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Effekten af virkemidler er generelt overvurderet, fordi effektvurderingen er foretaget på ældre 
tal, hvor udvaskningen var betydeligt højere end i dag. Når baseline reducerer udvaskningen 
med 8.400 ton og udvaskningen i de sidste 25 år er halveret – så vil effekten af yderligere tiltag 
falde. 

Vekselvirkning mellem virkemidler ikke indregnet 
I rapporten anføres, at der i modellen ikke er taget højde for vekselvirkninger mellem tiltag. 
Dvs. forskellige tiltag anvendes med fuld effekt på samme arealer. Dette kan medføre store fejl 
i områder med stort reduktionsbehov. Specielt i oplande, hvor en stor del af effekten skal 
komme fra vådområder, vil andre virkemidler på dyrkningsfladen virke meget dårligere, end an-
taget. Hvis det antages, at vådområderne reducerer kvælstofkoncentrationen proportionalt, vil 
en effekt af vådområdet på 50 pct., halvere effekten af f.eks. efterafgrøder (eller effekten af ef-
terafgrøder vil reducere effekten af vådområder). Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere 
konsekvensen af dette på omkostningerne, men den er betydelig.  

Omkostninger ved de enkelte virkemidler og begrænsninger i anvendelse af virkemidler 
For flere virkemidler er SEGES ikke enige i omkostningsvurderingen. Det gælder normredukti-
on, hvor omkostningen efter SEGES opfattelse er betydeligt højere. For efterafgrøder er der 
sat en ekstra omkostning, hvor der kræves sædskifteændringer. Men der er tilsyneladende ikke 
gennemført nogen egentlig analyse af, hvor der er behov for dette. Vådområder er anvendt på 
et stort areal (ca. 12.000 ha), men erfaringerne viser, at det er svært at finde disse arealer, og 
det synes at være et urealistisk stort areal. Mellemafgrøder er ligeledes brugt på et stort areal. I 
praksis har det været svært at få til at virke med stor nok sikkerhed i de nordlige egne af landet. 

Beregnede reduktioner 
Der regnes i rapporten kun på hovedoplande. F.eks. i Limfjorden fordeles den samlede reduk-
tion på hele Limfjordsoplandet. Størstedelen af reduktionen i oplandet skal ske i Hjarbæk Fjord 
samt den indre del af Limfjorden. Idet omkostningen pr. pct. reduktion i udledning stiger med 
stigende reduktionskrav vil dette medføre en underestimering af omkostningerne. Det er speci-
elt gældende i Limfjorden og Lillebælt, Jylland. Desuden regnes kun på, hvad reduktionen ud-
over baseline koster. Der mangler en samlet vurdering af det samlede reduktionskrav inkl. 
baseline.  

Samlede omkostninger 
I rapporten beregnes de samlede omkostninger inkl. vådområder til 625 millioner kr. pr. år. Fra-
regnet omkostninger til vådområder er omkostningen 565 millioner kr. Den tilsvarende bereg-
ning på SEGES viser en omkostning på 1.200 millioner ekskl. vådområder, når virkemidler ud-
over vådområder baseres på udtagning (brak) alene. Ved brug af virkemidler på dyrkningsfla-
den har SEGES beregnet, at omkostningerne inkl. ekstra efterafgrøder og randzoner i baseline 
er 1.153 millioner kr. Fraregnes omkostningerne til 60.000 ha efterafgrøder og 25.000 ha rand-
zoner skønsmæssigt til 200 millioner kr., viser SEGES beregninger et tab på 953 millioner kr. 
Det er dog vigtigt at understrege, at de 953 millioner kr. alene er tabet ved Vandområdeplaner-
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ne. Dertil skal lægges et tab på i størrelsesordene 2.500 millioner kr. ved den eksisterende un-
dergødskning og krav om efterafgrøder samt et tab ved baseline på i størrelsesordenen 300 
millioner kr., idet der er andre tiltag i baseline end efterafgrøder og randzoner, der giver et tab. 
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