva-
ringstilstand for en række arter og naturtyper. Derefter 
diskuteres, om en del af analysens målsætning er nået ved 
den allerede gennemførte indsats. Endelig sammenlignes de 
i analysen anslåede omkostninger ved en indsats for biodi-
versiteten med gevinsterne ved samme.  
 
 
 
 

 
37) I analysen ses på tre naturtyper: skov, åben natur og agerland. 

Med åben natur forstås enge, overdrev, moser, strandenge, heder 
mv. Med agerland forstås landbrugsjord og de småbiotoper, som 
findes integreret der: vejkanter, markskel, hegn, udyrkede hjørner 
mv. §3-områderne er en del af den åbne natur.  

Lille fleksibilitet i 
valg af områder, 
der skal beskyttes 

Afsnittets indhold 



 

 260 

Biodiversitet. Økonomi og Miljø 2012 

Den fremtidige indsats i Natura 2000-områderne 
 
Både den forrige og nuværende regering har lagt op til, at 
den fremtidige indsats i høj grad fokuseres i Natura 2000-
områderne. Disse er udpeget på baggrund af enkeltarter og 
specielle naturtyper, som Danmark er forpligtiget til at 
beskytte, jf. afsnit II.4. Natura 2000-områderne dækker ca. 
360.000 ha fordelt på 70.000 ha skov, 180.000 ha åben 
natur og 120.000 ha agerland. Spørgsmålet er, hvorvidt det 
er tilstrækkeligt at gøre en indsats inden for Natura 2000-
områderne, eller om det er nødvendigt at udvide indsatsen 
for at beskytte alle arter. Dette spørgsmål er forsøgt afdæk-
ket i en analyse, som kort beskrives her. Analysen tager 
udgangspunkt i, at en del af arterne dækkes helt eller delvist 
i de eksisterende Natura 2000-områder. Med dette udgangs-
punkt udpeges der i analysen yderligere arealer, indtil der 
opnås den samme beskyttelse, som i analysen i afsnit II.7.38 
Resultatet er, at det er nødvendigt at udpege 32.000 ha skov 
og 29.000 ha åben natur uden for Natura 2000-områderne 
for at beskytte alle arter (til de 29.000 ha åben natur kom-
mer der yderligere en indsats i det omkringliggende ager-
land). Analysen peger således på, at det ikke er tilstrække-
ligt at gøre en indsats inden for Natura 2000-områderne, 
hvis tilbagegangen i biodiversiteten skal standes.  
 
Der er lagt op til en fremtidig indsats uden for Natura 2000-
områderne. Som en del af Grøn Vækst er det planlagt at 
lave plejetiltag på 40.000 ha åben natur i §3-områder uden 
for Natura 2000-områderne. Derudover er der planlagt ca. 
10.000 ha nye vådområder for at mindske næringsstofud-
ledningen til vandmiljøet. Hvis indsatsen i §3-områder og 
for ny vådområder – uden for Natura 2000-områderne – 
målrettes mod at dække områderne i analysen, er det muligt, 
at dække plejebehovet i den eksisterende åbne natur og dele 
af de nye naturarealer fra analysen.  
 

 
38) Metoden og resultaterne er nærmere beskrevet i Petersen mfl. 

(2012). Også denne analyse er udført i samarbejde med Center 
for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU. 
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Der er ikke planlagt en tilsvarende indsats for skovene uden 
for Natura 2000-områderne.39 Det er problematisk, især 
fordi ovennævnte analyse viser, at det er nødvendigt at 
udpege relativt store skovarealer uden for Natura 2000-
områderne. Dette tyder på, at der kun bliver dækket en 
mindre andel af arterne ved en indsats, som fokuserer 
primært på Natura 2000-områderne. Særligt for naturtypen 
skov synes den planlagte indsats uden for Natura 2000-
områderne derfor mangelfuld i forhold til en effektiv indsats 
for beskyttelse af biodiversiteten.  
 
Den nuværende indsats 
 
I det følgende gives et bud på, i hvilket omfang den indsats, 
som er beskrevet i analysen, allerede er gennemført. Dette 
gøres ved at identificere de dele af den nuværende indsats, 
som overlapper med indsatsen fra analysen. Et sådant 
overlap betyder, at det kun er en del af indsatsen i analysen, 
der vil have karakter af ekstra indsats, hvilket reducerer de 
samlede nye omkostninger. Der findes ikke en kortlægning 
af den nuværende indsats, hvorfor det ikke er muligt at 
bedømme, hvorvidt der er et geografisk overlap. Derfor 
foretages vurderingen alene ud fra indsatsens udformning 
og størrelse. Der ses kun på allerede gennemførte tiltag.  
  
