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Resume
Økonomiske værdisætningsundersøgelser af na-
tur- og miljøgoder var sjældne i Danmark for 25-
30 år siden. Mols Bjerge-projektet var den første 
større danske undersøgelse, der benyttede den 
betingede værdisætningsmetode.

Undersøgelsen estimerer den hypotetiske beta-
lingsvilje for adgang til friluftsliv i Mols Bjerge i 
perioden 1991-92. Spørgeformaterne var open-
ended og dichotomous choice. 

Anvendelse af open-ended-formatet resulterede i 
et estimat for betalingsvilje på i gennemsnit 44 kr. 
i 1991-92-priser (ca. 70 kr. i 2017-priser) for et 
årskort til området, mens dichotomous choice-for-
matet gav et gennemsnitligt betalingsviljeestimat 
på 71 kr. for et årskort (ca. 112 kr. i 2017-priser).

På grundlag af besøgstællinger blev antallet af 
besøgende opgjort til 130.000 pr. år i alt, heraf 
106.000 voksne. Den samlede betalingsvilje for 
adgang til Mols Bjerge blev beregnet til 5,2-8,3 
mio. kr. årligt (8,2-13,2 mio. kr. i 2017-priser) af-
hængigt af spørgeformatet, svarende til 2.100-
3.300 kr. pr. ha (3.300-5.200 kr. i 2017-priser). 
Efter fradrag af naturplejeomkostninger gav det 
et samfundsmæssigt overskud på mellem 1.200 
og 2.400 kr. pr. ha (1.900-3.800 kr. i 2017-priser).

Baggrund
Mols Bjerge-undersøgelsen blev gennemført 
i 1991-92 ved anvendelse af den betingede 
værdisætningsmetode. Økonomiske værdisæt-
ningsundersøgelser af natur og miljøgoder var 
på det tidspunkt sjældne i Danmarki , og Mols 
Bjerge-projektet var den første større under-
søgelse her i landet, der benyttede den betin-
gede værdisætningsmetode. 

I udlandet derimod var værdisætning af natur- 
og miljøværdier efterhånden udbredt og gene-
relt accepteret som input til den samfundsmæs-
sige vurdering af naturbevarelse og miljøpolitik. 

Mols Bjerge blev valgt, fordi området på ca. 
2.500 ha er velafgrænset, velkendt og med et 
stort antal besøgende fra hele landet. Det blev 
derfor betragtet som velegnet til at afprøve, 
hvordan den betingede værdisætningsmetode 
ville fungere i en dansk sammenhæng. 

Værdisætning af adgang 
til friluftsliv i Mols Bjerge

ARTIKEL 1

Alex Dubgaard

iHjort-Andersen (1978) havde gennemført en værdi-
sætningsundersøgelse af vejstøj ved anvendelse af 
husprismetoden. De eneste danske værdisætningsstudier 
af adgang til naturområder på dette tidspunkt var 
Christensen (1984) og Linddal & Søndergaard-Jensen 
(1991). Christensen benyttede rejseomkostningsmeto-
den og Linddal & Søndergaard-Jensen den betingede 
værdisætningsmetode.
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ses som et udtryk for, at respondenterne faktisk 
foretog de trade-off-overvejelser, som den be-
tingede værdisætningsmetode forudsætter.

Estimater på betalingsvilje: 
De afgivne bud blev renset for protestnulbud, 
hvorefter den gennemsnitlige betalingsvilje for 
et årskort blev estimeret til 44 kr. for open-
ended-formatet og 71 kr. for dichotomous 
choice-formatet. At dichotomous choice-for-
matet gav højere betalingsviljeestimater end 
open-ended-formatet var i overensstemmelse 
med erfaringerne fra udenlandske undersøgel-
ser. Hvad størrelsen af betalingsviljeestimaterne 
angår, lå Mols Bjerge på niveau med flere andre 
europæiske undersøgelser af betalingsviljen for 
adgang til rekreative områder. 

