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Sammendrag og konklusjoner 

I denne rapporten gjennomføres en samfunnsøkonomisk vurdering av nytten ved å oppnå vannmiljømålene i 
områder som i dag ikke når vanndirektivets mål om god økologisk tilstand på grunn av avrenning av 
næringsstoffer fra jordbruket og avløpssektoren. Samfunnsøkonomisk nytte i form av befolkningens 
velferdsgevinst av bedrede økosystemtjenester er prissatt gjennom befolkningens betalingsvillighet for å 
oppnå vannmiljømålene; anslått ved bruk av en etablert metode for nytteoverføring («benefit transfer»). 
Nytteoverføringen følger stegene i en best-practice-protokoll for slik verdioverføring, og er basert på tidligere 
norske verdsettingsstudier lokalt i Østfold og for hele det såkalte  Nordsjøplanområdet som strekker seg fra 
svenskegrensen til Lindesnes. Resultatene viser en samlet betalingsvillighet for å oppnå god økologisk tilstand 
i størrelsesorden 2-7 milliarder kroner per år for de vannforekomstene (innsjøer) som i dag har moderat eller 
dårligere tilstand og befinner seg i områder som er sterkt jordbrukspåvirket. Samlet sett over en 40 års 
tidsperiode, gir dette en nåverdi av de prissatte nyttevirkningene i størrelsesorden 40-140 milliarder. I tillegg 
kommer nytten av en rekke ikke-prissatte virkninger.  

Bakgrunn og formål 

Formålet med denne rapporten er å gjennomføre en samfunnsøkonomisk vurdering av nytten ved å oppnå 
vannmiljømålene i områder som i dag ikke oppnår vanndirektivets mål om god økologisk tilstand på grunn av 
avrenning av næringsstoffer fra jordbruket, ofte i kombinasjon med avløp. 
 
Vurderingen tar utgangspunkt i "referansealternativet» (også kalt «nullalternativet"), som i henhold til 
Finansdepartementets Rundskriv R-109/2021 om prinsipper og krav ved samfunnsøkonomiske analyser 
(Finansdepartementet 2021) representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Nytten skal så langt 
som mulig tallfestes, men kan eventuelt beskrives kvalitativt der dette ikke er mulig.  

Nytten av bedre vannmiljø 

For å vurdere nytten av vannmiljøforbedringer som følge av tiltak mot avrenning av næringsstoffer til vassdrag, 
har vi vurdert hvilke økosystemtjenester som kan bli påvirket, eventuelt hvor mye og hva det kan bety for 
samfunnsnytten av forbedringen. Med økosystemtjenester menes økosystemenes direkte og indirekte bidrag til 
menneskelig velferd, også beskrevet som «de goder og tjenester vi får fra naturen som bidrar til menneskers 
velferd» (NOU 2013:10). Økosystemtjenester deles ofte opp i henholdsvis «grunnleggende livsprosesser», som 
er selve grunnlaget for øvrige økosystemtjenester, samt forsynende, regulerende og opplevelses- og 
kunnskapstjenester.  De økosystemtjenestene som blir mest påvirket av vannmiljøforbedringen som vurderes i 
denne rapporten, er opplevelses- og kunnskapstjenester som bevaring av biologisk mangfold (ikke-bruksverdi), 
rekreasjonsverdier og estetiske verdier (bruksverdier), samt forsynende tjenester som bedre 
vannkvalitet/redusert rensebehov for drikkevann og vann til jordbruksvanning, samt regulerende tjenester som 
bedre klimatilpasning og redusert bruk av fosfor som er en ikke-fornybar ressurs. 

For å måle nytten av en miljøforbedring, som bedre vannmiljø, er det viktig å inkludere den totale 
samfunnsøkonomiske verdien av endringen (TEV) som inkluderer både bruksverdier og ikke-bruksverdier. Hva 
som er inkludert i total samfunnsøkonomisk verdi, og eksempler på bruks- og ikke-bruksverdier er vist i figur S1 
nedenfor.  
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Figur S1: Total samfunnsøkonomisk verdi av en endring i miljøtilstand. Kilde: NOU 2013:10. 

 

Metodisk tilnærming for prissetting av nytten 

I denne rapporten gjennomføres en samfunnsøkonomisk nyttevurdering av tiltak som gir bedre vannmiljø. Det 
er altså ikke en nytte-kostnadsanalyse, men vi har fulgt prinsippene for nyttevurderinger i samfunnsøkonomiske 
analyser, slik de er fastsatt i retningslinjer og veiledere fra norske myndigheter. 

Verdsetting av miljøforbedringer kan gjøres ved verdsetting i kroner, eller mer kvalitativt eller semi-kvantitativt. 
I denne rapporten har vi benyttet verdsetting i kroner. Det har ikke vært mulig å gjennomføre egne 
verdsettingsundersøkelser for denne rapporten, og vi må da bruke det som kalles nytteoverføring (benefit 
transfer), eller mer generelt Verdioverføring (siden både miljønytte og miljøkostnader kan overføres i rom og 
tid).  Dette er en mye brukt metode for å komme fram til verdsetting av ulike fellesgoder når det ikke er tid eller 
ressurser til å gjennomføre egne verdsettingsstudier for den aktuelle problemstillingen, og det er gjennom 
mange år utviklet protokoller for «best practice» for slik verdioverføring. I rapporten følges en slik protokoll steg 
for steg med sikte på å få en best mulig verdioverføring.   

De norske verdsettingsstudiene av vannkvalitet som er tilgjengelige for verdioverføring, er ikke så mange og de 
er flere år gamle, men de verdsetter innsjøer og vassdrag i svært relevante områder for problemstillingen i denne 
rapporten og holder høy faglig kvalitet. Vi vurderer derfor at disse studiene gir oss et godt grunnlag for 
verdioverføring. 

Beregninger av nytte basert på verdioverføring 

Årlig samfunnsøkonomisk nytte av å oppnå målsettingen om god økologisk tilstand kan beregnes ved å summere 
betalingsvillighet per husholdning over totalt antall berørte husholdninger. «Berørte» husholdninger er de 
husholdninger som vil oppleve en velferdsgevinst ved bedre økosystemtjenester som følge av bedre vannkvalitet.  

Hvis en hadde hatt pålitelige data for hvordan betalingsvilligheten varierte med for eksempel avstand til 
vassdraget, kunne en differensiert mellom ulike deler av den berørte befolkningen, og brukt ulike anslag for 
betalingsvilligheten for ulike grupper av de berørte husholdninger. Det er imidlertid ikke tilfellet her.   

Det er ikke helt enkelt å fastslå hvem som inngår i den «berørte» befolkningen, det vil si hvem som vil ha nytte 
(uttrykt i betalingsvillighet) av de tiltaksplanene som vurderes her. Det er grunn til å tro at beboere i de 
kommunene som får vesentlige forbedringer i sine innsjøer som følge av tiltakene vil ha betalingsvillighet, på 
samme måte som i studiene vi overfører fra, og det vil være en del som har null betalingsvillighet.  For å få et 
konservativt, nedre estimat legger vi derfor til grunn at kun  befolkningen i kommunene som får en vesentlig 
endring i vannkvalitet, har en gjennomsnittlig betalingsvillighet (inkludert en andel med null betalingsvillighet) 
lik den fra verdsettingsstudiene vi overfører fra. Det kan imidlertid også være folk utenfor disse kommunene som 
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bruker innsjøene eller er opptatt av vannforekomstene og derfor ønsker å bevare natur i området selv om de 
ikke bor i området.  

I de tidligere norske verdsettingsstudiene vi kan overføre fra, var det forbedringer over større geografiske 
områder som ble verdsatt. Endringer i vannkvalitet i elver og innsjøer var imidlertid spesifikke og ble vist i kart 
over vassdragene, med ulike fargekoder som viste om de fikk ett eller to trinns forbedring på 
vannkvalitetsskalaen (som følge av redusert tilførsel av N og P, og samlet eutrofieringseffekt av dette). Det kan 
være en utfordring å vurdere de vannforekomstene som forbedres, men ikke går opp en hel tilstandsklasse. Slik 
verdsettingen på en «vannkvalitetsstige» (som går fra svært dårlig til svært god) er lagt opp, vil nytteverdien for 
disse elver/innsjøer bli satt lik null. Håndteringen av dette har vi vurdert nærmere i rapporten, blant annet 
gjennom  en usikkerhetsvurdering.  

Antall kommuner med minst én vannforekomst med svært dårlig, dårlig eller moderat tilstand 

Basert på tall fra Vann-nett, koblet med innbyggertall i kommunene som de ulike vannforekomster ligger i, finner 
vi at ca. 0,5 millioner husholdninger bor i en kommune som har én eller flere innsjøer som er i svært dårlig 
tilstand. Omtrent 0,7 millioner husholdninger bor i kommuner som har minst én innsjøforekomst som har dårlig 
eller svært dårlig tilstand, mens hele 1,7 millioner husholdninger bor i kommuner som har minst én 
innsjøforekomst som er i moderat eller dårligere tilstand, dvs. som ikke oppfyller målet i vannforskriften om at 
en minst skal oppnå «god økologisk tilstand».  

Hvis vi legger til antall husholdninger i kommuner der minst én  elv  er i moderat eller dårligere tilstandsklasse, 
viser tallene at en stor andel av landets befolkning bor i kommuner der det finnes minst én vannforekomst som 
ikke har god økologisk tilstand i sterkt jordbrukspåvirkede områder. 

Verdsetting av vannmiljøforbedringen 

Barton et al. (2009) undersøkte i EU-prosjektet AQUAMONEY folks betalingsvillighet for 
vannkvalitetsforbedringer i én og to innsjøer i to Østfold-vassdrag. Betalingsvilligheten i 2022-kroner var 833 
kr/husholdning/år for de mindre innsjøene som ble verdsatt i Haldenvassdraget og over 1400 kr/husholdning/år 
for Vestre Vansjø og Storefjorden i Vansjø-Hobølvassdraget. Det var ikke signifikant forskjell mellom verdsetting 
av én og to innsjøer i samme kommune, og heller ikke mellom å forbedre tilstanden med én eller to 
tilstandsklasser. 

Hvis vi antar at alle husholdninger som har minst én innsjøforekomst i «dårlig eller svært dårlig» tilstand har 
samme betalingsvillighet som husholdningene i Østfold/Akershus har for én eller to av de mindre innsjøene i 
Haldenvassdraget i Barton et al. (2009), blir samlet betalingsvillighet 583 millioner kroner per år (833 
kr/husholdning/år x 700 000 husholdninger). Hvis vi antar at alle med minst én innsjøforekomst med tilstand 
moderat eller verre skal telle med, blir flere husholdninger klassifisert som berørte, og samlet betalingsvillighet 
øker til 1, 4 milliarder kroner per år (833 kr/husholdning/år x 1 700 000 husholdninger = 1 416 100 000 kroner). 

 

Vi kan også inkluderer husholdninger i kommuner som har minst én innsjø og/eller elveforekomst som er «dårlig 
eller verre», eller «moderat eller verre». Vi får da et intervall i betalingsvillighet lik 1,6 -3,4 milliarder kroner per 
år.  