Den del af den nuværende indsats, som er sammenlignelig 
med analysen fra afsnit II.7, tager udgangspunkt i Landdi-
striktsprogrammet, Grøn Vækst og Danmarks Nationale 
Skovprogram.40 I den åbne natur består indsatsen af: 1) at 
pleje de eksisterende naturområder, 2) at udvide naturarealet 
i forbindelse med den eksisterende natur og 3) at mindske 
belastningen med luftbårne næringsstoffer fra lokal dy-
reproduktion. Der findes på nuværende tidspunkt aftaler om 
pleje af i alt 87.000 ha åben natur og græsarealer, jf. tabel 
II.15. Den nuværende indsats har derfor den samme størrel-

 
39) Der har tidligere været en tilskudsordning til udlægning af urørt 

skov, som blev nedlagt i 2009. Desuden udlægges der løbende 
mindre arealer med urørt skov i de statslige skove, men også her 
er udviklingen langsom, jf. nedenfor. 

40) Indsatsen består desuden i mindre grad af fredninger og af 
indsatser for enkeltarter. 
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sesorden som indsatsen i analysen på 79.000 ha med åben 
natur. Den eksisterende indsats er spredt ud over hele landet 
og er således ikke prioriteret på samme måde som indsatsen 
i analysen. Der er desuden en del af det plejede areal, som 
ikke er åben natur, men græsmarker. Dette indikerer et vist 
overlap mellem indsatsen i analysen og den nuværende 
indsats. I analysen indgår en inddragelse af 44.000 ha 
landbrugsjord til ny natur. Der bliver i år udlagt 50.000 ha 
landbrugsjord som dyrkningsfri randzoner. Randzonernes 
beliggenhed som smalle striber langs søer og vandløb gør, 
at de må forventes at have et meget lille overlap med analy-
sens nye natur. I analysen indgår også 202.000 ha bufferzo-
ner omkring den åben natur, hvor den lokale næringsstofpå-
virkning reduceres. Over de næste årtier må det forventes, at 
den lokale påvirkning med næringsstoffer kun vil reduceres 
gradvis som følge af reglerne i den nuværende husdyrlov-
givning, der stiller krav om ammoniakreducerende tiltag i 
forbindelse med udvidelser og ændringer af husdyrbrug.41 
Analysens tiltag er derfor en udvidelse i forhold til dette. 
 
 

 
41) Jævnfør lov om ændring af lov om miljøgodkendelse mv. af 

husdyrbrug (2011) og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyr-
brug (2006). 
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Tabel II.15  Sammenligning af den nuværende indsats og analysens indsats, jf. 
afsnit II.7 

 

 Analysens indsats
(ha) 

Nuværende  
indsats (ha) 

Vurdering af 
overlap 

Urørt skov 39.000 10.000 Lille 
Rydning af nåleskov 8.000 Ingen – 
Pleje af åben natur 79.000 87.000 Noget 
Ny åben natur på 
agerland 

 
44.000 

 
50.000 

 
Lille 

Mindre kvælstofbelast-
ning 

 
202.000 

 
e.v. 

 
e.v. 

 

Anm.: Vurdering af overlappet mellem analysens indsats og den nuværende indsats. Kvælstoftiltaget
er ikke vurderet. 

Kilde: Skov- og Naturstyrelsen (2010), NaturErhvervsstyrelsens opgørelse af Landdistriktsprogram-
met og Regeringen (2009). 

 

 
 
Ses på skovarealerne, lægger analysen op til, at der udlæg-
ges i alt 39.000 ha til urørt skov. På nuværende tidspunkt er 
der beskyttet ca. 10.000 ha urørt skov, jf. Skov- og Natur-
styrelsen (2010). Således dækkes kun en lille del af analy-
sens skovindsats af den eksisterende, urørte skov. Rydning 
af nåleskov er det andet skovtiltag i analysen. Denne type 
tiltag gennemføres i dag på meget lille skala, og der er 
derfor ikke i praksis noget overlap. Samlet set vurderes det, 
at særligt for naturtypen skov er den eksisterende indsats 
mangelfuld i forhold til en indsats, der effektivt beskytter 
arterne.  
 
