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1. Introduktion 

Baggrunden for dette korte notat er et ønske om validering af Landbrugsstyrelsens (LBST) fortolkning af og 

supplerende oplysninger til IFRO-udredning 2019/15 Indkomsttab og ekstra omkostninger til kompensation 

for vådområder og udtagning af lavbundsarealer (Pedersen & Jacobsen, 2019).  

Ud fra bestillingen fra LBST (2020) ønskes en validering af nedenstående tabel 1 samt en udfyldning af de 

tomme felter i højre kolonne. 

Tallene i tabel 1 er LBST's kondensering af tal i Pedersen og Jacobsen (2019), og der ønskes således en vali-

dering af disse tal.  

I Pedersen og Jacobsen (2019) er der herudover angivet et beløb i kroner per hektar (400 kr.) for de årlige 

omkostninger til etablering og vedligeholdelse af hegning. Der er dog ikke angivet en nutidsværdi for denne 

omkostning i Pedersen og Jacobsen (2019). Dette betyder, at en eventuel justering af engangskompensatio-

nen for et permanent indkomsttab ikke umiddelbart kan justeres for eventuelle ændringer omkring forud-

sætningen vedrørende omkostninger til etablering og hegning. LBST ønsker således også en vurdering af ind-

komsttabet, hvor hegning ikke indgår.  

Tabel 1. Om indkomsttab og ekstra omkostninger opgjort som engangsbeløb 

Engangskompensation ved permanent indkomsttab 

Arealanvendelse  
før ekstensivering 

Indkomsttab,  

kr./ha1 

Ekstra indkomsttab 
ved permanent vand-
påvirkning, 

kr./ha2 

Administrative om-
kostninger, gennem-
snit,  

kr./ha (og pr 5,5 ha)3  

Etablering og vedlige-
holdelse af hegning, 
kr./ha 

Omdrift (interval for 

JB114) 
44.000-100.000 5.000-10.000  3.0005(15.500-18.500) -- 

Permanent græs (inter-
val) 6.000-11.000 5.000-10.000 3.000 (15.500-18.500) -- 

Kilde: LBST (2020) med visse korrekturmæssige justeringer 

2. Validering af tabel  

Det bekræftes, at engangskompensationen for at opgive driften på JB11-arealer i omdrift, med eller uden 

højværdiafgrøder, er i intervallet mellem 44.000 og 100.000 kroner per hektar, jævnfør tabel 6 i Pedersen og 

Jacobsen (2019). Den øvre ende af intervallet for indkomsttab for JB11-arealer er højere end den øvre ende 

af intervallet for alle jordtyper på 86.000 kroner per hektar. Det skyldes, at intervallet for alle jordtyper er 

udtryk for et gennemsnitligt indkomsttab per hektar per år på tværs af alle jordtyper tilbagediskonteret med 

                                                            
1 Sammenskrivning af data fra side 20, tabel 6 i IFRO udredning. Det gælder også 4. kolonne. 
2 Jf. IFRO udredning s. 13. Da ca. ¾ modtager PLG-støtte til samme areal, er det maksimalt ¼ af arealerne, der bliver 
permanent vandpåvirket. Derfor vil det ikke være rimeligt at lægge det fulde beløb oven i intervallet for indkomsttab. 
3 Gennemsnitsstørrelse af areal i vådområde pr. bedrift. 
4 Har valgt JB11, jord med højt humusindhold, fordi det er den dominerende jordtype i de projekter, der gennemføres. 
Videre dækker beløbene intervallet fra arealer uden højværdiafgrøder og til arealer med højværdiafgrøder. Til sam-
menligning er intervallet for Alle jordtyper i omdrift på 33.000-86.000 kr. 
5 Gennemsnit af intervallet 15.500-18.500 kr. divideret med 5,5 ha. 
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en rente på henholdsvis 2 og 4 procent, mens indkomsttabet per hektar per år for JB11-arealer i omdrift 

vurderes højere end gennemsnittet af alle jordtyper og derfor får et interval på et højere niveau, når der 

tilbagediskonteres med henholdsvis 2 og 4 procent (Pedersen & Jacobsen, 2019). Intervallet for alle jordtyper 

