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1 Andet Erhvervsøkonomiske omkostninger ved 

eventuel ændring af kvægundtagelsen og 

ND implementering i øvrigt

Analyser af samfundsøkonomiske 

konsekvenser af national og EU-regulering

Der vil være behov for at analysere konsekvenser af eventuelle ændringer som en del af 

forhandlingsgrundlaget for de kommende drøftelser med KOM om nitrathandlingsprogram og 

kvægundtagelse

Forhandlinger med KOM Gennemførelse af scenarieberegninger og 

konsekvensberegninger for både erhvervet og 

samfundsøkonomiske beregninger

Sandsynligvis ultimo 2017/primo 2018 Medio 2018/ultimo 2018 3 Lidde Bagge Jensen, 

Overfladevand og grundvand, 

dep

DEP

2 Andet Fødevareklyngen Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Der benyttes i dag en række nøgletal i flere forskellige sammenhænge, som alle relaterer sig til 

fødevareklyngen. Udfordringen i det nuværende data er dog at de forskellige nøgletal ikke er basseret 

på det samme statistiske grundlag, hvorved man vil opleve en række forskelle som følge af de 

forskellige opgørelsesmetoder. Der er derfor behov for at lave en samtænkning af de forskellige 

nøgletal, således at nøgletal for f.eks. eksport og beskæftigelse basserer sig på præcist det samme 

datagrundlag. 

Fødevareklyngen indgår i mange sammenhænge hvor der er behov for 

viden eller rammesætning for den økonomiske størrelse af de 

fødevarerelaterede erhverv. F.eks. Benyttes klyngen i forbindelse med 

eksportstrategier, handlingsplaner og lignende, som en rammesætning 

for betydningen af at lave tiltag der gavner fødevareområdet. 

Metode og baggrundsnotat Januar marts 3 Mathilde Mammen / Mathias 

Milfeldt, dep

DEP

3 Andet Opdatering af National Strategi mv. for 

markedsordningen "Tilskud til 

Producentorganisationer indenfor frugt 

og grøntsagssektoren" (PO-ordningen)

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

EU kommissionen har bedt LBST opdatere den Nationale Strategi. EU kommissionen har i kraft af et 

nyt forordningsgrundlag, bla. med nye og ændrede effektkrav til miljøaktioner, en særlig anledning til 

at få den forordningsbestemte opdatering af den nationale strategi forelagt som forudsætning for 

fortsat EU medfinansiering. Dertil kommer, at DK desværre er ramt af en underkendelsessag på PO-

ordningen. Den sag rejser kraftig kritik af den danske implementering af PO-ordningen. Derfor må det 

forventes, at EU revisionen vender tilbage og sætter yderligere fokus på den danske implementering. 

Her vil en manglende opdatering af den Nationale Strategi med sikkerhed blive et fokuspunkt. EU 

forordningen definerer hvilket indhold der skal indgå i den Nationale Strategi. Der skal blandt andet 

indgå en økonomisk og strukturel gennemgang af frugt- og grøntsagssektoren, en grundig SWOT 

analyse der bla. behandler branchens udviklings- og afsætningspotentialer. Endelig er det også vigtigt 

at udpege områder, hvor der er den største værditilførsel.

EU forordningskrav, konkret efterspurgt af EU kommissionen Gennemførelse af SWOT-analyse, 

publikation/notat med nøgletal og 

målsætninger for sektorens 

udviklingspotentialer.

Januar Marts 3 Søren Mariegaard

sormar@lfst.dk

EU & Erhverv, LBST

LBST

4 Andet Brexit International økonomi og politik Brexit sektoranalyser: analyser af regulering og standarder med betydning for produktionsevnen samt 

analyse af DK investeringer i UK. Formål: Forberedelse af forhandlinger om det fremtidige 

handelsforhold mellem UK og EU. Politisk baggrund: DK har stor eksport til UK, særligt 

fødevareindustrien. Fremtidigt handelsforhold er derfor en prioritet for DK. Indhold: Analyse af 

regulering og standarder med betydning for produktion for tre sektorer samt analyse af DK 

investeringer i UK fødevareindustri. Sektorer: mejeri, svinekød og miljøteknologi (luft og vand).

Vil blive bragt i spil i regeringens og MFVM Brexit task force og spillet ind 

i forhandlingerne via UM og artikel 50 arbejdsgruppen.

Vidensyntese/notat Januar 1,5 Sune Kirkegaard Rotne, EUI, dep DEP

5 Andet Prissætning af de samfundsøkonomiske- 

og miljømæssige eksternaliteter, som 

landbruget er en del af

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Der er et behov for en værdianalyse af  de faktorer, der tænkes at indgå i det danske 

landbrugslandskab, og som vurderes at have både positive og negative påvirkninger af både samfunds- 

og miljømæssig betydning.

Faktorer, der skal undesøges er f.eks.miljø/natur, driftsformer, klima, samfund, rekreative forholdl

Til brug for udarbejdelse af det fremtidige regelsæt for regulering af 

landbruget kræves en vurdering af de samfunds- og miljøøkonomiske 

sammenhænge, som findes i landbrugslandskabet

notat og litteraturstudie primo 2018 medio 2018 5 Adam Mollerup,  Direkte 

Betalinger, agmoll@lbst.dk, lbst

LBST

6 Bioøkonomi Kortlægning af palmeolieværdikæderne i 

Danmark

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Gennemførelse af analyse, der skal afdække, hvor stor del af den danske import af palmeolie, der 

vurderes at være ansvarligt produceret, hvor produktionen kan dokumenteres bl.a. ikke at have 

bidraget til afskovning. Dette indbefatter identifikation af de 5-10 største importører, samt kvalitative 

og kvantitative interviews med disse virksomheder. Metodetilgangen skal være tydelig, så der løbende 

kan måles på fremgangen.

Daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen underskrev i 

december 2015 på vegne af regeringen de to såkaldte Amsterdam 

erklæringer (AD) om hhv. bæredygtig palmeolie og afskovning relateret 

til landbrugsvarekæder forbundet med Europa. Ved at tiltræde disse 

erklæringer er Danmark indtrådt i en gruppe af like-mindede lande, der 

pt. tæller Nederlandene, Tyskland, UK, Frankrig, Norge – og senest har 

også Italien tilsluttet sig palmeolie-erklæringen. Erklæringerne 

indeholder politiske intentioner og støtteerklæringer til privatsektor-

tiltag for dels at fremme bæredygtig palmeolie-værdikæder og dels at 

undgå afskovning i værdikæderne for landbrugsvarer. Kortlægning af  

palmeolieværdikæderne er et eksempel på et initiativ, der kan medvirke 

til at fremme ansvarlige og afskovningsfri værdikæder indenfor 

fødevaresektorens import af råvarer.

Notat 43101 43221 1,5 Lasse Juul-Olsen MST

7 Bioøkonomi Biogas Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

I dag støttes biogas ved, at der udbetales støtte ved anvendelse af biogas. Der ønskes foretaget en 

vurdering af, om der er andre dele af værdikæden af biogas, der med fordel kan støttes for at skabe en 

bedre økonomi i både konventionel og økologisk biogasproduktion. Her tænkes fx på

•  Alternative råvarer (fx organisk affald fra husholdninger mv.) 

• Gylleseparation 

Energiaftalen 2021 til ? Notat 1. kvt. 2 Peter Byrial  DalsgaardMiljø 

beby@lbst.dk, og Klima, LBST

LBST

8 Bioøkonomi Bioøkonomipanelet Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Bidrag til Bioøkonomipanelets arbejde med emnet "Nye proteinværdikæder" samt et endnu ikke 

fastlagt emne for 2. halvdel af 2018. Det kan forventes, at der skal foretages LCA-beregninger, business-

cases, markedsbarrierer, støttemuligheder etc.