Gevinsten ved beskyttelse af biodiversiteten 
 
Analysen præsenteret i afsnit II.7 giver et bud på omkostningen 
ved at leve op til Danmarks målsætning om at standse tilbage-
gangen i biodiversiteten. Analysen er målrettet direkte mod at 
sikre biodiversiteten, og andre gevinster ved en naturindsats er 
derfor ikke inddraget. I dette delafsnit relateres omkostninger og 
gevinster ved biodiversitetsindsatserne. Desuden vurderes, 
hvorvidt der kan være rekreative sidegevinster ved indsatsen, da 
undersøgelser tyder på, at de udgør en væsentlig del af de 
potentielle sidegevinster ved biodiversitet, jf. afsnit II.6.  

Eksisterende 
skovindsats 
mangelfuld 
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Biodiversitet bidrager til at sikre økosystemernes funktion, 
det vil sige deres evne til for eksempel at omsætte forure-
nende stoffer og lagre CO2. Biodiversitet kan også generere 
direkte brugsværdier som rekreation og være input til ny 
forskning både nu og i fremtiden. Endelig har beskyttelse af 
arter en værdi for mange mennesker i sig selv (eksistens-
værdi).  
 
Det er vanskeligt at give et samlet bud på værdien af at 
beskytte biodiversiteten. Det skyldes både metodemæssige 
vanskeligheder ved værdisætning og et mangelfuldt natur-
videnskabeligt grundlag. Det sidste gælder eksempelvis for 
viden om, hvordan ændringer i biodiversiteten påvirker 
økosystemers funktion og stabilitet. Det betyder, at det ikke 
er muligt at værdisætte væsentlige dele af gevinsterne ved 
beskyttelse af biodiversitet. Der er især usikkerhed om 
værdien af økosystemydelserne. Denne værdi kan i princip-
pet være uendelig høj, hvis man er tæt på en tærskelværdi, 
hvor der sker væsentlige forringelser af økosystemerne selv 
ved mindre reduktioner i biodiversiteten.  
 
Det er dog muligt at give et estimat for en del af gevinster-
ne, nemlig eksistensværdien. Eksistensværdi er den værdi 
samfundet opnår alene ved bevidstheden om arters eksi-
stens. Baseret på udenlandske og danske undersøgelser 
skønnes det, at alene eksistensværdien af at beskytte et 
større antal truede arter (ca. 200 arter) vil være på 0,3-2,0 
mia. kr. pr. år, jf. afsnit II.6. 
 
Til sammenligning viser analysen, at omkostningen ved at 
sikre levestederne for (mindst) 200 truede arter er på ca. 0,7 
mia. kr. pr. år, når der tages udgangspunkt i analysen for de 
truede arter alene, jf. afsnit II.7. Omkostningen ved at 
beskytte arterne ligger således inden for det noget usikre 
interval for gevinsten ved at beskytte arterne. Det er derfor 
ikke oplagt, om gevinsten er højere eller lavere end omkost-
ningen. De ikke-værdisatte og muligvis meget store gevin-
ster vil dog trække i retning af, at gevinsten ved indsatserne 
samlet set overstiger omkostningerne. 

Gevinster ved 
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biodiversitet  

Ikke værdisatte 
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Der kan være ekstra ikke-markedsomsatte gevinster ved 
indsatsen ud over biodiversitetsgevinsten. Det fremgår af 
afsnit II.6, at rekreative gevinster ved naturen samlet set kan 
være ganske betydelige, og det er derfor valgt at se nærmere 
på disse. Det vurderes, at de rekreative gevinster af analy-
sens indsats samlet set er beskedne. Indsatsen i skoven 
omfatter primært omlægning af skov til urørt skov. Der er 
undersøgelser, som peger i retning af rekreative gevinster 
ved at gå fra almindelig skovdrift til naturnær skovdrift. 
Disse undersøgelser peger dog også på, at der kan være en 
reduktion i den rekreative værdi ved at gå fra naturnær 
skovdrift til egentlig urørt skovdrift, jf. afsnit II.6.42 Det er 
derfor ikke oplagt, at der er rekreative gevinster ved udlæg-
ning til urørt skov. Udvidelsen af de åbne naturarealer kan 
give rekreative gevinster, men der er flere forhold, som 
peger i retning af, at gevinsten er relativt beskeden. For det 
første er besøgshyppigheden pr. ha væsentlige højere i 
skove end på åbne naturarealer. For det andet må det anta-
ges, at den rekreative gevinst af øgede naturområder gene-
relt af aftagende. For det tredje antages forøgelsen af de 
åbne naturområder at ske ved en udvidelse af eksisterende 
områder, dvs. ikke etablering af nye rekreative muligheder i 
områder, som ikke har gode rekreative muligheder i forve-
jen. I boks II.12 er lavet et regneeksempel for at belyse 
størrelsesordenen af den rekreative gevinst ved en udvidelse 
af de åbne naturområder. Dette regneeksempel peger i 
retning af, at den rekreative gevinst på de åbne naturarealer 
er relativt beskeden. 
 