De indsamlede oplysninger fra respondenter 
blev analyseret yderligere ved anvendelse af 
rejseomkostningsmetoden. Det resulterede i 
betalingsviljeestimater i intervallet 58-98 kr. - 

mod som nævnt 44-71 kr. ved anvendelse af 
den betingede værdisætningsmetode. Der var 
således ikke nogen grund til at antage, at den 
betingede værdisætningsmetode resulterede i 
en overvurdering af den faktiske betalingsvilje 
for adgang til Mols Bjerge.

Estimation af antal besøgende: 
Det årlige besøgstal i Mols Bjerge blev bereg-
net ved anvendelse af en statistisk model udvik-
let ved Forskningscentret for Skov og Landskab. 
Datainputtet stammede fra besøgstællinger på 
20 repræsentativt udvalgte dage gennem et år i 
perioden 1991-92. 

Beregningerne viste en besøgshyppighed på i 
alt 205.000 besøg i løbet af et år, heraf 165.000 
voksenbesøg. Ved hjælp af interviewdata om de 
enkelte respondenters besøgshyppighed blev 
besøgstallene omregnet til antal personer, i alt 
130.000 besøgende, heraf 106.000 voksne.

Det overordnede formål med undersøgelsen 
var at afprøve mulighederne for at levere tro-
værdige værdiestimater af naturområders re-
kreative ydelser til brug for planlægningen af 
arealanvendelsen i Danmark. Mols Bjerge blev 
oprettet som nationalpark i 2009 med et sam-
let areal på ca. 18.000 ha. 

Der blev lagt vægt på at gennemføre under-
søgelsen i overensstemmelse med de state-
of-the-art-kriterier, som på det tidspunkt var 
blevet defineret for den betingede værdisæt-
ningsmetode. 

Værdisætningsundersøgelsen

Interviews og responsrate: 
Værdisætningsundersøgelsen blev afviklet ved 
uddeling af spørgeskemaer til besøgende i Mols 
Bjerge-området på 20 repræsentativt udvalgte 
dage hen over et år. Når spørgeskemaet var 
udfyldt, blev det afleveret til ’intervieweren’.  
Ca. 84 % af de besøgende, der blev kontak-
tet, accepterede at udfylde spørgeskemaet. I alt 
blev omkring 3.300 mennesker interviewet.

Betalingsinstrument og spørgeformat: 
Betalingsinstrumentet blev formuleret som et 
hypotetisk køb af et årsskort til Mols Bjerge. 
Betalingsviljespørgsmålet omfattede således 
alene den rekreative brugsværdi af området. 
Respondenterne blev spurgt om deres beta-
lingsvilje ved anvendelse af to spørgeformater, 
open-ended eller dichotomous choice. 

I open-ended-formatet blev respondenten 
bedt om at angive det beløb, som den på-
gældende højst ville have betalt for et årskort.  
I dichotomous choice-formatet blev respon-
denten præsenteret for en pris på et årskort 
(udtrukket i intervallet fra 10 kr. til 500 kr.), 
som den pågældende kunne acceptere eller 
afvise. Dichotomous choice-formatet minder 
om valgsituationen for almindelige marked-
stransaktioner, hvor forbrugeren står over for 
en take-it-or-leave-it-beslutning, og det var den 
fremherskende opfattelse, at dette format kun-
ne forventes at give mere pålidelige betalings-
viljeestimater end open-ended-formatet. 

Validitetstest: 
Validiteten af svarene om betalingsvilje blev 
undersøgt ved anvendelse af forskellige former 
for regressionsanalyse, hvor forskellige socio-
økonomiske variablers indflydelse på betalings-
viljen blev undersøgt. 