Det fremgår af kommissoriet for panelet, at der forventes konkrete, 

ambitiøse og realiserbare anbefalinger, der er ”[..] underbygget af 

grundige baggrundsanalyser, der estimerer effekterne ift. økonomi, 

beskæftigelse, miljø og klima, gerne suppleret med eksempler på 

business-cases.” Da regeringen skal komme med tilbagemelding til 

panelet indenfor tre måneder efter lancering af anbefalingerne, vil det 

også gøre behandlingen af anbefalingerne bedre, såfremt der er 

udarbejdet grundige effektvurderinger.

Notater Skal afklares nærmere 3 Peter Byrial  DalsgaardMiljø og 

Klima, LBST

MST

9 Cirkulær 

Økonomi

"Block chain" potentialer Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Analyse af "block chain" potentialer ifht reduktion af madspild Opfølgning på World Food Summit Notat 4 Departementet, Fødevarer og 

Forbruger

DEP

10 Cirkulær 

Økonomi

Cirkulær Økonomi Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Advisory Board for cirkulær økonomi anbefaler, at der udarbejdes en national strategi for bioøkonomi. 

Regeringen har endnu ikke truffet politisk beslutning om der skal udarbejdes en strategi, men såfremt 

det bliver tilfældet, vil der i forbindelse med udarbejdelsen, blive behov for en række 

erhvervsøkonomiske beregninger, LCA-beregninger, business cases mv. af forskellige udvalgte emner 

relaterende sig til bio-økonomi, bioraffinering m.m

Det udspringer af CØ-anbefalingerne. En dansk strategi bliver desuden 

efterspurgt af bl.a. L&F.

Mange andre europæiske lande har allerede udarbejdet 

bioøkonomistrategier, herunder Tyskland, ligesom der allerede findes en 

EU-strategi, og der udarbejdes en nordisk bioøkonomi-strategi.

Notater Skal afklares nærmere 3 Mikkel Kinch-Jensen /MST. MST

11 Cirkulær 

Økonomi

Optimeret på dataindsamling i hele 

værdikæden

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Analyse af hvordan man kan optimere på dataindsamling i hele værdikæden og analyse af hvor "data-

magnets" er dels i husholdninger og dels i værdikæden med henblik på optimering af informationer og 

reelle behov for mad/fødevarer med henblik på redukton af madspild,

Opfølgning på World Food Summit Notat/rapport 4 Departementet, Fødevarer og 

Forbruger

DEP

12 Cirkulær 

Økonomi

Værdisætning af eksternaliteter ved 

genanvendelse af plastikaffald og 

bioaffald

Metoder til værdisætning af positive og 

negative miljøeksternaliteter

Advisory Board for cirkulær økonomi har anbefalet, at der sker en ensretning af de kommunale 

indsamlingsordninger for husholdningsaffald. Det forventes, at regeringen som minimum delvist vil 

følge op på denne anbefaling. For at kunne lave en mere dækkende samfundsøkonomisk analyse af de 

forskellige indsamlingsordninger, er der behov for at værdisætte de miljømæssige eksternaliteter ved 

at flytte specifikke affaldsfraktioner fra forbrænding til genanvendelse. Der er særligt behov for at 

værdisætte de miljømæssige eksternaliteter for plastikaffald og bioaffald. For plastikaffald er der 

relativt store miljømæssige gevinster ved at gå fra forbrænding til genanvendelse, men samtidig er det 

økonomisk attraktivt at forbrænde pga. en høj brandværdi. For bioaffald er affaldsmængderne store, 

mens de miljømæssige gevinster ved at gå fra forbrænding til genanvendelse kun er værdisat i 

begrænset omfang og derfor ofte er genstand for kritik. 

Politisk udspil om cirkulær økonomi (ultimo 2017) og Advsiory Board for 

cirkulær økonomi (medio 2017)

Gennemførelse af et værdisætningsstudie af 

eksternaliteter ved indsamling af plastaffald og 

organisk affald til hhv. affaldsforbrænding og 

genanvendelse. Værdisætningen bør 

gennemføres både med en national og 

international afgrænsning. Værdisætningen skal 

opgøres i enheder, så det er muligt for MFVM 

at benytte værdierne i egne efterfølgende 

beregninger.

januar? april? 4 Jan Graversen og Tobias Beck, 

Departementet, kontor for 

Miljø, Teknologi og Eksport

DEP

13 Energi og klima Klimavirkemidler Metoder til værdisætning af positive og 

negative miljøeksternaliteter

Der vurderes også i 2018 være behov for at lave virkemiddelanalyser (samfundsøkonomiske og 

erhvervsøkonomiske) fsva. klimavirkemidler. Det drejer sig om opfølgende og nye økonomiske 

analyser af forskellige klimavirkemidler til anvendelse i landbruget. Se vedlagte bilag

Byrdefordelingsaftalen 2030 Notat 1. kvt. 4 Bjarke S. Kaspersen Miljø og 

Klima, LBST

LBST

14 Fisk Bistand i form af analyser i relation til 

Fiskepakken m.v.

Fiskeriøkonomi og -forvaltning Der forventes behov for bistand til analyser og opfølgning i forbindelse med "Fiskepakkens" 

implementering og som bagrund for en mulig gennemgang af økonomiske effekter af forskellige 

regelsæts mulige revision.

Politisk bevågenhed Bistand og analyse 2018 2018 4 Bjørn Wirlander, fisk UM

15 Fisk Deltagelse i arbejdet i STECF Fiskeriøkonomi og -forvaltning Interessevaretagelse ved deltagelse i arbejdet i STECF. IFRO deltager i en række møder gennem året. 

Jesper Levring er medlem af komitéen, som har 3 møder årligt, samt løbende dialoger via "written 

procedures", hvor komitéen besvarer spørgsmål stillet af DG MARE. Derudover deltager IFRO i en lang 

række STECF-arbejdsgrupper  i løbet af året. Dette primært i forhold til udarbejdelsen af "Annual 

Economic Report" (2 møder), økonomien i forarbejdningsindustrien (1 møde), samt økonomien i 

akvakultursektoren (møde og formandskab. Endvidere deltager IFRO i relevante møder løbende. Hvert 

møde er af en uges varighed samt forberedelse og efterfølgende afsluttende arbejde i forhold til de 

udarbejdede rapporter.. Lidt afhængig af mødets karakter anvendes der omkring 14 dage til hvert 

møde. IFRO eltager, fordi IFRO har en grundlæggende viden og kompetence i forhold til økonomien i 

fiskeriet og fiskeriets forvaltning.

Interessevaretagelse (se under formål) Mødedeltagelse m.v. (se under formål) Løbende Løbende 4 Lars B. F. Poulsen, fisk UM



16 Fisk Fiskeriets Økonomi Fiskeriøkonomi og -forvaltning 5 Bjørn Wirlander, fisk UM

17 Fisk Resultatorientering af tilskud til fiskeri og 

akvakultur

Fiskeriøkonomi og -forvaltning Den politiske aftale om EHFF for 2018-2020 fastlægger nye rammer for  tilskudsordningen for 

investeringer i akvakultur og for investeringer på fiskerfartøjer i form af indhold og prioriteringer, som 

medfører behov for udviklingsarbejde dels i forhold til design af ordningerne og dels i forhold til 

model til validering af resultater af ordningerne. I ordning om investeringer i akvakultur er der behov 

for udvikling af kriterier til vurdering af økonomi i forretningsbeskrivelser.

Implementering af den politisk aftale om EHFF 2018-2020 Ad hoc rådgivning og mindre opgaver. 

Deltagelse i arbejdsmøder om ordninger.

Februar August 2 Anne- Marie Knuth Winterfeldt 

amkw@lfst.dk, fisk

UM

18 Fisk Rådgivning og bidrag til arbejdet i 

OECD´s arbejde med landbrug og fiskeri

Fiskeriøkonomi og -forvaltning Deltagelse i 2 årlige koordinationsmøder forud for OECD-møderne, løbende rådgivning på baggrund af 

dokumenterne til møderne, samt lejlighedsvise skriftlige bidrag bl.a. til udarbejdelse af ”lande 

oversigter” (country notes), statistikker m.v.