 

 
42) En oversigt over undersøgelser af rekreative værdier findes i et 

dokumentationsnotat, som er tilgængelig via www.dors.dk. 
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Boks II.12 Vurdering af rekreativ gevinst ved flere åbne naturarealer 

I det følgende laves et regneeksempel, som skal belyse den rekreative værdi af en 
mindre stigning i de åbne naturarealer. Ifølge undersøgelser besøger hver voksen 
dansker skovene ca. 19 gange om året og hele naturen (inklusive skovene) ca. 28 
gange om året. Dette peger i retning af, at der i gennemsnit er ni besøg pr. år i 
andre naturområder end skovene (dog med forbehold for at besøg i skove og be-
søg i alle naturområder er opgjort efter lidt forskellige principper), jf. Jensen 
(2003). 
 
De ni besøg fordeler sig blandt andet på naturområder, som er indeholdt i katego-
rien “åben natur” i analysen i afsnit II.7. Derudover er en tredjedel af turene knyt-
tet til havet, strand og kyst. Ingen af disse vil blive udvidet gennem en forøgelse 
af den åbne natur. Dermed kan op mod seks besøg pr. familie foregå i åben natur 
(måske færre da nogle ture også kan foregå i agerlandet). De seks ture pr. år sva-
rer til, at besøgshyppigheden pr. ha åben natur er ca. halvt så stor som besøgshyp-
pigheden pr. ha i skove.  
 
Det blev fundet i afsnit II.7, at 44.000 ha agerland skal omlægges til åbne natur-
arealer, hvilket svarer til en stigning i disse arealer på godt 10 pct. Denne stigning 
må formodes at give en rekreativ gevinst i form af flere besøg til åbne naturarea-
ler, men stigningen i antal besøg må forventes at være mindre end stigningen i 
naturareal, bl.a. fordi stigningen udvider eksisterende naturarealer uden at give 
nye rekreative muligheder i områder, som før har haft begrænsede rekreative 
muligheder. Hvis det antages, at stigningen i antal ture er på 2 pct. (i stedet for 10 
pct.), svarer dette til en stigning på 0,13 ture pr. år. 
 
En analyse af rekreative gevinster baseret på observeret adfærd (rejseomkost-
ningsmetoden) har estimeret en værdi ved besøg i skov svarende til 33 kr. pr. 
besøg i bil (2010-priser), jf. Termansen mfl. (2008a). Stigningen på 0,13 ture pr. 
år svarer således til 4 kr. pr. familie pr. år eller i alt godt 12 mio. kr. pr. år. Dette 
er et relativt lille årligt beløb sammenlignet med den samlede omkostning på 0,8 
mia. kr. pr. ved at beskytte arterne. 
 
Det skal bemærkes, at dette regneeksempel ikke tager højde for, om udvidelsen i 
de åbne naturarealer foregår i tæt eller tyndt befolkede områder eller i områder, 
hvor der er få eller mange rekreative muligheder. Disse forhold kan have meget 
stor betydning for værdien af at skabe nye rekreative muligheder, jf. f.eks. Bate-
man mfl. (2011b). 
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II.9 Sammenfatning og anbefalinger 
 
Biodiversitet giver anledning til en række værdier for men-
nesker. En del af disse værdier har karakter af at være frit 
tilgængelige for alle. Uden offentlig regulering vil de priva-
te aktører derfor ikke af sig selv sikre en tilstrækkelig 
beskyttelse af biodiversiteten. 
 
Både globalt og i Danmark er biodiversiteten i tilbagegang. 
Således vurderes det, at en femtedel af alle Danmarks ca. 
32.000 arter er truede. De væsentligste trusler er tab og 
forringelser af levesteder, som især kan føres tilbage til 
skovdrift og landbrugsdrift.  
 