Analyserne viste generelt de forventede øko-
nomiske adfærdssammenhænge, men langt-
fra alle estimater var signifikante. En væsentlig 
validitetstest var respondenternes reaktion på 
forskellige budstørrelser i dichotomous choice-
formatet. Næsten alle respondenter, der blev 
præsenteret for beløb i den lave ende af ska-
laen (10-30 kr. for et årskort), svarede ja til, 
at de ville have været parate til at betale det 
pågældende beløb. Nej-procenten steg støt, ef-
terhånden som beløbet blev hævet. For de hø-
jeste beløbssatser (300-500 kr. for et årskort) 
svarede næsten alle nej til, at de ville have væ-
ret villige til at betalt så meget. Den markante 
stigning i afvisningsprocenten ved øget pris må 



Værdisætning af adgang til friluftsliv i Mols Bjerge  2322 

Naturen er ikke noget billigt skidt, men hvor meget den 
betyder for os er sjældent direkte synligt i vores hverdag. 
Det kan få os til at glemme, at vi selv er en del af økosystemet. 
Økonomisk forskning fortæller os, at netop fordi mange af naturens 
værdier ikke håndteres og handles direkte i vores hverdag, så 
kommer vi samlet set til at prioritere den lavere end godt er. 
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Den samlede betalingsvilje 
for adgang til Mols Bjerge
Med estimater af den gennemsnitlige betalings-
vilje for et årskort såvel som det årlige antal 
besøgende var det muligt at beregne den sam-
lede betalingsvilje for adgang til friluftsliv i Mols 
Bjerge. Resultaterne ses i tabel 1. 

Ved anvendelse af open-ended-formatet kunne 
den samlede betalingsvilje opgøres til 5,2 mio. 
kr. årligt, mens dichotomous choice-formatet 
gav et estimat på 8,3 mio. kr. årligt, svarende til 
hhv. 2.100 og 3.300 kr. pr. ha i rekreativ brugs-
værdi for området som helhed. 

På basis af oplysninger fra Skov- og Natursty-
relsen samt Århus Amt blev de landskabs- og 
publikumsrelaterede omkostninger opgjort til i 
størrelsesordenen 2,3 mio. kr. om året for Mols 
Bjerge-området, svarende til omkring 900 kr. 
pr. ha. Den samfundsmæssige nettogevinst ved 
rekreativ adgang til Mols Bjerge kunne således 
opgøres til i størrelsesordenen 1.200 til 2.400 
kr. pr. ha årligt.

Afslutning
Hovedformålet med Mols Bjerge-undersø-
gelsen var at afklare, hvordan den betingede 
værdisætningsmetode ville fungere i en dansk 
sammenhæng, hvor værdisætning ikke hidtil var 
blevet anvendt i større omfang. 

Et af de specifikke spørgsmål, som Mols Bjerge-
undersøgelsen søgte at besvare, var, om dan-
skere i almindelighed ville acceptere at forholde 
sig til et værdisætningsformat i form af hypote-
tisk betaling for adgang til et rekreativt område. 
Adskillige undersøgelser havde vist, at dette 
format fungerede i bl.a. USA, men det var ikke 
på forhånd givet, at det ville blive accepteret i 
Danmark, hvor gratis adgang til rekreative om-
råder er sikret ved lov. 

Mols Bjerge-undersøgelsen viste, at hypotetisk 
betaling for adgang til friluftsliv var anvendeligt 
som værdisætningsformat i en dansk sammen-
hæng, selvom protestnulbud og non-respons 
på betalingsviljespørgsmålet var relativt højt. 

Undersøgelsen viste endvidere, at responden-
terne foretog trade-off-overvejelser, som forud-
sat i det teoretiske grundlag for den betingede 
værdisætningsmetode, samt at estimaterne af 
den hypotetiske betalingsvilje for adgang til Mols 
Bjerge-området lå på et niveau, der kunne be-
tragtes som realistisk. Det sidste blev bekræftet 
ved anvendelse af rejseomkostningsmetoden 
på de data, der var blevet indsamlet i området. 

Værdisætning på grundlag af erklærede præfe-
rencer (den betingede værdisætningsmetode) 
på den ene side og afslørede præferencer (rej-
seomkostningsmetoden) på den anden gav så-
ledes værdiestimater i intervaller, der i betyde-
ligt omfang var overlappende.

Tabel 1. Samlet årlig betalingsvilje for adgang til Mols Bjerge, 1991-92-priser.

Gennemsnitlig betalingsvilje 
for årskort, kr.