Løbende 1 Lars B. F. Poulsen, fisk UM

19 Fødevarer Effektindikator Fødevareforbrug, sundhed og velfærd Identifikation og udvikling af indikatorer for effekter af Gastro2025-initiativer Gastro 2025 udspil Notat 2 Marie-Louise, Fødevarer og 

forbruger, dep

DEP

20 Fødevarer Effekt af vejledningsindsatser Fødevareforbrug, sundhed og velfærd Fødevarestyrelsen har en række redskaber til rådighed i arbejdet for fødevaresikkerheden. Disse 

inkluderer både en række vejledningsværktøjer  og sanktioner i form af påbud og bøder samt den 

obligatoriske offentliggørelse af kontrolrapporterne, som eksponerer kontrolresultatet (smileys) – som 

alle på forskelligvis antages at sikre virksomhedernes regelefterlevelse. I takt med øget fokus og brug 

af vejledning som virkemiddel er der behov for forskningsmæssig evidens af effekten af vejledningen. 

KU/IFRO gennemfører i 2017 en kvantiv og kvalitativ undersøgelse af effekten af vejledning på 

virksomhedernes regelefterlevelse i form af ingen anmærkninger/indskærpelse/forbud/påbud/bøder  

samt effekten af vejledning på at rette op på en indskærpelse samt et forbud eller påbud. Endvidere 

undersøges hvilke faktorer, der har betydning for virksomhedernes regelefterlevelse og hvad 

virksomhederne finder, at de har brug for, for at styrke regelefterlevelsen.

Det kan blive relevant at videreføre projektet i 2018, såfremt den igangværende analyse giver 

anledning til det. En rapport forventes ultimo 2017.

Fødevareforlig 4 (2019-2022),  samt bredere i forbindelse med 

implementering af en fælles kontrolstrategi for Miljø- og 

Fødevareministeriet. 

Notat, rapport ? ? 6 Stina Østergaard Gmür, FVST FVST

21 Fødevarer Forbrugeradfærd ved valg af 

saltreduceret brød

Fødevareforbrug, sundhed og velfærd Formålet er at få viden om, hvordan erhvervet kan "brande" saltreduceret brød så forbrugerne vil 

købe det. Saltpartnerskabet, som MFVM ved FVST er formand for, har brug for mere viden om, hvad 

der skal til for at få forbrugerne til at vælge saltreducerede produkter, når de køber ind. Der vil blive 

gennemført butikseksperimenter og interviews med 200-300 konsumenter, der giver viden om 

betydningen af saltreducerede produkters placering i butikken, betydningen af den information der 

gives på produktet, herunder "Følger Fødevarestyrelsens Vejledende Saltmål", betydningen af 

oplysning på hyldeforkanter m.v. på forbrugernes valg af produkterne. Undersøgelsen skal supplere og 

skabe synergieffekt med en størrre Saltintervention med saltreduceret brød, som ledes af 

Forskningscenter For Forebyggelse og Sundhed i 2017/2018. I interventionen indgår 150 familier, og 

interventionen har til formål at undersøge de metaboliske og adfærdsmæssige konsekvenser af at 

sænke saltindtaget hos børn og voksne samt at undersøge mulige strategier til at reducere saltindtaget 

i familier.         

WHO betragter reduktion af saltindtaget i den generelle befolkning som 

en af de mest omkostningseffektive strategier til forebyggelse af 

livsstilssygdomme. Reduktion af forbrugernes saltindtag er et element i 

resultatkontrakten mellem FVST og Departementet de kommende år og 

en vigtig parameter i ministeriets indsats. 

Dette vil skulle drøftes med IFRO, men det 

kunne være et notat

fx juni december 5,5 Hanne Høberg 

Hansen, FVST

FVST

22 Fødevarer Fødevaresikkerhedskultur Fødevareforbrug, sundhed og velfærd Fødevarevirksomheder bliver i stadig grad mere komplekse og samtidig er der et stigende behov for 

målretning af Fødevarestyrelsens vejledning og kontroltilrettelæggelse. På den baggrund er det 

relevant at supplere de hidtidige anvendte segmenteringsredskaber som kontrolhistorik og 

fødevareaktiviteter med socio-kulturelle elementer. 

På baggrund af projekt om fødevaresikkerhedskultur og dennes betydning for fødevarekontrol og 

vejledning (IFRO, 2017) skal der arbejdes videre med rapportens anbefalinger med det formål at 

kunne operationalisere fødevaresikkerhedskultur på en sådan måde, at det kan indgå i den fremtidige 

tilrettelæggelse af fødevarekontrol og vejledning af virksomheder. Det drejer sig om fire områder: 

1) Ved hjælp af en større stikprøve at få bekræftet, at de identificerede managementparametre er 

valide indikatorer for fødevaresikkerhedsperformance.

2) Videreudvikle spørgsmål vedr. kompetencestyring i det eksisterende spørgeskema således, at de i 

højere grad giver et mere detaljeret billede af virksomhedernes niveau på området.

3) Afdække om forskellige praksisser vedr. lederskab samt andre managementparametre er korreleret 

med fødevaresikkerhedsperformance

4) Gennemføre undersøgelse af om management og lederskabsparametre kan forklare fremadrettet 

fødevaresikkerhedsperformance, dvs.hvorvidt en måling af fødevaresikkerhedskultur på 

ledelsesniveau på et givent tidspunkt er korreleret med fremtidige kontrolresultater.

Anvendes til at kunne målrette vejledning og kontrol på baggrund af 

virksomhedernes fødevaresikkerhedskultur og dermed opnå en endnu 

bedre fødevaresikkerhed

Rapport Januar december 12 Karin Breck, FVST FVST

23 Fødevarer Identificering af potentielle gevister ved 

reduktion af kostrelaterede 

risikofaktorer 

Fødevareforbrug, sundhed og velfærd På baggrund af projektet "Global Burden of Disease", er det muligt at estimere den økonomiske 

betydning af en række risikofaktorer relateret til kosten, dvs. fødevarer som enten reducerer eller 

forøger risikoen for at udvikle en række sygdomme såsom hjerte- og karsygdomme, kræft og diabetes. 

Der kan ses på mulighederne for at estimere de potentielle gevinster ud fra kostrådende og hvilke 

gevinster der måtte være hvis f.eks. 75/50/25 pct. af danskerne spiste efter kostrådene. Derudover 

kan det undersøges, om det er muligt at sige noget om social ulighed i kosten og omkostningerne 

herved samt gevinster ved forebyggelse og tidlig indsats i barndommen. 

Projektet kan med fordel gennemføres i et samarbejde mellem IFRO, Analysenheden i MFVM, 

Fødevarestyrelsen – Ernæring, samt evt. WHO Eurpoa.  Proejtket skal herudover også omfatte mulige 

effektindikatorer for de kommende ernærings initiativer, som forventes at blive affødt af Advisory 

Board for Mad, Måltider og Sundhed

Kostrelaterede risikofaktoerer er komplekse. Det eksisterer et meget 

forskelligartet vidensgrundlag herunder mange holdningsbaserede 

dagsordener. Projektet vil muliggøre et stærk evidensbaseret grundlag 

for faglige såvel som politiske beslutninger som kommende prioriteringer 

og konkrete indsatser.

Dette vil skulle drøftes med IFRO, men det 

kunne være et notat

Snarest muligt maj 3 Morten Carlmann Andersen, 

FVST

FVST

24 Fødevarer Lokale fødevarer og innovation: Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Der ønskes en økonomisk analyse af lokal fødevareproduktion, både hvad angår innovationsbidrag og 

som lokal vækstmotor. Udover at produktion at lokale fødevarer kan have maddannelsesmæssige 

aspekter (her tænkes især på nærhed til producenter), samt potentielt også klima- og miljømæssige 

gevinster (ved f.eks. at minimere transport) , og gastronomiske potentialer, har lokal produktion ikke 

mindst vækstmæssig interesse i kommunalt regi. Men hvor stort et bidrag udgør mindre, lokale 

producenter af fødevarer? Og hvad er potentialet ved at styrke deres muligheder for succes?