Tilstanden af biodiversiteten kan ses som et udtryk for, hvor 
velfungerende klodens økosystemer er. Der er en helt over-
ordnet sammenhæng mellem biodiversitet og mulighederne 
for at opretholde livsgrundlaget på jorden. Opmærksomhe-
den på tabet af biodiversitet synes således at være knyttet til 
en bekymring for, at biodiversiteten kommer under en 
kritisk grænse, som har alvorlige konsekvenser for økosy-
stemernes opretholdelse. 
 
Danmark har tilsluttet sig en international målsætning om at 
standse tilbagegangen i biodiversiteten. Målet om at beskyt-
te biodiversiteten blev oprindelig introduceret ved Rio-
topmødet i 1992. Ambitionen i en efterfølgende internatio-
nal aftale var, at tilbagegangen skulle være standset inden 
2010. Med Nagoya-topmødet i 2010 blev målet udskudt til 
2020. I kapitlet er det analyseret, hvad der skal gøres i 
Danmark for at leve op til denne målsætning. 
 
I kapitlet er foretaget en analyse, som opgør omfanget af de 
indsatser, der er nødvendige for at standse tilbagegangen i 
biodiversiteten i Danmark. Analysen er udført i samarbejde 
med forskere ved Center for Makroøkologi, Evolution og 
Klima, Københavns Universitet. Analysen er baseret på 
detaljerede oplysninger om den geografiske udbredelse af 
ca. 900 landlevende arter, hvoraf knap 200 er truede. Analy-
sen inddrager endvidere de samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved at beskytte arternes levesteder. 
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Analysen er en omkostningseffektivitetsanalyse, dvs. en 
analyse af, hvordan målsætningen om at beskytte de inklu-
derede arter kan realiseres billigst muligt. Analysen giver 
også et bud på, hvordan indsatsen skal fordeles i forhold til 
naturtyperne skov, åben natur (f.eks. eng, hede og mose) og 
agerland. 
 
Da det ikke er alle arter i Danmark, der indgår i beregnin-
gerne, er der tale om et underkantsskøn for omfanget af den 
nødvendige indsats for at beskytte alle arternes levesteder. 
De fundne indsatser vil dog ikke kun sikre levesteder for de 
arter, der indgår i analysen. Der findes mange andre arter i 
de pågældende områder, og indsatserne vil derfor i realite-
ten beskytte et langt større antal arter end de ca. 900, der 
indgår i analysen. Der vil endvidere være behov for indsat-
ser, som beskytter ikke landlevende arter i f.eks. vandløb, 
søer og havområder, som ikke er inkluderet i analysen. 
 
Analysen viser, at den samfundsøkonomiske omkostning 
ved at beskytte levestederne for de betragtede arter vil være 
omkring 0,8 mia. kr. pr. år. Nogle af indsatserne for at 
beskytte levestederne sker i et vist omfang allerede i dag, 
hvilket trækker i retning af, at den nødvendige yderligere 
indsats er mindre end den her angivne. Det skønnes dog, at 
dette bliver overskygget af, at analysen ikke omfatter alle 
arter, dvs. at de 0,8 mia. kr. pr. år formentlig er et under-
kantskøn for at beskytte alle arter. 
 
Analysen peger på, at der skal foretages øgede indsatser for 
at forbedre de betragtede arters levevilkår på i alt 126.000 
ha skov og åben natur. Der skal dog som nævnt foretages 
indsatser i et større areal, hvis alle Danmarks landlevende 
arter skal have bedre levevilkår.  
 
Beskyttelsen af levesteder i skov vurderes primært at skulle 
ske ved at omlægge dele af skovarealet til såkaldt urørt 
skov, hvor der ikke sker nogen skovdrift. I alt skal levevil-
kårene forbedres i 47.000 ha skov, svarende til ca. 9 pct. af 
det samlede skovareal.  
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Beskyttelsen af levesteder i åben natur dækker ca. 79.000 
ha, svarende til ca. 20 pct. af de nuværende åbne naturarea-
ler. Beskyttelsen i åben natur vurderes i analysen at skulle 
ske ved mere pleje. Udover plejeindsatsen i eksisterende 
åbne naturområder peger analysen på behov for en yderlige-
re indsats i form af udvidelse af en række af de åbne natur-
arealer på bekostning af landbrugsjord samt mindre belast-
ning med næringsstoffer ved kvælstofbufferzoner på 250 
meter. I kvælstofbufferzonerne må der ikke være anlæg til 
husdyrproduktion, men der kan fortsat være almindelig 
landbrugsproduktion inklusive græsning og omdrift. Be-
skyttelsen af levesteder i åben natur fordrer således en 
række tiltag, som har betydning for den omkringliggende 
landbrugsjord. Selvom disse indsatser foregår i agerlandet, 
så er målet at forbedre levevilkårene i udvalgte åbne natur-
arealer. Udvidelsen af de åbne naturarealer vurderes at 
udgøre ca. 44.000 ha eller godt 1 pct. af agerlandet. Mens 
kvælstofbufferzonerne vurderes at omfatte ca. 200.000 ha, 
svarende til ca. 7 pct. af agerlandet.  
 