 

Vi har også vurdert hvilke estimater vi får ved å ta utgangspunkt i Magnussen (1992) som verdsatte en forbedring 
i vannkvalitet ved redusert eutrofiering i hele Nordsjøplanområdet, det vil si området fra svenskegrensen til 
Lindesnes. Fremskrevet med konsumprisindeksen til januar-2022-kr viser disse resultatene at den norske 
befolknings totale betalingsvillighet for å få de vannkvalitetsforbedringene som Nordsjøplanen medførte, er i 
størrelsesorden 4,7-9,4 milliarder kroner per år (1875-3750 kr/husholdning/år x 2, 5 mill. husholdninger). 

Nyttevurderinger og usikkerhet i anslagene for betalingsvillighet per husholdning 

Det er gjennomført flere studier for å se hvor stor overføringsfeilen ved verdioverføring er, og den varierer fra 
noen få prosent til flere hundre prosent. Kaul et al. (2013) gjennomførte en metaanalyse av over 1000 anslag for 
overføringsfeil fra 31 studier verden over (inklusive fire norske studier) som så på nettopp dette ved å 
sammenligne verdioverføring med faktiske studier på beslutningsstedet man overførte verdier til. Kaul et al. 
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(2013) fant en median overføringsfeil på 39 prosent (i absoluttverdi; det kan være både over- eller 
underestimering),  

Norske studier av overføringsfeil som ser spesifikt på økosystemtjenester knyttet til vannkvalitet i innsjøer fant 
at enhetsverdioverføring hadde omtrent samme overføringsfeil (± 25 prosent) som verdifunksjonsoverføring i 
betinget verdsettingsstudier (både rekreasjonsverdi og ikke-bruksverdi) av to sammenlignbare vassdrag i 
henholdsvis Østfold (Vansjø-Hobøl-vassdraget) og Rogaland (Orre-vassdraget) som var gjennomført på samme 
tid (Magnussen et al. 1995, Bergland et al. 2002). Dette tyder på at enhetsverdioverføring (i form av 
betalingsvillighet per husholdning per år) i vårt tilfelle kan ha relativt små overføringsfeil, spesielt om den 
verdsatte effekten er lik, de lokale forhold ved innsjøene/vassdragene er like, og overføringen skjer innen Norge 
(men ikke nødvendigvis i samme fylke) og nært i tid.  

Basert på denne litteraturen om størrelsen på overføringsfeil og usikkerhet omkring likheten i den verdsatte 
miljøforbedringen (se neste avsnitt) bør de overførte verdianslagene minst tillegges en usikkerhet på +/- 50% i 
denne analysen. Det betyr at anslagene fra Barton et al. (2009) på 833 kr/husholdning/ år for de mindre innsjøene 
i Haldenvassdraget, kan være ned mot 415 kr/husholdning/år og opp mot 1250 kr/husholdning/år. Tilsvarende 
for Nordsjøplanen som oppga verdier i størrelsesorden 1875-3500 kr/husholdning/år, kan disse med +/-50 
prosent usikkerhet i nedre og øvre anslag, variere fra 940 til 5250 kr/husholdning per år.  

Usikkerhet knyttet til miljøforbedring  

De endringene som ble verdsatt i de tidligere studiene som vi overfører verdier fra, er ikke nødvendigvis akkurat 
de samme som de miljøforbedringene man vil få ved å løfte vannforekomstene som i dag er i moderat eller 
dårligere tilstand til god eller svært god økologisk tilstand. Det er en hovedårsak til at vi antar en 
usikkerhetsmargin på hele +/- 50%.  

Når vil man nå miljømålene om god økologisk tilstand? 

Det er foreløpig ikke gjort beregninger eller vurderinger som kan fortelle eksakt hva som skal til  og hvor lang tid 
det vil ta å oppnå god økologisk tilstand for fosfor i jordbrukspåvirkede vannforekomster, selv om det er gjort 
noen vurderinger for vassdrag på Jæren (Miljødirektoratet 2021). I studiene vi overfører fra er det derimot antatt 
at miljøforbedringen befolkningen ble bedt om å verdsette, ville inntreffe et visst antall år etter at 
spørreundersøkelsen ble gjennomført. 

Usikkerhet knyttet til berørt befolkning 

En annen usikkerhetsfaktor vi har diskutert tidligere, er hvilket område og dermed hvilken befolkning vi skal legge 
til grunn at blir berørt. Vi har tidligere illustrert hvordan ulike antagelser om berørte kommuner og befolkning 
påvirker resultatet.  

Hva er det beste estimat for prissatt nytte av vannmiljøforbedringen? 

Med de forbehold og ulike forutsetninger forbundet med usikkerhet som er diskutert i rapporten, og med innlagt 
usikkerhetsmargin på +/-50 prosent på årlig betalingsvillighet per husholdning, varierer estimert 
betalingsvillighet fra i ca. 290 millioner til over 10 milliarder kroner per år. 

Det laveste tallet baserer seg på gjennomsnittlig betalingsvillighet per husholdning med 50% reduksjon fra 
forventningsverdien (som er 583 millioner kroner) ut fra usikkerhetsmarginen i nytteoverføringen; hvis man 
antar at det bare er innsjøer der tilstanden i dag er dårlig eller svært dårlig som tas med, og der det laveste 
verdiestimatet for verdsetting per husholdning legges til grunn. Dermed er det lagt til grunn at ingen 
husholdninger i kommuner der det «bare» er innsjøer med moderat tilstand vil ha nytte av at slike 
vannforekomster får god tilstand, ingen i kommuner der det bare er elver som får forbedring og ingen utenfor 
kommunen vannforekomstene befinner seg i. Det må anses som en for streng antagelse.  

I og med at AQUAMONEY-studien kun verdsatte forbedringer i innsjøer, ikke elver, er de beste anslagene fra den 
studien å benytte gjennomsnittet av verdsettingsestimatene for «store» innsjøer (i Vansjø-Hobølvassdraget) og 
«små» innsjøer (i Haldenvassdraget), og antall husholdninger som bor i kommuner som i dag har minst én innsjø 
i «moderat», «dårlig» eller «svært dårlig» tilstand. Det gir en årlig nytteverdi på ca. 1,9 milliarder kroner (1132 
kr/husholdning/år  x 1,7 millioner husholdninger).  
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Dette tallet inkluderer imidlertid ikke nytten til husholdninger som «bare» får forbedringer i elver, eller som har 
nytte av at forbedringen skjer, men selv ikke bor i kommunen vannforekomsten befinner seg i. Dette kan f.eks. 
omfatte dem som har hytte ved enn vannforekomst og/eller reiser dit fra andre kommuner  for å bade, fiske; 
men også dem som  ikke bruker vannforekomsten, men likevel har nytte og glede av at miljøtilstanden forbedres 
(dvs. har kun ikke-bruksverdi av miljøforbedringen).  

Dette kan tale for å inkludere nytten for husholdninger som får forbedringer i elver, eller se på samlet nytte i  et 
større område, slik det ble gjort i Nordsjøplan-verdsettingen hvor husholdninger i hele Norge ble spurt om 
betalingsvillighet for vannkvalitetsforbedring i Nordsjø-planområdet, som strakk seg fra svenskegrensen til 
Lindesnes (se kart i vedlegg B) (Magnussen 1992). Forventningsverdien ved overføring av estimatene fra 
Nordsjøplan-studien er ca. 7 milliarder kroner per år.  

Som vi har diskutert foran, er det flere forhold som kan påvirke disse resultatene, men totalt sett er en 
betalingsvillighet for å oppnå god økologisk tilstand for vannforekomster som i dag er i moderat eller dårligere 
tilstand i størrelsesorden 2-7 milliarder kroner per år å anse som et realistisk anslag for de nyttevirkningene som 
er inkludert i verdsettingsstudiene. Dette er i hovedsak opplevelses- og kunnskapstjenester verdsatt som 
befolkningens betalingsvillighet for rekreasjon, estetiske tjenester og naturarv gjennom å bevare biologisk 
mangfold og god miljøtilstand i vannforekomstene. 

Nå er betalingsvilligheten for overføring beregnet som årlige verdier fordi det var slik betalingsvilligheten ble 
innhentet i de tidligere studiene. Husholdningene oppga sin betalingsvillighet som en økning i de årlige vann- og 
avløpsavgiftene. For å kunne sammenligne kostnadene ved tiltakene med samlet nytte i en nytte-
kostnadsanalyse, må vi beregne nåverdien av nytten, dvs. summen av de årlige nyttevirkningene over tiltakets 
levetid.   

Hvis vi antar at nytten ville inntreffe fra når tiltaket iverksettes og varer i 40 år fremover, som er en ofte benyttet 
levetid for tiltak i samfunnsøkonomiske analyser, ville estimatene på 2-7 milliarder kroner per år, gi en nåverdi 
på i størrelsesorden 40-140 milliarder kroner. For å beregne en sikrere nåverdi, må vi imidlertid vite mer om 
blant annet nytteforbedringen i hver vannforekomst/hvert vannområde og når effekten av tiltakene vil inntreffe. 

Med hensyn til det siste har vi her antatt at nyttevirkningene i form av vannkvalitetsforbedringen inntreffer 
umiddelbart etter at tiltaket er iverksatt, men den årlige nyttevirkningen vi har beregnet vil kanskje inntreffe 
først når tiltaket får full effekt på vannkvaliteten etter noen år. På grunn av diskontering (som medfører at en 
nyttevirkning lenger fram i tid har lavere nåverdi enn om den inntreffer nå) vil det føre til en lavere nåverdi av 
nyttevirkningene enn intervallet ovenfor skulle tilsi. Denne effekten kan imidlertid kunne motvirkes  av at økt 
realinntekt og økt knapphet på vannforekomster med god økologisk tilstand over tid, vil kunne øke 
husholdningenes betalingsvillighet for vannkvalitetsforbedringer i fremtiden.   
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Oppsummering av nytten av vannmiljøforbedring 

I tabellen nedenfor har vi oppsummert årlige prissatte og ikke-prissatte nyttevirkninger som er vurdert knyttet 
til bedre vannmiljø ved reduserte fosfortilførsler.  

Tabell S.1. Årlige prissatte og ikke-prissatte nyttevirkninger knyttet til bedre vannmiljø ved reduserte fosfortilførsler.  

Økosystemtjeneste Prissatt nytte (kr per år) Ikke-prissatt nytte * 

Redusert rensebehov/-kostnad for 
drikkevann 

 
 

Stor positiv (+++) 

Bedre kvalitet på vann til jordvanning  Middels positiv (++) 

Redusert negativ effekt på fisk, skalldyr, 
genetiske ressurser mm. 