Bidrag til vækst partnerskabsaftalen mellem regering og Bornholms 

vækstforum

Notat 4 Lise Helene, Fødevarer og 

forbruger, dep

DEP

25 Fødevarer Prisen på fødevarer Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Der ønskes en analyse af den reelle pris for et antal eksemplariske fødevarer i Danmark, som tager 

højde for de danske samfundsforhold, produktionsforhold osv. Man kunne f.eks. fortage ”True Cost 

Accounting” for et konventionelt produkt produceret ressourceeffektivt i stor skala, et konventionelt 

Notat 4 Lise Helene, Fødevarer og 

forbruger, dep

DEP

26 Fødevarer Værdikædeanalyse Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Analysen skal handle om, hvilke tiltag, der er nødvendige for at "vende værdikæden på hoevedet", 

dvs. "If we were able to reverse the food chain and have the perfect data, so we can eat what we 

cook, cook what we store, store what we buy, buy what we produce and produce what we harvest. 

Food waste will soon will be a thing of the past. "

Ministeriets arbejde med at implementere World Food Summit - 

Roadmap to 2030

Notat 4 Fødevarer og forbruger, dep DEP

27 Fødevarer Businesscase på insektproduktion til 

både foder og fødevarer

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Der ønskes en business case der beskriver de økonomiske potentialer for produktion af insekter til 

både foder og fødevarer. Notatet bedes beskrive potentialet for Melorme (billelarver) ( Lille melorm 

(Alphitobius diaperinus), Almindelig melorm (Tenebrio molitor)), Fårekyllinger (Husfårekylling (Acheta 

domesticus), Stribet fårekylling (Gryllodes sigillatus)) og Fluer (Sort soldaterflue (Hermetia 

illucens), Stueflue (Musca domestica)). I notatet skal også indgå en vurdering af hvilke barriere for 

udvikling af produktionen af insekter til foder og fødevarer, samt en makroøkonomisk vurdering af 

potentialet ved produktion ifht. vækst og beskæftigelse på et 5 og 10 års sigte.

Forberedelser til insektstrategi Notat 3 Morten Kruse Hendriksen, 

fødevarer og forbruger, dep

DEP

mailto:labfpo@naturerhverv.dk


28 Fødevarer Effektvurdering af 

campylobacterhandlingsplan

Fødevareforbrug, sundhed og velfærd Der træder en ny handlingsplan overfor campylobacter i kraft  til januar 2018. Den er pt. under 

udarbejdelse og vil indeholde en række indsatser. Det overordnede formål er at færre mennesker skal 

blive syg af campylobacter. 

Der er behov for en vurdering af hvilke effekter, det er forventeligt at opnå, med de beskrevne 

indsatser. Indsatserne kendes først med sikkerhed, når handlingsplanen er vedtaget, men kan f.eks 

være indsatser rettet mod virksomheder eller oplysning af forbrugere.

Opfølgning på indsatser i handlingsplanen Notat, rapport Efterår 2018 4 Gudrun Sandø, Foder- og 

Fødevaresikkerhed, FVST

FVST

29 Invasive arter Værdisætning af invasive arter Analyser af samfundsøkonomiske 

konsekvenser af national og EU-regulering

I forbindelse med at KOM løbende opdaterer deres liste over invasive arter, har der vist sig et behov 

for yderligere viden om de økonomiske konsekvenser af listning. Det har vist sig at litteraturen på 

området er meget begrænset og at der ikke er dansk litteratur som dækker gevinster og omkostninger 

ved invasive arter i naturen. Foreløbigt foreslås der at man ser på omkostninger og gevinster ved de 

ca. 10 arter som forventes at komme på opdateringen i 2018.

Notat 3 Natur og klimatilpasning, dep DEP

30 Kemikalier Kemikalier:

Værdisætning og vurderingsprincipper 

for miljø- og sundhedseffekter ved 

kemikalieregulering

Metoder til værdisætning af positive og 

negative miljøeksternaliteter

Bidrag med danske kommentarer til værdisætningsstudier mv. ECHA (European Chemicals Agency) har 

særligt fokus på PBT stoffer og hormonforstyrrende stoffer, da godkendelsesordningen under REACH 

forudsætter afvejning mellem socio-økonomiske fordele og miljø- og sundhedsmæssige risici. 

Konsekvensvurdering af tiltag efterspørges både i national og EU-

regulering

Kommentering og indspil til OECD og EU 

proces. Deltagelse i ECHA arbejdsgruppe om 

PBT stoffer. Koordination med ØA's eget OECD 

arbejde.

Januar December 2 Lars Fock, MST MST

31 Landbrugets 

Økonomi

Rådgivning og bidrag til arbejdet i 

OECD´s arbejde med landbrug 

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Deltagelse i 2 årlige koordinationsmøder forud for OECD-møderne, løbende rådgivning på baggrund af 

dokumenterne til møderne, samt lejlighedsvise skriftlige bidrag bl.a. til udarbejdelse af ”lande 

oversigter” (country notes), statistikker m.v.

Løbende 1 LBST LBST

32 Landbrugets 

Økonomi

Landbrugsfremskrivning Økonomisk modellering Fremskrivning af produktionen i dansk landbrug frem mod 2030 pba AGMEMOD. Fremskrivningen er 

opdelt på de vigtigste produktionsgrene, samt økologisk og konventionelproduktion. Projektet udvides 

evt. med regionalisering, med henlbik på at kunne anvende landbrugsfremskrivningen på et detaljeret 

niveau for vandplanerne.

Føder ind i emissionsfremskrivningerne. Desuden vil 

landbrugsfremskrivningen indgå i arbejdet med vandplanerne

Notat + møderække med referencegruppe August Oktober 1,5 Mathias Milfeldt, dep DEP

33 Landbrugets 

Økonomi

Bidrag til projekt om fremtidens tilskud 

til økologisk landbrug

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Ifm. ændringer i miljøregulering, grønne krav, m.m. kan der blive behov for bidrag vedr. økologisk 

landbrug, herunder relevante tilskudsordninger. 

Budgetanalyse, samt ændret miljøregulering Opgaverne forventes at kunne bestå i 

delanalyser, konsekvensvurderinger og 

beregninger. 

Uafklaret Uafklaret  3 Susanne Harder Gabrielsen, 

Miljø & Biodiversitet. Tlf.: 

25238559. LBST

LBST

34 Landbrugets 

Økonomi

CAPPOST 2020 Analyser af samfundsøkonomiske 

konsekvenser af national og EU-regulering

Kommissionens meddelelse om CAP2020 forventes at komme i november/december 2017, hvorefter 

medlemslandene har muligheder for at kommentere herpå indtil medio 2018. I den forbindelse skal 

der laves analyser, der viser hvordan det første udspil af reformen kommer til at påvirke erhvervet. 

Udspillet kommer forventeligt til at indeholde elementer fra flere af de strategiske pejlemærker og 

konsekvenser for erhvervets direkte indkomst og for afledte effekter i forhold til jordpriser, solvens og 

risikoen for konkurs skal beregnes.  Opgaven indeholder også et ønske og faglig økonomisk sparring 

med de analytikere, der arbejder med konsekvenserne af reformen i MFVM.