I forhold til at nå en målsætning om at beskytte alle arter er 
der hverken biologisk behov for eller en økonomisk fordel 
ved at rette betydelige indsatser mod at beskytte levesteder-
ne i agerlandet, dvs. småbiotoper som hegn, skel og vand-
huller i landbrugsområderne. Det skyldes, at de arter, som 
lever i agerlandet, også findes i skov og åben natur. Det kan 
derfor bedre betale sig at lægge indsatsen i skov og åben 
natur. Der kan dog alligevel være grund til at sikre leveste-
derne i agerlandet, fordi disse kan have en rolle som biolo-
giske “trædesten” mellem de egentlige naturområder, så 
arterne kan vandre mellem disse. Hertil kommer motiver, 
som ikke er relateret til biodiversitet, f.eks. hensyn til land-
skabets udseende. 
 
Den samfundsøkonomiske omkostning ved indsatserne i 
skov er betydeligt mindre end omkostningerne ved indsatser 
i åben natur. Således udgør omkostningen ved indsatserne i 
skov kun knap 15 pct. af de samlede omkostninger på 0,8 
mia. kr. pr. år, selvom indsatser i skov isoleret set vil be-
skytte mere end halvdelen af arterne. Det er derfor meget 
vigtigt at inddrage skovarealer i en samlet plan for at be-
skytte arterne i Danmark. 
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Indsatserne rettet mod at beskytte levestederne i skov og 
åben natur skal ikke implementeres på alle arealer med 
pågældende naturtyper, men først og fremmest i et netværk 
af vigtige områder, som tilsammen vurderes nødvendige for 
at sikre arterne. Det er vigtigt, at en indsats for bevarelse af 
biodiversiteten tager udgangspunkt i det samlede netværk af 
områder, som tilsammen giver gode levevilkår for alle arter. 
Det er således ikke hensigtsmæssigt at fokusere på enkelte 
arter eller de enkelte områder hver for sig. 
 
En indsats, som omfatter alle de landlevende arter, der indgår i 
analysen, har som nævnt en samfundsøkonomisk omkostning på 
ca. 0,8 mia. kr. pr. år. Rettes indsatsen alene mod at beskytte de 
truede arter, reduceres den samfundsøkonomiske omkostning til 
ca. 0,7 mia. kr. pr. år. Der er således kun en lille forskel mellem 
omkostningen ved en indsats, som er indrettet i forhold til at 
beskytte de truede arter alene, og omkostningen for en indsats, 
som omfatter alle arter.  
 
Det skal dog bemærkes, at langt størstedelen af de ikke-
truede arter også bliver beskyttet ved indsatsen, som er 
rettet alene mod de truede arter, fordi levestederne for de 
truede arter samtidig er levesteder for mange ikke-truede 
arter. 
 
Analysen har taget udgangspunkt i biodiversitet i form af 
mangfoldigheden af arter. Antallet af arter er det mest 
udbredte mål for biodiversitet, men der er også andre di-
mensioner af biodiversitet, som f.eks. mangfoldighed af 
økosystemer/naturtyper og mangfoldighed i gener. Analy-
sen baseret på diversitet blandt arter omfatter således ikke 
direkte hensyn til diversitet i f.eks. økosystemer/naturtyper. 
Et netværk af områder, som omfatter beskyttelse af alle de 
forskellige arter i analysen, vil dog også i høj grad omfatte 
beskyttelse af de fleste økosystemer/naturtyper. 
 
Gevinsten ved beskyttelse af biodiversiteten 
 
For at relatere omkostningerne ved at standse tilbagegangen 
i biodiversiteten til gevinsterne er der foretaget en gennem-
gang af et stort antal inden- og udenlandske undersøgelser, 
der forsøger at opgøre gevinsterne ved biodiversitet. 