Samlet betalingsvilje, mio. kr.
Voksne Børn* I alt

Antal besøgende - 106.000 22.000 128.000
Open-ended-format 44 4,7 0,5 5,2
Dichotomous choice-format 71 7,5 0,8 8,3

*Børns ’betaling’ er sat til 50 % af det gennemsnitlige betalingsviljeestimat for voksne. 
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”Samfundet bygger på en kontrakt mellem dem, der er i 
live, dem, der er døde, og dem, der endnu ikke er født.” 
Sådan sagde den britiske 1700-tals-filosof Edmund Burke. 
At værne om naturen er netop et mix af respekt for dem, 
der var før os, og dem, der følger efter os. Vores børn og 
børnebørn. Vi har meget mere at tage hensyn til end os 
selv. I det lys er det oplagt, at vi skal værne om naturen og 
biodiversiteten og sikre klodens klima.

 5

Forord

4 Forord

Den giver også et overblik over en række af de 
vigtigste danske studier gennem tre årtier, som 
’sætter pris på naturen’, ligesom der gives en 
introduktion til de mest almindelige metoder 
inden for værdisætning.

Med denne bog håber vi: 
• at sætte anvendelsen af økonomiske vær-

disætningsstudier højt på dagsordenen, så 
vi kan tydeliggøre både de negative og de 
positive effekter på vores miljø og natur, 
som følger af samfundets aktiviteter og 
politikker.

• at værdien af natur og miljø kan få en fast 
plads i nationalregnskabet og i samfunds-
økonomiske modeller samt en fast plads i 
diskussionen om Danmarks velfærd. 

• at bogen formidler de miljøøkonomi-
ske værdisætningsstudier på en måde, så 
de kan indgå i undervisningen i økonomi, 
samfund og forvaltning på gymnasie- og 
bachelorniveau.

Denne bog kunne ikke have været realiseret, 
hvis ikke så mange af landets dygtige forskere 
og andre fagfolk havde fundet overskuddet til 
at bidrage. Dette er vi meget taknemmelige for.

Desuden skal der lyde en stor tak til 15. Juni 
Fonden, der beredvilligt og fremsynet har finan-
sieret dette bogprojekt, så vi for alvor har kun-
net vise, hvordan man sætter pris på naturen. 

Jesper Sølver Schou, Jørn Jensen 
og Bo Jellesmark Thorsen
Frederiksberg, juni 2018

Hvad er prisen på naturen og på miljøgoder? 
Det ved vi meget mere om i dag end for tre år-
tier siden. For gennem de sidste 25-30 år er der 
udført en stor mængde miljøøkonomisk forsk-
ning i Danmark, og en god del af forskningen 
har netop omfattet værdisætning af miljøgoder 
- eller ’sat priser på naturen’. 

I dag kan vi i væsentlig grad sætte pris på na-
turens goder - også i kroner og øre, som det 
kan ses i denne bogs faglige kapitler. Budskabet 
fra samtlige undersøgelser er, at befolkningen 
i al almindelighed er villige til at betale ganske 
meget for at sikre natur- og miljøgoder.

Selv om den miljøøkonomiske forskning i Dan-
mark har en kvalitet, som er højt anerkendt in-
ternationalt, savner man fortsat i den hjemlige 
andedam at se den opnåede viden forankret i 
de analyser og modeller, som understøtter po-
litiske beslutninger. 

En forklaring kan være, at værdisætning af miljø-
goder fortsat er omgærdet med en vis skepsis 
i den offentlige debat, bl.a. på grund af mang-
lende indsigt i de muligheder, som en kritisk 
anvendelse af den opnåede viden kan bidrage 
med. Det råder denne bog bod på. Med mil-
jøøkonomien er det muligt i højere grad at 
frembringe mere retvisende helhedsbilleder af 
politiske beslutninger, hvor både omkostninger 
og gevinster - også de der knytter sig til natur 
og miljø - bringes frem i lyset.

Som redaktører af denne bog vil vi gerne give 
vores bidrag til at bringe naturens værdi ind i 
beslutningsgrundlaget. Derfor introducerer bo-
gen en lang række af de overvejelser, som knyt-
ter sig til anvendelse af værdisætningsstudier til 
brug for forberedelsen af politiske beslutninger. 
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