skal således ikke opfattes som et konfidensinterval for alle jordtyper. Variationen er naturligvis stor på tværs 

af jordtyper, men intervallet skal opfattes som en angivelse af et gennemsnitligt niveau for indkomsttabet 

for alle jordtyper. Da JB11 er den dominerende jordtype i mange projekter, giver det mening at basere kom-

pensationen på denne jordtype, hvis man ikke kan praktisere en differentiering. Denne engangskompensa-

tion dækker udelukkende rådighedsindskrænkningen. Ejeren opgiver derfor ikke ejerskabet af jorden og har 

stadig adgang til at søge landbrugsstøtte på arealerne. 

Det bekræftes, at engangskompensationen for at opgive driften på permanente græsarealer er mellem 6.000 

og 11.000 kroner per hektar, jævnfør tabel 6 i Pedersen og Jacobsen (2019). Denne engangskompensation 

dækker udelukkende rådighedsindskrænkningen. Ejeren opgiver derfor ikke ejerskabet af jorden, og det giver 

for eksempel stadig ejeren adgang til at søge landbrugsstøtte på arealerne. 

Det bekræftes, at en yderligere engangskompensation i intervallet mellem 5.000 og 10.000 kroner per hektar 

kan overvejes for arealer, der bliver permanent vandpåvirket, jævnfør side 13 i Pedersen og Jacobsen (2019). 

Med permanent vandpåvirket menes arealer, der er så vandmættede eller oversvømmede i hele eller dele af 

vækstsæsonen, at det forhindrer drift med slæt eller afgræsning på arealet. Denne engangskompensation 

dækker alene arealer, der bliver permanent vandpåvirket og derfor ikke vil have nogen værdi for ejeren i 

forhold til afgræsning og slæt, herunder ingen mulighed for at søge tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

(PLG-ordningen). Tabet udgør 200 kroner per hektar per år.  

Det præciseres, at der er tale om en differentieringsmulighed, der alene gælder de arealer, der bliver perma-

nent vandpåvirket. I forhold til fodnote 2's bemærkning om det fulde beløb præciseres det, at det er en 

differentieringsmulighed for de arealer, hvor der er en stærk formodning om, at arealerne bliver permanent 

vandpåvirket. Det betyder, at det ikke giver mening at tillægge en andel af dette interval til alle areal, hvis 

der ikke kan differentieres. Hvis man gør dette, vil det blot øge overkompensationen af ikke-permanent vand-

påvirkede arealer, mens kompensationen til arealer med permanent vandpåvirkning vil være utilstrækkelig 

og vil derfor ikke blive accepteret. Det er altså et alt-eller-intet-spørgsmål ud fra en vurdering af det enkelte 

areals tilstand, efter at vådområdeprojektet er gennemført.  

Det præciseres, at engangskompensationen for administrative omkostninger/transaktionsomkostninger vur-

deres at være i intervallet mellem 15.500 og 18.500 kroner per ansøgning, jævnfør tabel 6 i Pedersen og 

Jacobsen (2019). Omkostningerne dækker blandt andet konsulenthjælp i forbindelse med udformning af an-

søgninger. Med et areal på 5,5 hektar (svarende til arealet for en gennemsnitlig ansøgning) giver dette 3.091 

kroner per hektar, som kan afrundes til 3.000 kroner per hektar. Da transaktionsomkostninger ved at vur-

dere, om man skal acceptere et vådområdeprojekt eller ej, i Pedersen og Jacobsen (2019) i høj grad vurderes 

at være uafhængige af arealets størrelse, er der i Pedersen og Jacobsen (2019) foreslået en arealuafhængig 

engangskompensation på mellem 15.500 og 18.500 kroner for ansøgningen. 