Indsatser skal 
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strategisk vigtige 
områder 
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Biodiversitet bidrager til at sikre, at økosystemer er velfun-
gerende. Således er biodiversitet vigtig for at sikre en række 
afledte økosystemydelser som eksempelvis omsætning af 
forurenende stoffer (rensning), CO2-lagring og vådområders 
vandtilbageholdelse. Derudover kan biodiversitet også 
skabe direkte produktionsværdier i form af højere produkti-
vitet i landbrug og som input til ny forskning. Endelig har 
beskyttelse af arter en værdi for mange mennesker (eksi-
stensværdi). 
 
Overordnet set er det vanskeligt at give et præcist bud på 
værdien af at beskytte biodiversiteten. Dette skyldes ikke 
mindst metodemæssig usikkerhed ved værdisætningsmeto-
der, som søger at opgøre eksistensværdi, dvs. glæden ved at 
vide, at arter ikke uddør. Usikkerheden ved disse metoder er 
formentlig relativt høj i forbindelse med måling af gevinster 
ved biodiversitet sammenlignet med værdisætning af gevin-
sten af andre, mere håndgribelige miljøforbedringer. Samti-
dig er det for nogle af de afledte gevinster ved biodiversitet 
meget vanskeligt at sætte et beløb på gevinsten. I nogle 
tilfælde skyldes dette, at der mangler et tilstrækkelig præcist 
naturvidenskabeligt grundlag til at kunne opgøre de afledte 
gevinster af en ændring i biodiversiteten. Det gælder ek-
sempelvis for, hvordan ændringer i biodiversiteten påvirker 
økosystemers funktioner og stabilitet. 
 
Sammenlignes den del af gevinsterne, som det er muligt at 
sætte en “pris” på, synes eksistensværdier at udgøre den 
væsentligste samfundsøkonomiske værdi af biodiversitet. 
Med udgangspunkt i den foretagne litteraturgennemgang 
vurderes det, at værdien af bestøvning og værdien af diver-
sitet som input til frembringelse af ny medicin er væsentlig 
mindre ved ændringer i biodiversiteten. Den glæde, eksi-
stensen af arter giver mennesker, synes således at være 
vigtigere end den direkte produktionsrelaterede værdi af 
biodiversiteten.  
 
Baseret på udenlandske og danske undersøgelser skønnes 
det, at alene eksistensværdien af at beskytte et større antal 
truede arter (ca. 200 arter) vil være på i alt 0,3-2,0 mia. kr. 
pr. år. 
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Til sammenligning viste analysen af indsatser og samfunds-
økonomiske omkostninger, at omkostningen ved at sikre 
levestederne for mindst 200 truede arter er på ca. 0,7 mia.  
kr. pr. år. Omkostningen ved at beskytte de 200 truede arter 
ligger således i det brede interval for eksistensværdien ved 
at beskytte arterne. Isoleret set giver sammenligningen af 
værdien af gevinsten over for de samfundsøkonomiske 
omkostninger derfor ikke noget entydigt svar på, om indsat-
sen er fordelagtig ud fra en samfundsøkonomisk betragt-
ning.  
 
De ikke værdisatte gevinster vil dog trække i retning af, at 
der samlet set vil være en gevinst ved indsatser, som afvær-
ger en yderligere tilbagegang i biodiversiteten. Især kan 
gevinsten ved at standse en tilbagegang i biodiversiteten 
være meget høj, hvis man er tæt på en tærskelværdi, hvor 
der sker væsentlige forringelser af økosystemerne ved 
mindre fald i biodiversiteten. 
 
Der er betydelig usikkerhed om den fremtidige værdi af 
biodiversitet, ligesom tab af biodiversitet har karakter af at 
være irreversibel. Kombinationen af usikkerhed og irrever-
sibilitet tilsiger brug af et forsigtighedsprincip. Dette træk-
ker yderligere i retning af, at det vil være fordelagtigt snar-
ligt at gennemføre tiltag, som standser tilbagegangen i 
biodiversiteten. 
 