Skal anvendes til forhandlinger om CAP2020 notat og evt. udarbejdelse af nøgletal forventes medio 2018 i første omgang ultimo 2018 men der 

vil komme et behov for løbende 

justeringer og tilpasninger af 

analysen indtil 2021 for de nye regler 

træder i kraft

4 Sandi Als,smla@lbst.dk, LBST LBST

35 Landbrugets 

Økonomi

Identifikation af efficiente landmænd 

(hvem tjener penge)

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Landbrugets indtjening er i konstant fokus, og det argumenteres ofte fra erhvervets side, at 

landbrugets rammevilkår gør det svært at drive landbrug i Danmark. Samtidig viser regnskabstallene 

år efter år, at de dygtigste landmænd formår at tjene penge i selv vanskelige år. Det er dog 

umiddelbart ikke muligt at identificere, om det er de samme landmænd, som år efter år skaber gode 

resultater, eller om det er forskellige landmænd/bedrifter, som tjener penge i forskellige år. Det må 

dog formodes, at dygtige landmænd formår at skabe gode resultater over flere år. Uanset 

sammenhængen, vil det være nyttigt at forstå hvem der tjener penge og ikke mindst hvorfor. IFRO har 

gennem flere år arbejdet med indtjeningen i landbruget med bl.a. Landbrugets Økonomi, som årligt 

gør en status over indtjeningen i erhvervet.  En grundig analyse af hvem der tjener penge og 

identifikation af drivere, er dog endnu ikke foretaget. Det foreslås derfor, at der igangsættes et projekt 

til identifikation af dette. En sådan analyse vil naturligvis have en stor interesse fra erhvervet, men det 

er også vigtigt i et policyperspektiv. Viden om området kan skabe forståelse for, om indtjeningen 

primært drives af management, eller om der er visse barrierer, som kan afhjælpes politisk. Analysen 

Løbende forståelse af landbrugets økonomi og forudsætninger for 

erhvervets indtjening.

Rapport 4 Toke Lillethorup, dep DEP

36 Landbrugets 

Økonomi

Landbrugets Økonomi Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Landbrugets økonomi er en årlig publikation, hvor i udviklingen i økonomien undersøges. Løbende viden omkring den økonomiske situation i landbruget Rapport 5 Toke Lillethorup, dep DEP

37 Landbrugets 

Økonomi

Optimering af designet for 

tilskudsordninger og regulering i MFVM

Design af virkemidler til regulering Projektet har til formål at øge effekten af tilskudsordninger og politikudvikling på jordbrugsområdet 

via fokus på design og politikudvikling. Dels i forhold til at opnå det ønskede resultat, herunder sikre 

udmøntning af  de afsatte midler, dels sikre at ordningerne og regulering er så hensigtsmæssigt 

indrettet for jordejerne som muligt med hensyn til fx administrative omkostninger, risici med mere.

LBSTs strategi notat, "tjekliste" til opsætning af 

tilskudsordninger. Opfølges af gå-hjem-møde

Aftales nærmere 5 Silas Berthou

silber@lbst.dk

EU & Erhverv, LBST

LBST

38 Landbrugets 

Økonomi

Prisdannelsen for landbrugsjord Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

På baggrund af det nuværende arbejde med jordpris foreslås det, at der udarbejdes en mere generel 

model for prisdannelsen på jord. En sådan model vil kunne hjælpe til at estimere effekten af nye 

politiktiltag. Modellen vil således være nyttig i MFVM's fremtidige arbejde med politikudvikling.

Fortsættelse af det igangværende projekt vedr. prisdannelse på 

landbrugsjord.

Notat og model 3 Toke Lillethorup, dep DEP

39 Landbrugets 

Økonomi

Præcisionslandbrug Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Bistand ift.  erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger ved anvendelse af teknologier 

og metoder inden for præcisionslandbrug. Opgaven forventes udmøntet som led i gennemførelsen af 

det forventede pilotprojekt inden for præcisioslandbrug i 1. halvår 2018 og skal undersøttets MVFm´s 

indsats inden for præcisionslandbrug.

Strategisk indsatsområde for MFVM/LBST Januar August 2 Tobias Holger Baden, Miljø & 

Biodiversitet, 

Landbrugsstyrelsen

LBST

40 Landbrugets 

Økonomi

Rammevilkårsanalyse Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Projektet skal udbygge eksisterende og tilvejebringe nye analyser af landbrugets rammevilkår, med 

henblik på over tid at kunne give et samlet billede af de økonomiske konsekvenser af den regulering 

som landbruget er underlagt. Projektet er en videreførsel af et projekt fra 2017.

Løbende forståelse af landbrugets rammevilkår og hvilke faktorer der har 

stor betydning for de produktionsmuligheder bedrifterne oplever. 

Rapport 4 Mathilde Mammen, dep DEP

41 Landbrugets 

Økonomi

Selskabsdannelse i landbruget Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

En stigende, men stadig lille, del af landbrugsejendomme og -arealer bliver handlet til selskaber. Det 

er dog uvist, om disse selskaber består af landmænd i form af ApS eller I/S (eller lign.) eller hvor vidt 

det er eksterne investorer som eksempelvis pensionskasser. Et nyligt oprettet ejerregister for reelle 

ejere i Erhvervsstyrelsen vil kunne give indblik i dette. Projektet vil derfor give en forståelse af, hvilke 

selskaber der er tale om, når der i bred forstand meldes ud, at selskaber ejer en stigende andel af den 

danske landbrugsjord.

Øget viden om den strukturelle udvikling i landbruget og ejerformer. Rapport 2 Toke Lillethorup, dep DEP



42 Landbrugets 

Økonomi

Verificering af standardomkostninger Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Styrelsen forventer i samarbejde med et konsulentbureau at beregne standardomkostninger for 

udvalgte ordninger. Det er et krav fra EU-Kommissionens side, at disse beregninger verificeres af et 

uafhængigt fagligt organ. IFRO har tidligere været involveret i verificeringen af beregnede 

standardomkostninger for bl.a. ordninger med sigte på modernisering af svinestalde og kvægstalde.

LBST Strategi De beregnede standardomkostninger for 

udvalgte ordninger verificeres. Nedenfor er 

oplistet en bruttoliste over ordninger, hvorpå 

det forventes, at der beregnes 

standardomkostninger i løbet af 2018: 

Minivådområder

Almen miljøteknologi

EHFF (dataindsamling)

Skolemælk-/frugt.

Der igangsættes en ny leverance hver gang 

nye beregninger lavet af konsulentbureau: 

Minivådområder 2019 – beregning ventes 

færdig i 3kvt. 2018.

Modernisering af kvægstalde 2018– færdig 3. 

kvartal 2017.

Almen miljøteknologi 2019 – uafklaret.

EHFF – beregning ventes færdig 4. kvartal 

2017

Skolemælk-/frugt – beregning ventes klar i 4. 

kvartal 2017

1 Silas Berthou

silber@lbst.dk

EU & Erhverv, LBST

LBST

43 Landbrugets 

Økonomi

Produktionsgrensstatistik samt teknisk 

rådgivning om regnskabsstatistik

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Teknisk bistand til Danmarks Statistik til brug for udarbejdelsen af statistikken Løbende 1,5 Toke Lillethorup, dep DEP

44 Natur Nøgletal på natur, herunder kyst Metoder til værdisætning af positive og 

negative miljøeksternaliteter

Nøgletal for natur i forlængelse af tidligere projekter, som fortsættes med udvikling af konkrete 

nøgletal i 2018, samt opdatering af Miljø- og Fødevareministeriets nøgletal for rekreative værdier. 

Nøgletallene er et væsentligt led i værdisætningen af samfundsøkonomiske gevinster, hvor det 

anvendes til at værdisætte ændringer i natur, kystforhold m.m. i forbindelse med politiske tiltag.  

Formålet med projektet er at understøtte at der er faglige argumenter for, at etablere natur, 

friluftsfaciliteter mv. fordi man kan dokumentere at det har en samfundsværdi

I forbindelse med opgørelser af den samfundsøkonomiske værdi af 

forskellige tiltag, er der behov for nøgletal til værdisætning af de 

gevinster som måtte komme som følge af tiltag der ændrer på natur.

Notat Snarest muligt Juni 4 Signe Krarup, dep DEP

45 Natur Naturbeskyttelse:

Samfundsøkonomisk analyse af 

opfølgning på Naturpakkens initiativ om 

erstatningsnatur

Skov- og landskabsøkonomi, -planlægning og 

politik

Regeringen har i aftalen om Naturpakke fra maj 2016 et initiativ vedrørende mulighederne for at 

etablere erstatningsnatur for beskyttede naturområder. Der er igangsat udarbejdelse af en faglig 

udredning til at belyse området. Dette suppleres af et katalog over omkostninger i forbindelse med 

etablering og efterfølgende naturplejeindsats på områderne. 