Da fordelingen af ansøgninger vurderes at være skæv (mange ansøgninger med mindre end 5,5 hektar og få 

ansøgninger med mere end 5,5 hektar), vil et niveau på (17.000/5,5≈) 3.000 kroner per hektar være en un-

dervurdering af de gennemsnitlige transaktionsomkostninger per hektar per ansøger. Frem for at beregne 

de administrative omkostninger per hektar på grundlag af den gennemsnitlige størrelse på ansøgningerne 

kunne man beregne den administrative omkostning per hektar ud fra medianen af ansøgningerne. Det vil 
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sige den størrelse ansøgning, hvor 50 procent er større, og 50 procent er mindre. Dette vil være en størrelse, 

der er mindre end 5,5 hektar. Dette kunne beregnes som følger: 

Kompensation for administrative omkostninger pr. ha = 17.000 kr./x 

hvor x er den forventede median af størrelsen i hektar på alle ansøgninger.  

For en ansøger af gennemsnitlig størrelse vurderes de 3.000 kroner per hektar at være omtrent rigtigt, men 

det vil være en underkompensation for et flertal af ansøgerne. IFRO har ikke adgang til fordelingen af ansøg-

ningernes størrelse, men hvis det for eksempel antages, at medianen for ansøgningerne er 2,8 hektar, kunne 

man beregne kompensationen for de arealuafhængige administrationsomkostninger som 17.000/2,8 ≈ 6.000 

kroner per hektar, hvis alle omkostningskomponenter skal opgøres i kroner per hektar. 

3. Beregning af nutidsværdi for etablering og vedligeholdelse af hegning 

På side 14 i Pedersen og Jacobsen (2019) er det angivet, at der er indregnet 400 kroner per hektar i en årlig 

omkostning for hegning for permanente græsarealer, idet udgangspunktet er en landbrugspraksis med kom-

bineret afgræsning og slæt.  

Nutidsværdien af en permanent realomkostning på 400 kroner per ha kan beregnes til mellem (400/0,04=) 

10.000 og (400/0,02=) 20.000 kroner per hektar, hvis man bruger en realrente på mellem 2 og 4 procent.  

Indkomsttabet for permanent græs er, jævnfør tabel 6 i Pedersen og Jacobsen (2019), vurderet til mellem 

6.000 og 11.000 kroner per hektar under forudsætning af en omkostning til hegning med en nutidsværdi på 

mellem 10.000 og 20.000 kroner per hektar.  

Hvis denne omkostning ikke vurderes relevant, vil indkomsttabet ved vådområdeprojektet således være mel-

lem (6.000+10.000=) 16.000 og (11.000+20.000=) 31.000 kroner per hektar.  

Forfatterne fastholder vurderingen af de 400 kroner per hektar som værende en del af de samlede omkost-

ninger for den reference, der anvendes til beregning af indkomsttabet ved permanente græsarealer i ud-

gangspunktet. 

4. Udfyldt tabel om indkomsttab og ekstra omkostninger 

Tabel 2 svarer til tabel 1 med visse justeringer, jævnfør bemærkningerne ovenfor. Denne tabel tjener som 

sammenfatning på dette korte notat. Da hegning ikke indgår i forbindelse med omdrift, er tabellen udvidet 

med en ekstra række, mens der er fjernet en kolonne i forhold til tabel 1.  
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Tabel 2. Udfyldt tabel om indkomsttab og ekstra omkostninger opgjort som engangsbeløb 

Arealanvendelse  
før ekstensivering 

Indkomsttab,  
kr./ha 

Ekstra indkomsttab 
ved permanent vand-
påvirkning, kr./ha 

Administrative om-
kostninger,  
kr./ha  

Omdrift (for JB11) 44.000-100.000 5.000-10.000  3.000-6.000 

Permanent græs  
- Omkostninger til hegning indgår  6.000-11.000 5.000-10.000 3.000-6.000 

Permanent græs  
- Uden omkostninger til hegning 16.000-31.000 5.000-10.000 3.000-6.000 

Note: Administrative omkostninger tager udgangspunkt i en omkostning på 17.000 kr. hhv. fordelt på et gennemsnitligt 
areal på 5,5 ha og et eksempel baseret på en antagelse om, at medianen er 2,8 ha. Det anbefales, at LBST anslår medi-
anen for størrelsen af ansøgningerne og beregner kompensationen for de administrative omkostninger på baggrund af 
denne. 
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