 (0/+) 

Bevaring av biologisk mangfold (ikke-
bruksverdier) 
Estetiske verdier 
Rekreasjonstjenester, herunder 
-bedre forhold for bading  
-bedre fritidsfiske 
-bedre forhold for generell rekreasjon i 
området 

2-7 milliarder kroner per år  

Klimatilpasning pga. økt effekt av 
jordbrukstiltak mot erosjon**  

 Litt positiv (+) 

Redusert bruk av fosfor som ikke-fornybar 
ressurs** 

 Stor positiv (+++) 

*Skalaen går fra «neglisjerbar (0)», via «litt positiv (+)», «middels positiv (++), til «stor positiv (+++). **Disse virkningene er 
knyttet til fosforgjødsling, men ikke direkte knyttet til resulterende virkninger i vannmiljøet. 
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1. Innledning og bakgrunn 

1.1. Bakgrunn 
EUs vanndirektiv er implementert i Norge gjennom vannforskriften, som setter krav til vannmiljøet i alle landets 
vannforekomster. Ut fra gitte kriterier fastsettes økologisk tilstand i vannforekomstene i fem tilstandsklasser, fra 
«svært dårlig», «dårlig» og «moderat» til «god» og «svært god». Hovedregelen er at alle vannforekomster skal 
ha minst «god» økologisk tilstand, men oversikten i Vann-nett per mars 2022, viser at det fortsatt er mange 
vannforekomster der økologisk tilstand ikke er «god». Det er derfor behov for tiltak for å oppfylle kravene og 
oppnå god eller svært god økologisk tilstand. For å oppnå det i vannforekomster påvirket av jordbruksavrenning 
trengs tiltak i jordbruket, der blant annet tilstramminger i gjødselvareforskriften er foreslått, samt tiltak mot 
spredt avløp og kommunalt avløp. 

Det er til dels kostnadskrevende tiltak som må settes inn for å nå målene, men det er også beregnet tidligere at 
det har stor samfunnsøkonomisk nytte å få god miljøtilstand i våre vannforekomster.  

Miljømyndighetene ønsket derfor å få gjennomført en studie for å beregne den samfunnsøkonomiske nytten av 
å oppnå god miljøtilstand i våre eutrofe vannforekomster. 

1.2. Mål og problemstillinger  
Nytten av å oppnå god økologisk tilstand i vannforekomster påvirket av jordbruksavrenning  
I denne rapporten gjennomføres en samfunnsøkonomisk vurdering av nytten ved å oppnå vannmiljømålene i 
områder som i dag ikke når vanndirektivets mål om god økologisk tilstand på grunn av avrenning av 
næringsstoffer fra jordbruket, ofte i kombinasjon med avløp. 
 
Det er verdt å merke seg at det ikke gjennomføres en fullstendig nytte-kostnadsanalyse. Vi ser kun på nyttesiden. 
Det er også verdt å merke seg  at det bare vil være noen av nyttevirkningene som det har vært mulig å beregne 
verdien av i rapporten. Vi kommer tilbake til hvilke virkninger som er inkludert. 
 
Vurderingen tar utgangspunkt i "referansealternativet» (også kalt «nullalternativet"), som i henhold til 
Finansdepartementets Rundskriv R-109/2021 representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. 
Nytten skal så langt som mulig tallfestes, men vil eventuelt beskrives kvalitativt der dette ikke er mulig.  
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2. Hvordan verdsette nytten av bedre vannmiljø? - 
metodisk tilnærming og gjennomføring 

2.1. Metodisk grunnlag 
I dette kapittelet presenteres vårt metodiske grunnlag for gjennomføring av nyttevurderingen. Vi tar 
utgangspunkt i hva som bør inngå i en samfunnsøkonomisk analyse i henhold til rundskriv fra 
Finansdepartementet (Finansdepartementet 2021) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ)s veileder for 
samfunnsøkonomiske analyser (DFØ 2018).  

Det skal gjennomføres en vurdering av nytten i tråd med samfunnsøkonomisk teori og veiledere. Vi bygger på 
standard metoder for samfunnsøkonomisk nyttevurdering i gjennomføringen. Vi vurderer det slik at 
nyttevurdering i tråd med prinsippene for nyttekostnadsanalyse (NKA) er den mest relevante 
samfunnsøkonomiske metoden, men som vi kommer tilbake til, vil det kunne inngå både prissatte og ikke-
prissatte nyttevirkninger i analysen. 

Siden hovedformålet er å gjennomføre en samfunnsøkonomisk nyttevurdering tar vi utgangspunkt i trinnene i 
en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse, men ser altså kun på nyttevirkningene av å oppnå god økologisk 
tilstand i vannforekomster påvirket av jordbruksavrenning. Dette vil også være et uttrykk for de unngåtte 
skadekostnadene ved å gjennomføre tiltaket (og oppnå vannmiljømålene); eller om en vil: skadekostnadene av 
ikke å gjennomføre tiltaket (dvs. «costs of inaction»).  
 

I en nytte-kostnadsanalyse verdsettes alle nytte- og kostnadsvirkninger for samfunnet i kroner så langt det er 
faglig forsvarlig. Nyttevirkningene verdsettes ut fra et hovedprinsipp om at en virkning er verdt det den berørte 
befolkningen samlet er villig til å betale for å oppnå den eller unngå den. Dersom betalingsvilligheten for alle 
nyttevirkningene av tiltaket er større enn summen av kostnadene i løpet av tiltakets levetid, defineres tiltaket 
som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kostnadene til et tiltak skal prinsipielt gjenspeile verdien av det man må gi 
opp av andre ting for å gjennomføre prosjektet, dvs. verdien av innsatsfaktorene i form av verdien som disse 
ressursene kan skape i beste alternative bruk (den såkalte alternativkostnaden; som markedsprisene ofte vil 
være et godt uttrykk for).  

I en del tilfeller, slik som her for nytteverdien av bedre vannmiljø, kan det være vanskelig å måle alle virkningene 
i kroner. I slike tilfeller kan man gjennomføre en nyttevurdering som består av både prissatte og ikke-prissatte 
virkninger. Det vil si at man verdsetter i kroner de virkningene man finner det faglig forsvarlig å verdsette 
(innenfor gitte tids- og kostnadsrammer), mens de øvrige virkningene behandles som ikke-prissatte. Det er viktig 
at manglende verdsetting av noen virkninger ikke fører til at disse virkningene tillegges mindre vekt når analysen 
presenteres. Slike ikke-prissatte virkninger bør fortrinnsvis tallfestes i fysiske størrelser, vurderes kvalitativt og 
tas med i en samlet vurdering av tiltakets samfunnsøkonomiske nyttevirkninger. En måte å illustrere disse ikke-
prissatte virkningene på er å beregne hva de minst må være verdt for at prosjektet skal gå fra ikke å være 
lønnsomt til lønnsomt, eller motsatt (dvs. den såkalte «break even»-verdien).  

Det er opplagt at nyttekostnadsanalyser har den fordelen at vi da enkelt kan sammenligne samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ved ulike tiltak. Samtidig er det like klart, at det vil være svært krevende å få verdsatt alle 
nyttevirkninger (og kostnadsvirkninger) av å oppnå vannmiljømålet om god økologisk tilstand. 

2.2. Stegene i nytte-vurderingen 
I dette delkapittelet beskriver vi viktige kjennetegn og steg i en nyttekostnadsanalyse, som er våre steg i 
gjennomføring av analysen. Deretter beskriver vi hvilken informasjon og data vi legger til grunn, samt nødvendige 
avgrensninger.  

I de følgende underkapitlene har vi satt opp hovedstegene i en nyttekostnadsanalyse og hvilke momenter som 
går inn i hvert av disse. Beskrivelsen er utarbeidet i tråd med Finansdepartementets og DFØs tilråding for 
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gjennomføring av nyttekostnadsanalyser. Vi beskriver kort hvilke forhold vi anser som spesielt viktige ved 
gjennomføring av den aktuelle analysen for nytten av bedre vannmiljø. 

2.2.1. Hovedstegene i analysen 

Steg 1) og 2) Problem- og formålsbeskrivelse og spesifisering av tiltak og nullalternativ 

I dette tilfellet er formålet med prosjektet som skal gjennomføres, en nyttevurdering av tiltak og krav til 
jordbruket og avløpssektoren som gjør at målene i vannforskriften om minst «god økologisk tilstand» kan 
oppnås.  

Med referansealternativet (også kalt nullalternativet) menes «hva som ville skje uten endringer i krav og tiltak, 
altså en videreføring av dagens vedtatte tiltak og krav. Referansealternativet er viktig i samfunnsøkonomiske 
analyser fordi virkningene av tiltaket beregnes ut fra hva endringer sammenlignet med hva referansealternativet 
vil bety. Situasjonen i referansealternativet (referansebanen) vil være viktig for alle virkninger. I kapittel 3.1 
diskuterer vi hva som kan antas å være referansesituasjonen. 

Steg 3) Spesifisering av nyttevirkninger (fordeler) 

I dette steget skal vanligvis alle virkninger - både nytte og kostnader - identifiseres, spesifiseres, kvantifiseres og 
om mulig prissettes, eller vurderes som ikke-prissatte virkninger. I denne analysen er det kun nytten av tiltaket 
vi skal identifisere og beskrive. 

Det er nyttevirkninger av bedre vannmiljø som skal identifiseres, kvantifiseres og om mulig prissettes, og dette 
er den mest utfordrende delen av prosjektet. For å sikre at vi får med alle samfunnsøkonomiske nyttevirkninger, 
vil vi ta utgangspunkt i oversikten over ulike former for bruks- og ikke-bruksverdier av de goder og tjenester vi 
får fra naturen. Vi benytter denne standard opplistingen av nyttevirkninger, som blant annet er benyttet i NOU 
2013:10 om verdier av økosystemtjenester. 

Vi beskriver de komponentene som inngår i total samfunnsøkonomisk verdi, og aktuelle økosystemtjenester som 
kan blir påvirket av vannmiljøforbedringen i kapittel 2.3. 

Steg 4-6) Sammenstilling av analysen, inkludert vurdering av usikkerhet 

Denne oppgaven består i hovedsak av å sette sammen informasjonen som er innhentet, beregne nytte over hele 
prosjektets levetid, vurdere tidsforløp for virkninger som ikke prissettes. Vi vil også vurdere hvilken usikkerhet 
som er forbundet med de ulike virkningene.  

Som det går fram både av konkurransegrunnlag og det vi har skrevet så langt, vil det være betydelig usikkerhet 
knyttet til tiltakets virkninger. Det vil derfor være viktig å synliggjøre usikkerheten. Dette gjøres ved å identifisere 
de forutsetningene som har størst betydning for resultatene og vurdere hvordan det vil påvirke resultatet dersom 
disse endres.  

2.3. Økosystemtjenester og total samfunnsøkonomisk verdi av miljøforbedring 

2.3.1. Økosystemtjenester som (kan) påvirkes av bedre vannmiljø 

For å vurdere nytten av miljøforbedringer som følger av tiltak mot avrenning av næringsstoffer til vassdrag, vil vi 
vurdere hvilke økosystemtjenester som kan bli påvirket, eventuelt hvor mye og hva det kan bety for 
samfunnsnytten av tiltakene.  