Det forventes, at der vil være ønske om at følge op på udredningerne med udarbejdelse af en 

miljøøkonomisk analyse og effektvurdering af de samfundsmæssige konsekvenser ved en eller flere 

ordninger med erstatningsnatur, som inddrager de rekreative, landskabelige og biodiversitetsmæssige 

konsekvenser ved hhv. nedlæggelse og etablering af naturområder.

Der forventes primo 2018, at ske en politisk opfølgning på Naturpakkens 

initiativ om erstatningsnatur.

Analyse og effektvurdering af 

samfundsøkonomiske konsekvenser af national 

lovgivning vedr. erstatningsnatur, evt. flere 

modeller, samt værdisætning af 

miljøeksternaliteter og andre ikke-

markedsomsatte goder. 

April December 3 Tine N. Skafte, MST MST

46 Natur Naturen som motor for fremme af lokal 

turisme

Skov- og landskabsøkonomi, -planlægning og 

politik

På baggrund af løbende dialog mellem turistorganisationerne og NST lader der til at være usikkerhed 

hos turismebranchen om, hvordan kysterne, styrelsens arealer og turismebranchen sammen kan 

fremme turisme. Konkret er der behov for at sammenstille et antal casestudier inden for to 

hovedområder: 

1) Værdien af tilstedeværelsen af særlige dyrearter herunder re-introduktion af ikoniske arter: F.eks. 

bison-projektet på Bornholm, bæver i Klosterheden, vilde heste på Sydlangeland og sort sol i 

Vadehavet.  

2) Værdien af særlige faciliteter: F.eks. Slette strand, hvor etablering af et mountainbikespor på NSTs 

arealer har skabt jobs til et antal instruktører. GeoCenter Møn, som har skabt en række jobs og 

tilhørende erhvervsudvikling.

IGN undersøger de konkrete case, som er spillet ind til IGNs arbejdsprogram.

IFRO undersøges initiativernes betydning for lokale jobs, erhvervsudvikling, vækst, lokal omsætning, 

velfærd, bosætning og borgerens naturoplevelse. På baggrund af IGNs data skaleres de 

samfundsøkonomiske effekt op til brug for politikudvikling.  

Ministeren har fokus på at stille Naturstyrelsen arealer til rådighed for 

lokal turisme udvikling og efterspørger konkret politikudvikling.

Regeringen peger i regeringsgrundlaget på, at styrke dansk turisme, så vi 

kan tiltrække flere turister, der kan forventes at øge forbruget af ydelser 

tilbudt af turistbranchens virksomheder. Dette anses af regeringen som 

særlig vigtigt, da turismeerhvervet spiller en væsentlig rolle for dansk 

vækst og beskæftigelse både i storbyerne og i landdistrikterne.

Notat på baggrund af litteraturstudier og 

beregninger. 

August December 2 Lars Bendix, NST NST

47 Natur Naturforvaltning:

Jagtens bidrag til dansk økonomi

Skov- og landskabsøkonomi, -planlægning og 

politik

Det er vigtigt at kunne dokumentere omfanget og indholdet af de mange og forskelligartede positive 

effekter af jagt i Danmark. Formålet med analysen er at kortlægge, kategorisere og beregne både de 

direkte og indirekte samfundsøkonomiske effekter af jagt i Danmark på baggrund af det forbrug, der 

kan tilskrives jagtsektoren. Hvor det er relevant og muligt vil effekterne opdeles geografisk på 

regionsniveau.

En fastsættelse af den samfundsøkonomiske værdi af jagt kan bidrage til 

stigende accept af jagt hos den brede befolkning. Samtidig kan analysen 

kortlægge potentielle indsatsområder, som kan bidrage til forbedret 

jagtforvaltning samt være med til at indfri regeringens målsætning om 

vækst og udvikling i hele Danmark. 

Rapport, der beskriver jagtens 

samfundsøkonomiske værdi i stil med den 

tilsvarende undersøgelse af den 

samfundsøkonomiske værdi af lystfiskeri, som 

blev gennemført i 2010.

Januar December 10 Mikkel Friberg, MST MST

48 Natur Store sammenhængende naturområder 

med græssende dyr under hegn

Skov- og landskabsøkonomi, -planlægning og 

politik

Baggrund: For tiden peger forskere, interesseorganisationer m.fl. på, at store sammenhængende 

naturområder med store græssende dyr under hegn gavner biodiversiteten mest. Områder hvor 

græsning og naturlig dynamik sikrer biodiversiteten. Der er dog ret begrænset viden om de reelle 

konsekvenser for biodiversiteten, friluftslivet, arealdriften og økosystemtjenester, når naturen hegnes 

ind. 

IFROs økonomiske analyser: Hvilke afledte samfundsøkonomiske positive og negative effekter har 

store hegninger med store dyr? Begrænsninger for det almindelige friluftsliv og dermed begrænsning 

af de ellers positive samfundsmæssige effekter af friluftsliv. Positive effekter for turismeudvikling, jf. 

anden undersøgelse af naturen som motor for turisme (nr. 50 på liste over projekter). Positive og 

negative effekter for lokal udvikling, herunder bosætning og andre økonomiske effekter. Det 

driftsøkonomiske aspekt løses i en anden opgave i 2017

IGNs tværfaglige opgave: De faglige elementer af opgaven er spillet ind til IGNs arbejdsprogram. Kan 

store hegninger reelt sikre særlige naturtyper og truede arter, som findes i nicher i store systemer? 

Kan systemet sikre, at nationale og internationale forpligtigelser ifht. naturbeskyttelse overholdes? 

Kan sådanne indhegninger fungere sammen med friluftlivets mange behov? 

Store sammenhængende naturområder indgår som en 

forudsætning/virkemiddel i Naturpakken i forbindelse med udpegning af 

nye biodiversitetsskove, og kan ligeledes forventes bragt i spil i 

forbindelse med Naturpakke 2.0.

Notat på baggrund af litteraturstudier og 

beregninger, hvor der bør ske inddragelse af 

konkrete eksempler fra f.eks. Holland, der ofte 

fremhæves.   

Januar Juni 2 Rune Hauskov Kristiansen, NST NST

49 Natur Økonomiske analyser og evaluering af 

pilotprojekt om implementering af 

licitationsmodel for urørt skov. 

(Licitationsmodel som tilskudsværktøj)

Skov- og landskabsøkonomi, -planlægning og 

politik

Licitationsmodellen igangsættes som pilotprojekt i 2018. Pilotprojektet har ophæng i Naturpakken, 

hvor der er afsat midler til Privat urørt skov i 2017-2026. Der er et stort behov for at analysere og 

evaluere modellens omkostningseffektivitet som tilskudsværktøj. 

Da tilskudsordningen løber over en 10-årig periode er det nødvendigt 

med en tidlig evaluering, så det er muligt at justere ordningen baseret på 

erfaringer fra ansøgningsrunden.

Rapport med analyser og evaluering af 

licitationsmodellen, herunder analyser af 

omkostningseffektiviteten ved brug af 

modellen.

Marts December 3 Katrine Hahn Kristensen, MST 

tilskud

MST

50 Natur NPV beregning af satser for 

tilskudsordningen sammenhængende 

arealer

Design af virkemidler til regulering I forbindelse med udarbejdelse af tilskudsordningen sammenhængende arealer er der behov for 

beregning af satser til brug for kompensation af landmænd.Tilskudsordningen kompenserer 

landmænd for at ekstensivere driften. Der tinglyses deklaration vedrørende rådighedsindskrænkelsen 

på arealerne. Landmænd indgår frivilligt i ordningen.Der ønskes en NPV beregning for udtagning af 

arealer af drift.Tilskuddet ønskes udbetalt i en rate ved tinglysningen.Der sondres mellem 3 typer 

arealer: omdrift, vedvarende græs og natur. 