Behov for ændringer i den fremtidige indsats 
 
Analyserne viser, at der er behov for at ændre fokus i den 
planlagte biodiversitetsindsats, hvis denne skal nå en mål-
sætning om at beskytte biodiversiteten i Danmark på en 
omkostningseffektiv måde. Således er det vigtigt at foretage 
indsatser i skovområder, da indsatser i skov kan sikre man-
ge arter og tilmed er relativt billige. Dette er en væsentlig 
anderledes prioritering end i den hidtidige og planlagte 
indsats, som overvejende har været rettet mod åben natur og 
agerland. 
 
Der lægges i biodiversitetspolitikken op til, at indsatserne 
fremover i endnu højere grad skal fokusere på Natura 2000-
områder, som overvejende omfatter åbne naturområder. 
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Kun en femtedel af de vigtige skovområder, som ifølge 
analysen er væsentlige for at beskytte alle arter, er således 
en del af Natura 2000-områderne. Det tilsvarende tal for de 
vigtige åbne naturområder er tre femtedele.  
 
I forhold til at nå en målsætning om at beskytte alle arter er 
det således ikke tilstrækkeligt at gennemføre de planlagte 
indsatser i Natura 2000-områderne. Især vil der mangle 
indsatser i en stor del af de skovområder, som er centrale for 
bevarelse af biodiversiteten. 
 
En del af den danske naturindsats er rettet mod at skabe helt 
nye naturområder både gennem skovrejsning og nye våd-
områder. I forhold til en målsætning om at beskytte biodi-
versiteten på land bidrager dette på kortere sigt ikke væsent-
ligt, da det ud fra en biologisk vurdering er vigtigere at gøre 
en indsats for at beskytte arterne i deres nuværende leveste-
der. Skabelse af helt ny natur kan dog være hensigtsmæssigt 
i forhold til andre hensyn end biodiversitet, f.eks. rekreati-
on.  
 
Virkemidler 
 
I nogle lande er man begyndt at bruge fleksible økonomiske 
virkemidler i naturpolitikken, herunder til at fremme biodi-
versiteten. Blandt andet har OECD for nyligt anbefalet 
brugen af auktioner, hvor lodsejere kan give bud på, hvor 
meget de skal kompenseres for at foretage et givet biodiver-
sitetsbevarende tiltag på deres jord.  
 
Et økonomisk instrument som auktioner er primært fordel-
agtigt, når der kan vælges mellem mange forskellige områ-
der for at opnå en given målsætning. I så fald kan den 
offentlige myndighed vælge de mest fordelagtige bud – dvs. 
de billigste områder set i forhold til deres bidrag til at reali-
sere den givne målsætning. Analysen baseret på udbredel-
sen af arter i Danmark tyder imidlertid på, at der er for-
holdsvis lille fleksibilitet i valget af områder. En stor del af 
områderne skal således beskyttes, fordi disse områder er de 
eneste levesteder for nogle af arterne. For disse områder er 
det næppe fordelagtigt at anvende et virkemiddel som 
auktioner med henblik på at realisere en målsætning om at 

Ikke nok fokus på 
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Ny natur og 
biodiversitet 
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Begrænsede 
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beskytte biodiversiteten i Danmark. For andre målsætninger 
i naturpolitikken – f.eks. i forhold til rekreation – er auktio-
ner imidlertid et instrument, der kan indgå i værktøjskassen. 
 
Indsatsen skal rettes mod de områder af skov og åben natur, 
der er nødvendige for at sikre den samlede biodiversitet. 
Indsatserne skal også have en permanent karakter. Derfor er 
generelle og kortvarige subsidier til bestemte naturbeskyt-
tende aktiviteter ikke et hensigtsmæssigt instrument. Et 
generelt subsidie sikrer ikke, at indsatsen kommer til at 
foregå i de rette områder. Hvis subsidiet i tilgift er kortva-
rigt, understøtter det ikke en langsigtet målsætning om at 
hindre en tilbagegang i biodiversiteten. 
 
En langvarig og helst permanent indsats bør prioriteres, da 
ressourcerne er spildt, hvis naturgevinsterne er midlertidige. 
Ophøret af EU’s braklægningsordning er et eksempel på en 
midlertidig ordning, hvor der – godt nok utilsigtet – blev 
oparbejdet naturværdier, som sidenhen gik tabt. Der er i dag 
kun få ordninger under f.eks. Landdistriktsprogrammet, som 
understøtter mere permanente ændringer i arealanvendelsen. 
Brugen af ordninger med langvarigt sigte bør derfor udvides 
og rettes mod både skov og åben natur.  

Generelle subsidier 
ikke 
hensigtsmæssige 

Langvarig indsats 
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