Med økosystemtjenester menes økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd, også 
beskrevet som «de goder og tjenester fra naturen som bidrar til menneskers velferd» (NOU 2013:10). 
Økosystemtjenester i ferskvann omfatter både fysiske goder (som drikkevann og fisk) og tjenester (som 
friluftsliv/rekreasjon og landskapsestetiske opplevelser).  

 Økosystemtjenester kan deles inn i følgende kategorier i henhold til NOU 2013:10:  
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- Støttende (også kalt grunnleggende livsprosesser), som fotosyntese, primærproduksjon og 
næringsstoffkretsløp.  

- Forsynende (også kalt produserende), som fisk og bioenergi. 
- Opplevelses- og kunnskapstjenester (også kalt kulturelle tjenester), som rekreasjon, estetiske verdier og 

naturarv (ikke-bruksverdier). 
- Regulerende, som klimagassregulering og erosjonsbeskyttelse.   

Hver kategori inneholder flere tjenester. I figur 2.1 har vi gjengitt oversikten over de fire kategoriene og de 
respektive økosystemtjenestene, slik de er presentert i NOU 2013:10. 

Figur 2.1. Inndeling av økosystemtjenester i henhold til NOU 2013:10 

 

Kilde: NOU 2013:10 
 

Tiltak som reduserer avrenning, blant annet som følge av strengere spredearealkrav, er identifisert å gi redusert 
algevekst, bedre forhold for bunndyr og fisk i ferskvann og for sukkertare og ålegress i saltvann. Det er videre 
pekt på at disse forbedringene i økosystemet kan gi nyttevirkninger for økosystemtjenester.  

Ved gjennomgang av økosystemtjenestene listet opp i figur 2.1, har vi vurdert hvilke som blir/kan bli påvirket 
ved tiltak mot fosforavrenning, som gir god økologisk tilstand i innsjøer og elver. En oppsummering av (de 
viktigste) økosystemtjenestene som kan bli påvirket av tiltak mot fosforavrenning, er vist i tabell 2.1. Som vi 
kommer tilbake til, er det i hovedsak økosystemtjenester i kategorien opplevelses- og kunnskapstjenester vi får 
prissatt i denne rapporten. 

Norske økosystemtjenester

3
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Tabell 2.1. Økosystemtjenester som kan bli påvirket av redusert fosforavrenning. Det er i hovedsak økosystemtjenester i 
kategorien opplevelses- og kunnskapstjenester som prissettes i denne rapporten. 

Økosystemtjeneste-kategori Økosystemtjeneste 

Forsynende • Redusert rensebehov/-kostnad for drikkevann 

• Bedre kvalitet på vann til jordvanning 

• Redusert negativ effekt på fisk, skalldyr, genetiske 
ressurser mm. 

Opplevelses- og kunnskapstjenester • Naturarv/ bevaring av biologisk mangfold (ikke-
bruksverdier) 

• Estetiske verdier 

• Rekreasjonstjenester, herunder 
o bedre forhold for bading  
o bedre fritidsfiske 
o bedre forhold for generell rekreasjon i 

området 
 

Regulerende • Klimatilpasning pga. økt effekt av jordbrukstiltak 
mot erosjon  

• Redusert bruk av fosfor som ikke-fornybar ressurs 

2.3.2. Total samfunnsøkonomisk verdi av en endring (TEV) 

En måte å illustrere alle komponentene på som inngår i total samfunnsøkonomisk verdi (TEV), er vist i Figur 2.2 
nedenfor. Figuren viser hvordan TEV kan deles i bruks- og ikke-bruksverdier, og hvilke elementer disse igjen kan 
deles inn i. Det er utviklet flere metoder for verdsetting av goder/-effekter (og andre fellesgoder og tjenester) 
som ikke har markedspriser. Disse bygger på velferdsøkonomiens prinsipper, som også er grunnlaget for 
samfunnsøkonomiske analyser (nytte-kostnadsanalyser). Vi går ikke nærmere inn på det teoretiske grunnlaget 
her, men slike beskrivelser finnes f.eks. i NOU 2013:10, eller standardreferanser for verdsettingsmetoder som 
Champ et al. (2017) og Freeman et al. (2014). Disse metodene er i tråd med samfunnsøkonomisk analysemetode 
som ligger til grunn for Statens vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen 2018/2021) og myndighetenes 
generelle veileder og retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser (DFØ 2018).  

Figur 2.2: Total samfunnsøkonomisk verdi består av ulike former for bruks- og ikke- bruksverdier. Kilde: NOU (2013). 

 

 

Blant de viktigste og antatt største positive virkningene av å oppfylle miljøkravene, antar vi vil være verdien av å 
bevare naturmangfoldet for fremtidens generasjoner, og bevare området til bruk for friluftsliv.  
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I tillegg er det et poeng at fosfor er en ikke-fornybar ressurs som er viktig for matproduksjonen globalt og på lang 
sikt. Det er derfor en nytteverdi av ikke å sløse bort verdifull fosfor ved at den vaskes ut i vassdrag og sjøområder. 

Det kan være vanskelig både å kvantifisere og verdsette disse virkningene. For verdsetting vil vi ta utgangspunkt 
i verdioverføring, basert på tidligere verdsettingsstudier, herunder verdien av vannmiljø i Oslofjorden (Barton et 
al. 2020), for vassdrag i Østfold (Barton et al. 2009), for fiske i vassdrag, og for nytten av bedre vannkvalitet i 
vassdrag og fjordområder i Nordsjøplanområdet (Magnussen 1992; 1995) og senere oppfølginger og 
oppsummeringer.  

For selve verdsettingen av slike nyttevirkninger, vil vi gjennomføre litteraturstudier (både publiserte 
fagfellevurderte vitenskapelig artikler og grålitteraturen) og gi anslag for verdien i kroner ved å benytte 
verdioverføring (også kalt verdioverføring eller «benefit transfer»). Det finnes både norske og internasjonale 
studier av den samfunnsøkonomiske nytteverdien av å bedre vannkvaliteten i form av redusert eutrofiering (som 
er den aktuelle effekten her). Dette inkluderer bl.a.  Bateman et al. 2011 som verdsatte bedret vannkvalitet i 
innsjøer og elver i utvalgte områder i flere land, bl.a. en norsk studie; se Barton et al. (2009). I tillegg finnes det 
enda tidligere verdsettingsstudier av bedret vannkvalitet ved redusert eutrofiering som følge av en 50 % 
reduksjon i totale norske utslipp av nitrogen (N) og fosfor (P) ved gjennomføring av den såkalte Nordsjøplanen; 
se Magnussen (1992). Disse studiene, kombinert med anerkjente metoder for verdioverføring (Johnston et al. 
2021) gir er et godt grunnlag for å anslå størrelsesordenen av den samfunnsøkonomiske nytteverdien av å 
forbedre vannmiljøet og oppnå miljømål i ferskvann og sjøområder.  

For verdioverføring vil vi benytte standard prosedyrer («best practice protocols»). Gjennomføring av 
verdioverføring, og trinnene som inngår i verdioverføringen som er benyttet her, er presentert i kapittel 2.4. 

2.3.3. Ferskvann og saltvann – avgrensing  

Redusert fosforforurensning vil gi effekter og dermed bedring av økosystemtjenester både i ferskvann og 
saltvann (elver, innsjøer og fjorder, og kyst/hav). Man kan anta at de aktuelle tiltakene vil ha liten effekt på 
havområdene, og påvirkninger på havområdene inkluderes derfor ikke. Det er også ventet mindre effekt på 
kystvann ved reduserte fosfortilførsler til vassdragene, og vi vil derfor i utgangspunktet kun inkludere 
nyttevirkninger knyttet til bedre vannmiljø i ferskvann. Verdsettingsgrunnlaget for verdioverføring av 
nyttevirkninger er også best i ferskvann, men som vi skal se, inkluderer en av de aktuelle studiene også verdien 
av vannmiljøforbedringer i kystvann. 

2.4. Verdioverføring 

2.4.1. Metodisk grunnlag for verdioverføring 

Dersom det foreligger en eller flere verdsettingsstudier for et miljøgode er det et spørsmål om man kan overføre 
verdianslagene fra stedet studien ble foretatt (studiestedet) til det nye stedet man ønsker verdier for 
(beslutningsstedet). En slik overføring kalles verdioverføring.  

Fordelen med en slik overføring av verdianslag er at dette er billigere enn å utføre nye verdsettingsstudier (oftest 
benevnt som originalstudier eller primærstudier). En annen, og ofte like viktig faktor, er at gjennomføring av nye 
studier er tidkrevende, og overføring av verdsettingsestimater fra eksisterende studier kan dermed være en langt 
raskere metode.  

Svakheten med verdioverføring er at usikkerheten i verdianslagene øker. Dette kan skyldes at selv om tidligere 
undersøkelser har verdsatt samme type miljøgode, kan det være flere viktige forskjeller. Dette kan for eksempel 
være ulike karakteristika ved miljøgodet, ulike endringer av miljøgodets kvalitet/mengde, ulik tilgjengelighet av 
substitutter, og ulik beslutningssammenheng for verdsettingen. I tillegg kan det være forskjeller for eksempel i 
inntekt, utdannelse, preferanser og holdninger hos de berørte husholdninger; noe som vil kunne medføre 
forskjellig verdsetting av samme miljøendring. Disse usikkerhetene kommer i tillegg til usikkerhetene som 
allerede ligger i de originale verdsettingsmetodene, og metoder for å anslå den fysiske effekten av et 
prosjekt/inngrep. Økningen av usikkerhet i estimatene ved verdioverføringen må vurderes opp mot nytte ved 
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redusert tid og kostnad i forhold til en original verdsettingsstudie, samt en vurdering av akseptabelt 
usikkerhetsnivå i den aktuelle beslutningssituasjonen.   

For å gjennomføre verdioverføring trengs:  

(1) Database over originale verdsettingsstudier, som en kan overføre verdier fra, for å kunne identifisere 
aktuelle studier av endringen i mengden og/eller kvaliteten av miljøgodet (her: forbedret miljøtilstand i 
vassdrag som følge av å bekjempe fremmede fiskeslag).   

(2) Kriterier for å vurdere kvaliteten av identifiserte originale verdsettingsstudier  

(3) Verdioverføringsteknikker  

(4) Retningslinjer for verdioverføring  

Ad punkt (2), gir Johnston et al. (2017) en oppdatert beskrivelsen av en høykvalitets Betinget verdsetting (CV)-
studie gjennom en kriterieliste en kan bruke for å vurdere kvaliteten av en CV-studie.    

Ad. punkt (3) finnes det tre hovedtyper av verdioverførings-teknikker jfr. Navrud (2004) og Navrud & Ready 
(2007): i) Enhetsverdioverføring, ii) Overføring av en verdsettings-/ betalingsvillighets -funksjon og iii) Meta-
analyse. Delphi-CV- metoden hvor en bruker en to-trinns spørreundersøkelse blant et utvalg av 
verdsettingseksperter til å anslå utfallet av en ny CV-studie kan også ses på som en type verdioverføringsteknikk; 
se Strand et al. (2017) og Navrud & Strand (2018).  