For at sikre fairness i tilskudsordningen med hensyn til tilskuddenes 

størrelse og undgå overkompensation, skal der foretages beregning af 

tilskuddenes størrelse. Det er derudover en forudsætning for opnåelse af 

statsstøttenotifikation at der er udarbejdet en uvildig 

ekspertberegning.Der ønskes en model, hvor arealer udtages af 

landbrugsdrift med tinglysning og udbetaling af støtte sker som en samlet 

udbetaling ved projektets opstart. Tilskudsordningen er en del af 

Naturpakken og der er forventning om at ordningen kan åbne for 

ansøgninger medio 2018. Tilskudsordningen har fagligt ophæng i Tilskud. 

Rapport Juni 2 Kresten Pedersen, MST tilskud MST

51 Pesticider og 

genteknologi

Bekæmpelsesmiddel-statistik Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Udarbejdelse af den årlige bekæmpelsesmiddelstatistik samt specifikation af beregninger til arbejdet 

med den igangværende digitalisering af statistikken. En digitalisering af statistikken forventes at 

fremskynde den årlige publicering af data. Det er især data vedr. salg og forbrug af pesticider i 

Interessenter er Landbrugsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, 

Dansk Gartneri, Landbrug & Fødevarer (herunder SEGES), Dansk 

Planteværn, forskningsinstitutioner samt forskellige konsulenter.

Udarbejdelse af Bekæmpelsesmiddelstatistik 

2017. Sideløbende hermed defineres 

beregningerne til det system, der i fremtiden 

Januar Juni 2 Hans Martin Kühl (MST) og Julie 

Skak (dep)

MST

52 Pesticider og 

genteknologi

Evaluering af pesticidafgiften samt evt. 

justering af pesticid- og biocidafgifter

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Arbejdet med evaluering af pesticidafgiften løber i 2017, hvor både ØA og IFRO bidrager. Primo 2018 

færdiggøres beslutningsoplægget og der udføres supplerende beregninger til at understøtte de 

efterfølgende politiske forhandlinger og evt. fremlæggelse af lovforslag. Der vil derfor også i 2018 

være brug for bidrag fra ØA og IFRO til opfølgning på evaluering og evt. justering af pesticidafgiften.

I efteråret 2017 gennemføres en samfunds- og erhvervsøkonomisk analyse af forskellige modeller for 

justering af biocidafgifterne med faglig kvalitetssikring fra ØA. Den økonomiske analyse skal udgøre et 

solidt grundlag for en efterfølgende ØU behandling af en evt. ændret model for biocidafgifterne. I 

2018 får P&B brug for bistand fra ØA til ØU behandlingen og udarbejdelse af et forslag til justering af 

biocidafgifterne.

Interessenter er Skatteministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, 

Danmarks Naturfrednings-

forening, Landbrug & Fødevarer (herunder SEGES), Dansk Planteværn, 

Bæredygtigt Landbrug, Økologisk Landsforening, Dansk Gartneri, 

forskningsinstitutioner, evt. Dansk Golfunion, DI, DE og 

skadedyrsbekæmpere.

For det økonomiske analyseteam: Opfølgning 

og evt. yderligere økonomiske analyser i 

forbindelse med evaluering og justering af 

begge afgifter.  Deltage i relevante følge- og 

arbejdsgrupper. Kvalitetssikring af rapporter fra 

konsulenter. Bidrage til sager til regeringens 

økonomiudvalg. 

For ydelsesaftalen for ressource og 

samfundsøkonomis (IFRO). Opfølgning og 

forventede yderligere analyser i forbindelse 

med opfølgning på evaluering og justering af 

pesticidafgiften

Januar Juni 2 Hans Martin Kühl (MST) og Julie 

Skak (dep)

MST

53 Vandmiljø Bidrag til fosforvidenssyntese Metoder til værdisætning af positive og 

negative miljøeksternaliteter

I tillægsbetænkningen til husdyrbrugloven har et flertal besluttet at gennemføre en 

fosforvidenssyntese, der beskriver fosfor som en naturressource og beskrive anvendelsen i landbruget 

og miljøpåvirkningen. Syntesen skal bl.a. beskrive muligheder og potentiale for udvinding og 

recirkulation af fosfor. IFRO har tidligere leveret centrale økonomiske analyser på dette område og må 

forventes at skulle bidrage til fosforvidenssyntesen uanset hvem der skal foretage denne.

Vedtagelsen af husdyrbrug loven Bidrag til fosforvidenssyntesen både i form af 

mødedeltagelse, tekstbidrag og kvalitetssikring.

Januar 0,5 Karin Peters, Miljøstyrelsen MST

54 Vandmiljø Målrettet regulering LDP-ordning fra 

2020

Analyser af samfundsøkonomiske 

konsekvenser af national og EU-regulering

Som opfølgning på den politiske aftale om målrettet regulering, der forventes indgået oktober 2017, 

forventes der behov for at beregne støttesatser og erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering ifht 

ønsket om at overgå til en LDP-finansieret kompensationsordning fra 2020. 

FLP/Handlingsplan for målrettet regulering Ad hoc beregning - f.x.  ifht støttesatser og 

erhvervsøkonomiske konsevenser ved evt. 

ændret reguleringsmodel fra 2020 samt 

udviklingsopgave ifht reguleringsmodel efter 

2021.

Sandsynligvis først 2. halvår 2018 3 Michael Clausen, micla@lbst.dk  

Miljø og Klima, LBST

LBST

55 Vandmiljø Virkemidler i en fremtidig målrettet 

regulering

Design af virkemidler til regulering Virkemidler i en fremtidig målrettet regulering Beregning af kompensationsniveauer for forskellige virkemidler i en 

fremtidig målrettet regulering

Rådgivning Notat Juni 1,5 Bror Christensen, EU landbrug, 

dep

DEP



56 Vandmiljø IFRO’s deltagelse i normudvalget Metoder til værdisætning af positive og 

negative miljøeksternaliteter

IFRO deltager i normudvalgets arbejde med dertilhørende opgaver. Løbende deltagelse i normudvalgets opgaver, 

herunder med særligt fokus på optimering af 

responsfunktioner.

Bemærkninger, især i forhold til bilag 1 i 2016-

IFRO aftalen: ny - og formentlig allerede 

besluttet opgave . 

Løbende 1 Liva Vejlgaard og Tobias Holger 

Baden, Miljø & Biodiversitet, 

Landbrugsstyrelsen, 

LBST

57 Vandmiljø Erhvervs og socioøkonomiske 

konsekvenser ved fuld implementering 

af vandrammedirektivet i 2027

Økonomisk modellering Danmark og øvrige EU-medlemsstater er enige om, at der er udfordringer forbundet med at nå 

vandrammedirektivets mål om god tilstand i alt overfladevand og alt grundvand senest i 2015 med 

mulighed for fristforlængelse frem til 2027. Fra dansk side vil en af udfordringerne særligt relatere sig 

til nedbringelse af udledninger af nitrat. Kommissionen skal i 2019 have gennemført et review af 

vandrammedirektivet, som forventes igangsat ultimo 2017. Kommissionen skal på denne baggrund 

foreslå eventuelle nødvendige ændringer af direktivet.  

Forhandlinger med KOM om dels yderligere undtagelsesmuligheder og 

ift. et review af direktivet der skal gennemføres af Kommissionen i 2019

Scenarie beregning på fuldimplemetering og 

implementering af delelementer.

Primo 2018 5 Theis Bødker Jensen, 

Overfladevand og grundvand, 

dep

DEP

58 Vandmiljø Vandplanlægning:

Alternativberegninger for Nordsminde 

Fjord

Økonomisk modellering Gennemførelse af beregninger med andre forudsætninger og for andre vandområder end Nordsminde 

Fjord med den samme model som IFRO (Jens Erik Ørum) har udviklet i forbindelse med analysen af 

dette område. Erfaringer og resultater vil eventuelt kunne indgå i videreudviklingen af det økonomiske 

analysegrundlag for vandområdeplanerne, jf. ovenfor.