Retningslinjer for verdioverføring (jfr. pkt. 4 ovenfor) gjennomgås nedenfor og gir oppskriften for gjennomføring 
av verdioverføring i tråd med internasjonale anerkjente veiledere (Johnston et al. 2021) og praktiske 
retningslinjer 

2.4.2. Praktiske retningslinjer og fremgangsmåte ved verdioverføring   

Praktiske retningslinjer for overføringer av verdier fra tidligere verdsettingsstudier (Navrud 2007, Eftec 2009), 
består av åtte trinn. Disse er listet opp i tekstboks 2.1. I kapittel 3 gjennomfører vi disse trinnene for å komme 
fram til nytteverdien av skjerpede krav til fosfor i gjødselvareforskriften – som medfører oppfyllelse av 
vannforskriftens mål om god økologiske tilstand.  
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Tekstboks 2.1. Retningslinjer for gjennomføring av verdioverføring i åtte trinn. Kilde: 

Trinn 1 – Identifiser miljøendringen som ønskes verdsatt på beslutningsstedet  

I. Beskrive (forventet) endring i kvalitet og/eller kvantitet av miljøgodet  
 Dette innebærer at en beskriver:  

a) Referansealternativ (dvs. utviklingen uten tiltaket/endringen), og   
b) Omfanget av endringen, samt retning på endringen (dvs. størrelsen på forbedring eller forverring av 
miljøtilstand 

 
Trinn 2 – Identifisere den berørte befolkningen på beslutningsstedet  
 
Trinn 3 – Utfør en litteraturgjennomgang for å identifisere relevante primærstudier 
 
Trinn 4 – Gjennomgå relevansen og kvaliteten i verdsettingsestimatene fra primærstudien med sikte på verdioverføring  
Dette innebærer vurdering av: 
I. Vitenskapelig nivå – overførte verdianslag er bare så gode som metodikken og  

forutsetningene i originalstudien tilsier  
a) Vitenskapelig forsvarlig datainnsamling  
b) Vitenskapelig forsvarlig metodikk  
c) Konsistens med vitenskapelig (økonomisk) teori 

II. Relevans – Primærstudien fra studiestedet bør samsvare med forholdene på beslutningsstedet (dvs. være «så 
lik som mulig») for å kunne brukes i denne nye konteksten /sammenhengen. Dette innebærer at:  

a)      Omfanget av miljøendringen bør samsvare  
b) Utgangspunktet for miljøendringen bør samsvare  
c) Berørt økosystem /økosystemtjeneste/miljøgode bør samsvare  
d) Det berørte området bør samsvare (f.eks. størrelse på området, tilgang til substitutter etc.) når dette 

er relevant for studien (for eksempel ved verdsetting av rekreasjonsverdier)  
e) Varighet og sammenhengen miljøendringen skjer under bør samsvare  
f) Sosioøkonomiske karakteristika for den berørte befolkningen bør samsvare  
g) Eiendomsrett samt kulturelle og institusjonelle forhold bør samsvare.  

 III. Detaljgrad – Originalstudien bør inneholde et detaljert datasett med tilhørende informasjon  
a) Original verdsettingsfunksjon; inkludert full informasjon og definisjoner av underliggende variabler og 
estimater, og gjennomsnittverdier for disse  
b) Forklaring om hvordan eventuelle substitutter (eller komplementære goder) har blitt håndtert  
c) Data for svarprosent, andel nullsvar (og andel protest nullsvar) og andel positive svar  
d) Standardavvik og andre statistiske mål på resultatenes spredning  

 
Trinn 5 – Velg ut og oppsummer tilgjengelig data fra studiestedet  
 
Trinn 6 – Overfør verdier fra studie- til beslutningssted  

a) Fastslå hvilke verdier som skal overføres.   
b) Fastslå metode for å korrigere for ulikheter mellom studie- og beslutningssted  
c) Fastslå metode for overføring av verdsettingsestimater over tid  

 
Trinn 7 – Utregning av total nytte for den berørte befolkningen  
 
Trinn 8 – Presentasjon av usikkerhet (gjennom å angi usikkerhetsintervaller for verdien) 
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3. Nytten av vannmiljøforbedring   

Vi vil i det følgende anvende de åtte trinnene i verdioverføring gjengitt i tekstboks 2.1 (jfr. Navrud 2007, Eftec 
2009) for å anslå samfunnsøkonomisk nytteverdi av vannmiljøforbedringen som gir god økologisk tilstand i alle 
vannforekomster i jordbrukspåvirkede områder i forhold til referansealternativet. I hvert delkapittel tar vi for oss 
ett trinn i verdioverføringen, diskuterer forutsetninger og data, og kommer fram til et resultat.  

3.1. Trinn 1 – Identifiser miljøendringen som ønskes verdsatt på beslutningsstedet  
 

Type miljøgode  

Dette omfatter beskrivelse av miljøgodet og hvilke deler av deres total samfunnsøkonomiske verdi (Total 
Economic Value; TEV) som påvirkes. Den totale samfunnsøkonomiske verdien av bedret miljøtilstand som følge 
av at fosfortilførselen reduseres, vil være en økning både i bruksverdi og ikke-bruksverdi. Tiltak mot 
fosforavrenning fra landbruket vil påvirke bruksverdien positivt på flere måter, jf. tabell 2.1.; blant annet ved at 
kostnader til rensing av drikkevann og vanningsvann i jordbruket reduseres. Bruksverdien i form av 
rekreasjonsverdier øker også, f.eks. ved at det blir bedre forhold for rekreasjonsaktiviteter som bading og/eller 
fritidsfiske, da rekreasjonsverdien av disse fritidsaktivitetene avhenger av vannmiljøets tilstand. Også ikke-
bruksverdien (eksistens- og bevaringsverdien) knyttet til bevaring av biologisk mangfold i vassdraget påvirkes 
positivt.  

Tiltaksalternativet vil gi bedring i økologisk tilstand i vannforekomstene sammenlignet med 
referansealternativet.  

  

I. Beskrive (forventet) endring i kvalitet og/eller kvantitet av miljøgodet  

 Dette innebærer at en beskriver:  

a) Referansealternativet (nullalternativet), dvs. utviklingen uten gjennomføring av tiltak, og   

b) Omfanget av endringen, samt retning på endringen, dvs. størrelsen på forbedring eller forverring 
av miljøtilstand, og om det er bevaring eller restaurering1 av et vassdrag)   

  

Referansealternativet vil her være at det ikke gjøres endringer i krav til spredeareal i gjødselvareforskriften eller 
andre vesentlige tiltak og endringer i jordbruket eller i avløpssektoren. Vi tar utgangspunkt i elver og vassdrag i 
jordbrukspåvirkede områder med dårligere enn god økologisk tilstand i henhold til oversikt i Vann-nett, se 
oversikt i tabell 3.1. Tabellen viser antall elver og innsjøer med ulik økologisk tilstand i jordbrukspåvirkede 
områder.  

I og med at gjødselvareforskriften kun vil ha betydning der det er jordbruk, tar vi i nytteanalysen utgangspunkt i 
de innsjøer og elver som befinner seg i jordbrukspåvirkede områder. Som vi ser av tabell 3.1., er det en stor andel 
av innsjøer og elver som ikke oppfyller målet om god økologisk tilstand, i slike områder. Dagens tilstand i disse 
varierer fra moderat, via dårlig til svært dårlig. Mange innsjøer i jordbruksområder har også tilførsler fra spredt 
avløp.  

Figur 3.1. gir et oversiktsbilde over økologisk tilstand i innsjøer og elver i jordbrukspåvirkede områder i hele 
landet. 

 

1 Det bør skilles mellom bevaring (som bevarer et uberørt miljø) og restaurering. Det har vist seg at 

befolkningen setter en høyere verdi på å beholde et uberørt miljø (dvs. bevare) enn å restaurere et berørt 

miljø tilbake til en (tilnærmet) uberørt tilstand.    
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Figur 3.1. Økologisk tilstand i innsjøer og elver vesentlig påvirket av jordbruk. Kilde: Miljødirektoratet, uttrekk fra 
databasen i Vann-nett, mars 2022. Kilde: Vann-nett. 
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Tabell 3.1. Antall elver og innsjøer med ulik økologisk tilstand for total-fosfor (total-P) i jordbrukspåvirkede områder. Kilde: 
Miljødirektoratet, uttrekk fra databasen i Vann-nett, mars 2022. 

 Antall Svært 
god 

God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Totalt Antall 
dårligere 
enn god 

Jordbrukspåvirkede 
områder 

Elver 31 483 1404 461 192 2571 2057 

Innsjøer 4 74 250 63 27 418 340 

 

Som vi ser er det et stort antall innsjøer og enda flere elver som har svært dårlig, dårlig eller moderat økologisk 
tilstand i jordbrukspåvirkede områder. Figuren viser også at det er vannforekomster med moderat eller dårlige 
tilstand i tilnærmet alle deler av landet, men at noen områder peker seg ut med et stort antall vannforekomster 
med mindre enn god tilstand. Det gjelder områder på det sentrale Østlandsområdet, i dagens Viken (tidligere 
Østfold, Akershus og Buskerud), Innlandet (Hedmark og Oppland), Vestfold og Telemark, Rogaland og Trøndelag. 

For å vurdere hva som skjer i vassdragene, tar vi utgangspunkt i vurderinger av hvilken nytte det gir dersom det 
gjennomføres ulike tiltak, som tilstramminger i gjødselvareforskriften, samt andre tiltak i jordbruk og øvrige 
sektorer. 

Figur 3.2. Overvåkningsdata for fosfor i utvalgte elver og bekker i Jæren vannområde i 2019. Fosforverdiene er omregnet 
til normalisert Ecological Quality Ratio (nEQR) som er en normalisert skala med like klassegrenser uavhengig av 
parametere. Dataene viser gjennomsnittsverdier, søyler bak viser medianverdier. Stiplet rød strek er miljømålet i 
vannforskriften for fosfor. Miljømålet som tilsvarer god tilstand (grønn) er 0,6 og tillater 40 % avvik fra naturtilstanden. 
Gult er moderat tilstand, oransje er dårlig tilstand og rødt er svært dårlig tilstand. Søylenes høyde og avstand til miljømålet 
angir gapet som må tettes med tiltak, i dette tilfellet redusert fosfor. Kilde: NORCE 20202, her hentet fra Miljødirektoratet 
(2021). 

  

   

3.2.  Trinn 2 – Identifisere den berørte befolkningen på beslutningsstedet  
Det er viktig å identifisere den berørte befolkningen på beslutningsstedet allerede før vi gjennomgår litteratur 
og vurderer relevansen av de utvalgte verdsettingsstudiene. Den berørte befolkningen kan i utgangspunktet 
være alle husholdninger (i Norge) som kan tenkes å ha nytte av bedre vannmiljø i de berørte vassdragene. 
Verdiene som overføres fra tidligere studier bør stamme fra et befolkningsutvalg på studiestedet med relativt 
like demografiske egenskaper og verdier som på beslutningsstedet om en gjennomfører enhetsverdioverføring, 
men dette kan også justeres for ved verdifunksjonsoverføring.    

Dersom vi kun ønsker å komme fram til verdier av en rekreasjonsaktivitet, vil den berørte befolkningen være de 
som benytter vassdraget til ulike rekreasjonsaktiviteter så som fritidsfiske, bading, båttur, fotografering og 
fotturer langs vassdraget. Dersom vi ønsker å verdsette både bruks- og ikke-bruksverdien, og beslutningsstedet 

 

2 NORCE Miljø 3 2020. Overvåkning av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2019.  
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kun har lokal verdi (og det dermed er mange substitutter regionalt), bør utvalget komme fra de aktuelle 
kommunene som har vassdraget innenfor sine grenser.  Dersom det er ingen eller få substitutter regionalt bør 
utvalget komme fra flere kommuner, og eventuelt fra hele fylket eller flere fylker. Dersom miljøgodet er av 
nasjonalt viktig karakter, for eksempel i form av en nasjonalpark, bør utvalget representere hele landet.   
 
Hvis en vil overføre betalingsvillighetsestimater fra en verdsettingsstudie som omfatter både bruks- og ikke-
bruksverdi, må alle berørte husholdninger på beslutningsstedet anslås på det geografiske nivået som synes 
naturlig å definere som «berørt befolkning»., dvs. en eller flere kommuner, ett eller flere fylker, eller hele Norge 
dersom miljøgodet det gjelder er unikt i norsk sammenheng (og har få eller ingen perfekte substitutter). For 
tiltak mot avrenning av fosfor i jordbrukspåvirkede vassdrag, vil det i første rekke være husholdningene i de 
kommunene som vassdragene/vannene er i/renner gjennom, og som får vesentlige forbedringer (det vil si minst 
en tilstandsklasse forbedring) i vannmiljø som følge av foreslåtte krav, som følge av tiltak. Andre deler av fylkene 
synes i utgangspunktet mindre relevante å ta med da innbyggerne der har substitutter i form av andre vassdrag 
i området, og eventuelt også nærheten til sjøen. For tiltaksarbeidet mot fosforavrenning i alle vassdrag med 
dårligere enn «god økologisk tilstand» samlet sett, vil derimot de berørte husholdningene i utgangspunktet 
kunne omfatte alle husholdningene i fylkene.  En viktig del av betalingsvilligheten i studier av tiltak mot 
fosforavrenning/overgjødsling, er imidlertid også knyttet til at folk i stor grad er opptatt av å bevare 
naturverdier/naturmangfold (ikke-bruksverdier), slik at en større befolkning enn de som bor i berørt kommune, 
kan ha betalingsvillighet.  
 

Det er derfor en utfordrende oppgave å definere berørt befolkning her hvor vi skal overføre verdier fra de 
studerte (verdsatte) vassdragene til en rekke vassdrag ulike steder i landet. Det som er verdsatt i 
hovedundersøkelsen i Barton et al. (2009) er en eller to innsjøer i de tre vassdragene i Østfold fylke, slik at det 
bør ligge til rette for å overføre fra denne studien til de aktuelle innsjøer og elver som skal vurderes i denne 
studien. 

I en tidligere studie (Magnussen 1992) ble hele landets befolkning spurt om sin betalingsvillighet for halvering av 
utslippene av nitrogen og fosfor til vassdragene på Østlandet, fra svenskegrensen til Lindesnes. I tillegg ble 
befolkningen i Østfold spurt om sin betalingsvillighet for henholdsvis alle vannforekomster i alle vassdrag i fylket, 
og for hver og en av de tre vassdragene. 

Både Barton et al. (2009) og Magnussen (1992) verdsatte en endring fra det som var dagens vannmiljøtilstand 
på tidspunktet studien ble gjennomført og en forbedring til «god vannkvalitet»/god vanntilstand, og ingen av 
dem benyttet nøyaktig samme inndeling av økologisk tilstand som nå ligger til grunn i vannforskriften. Begge 
studiene hadde en inndeling i fire vannkvalitetsklasser, men begge må sies å tilsvare en heving av 
vannmiljøtilstand fra nivå da studien ble gjennomført til «god» tilstand i dagens vannforskrift.  

«Dagens tilstand» i både Barton et al. (2009) og Magnussen (1992) var imidlertid verre enn dagens 
/referansealternativets gjennomsnittlige tilstand i vannforekomstene, slik at vi må gjøre en vurdering av denne 
forskjellen ved overføring av nytte-estimater. 

De verdsatte vannforekomstene/vassdragene og den berørte befolkningen er i store trekk dekkende for de 
nyttevirkninger vi her skal vurdere knyttet til opplevelses- og kunnskapstjenester i tabell 2.1., dvs. befolkningens 
betalingsvillighet for rekreasjonstjenester, estetiske tjenester og ikke-bruksverdier blant annet for bevaring av 
biologisk mangfold. Studiene vi overfører fra, og dermed våre verdsettingsestimater, inkluderer imidlertid (i 
hovedsak) ikke nyttevirkninger knyttet til reduserte kostnader for vannforsyning, fosfor som ikke-fornybar 
ressurs mv. Vi vil derfor komme tilbake til hvordan disse nyttevirkningene vil påvirke resultatet når vi vurderer 
samlet velferdsvirkning av bedre vannmiljø.  

Vi vil se på både de verdsettingsstudiene som primært benyttes til verdioverføring, og tidligere erfaringer fra 
verdsetting av vassdrag og kystområder av ulikt omfang for å komme fram til den relevante berørte befolkningen 
å summere nyttevirkningene for. Det vil være usikkerhet knyttet til denne forutsetningen, og det vil bli vurdert i 
usikkerhetsanalysen. De demografiske forholdene kan også antas å være relativt like siden begge 
verdsettingsstudiene er innenfor landets grenser. Det er imidlertid noen forskjeller i median inntekt blant 
befolkingen i de aktuelle fylkene, og kanskje viktigere, er at det har gått relativt lang tid siden Barton et al. (2009) 
ble gjennomført og enda lenger siden Magnussen (1992)-studien ble gjennomført. Selv om vi oppjusterer 
betalingsvilligheten med konsumprisindeksen for å få 2022-kr, og implisitt antar at folks verdsetting av bedre 
vannkvalitet stiger i takt med deres verdsetting av de konsumgodene som inngår i beregningen av 
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konsumprisindeksen (KPI), er det usikkert om KPI gir den riktige justering av folks betalingsvillighet for bedre 
vannmiljø. Verdsettingsstudien som Navrud og Bergland (2016) gjennomførte høsten 2015, og som var repetisjon 
av en studie som ble foretatt i Vikedalselva i 1987, tyder på at oppjustering av verdier fra gamle studier med KPI 
kan gi feil verdianslag. Resultatene viste at mens rekreasjonsverdien fra betinget verdsettingsstudien i 1987 var 
244 kroner/fiskedag (i 2015-kroner, oppjustert med konsumprisindeksen) var tilsvarende tall fra undersøkelsen 
i 2015 437 kroner/fiskedag. Det vi si at bruk av konsumprisindeksen til å oppjustere verdien per fiskedag (særlig 
fra studier som er over 20-30 år gamle), vil kunne medføre feil anslag for rekreasjonsverdien. I dette tilfellet var 
det riktige tallet 79 prosent høyere enn det overførte. Dette kan selvsagt skyldes endringer over tid i form av for 
eksempel kvaliteten på fritidsfisket, størrelsen på fisken og fiskebestandene, tilgang og kvalitet på substitutter 
(dvs. andre lakse- og sjøørretelver), generell økt knapphet på villakselver åpne for fiske, økt realinntekt, fiskernes 
preferanser osv.; men viser uansett betydningen av å overføre rekreasjonsverdi-anslag fra studier som er nære 
både i tid og rom. Navrud og Bergland (2016) fant også at 80 prosent av fiskerne i Vikedalselva ville fisket i andre 
lakse- og sjøørretelver i Rogaland dersom Vikedalselva ble stengt for fiske, og elvene rundt var åpne. Dette viser 
at dersom man ikke tar hensyn til substitutter, kan man overestimere tap av rekreasjonsverdi ved stenging 
av/påvirkninger i én elv.  

3.3. Trinn 3 – Utfør en litteraturgjennomgang for å identifisere relevante 
primærstudier 
Neste trinn er å gjennomføre litteratursøk for å identifisere lignende studier, fortrinnsvis fra samme land eller 
eventuelt naboland (eller andre land som er relevante å sammenligne seg med). Denne anbefalingen er basert 
på validitetstester av verdioverføringer, som viser at overføringer mellom land og områder som har likest mulig 
demografiske, kulturelle og institusjonelle forhold generelt sett har mindre overføringsfeil (se Lindhjem & 
Navrud 2008, Bateman et al. 2011). Av samme årsak bør man velge de nyeste studiene; da befolkningens 
preferanser for miljøgoder kan ha endret seg over tid, samt at verdsettingsmetodene er blitt bedre over tid.   

Den ideelle verdsettingsstudien å overføre fra er en studie som: i) bruker en oppgitte preferanser (SP)-metode 
(betinget verdsetting (CV) eller valgeksperimenter (CE)) med potensial til å verdsette endringer i både bruksverdi 
og ikke-bruksverdi, ii) estimerer betalingsvilligheten for å få bedret miljøtilstand til god økologisk tilstand, iii) er 
foretatt av et representativt utvalg av befolkningen som berøres av, fortrinnsvis i fylkene eller nabofylkene, og 
iv) helst er gjennomført nylig. Punktene i)–iv) henviser til at studien det overføres verdier fra bør henholdsvis 
dekke folks totale betalingsvillighet (bruks- og ikke-bruksverdi), være av samme miljøgode, og være gjennomført 
nært geografisk og i tid. Det finnes så vidt vi vet bare en norsk verdsettingsstudie som kan sies å være av relativt 
ny dato (Barton et al. 2009) for endringer i miljøtilstand i vassdrag etter gjennomførte tiltak mot overgjødsling. 
Det finnes imidlertid flere av eldre dato (Magnussen 1992; Magnussen et al. 1995).  

Magnussen (1992) gjennomførte en landsomfattende betinget verdsettingsundersøkelser for å oppnå 
målsetting om 50 prosent reduksjon i nitrogen- og fosforavrenning med tilhørende vannkvalitetsforbedringer i 
alle vassdrag og kystområder fra svenskegrensen til Lindesnes. I tillegg ble det gjennomført betinget 
verdsettingsundersøkelse blant befolkningen i Østfold fylke for henholdsvis tilsvarende forbedringer i alle de tre 
vassdragene i fylket; Haldenvassdraget, Glommavassdraget og Vansjø-Hobølvassdraget, og i hvert enkelt av 
dem. Forbedringen var fra «dagens situasjon» på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført (1990) til 
forbedring i vannmiljø (da kalt vannkvalitet) som følge av halveringen av utslipp av nitrogen og fosfor til 
vassdragene.  