MFVM har i forbindelse med møder med bl.a. IFRO rejst behov for at 

foretage alternativberegninger. Igangsættelse af beregninger 

forudsætter koordination med LBST.

Rapport Januar Februar 1 Mogens Kaasgaard (VPL), MST + 

dep

MST

59 Vandmiljø Vandplanlægning:

Økonomisk analysegrundlag for 

vandområdeplaner (Videreførsel af 

projekt fra AP17).

Økonomisk modellering Opstilling af en national modellering af økonomiske konsekvenser som følge af indsatser til reduktion 

af (effekten af) næringsstoftilførslen til vandmiljøet ved optimering for forskellige geografiske 

niveauer, herunder ID15, 90 kystvandsoplande  og 23 hovedvandoplande. Der ønskes udviklet en 

rumlig økonomisk oplandsmodel med henblik på bl.a. at kunne undersøge, hvordan forskellige valg 

med hensyn til forudsætninger om geografisk skala, anvendte virkemidler mv. påvirker omkostninger 

og effekter – og fordelingen heraf.

Modellen omfatter i tillæg til scenarieberegninger for udskudt indsats for kystvande ligeledes VRD-mål 

for grundvand samt opsættes til beregninger i henhold til fosforkortlægning. 

Der er stor efterspørgsel efter et forbedret økonomiske analysegrundlag 

for vandområdeplanerne, herunder bl.a. fra landbrugserhvervet og DØRS

Modelopsætning og afrapportering [Afslutning 

af opgave påbegyndt i 2017]

Januar 9 Henrik Leth Jørgensen 

(VPL/DEP), MST + dep

MST

60 Vandmiljø Værdisætningsstudier i relation til 

Havstrategidirektivet.

Metoder til værdisætning af positive og 

negative miljøeksternaliteter

I forbindelse med næste cyklus af tilstandsbeskrivelse under Havstrategidirektivet, ønskes der bidrag 

til opfyldelsen af forpligtigelserne jf. direktivets artikel 8.1.c, og de nationale danske vidensbehov 

heraf.  Der skal gennemføres værdisætningsstudier over værdien af havmiljøet tilstand og forringelsen 

af sammen i hhv. Østersøen og Nordsøen. Dertil kan der være behov for danske supplement til 

regionale værdisætningsstudier.

Ophæng i Havstrategidirektivet, og forventes at bidrage som supplement 

ifbm. Havstrategi III som skal udarbejdes fremmod 2022.

Analyser, der indeholder værdisætning vedr. 

omkostninger ved forringelse af havmiljøet

? ? 4 Asker Juul Aagren/Maria Klint 

Thelander, Hav, dep

DEP

61 Fødevarer Beregning af effekten af det økonomiske 

incitament i bod og særslagtning i 

salmonellahand-lingsplanen for svin

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

En ad hoc gruppe, i regi af Salmonellahandlingsplanen for svin, har fået til opgave at komme med 

forslag til den fremtidige indsats på området. Den fremtidige indsats skal sikre samme lave 

salmonellaforekomst på slagtekroppene (1 %). Det skal afklares, om der er indsatser, som kan afløses 

af andre i samme eller andre produktionsled. På besætningsniveau er der et bodssystem, som giver et 

økonomisk incitament til at iværksætte salmonellareducerende tiltag. Det er nødvendigt at kende den 

salmonellareducerende effekt af dette incitament, såfremt det foreslås, at bodssystemet skal afløses 

af andre indsatser.

Eksempelvis pålægges slagtesvinebesætninger en bod, når besætningen kommer i niveau 2 eller 3, 

slagtesvin fra niveau 3 besætninger særslagtes, og avl- og opformeringsbesætninger pålægges bod pr. 

solgt levende dyr, når salmonellaindekset overstiger 10. Dette giver et økonomisk incitament til at 

iværksætte salmonellareducerende tiltag, såsom at tilsætte syre til foderet, ændre foderstrategi, 

indkøbsmønster etc. Bodssystemet vurderes dermed at bidrage til at stabilisere 

salmonellaforekomsten på det nuværende endemiske niveau i besætningerne. Den 

salmonellareducerende effekt af dette incitament er nødvendig at kende, såfremt det foreslås, at 

bodssystemet skal afløses af andre indsatser med en tilsvarende effekt. 

Anvendes til afklaring af den fremtidige indsats overfor salmonella i svin 

og svinekød

Rapport 5 Gudrun Sandø, Foder- og 

Fødevaresikkerhed, FVST

FVST

62 Veterinær Effektvurdering af det danske veterinære 

beredskab i forhold til andre europæiske 

lande hvad angår genoprettelse af 

markedsadgang og eksport efter udbrud 

af fugleinfluenza H5N8 2016-17

Fødevareproduktion, teknologi og 

markedsforhold

Næsten alle  europæiske lande, herunder Danmark, blev i 2016-17 ramt af en epidemi af H5N8 

fugleinfluenza i vilde fugle og i fjerkræproduktionen som første til lukning af 3-landsmarkeder og tabt 

eksport af levende dyr og fødevarer. Derfor er det muligt at sammenligne udbrudsdata, varighed af 

markedslukning pr tredielandsmarked og evt også tabte eksportmængder. Analysen kan derved  

kvantificere værdien det veterinære beredskab for genåbning af markedsadgang og afdække konkrete 

faktorer som giver hurtigere markedsadgang. 

Opfølgning på analyser i 2014-16 af det veterinære beredskabs 

omkostninger og betydning for beredskabets effektivitet og 

markedsadgang for dyr og animalske produkter. Dette er det sidste led i 

at etablere en generisk model for sammenhængen mellem statens og 

erhvervets budgetter og erhvervsøkonomiske effekter af det veterinære 

beredskab

Rapport Januar December 3,5 Sten Mortensen, FVST FVST

63 Veterinær Samfundsøkonomisk optimal indsats 

overfor mulitresistente bakterier

Fødevareforbrug, sundhed og velfærd På baggrund af erfaringer fra MRSA-sagen, er det vurderet hensigtsmæssigt, at man undersøge 

sammenhængen mellem forekomsten af også andre relevante multiresistente bakterier og 

samfundsøkonomien, med henblik på at udarbejde et værktøj der kan bruges i beslutningsprocessen 

for hvornår man bør skride ind overfor multiresistentebakterier

I forlængelse af MRSA-sagen er der et stigende behov for at udbygge 

vidensgrundlaget for, hvornår man bør sætte ind over for multiresistente 

bakterier

Rapport / model 4 Marie-Louise Christensen, Vet DEP

64 Vandmiljø Deltagelse i BLUE2

Økonomisk modellering

Rambøll gennemfører et EU projekt (Blue 2)[1] for Kommissionen, hvor IFROs assistance efterspørges. 

Studiet omhandler socioøkonomiske vurderinger af politikker, der har til formål at forbedre kvaliteten 

af ferskvand og det marine vandmiljø. Blue 2 projektet har to dele. Formålet med del A er at 

identificere økonomiske "benefits" (gevinster) af EU's vandpolitikker og omkostninger ved ikke at 

implementere disse. Del B omfatter opbygning af integrerede modeller, der kan vurdere effekterne af 

politikker, der påvirker kvaliteten af ferske- og marine vande. 

Kommissionens evalueringer og revision af EU's vandlovgivning (Vandramme-, Marine Strategi-, byspildevand-, drikkevand-, nitrat- og IPPC direktiverne). Deltagelse i workshops Januar December 1 Henrik Leth Jørgensen 

(VPL/DEP), MST + dep

DEP

65 Natur Ad hoc opgaver vedrørende skov Skov- og landskabsøkonomi, -planlægning og politik Løbende rådgivning og bistand Januar December 5 AFD: Fastlagt i rammeaftale NST

66 Andet Ad hoc opgaver generelt Løbende rådgivning og bistand Januar December 5 AFD: Fastlagt i rammeaftale Alle