Magnussen et al. gjennomførte en verdsettingsstudie i henholdsvis Vansjø-Hobøl-vassdraget i Østfold og 
Orrevassdraget i Rogaland og gjennomførte verdioverføring fra det ene vassdraget til det andre, for nettopp å 
teste overførbarheten mellom verdiestimater for vannmiljøforbedring i ulike vassdrag i ulike fylker i samme 
land. Denne vil derfor bli brukt til å vurdere overførbarheten og overføringsfeil mellom vannforekomster, basert 
på de andre norske studiene.   

Det er også verdt å nevne en nylig gjennomført verdsettingsstudie som inkluderte verdsetting av 
økosystemtjenester fra Haldenvassdraget og Orrevassdraget (Immerzel 2021). Som del av Immerzels 
doktorgradsarbeid, ble det gjennomført et valgeksperiment der en av attributtene var «klart vann». 
Undersøkelsen omfattet 324 respondenter i Haldenvassdraget og 209 respondenter i Orrevassdraget. 
Scenariene som ble verdsatt var en overgang fra «dagens» tilstand til en omlegging til en «bioøkonomisk 
fremtid» og hva det innebærer for jordbrukslandskap, skogbruk, lokal sysselsetting og vannmiljø. Det var en 
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rekke attributter, eller egenskaper ved landskapet som ble verdsatt; som andel jord- og skogbruksareal, 
intensitet i jordbruk og skogbruk, prosent areal avsatt til verneområder, flomfrekvens og lokal sysselsetting (se 
figur i vedlegg C). Vannmiljø ble presentert som tre nivåer av «klart vann»; henholdsvis «uklart» (turbid/muddy), 
svært klart («high clarity») og middels klart («medium clarity»). Studien og resultatene er såpass lite spesifikke 
at vi ikke kan bruke dem direkte i vår verdioverføring. De viser imidlertid at befolkningen har preferanser og 
betydelig betalingsvillighet for å få bedre vannmiljø (klart vann), og at dette gis høyere verdi enn mer jord- og 
skogbruksproduksjon og lokal sysselsetting, også i Haldenvassdraget og Orrevassdraget, der 
jordbruksproduksjon er en viktig næring. Den underbygger også at befolkningen fortsatt har stor 
betalingsvillighet for bedre vannmiljø. Begge deler understøtter verdioverføringen fra tidligere studier. 

Når det finnes en eller flere slike norske verdsettingsstudier, er det mest nærliggende å overføre resultater fra 
denne eller disse. Vi vil helst overføre resultater fra nyere studier da folks preferanser og verdsetting av 
miljøforbedringer kan ha endret seg over tid.  I og med at Immerzel (2021) ikke har resultater som direkte lar seg 
overføre, er studien som i størst grad oppfyller disse kriteriene, den norske delen av AQUAMONEY-studien 
(Bateman et al. 2011) som er beskrevet i Barton et al. (2009). Dette er en betinget verdsettings- og 
valgeksperimentstudie av folks betalingsvillighet for de forbedringer som oppnås som følge av at tilførsler av 
næringsstoffer reduseres til én eller to innsjøer i to av vassdragene i Østfold (se vedlegg A for figurer for 
beskrivelse av miljøendringer som ble brukt i studien). 

Vi har også vurdert om andre studier (både eldre norske og fra andre land; fortrinnsvis nær oss geografisk, 
kulturelt og institusjonelt; herunder Sverige og Danmark), kan være aktuelle å benytte i verdioverføringen. Den 
norske studien av Barton et al. (2009) for norske vassdrag, supplert med andre, tidligere norske studier, først og 
fremst Magnussen (1992), vil danne kjernen i overføringen.  Vi gir en beskrivelse av henholdsvis Barton et al. 
(2009) og Magnussen (1992) i vedlegg A og B, og trekker ut relevante resultater nedenfor som ledd i gjennomgang 
av trinnene ved verdioverføring.  

Tekstboks 3.1. viser hovedpunktene i en høykvalitets betinget verdsettingsundersøkelse av nytten av bedre 
vannmiljø. 
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Tekstboks 3.1. Hovedpunktene i en høykvalitets betinget verdsetting-undersøkelse av nytten av bedre 
vannmiljø 

1. Scenariobeskrivelse, dvs. beskrivelse av effektene uten og med tiltaksplan for bedre vannkvalitet, hvor 
endringen i vannkvalitet og økologiske effekter er beskrevet verbalt, med tegninger/foto/video og/eller kart 
over områder hvor vannkvaliteten blir bedre; se f.eks. vedlegg A og B for vannkvalitetsskala, tegninger og kart 
brukt i scenarioet hos Barton et al. (2009) og Magnussen (1992). Beskrivelsen av effektene bør være 
vitenskapelig korrekt, og samtidig forståelig for respondentene. 

2. Tiltaksplanen som skal gi disse effektene må beskrives, og respondentene må ha tro på at tiltaksplanen er 
realistisk, og at den med sikkerhet vil gi den beskrevne effekten. Om de tror at tiltaksplanen ikke er effektiv og 
vil gi mindre effekter enn beskrevet i scenariet, vil betalingsvilligheten deres også være for en mindre effekt, og 
ikke den vi tror de verdsetter. En bør derfor sjekke, fortrinnsvis ved uttesting av spørreskjemaet i fokusgrupper 
og pilottester, om respondentene aksepterer scenario-beskrivelsen som realistisk ut fra tiltaksplanen. 

3. Betalingsmåten oppgis. Den bør være så realistisk som mulig med en direkte sammenheng mellom betaling og 
tiltaksplan, og oppfattes som effektiv og rettferdig (for å unngå protest nullsvar, se pkt. 5). For bedret 
vannkvalitet, brukes oftest en økning i den kommunale vann- og avløpsavgiften, da den tilfredsstiller kravet om 
at respondentene tror det er realistisk at de faktisk må betale (og dermed redusere mulighetene for hypotetisk 
skjevhet i svarene).  

4. Betalingsvillighetsspørsmål:  
- Åpent: «Hva er det meste din husholdning er villig til å betale per år i økt vann- og kloakkavgift for å få 

den beskrevne forbedringen i vannkvalitet?” (hvor en oftest vises et betalingskort med lister over 
mulige beløp fra 0 kr til et høyt beløp, eller 

- Lukket: «Tiltaksplanen som vil den beskrevne forbedringen i vannkvalitet koster X kr per husholdning 
per år i økt vann- og kloakkavgift. Er du for eller imot planen?” (Beløpet X varieres mellom ulike deler 
av utvalget, andelen som er «for» planen ved ulike beløp registreres, og gjennomsnittlig 
betalingsvillighet kan beregnes v.h.a. en statistisk regresjonsmodell) 

           Når folk spørres om sin betalingsvillighet, bør de minnes på at de har en begrenset inntekt. 
5. Årsak til nullsvar kartlegges for å skille mellom reelle nullsvar og protest nullsvar. Protest nullsvar vil si 

respondenter som oppgir null betalingsvillighet for å protestere mot scenariobeskrivelse, tiltaksplanen, 
betalingsmåten eller andre aspekter ved betinget verdsettingsundersøkelsen; mens de egentlig har en nytte og 
betalingsvillighet for å få effektene av tiltaksplanen. Andelen protest nullsvar bør være lav, og de bør tas ut av 
utvalget når gjennomsnittlig betalingsvillighet beregnes, da en ellers vil undervurdere gjennomsnittlig 
betalingsvillighet i befolkningen. 

6. Respondentens vurdering av scenarioenes troverdighet undersøkes, betalingsvillighet for ulike omfang av 
effektene testes (En slik «scope-test» gjennomføres for å se om respondenten er villig til å betale mer for en 
større enn for en liten vannkvalitetsforbedring (f.eks. antall vannkvalitetsklasser ved eutrofiering), og dermed 
handler i samsvar med økonomisk teori), og respondentenes holdninger, informasjonsnivå, og sosioøkonomiske 
data (alder, kjønn, utdanning, inntektsnivå osv.) kartlegges for å kunne forklare variasjonen i betalingsvillighet i 
utvalget. 

I tillegg kommer at en høykvalitets verdsettingsstudie må tilfredsstille generelle krav til spørreundersøkelse som 
tilstrekkelig utvalgsstørrelse (absolutt og i prosent av populasjonen utvalget skal representere), svarprosent og 
representativitet (i form av sosioøkonomiske variabler som kjønn, alder, utdannelse, hvor det finnes befolkningsstatistikk). 

 

3.4. Trinn 4 – Gjennomgå relevansen og kvaliteten i verdsettingsestimatene fra 
primærstudien med sikte på verdioverføring  
I dette trinnet gjennomgås kvaliteten på de aktuelle verdsettingsstudiene, dvs. Barton et al. (2009) og Magnussen 
(1992), i forhold til vitenskapelige kriterier og omfang av informasjon. Vi bruker kriteriene som Desvousges et al. 
(1998) satte opp for å bedømme om en studie er aktuell for verdioverføring:   

  

I) Vitenskapelig nivå – overførte verdianslag er bare så gode som metodikken og forutsetningene i 
originalstudien tilsier  

a. Vitenskapelig forsvarlig datainnsamling (for studier basert på oppgitte preferanser menes med 
dette personlige intervju og/eller post-/internettundersøkelser med høy responsrate slik at 
utvalget er representativt for den berørte befolkningen).  Utarbeidelse av spørreskjema må 
være basert på fokusgrupper og pilottester av skjemaets ordlyd og 
betalingsvillighetsscenarioer.   
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Barton et al. (2009) er basert på en undersøkelse med web-baserte spørreskjemaer til et 
internettpanel bestående av 1 113 respondenter i Østfold. Skjemaet var testet i fokusgrupper 
og 1-1-intervjuer, samt en pre-test av et webbasert spørreskjema gjennomført som personlig 
intervju på noen hundre respondenter. Hovedundersøkelsen ble foretatt av Gallup ved bruk av 
deres internettpanel i 2008. Svarprosenten var ca. 33 % etter en uke i felt, noe som er relativt 
bra for internettundersøkelser, selv om man kunne ønsket seg at minst 50 % svarer (jf. et mye 
brukt kriterium for postalundersøkelser). Det ga et netto utvalg på 1113 respondenter. Dette 
er et stort nok utvalg til å få et representativt bilde av preferansene til husholdninger i Østfold 
og søndre deler av Akershus. Representativiteten av utvalget ble testet ved å sammenligne 
karakteristika ved respondentene med Statistisk Sentralbyrås (SSBs) statistikk for hele 
befolkningen i fylkene. Utvalget hadde noe høyere gjennomsnittlig årlig personlig 
bruttoinntekt. Utvalget var underrepresentert for aldersgruppene under 30 år og over 60 år, 
og hadde en noe høyere andel med universitets- og høyskoleutdannelse sammenlignet med 
populasjonen, men vi anser at representativiteten er tilfredsstillende.   

Magnussen (1992) er basert på en undersøkelse med personlige intervjuer til et nasjonalt 
utvalg på 1228 respondenter og et lokalt utvalg i Østfold fylke på 200 respondenter. Skjemaet 
var testet i fokusgrupper og i grundig pilottesting. Den landsomfattende undersøkelsen ble 
gjennomført av et meningsmålingsinstitutt mens den lokale ble gjennomført av forfatter og 
innleid PhD-student. Dette er et stort nok utvalg til å få et representativt nasjonalt utvalg med 
hensyn til alder, kjønn, utdannelse og inntekt. Det lokale utvalget er mindre, men 
representativt med hensyn på sosiodemografiske kjennetegn. 

b. Vitenskapelig forsvarlig metodikk; Internettundersøkelser er nå blitt den vanligste formen for 
SP-undersøkelser i Norge siden andel med tilgang til internett i Norge er svært høy). Resultater 
fra studier som sammenligner BV fra det som ble ansett å være gullstandarden - personlig 
intervju – med undersøkelser sendt til internettpaneler finner at det ikke er signifikante 
forskjeller i BV mellom disse to undersøkelsesmetodene (Lindhjem & Navrud 2011a, 2011b). 
For å unngå hypotetisk skjevhet i SP-studier (for eksempel at folk oppgir for høy 
betalingsvillighet for å få gjennomført tiltaket fordi de tror beløpet aldri vil bli innkrevd) bør 
husholdningene ha hatt erfaring med betalingsmåten, og tro på at den i praksis ville bli brukt 
for å dekke kostnadene ved miljøforbedringen slik at de faktisk må betale. Husholdningene 
spørres i Barton et al. (2009) om betalingsvillighet i form av en økning i vann- og avløpsavgiften 
de i dag betaler, og som vil øke ved tiltak mot avrenning av næringsstoffer.   

Svarene i Magnussen (1992) ble innhentet ved personlige intervjuer, noe som fortsatt anses 
som «gullstandarden» selv om nesten alle norske undersøkelser nå innhenter svar på 
internett, ofte ved bruk av ulike internettpaneler. 

Det ble jobbet mye med utforming av skjemaer for at dagens og fremtidige vannmiljø skulle 
være vannfaglig korrekt og forståelig for folk. Husholdningene ble spurt om betalingsvillighet 
i form av en økning i vann- og avløpsavgiften de betalte på det tidspunktet, og som ville øke 
ved tiltak mot avrenning. 

c. Konsistens med vitenskapelig (økonomisk) teori. Dette innebærer for eksempel at det 
eksisterer en sammenheng (i form av ekspertanslag eller dose-respons funksjoner) mellom 
miljøpåvirkning og verdsettingsestimatet; samt at det er gjennomført statistiske 
(økonometriske) analyser og at betalingsvillighetsfunksjonen inneholder variabler som man 
bør forvente ut fra økonomisk teori (for eksempel inntekt).  

  

Miljøendringen som ble verdsatt i Barton et al. (2009) ble utarbeidet i samråd med Norges og 
internasjonal ledende ekspertise på verdsetting av miljøendringer. Resultatene viser 
signifikant sammenheng mellom tiltak og endret miljøtilstand, og de estimerte 
betalingsvillighetsfunksjonene viser den teoretisk forventede signifikante positive 
sammenheng mellom betalingsvillighet og inntekt.  

Miljøendringen som ble verdsatt i Magnussen (1992) ble utarbeidet i nøye samarbeid med 
miljømyndighetene (den gang Statens forurensningstilsyn) og vannfaglig ekspertise ved Norsk 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 5  R A P P O R T  

 
 

institutt for vannforskning (NIVA), og var helt i tråd med det som ble gjort av antagelser og 
beregninger for hva som var dagens situasjon og situasjon etter tiltak i vassdrag og fjorder i 
Nordsjøplanområdet. Resultatene viste signifikant sammenheng mellom tiltak og endret 
miljøtilstand, og de estimerte betalingsvillighetsfunksjonen viste den teoretisk forventede 
signifikante sammenheng mellom betalingsvillighet og inntekt. 

Det ble gjennomført en rekke tester knyttet til «scope», og betalingsvillighet av 
vannforbedringer i et stort område, sammenlignet med vannforbedringer bare i et fylke eller 
ett vassdrag, som er nyttige når vi skal vurdere overføring i vår rapport, og vi kommer tilbake 
til hva disse viste, og hva det betyr for verdioverføring og tolking av resultater. 

  

II) Relevans – Primærstudien fra studiestedet bør samsvare med forholdene på beslutningsstedet 
(dvs. være «så lik som mulig») for å kunne brukes i denne nye konteksten /sammenhengen. Dette 
innebærer at: a) Omfanget av miljøendringen bør samsvare  

a. Utgangspunktet for miljøendringen bør samsvare  
b. Berørt økosystem /miljøgode bør samsvare  
c. Det berørte området bør samsvare (f.eks. størrelse på området, tilgang til substitutter 

etc.) når dette er relevant for studien (for eksempel ved verdsetting av rekreasjonsverdier)  
d. Varighet og sammenhengen miljøendringen skjer under bør samsvare  
e. Sosioøkonomiske karakteristika for den berørte befolkningen bør samsvare  
f. Eiendomsrett samt kulturelle og institusjonelle forhold bør samsvare.  

  

Ad omfanget (pkt. IIa ovenfor) av miljøendringen, ble respondentene i Barton et al. (2009) spurt om 
betalingsvillighet for å få forbedre vannmiljø fra «rødt» eller «gult» nivå til «grønt» eller «blått», dvs. god 
økologisk tilstand i én eller to innsjøer i et vassdrag i eget fylke. Bildene som ble vist av dagens forekomst og 
endring som følge av tiltak, er i utgangspunktet sammenlignbare med effekten av tiltakene i tiltaksområdene. 
Både utgangspunktet og omfanget på endringen i form av å oppnå god økologisk tilstand synes derfor 
sammenlignbart med effektene av tiltakene som skal verdsettes. Men antall vannforekomster som får god 
økologisk tilstand var en eller to i Barton et al. (2009) mot et stort antall vannforekomstene der fosforkravene 
vil få betydning. Berørt økosystem er det samme. I begge tilfeller berøres det akvatiske økosystem, men mens 
Barton et al. (2009) bare ser på et fåtall innsjøer, ser vi her på et stort antall vann og elver, som i dag har moderat, 
dårlig eller svært dårlig tilstand, og som potensialt kan få god økologisk tilstand ved innføring av krav og tiltak, 
blant annet i gjødselvareforskriften. De berørte områdene (IId) er både i vårt tilfelle og i Barton et al. (2009) flere 
lokaliteter i et fylke, og burde dermed være sammenlignbare i størrelse og tilgang til substitutter i form av andre 
vassdrag med tilsvarende rekreasjonsaktiviteter.   

Magnussen (1992) verdsatte vannmiljøforbedringer i alle vassdrag og kystområder i Nordsjøplanområdet (se 
kart i vedlegg B) som hadde dårligere enn god vannkvalitet (som det ble kalt i den undersøkelsen), i tillegg til 
verdsetting av de tre vassdragene i Østfold samlet og hver for seg. Slik sett stemmer denne studien enda bedre 
med at det som skal verdsettes i vår herværende studie er alle vannforekomster med mindre enn god økologisk 
tilstand i hele landet, men der områdene med aller flest vannforekomster med dårlig tilstand fortsatt er i 
Nordsjøplanområdet (fylkene Viken (Østfold, Akershus, Buskerud), Innlandet (Hedmark og Oppland), Oslo, 
Vestfold og Telemark, samt Agder. I herværende studie er imidlertid også Rogaland med og områdene nordover 
Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.  

Vi må også vurdere endringen som ble verdsatt, altså endring fra referansealternativet, som både i Barton og 
Magnussen var «dagens tilstand». I vår studie innebærer referansesituasjonen en forverring i deler av 
vannforekomstene. Selv om forbedringen er nokså lik – «god tilstand», må vi derfor også vurdere om 
referansesituasjonen er noenlunde sammenlignbar. Kartene i figur 2.1, figur 5.1-5.4 i vedlegg B (fra Magnussen 
1992) og figur 4.1-4.3 i vedlegg A (fra Barton 2009) kan brukes til å sammenligne «dagens situasjon», men i vår 
herværende studie ventes altså en forverring. Som figurene antyder, kan referansesituasjonen synes å være 
noenlunde lik, selv om vi ikke har kunnet sammenligne dette i detalj. Det er overraskende at det ikke er større 
forskjell, man ville vente at referansesituasjonen er bedre i 2021 enn i 2009 eller 1990, og det er helt sikkert 
forbedringer en del steder, men som vi ser av dagens kart (jf. også NIVA 2021) er det fortsatt et betydelig antall 
vannforekomster med dårligere enn god tilstand.  
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Med hensyn til varigheten og sammenhengen det skjer i (IId) gir tiltakene full effekt lenge etter at tiltaket er 
gjennomført, og deretter i alle år fremover. Både i Magnussen (1992) og i Barton et al. (2009) ble det forutsatt 
at målene ble nådd kort tid etter at undersøkelsen ble gjennomført, og det ble presentert som sikkert at 
tiltakene ville gi den forbedringen som ble beskrevet. Det vil være usikkerhet knyttet til når effektene av 
fosforreduksjon inntreffer, men for nytteoverføringen kan vi legge til grunn at effekten av skjerpede krav i 
gjødselvareforskriften, kombinert med andre tiltak vil gi seg utslag i merkbare endringer i vannmiljøet i 
vassdragene. Det vil være usikkerhet knyttet til når tiltakene vil gi ønsket virkning i vannforekomstene, men det 
er sannsynlig at det ikke skjer momentant, men vil ta noen år.   

Med tanke på overføring er det imidlertid en stor fordel at de tidligere verdsettingsstudiene verdsetter effekter 
som med full sikkerhet vil inntreffe de nærmeste årene. Da unngår man at respondentene tar inn sin subjektive 
sannsynlighet for at tiltakene vil ha effekt, og man unngår at de bruker sin subjektive diskonteringsrate hvis de 
tror tiltaket først vil ha effekt på vannkvaliteten om mange år (og vi da ikke ville kjent til verken den subjektive 
sannsynligheten eller diskonteringsraten hver enkelt respondent brukte). I forhold til effektene på 
vannmiljøtilstanden i vår studie, ville begge deler dratt ned betalingsvilligheten, men gitt uklare estimater. Det 
er derfor bedre å bruke verdsettingsestimater for sikker og rask oppnåelse av effekten, og heller justere dem i 
en nyttekostnadsanalyse ved å legge til en gjennomsnittlig sannsynlighet for at effekten kommer, og angi at det 
årlige nytteestimatet først påløper etter et visst antall år når forbedret vannkvalitet er oppnådd (i stedet for å 
anta at den påløper fra første år). 

Både Magnussen (1992) og Barton et al. (2009) verdsatte effekter av redusert eutrofiering generelt. I Magnussen 
(1992) er det svært eksplisitt at både nitrogen- og fosfortilførsler vil bli halvert fordi det var målsettingen i 
Nordsjøplanen. I studien som rapporteres her, er det imidlertid redusert eutrofiering kun i jordbrukspåvirkede 
vannforekomster som vurderes. Vi vil komme tilbake til antall vannforekomster og størrelsen på områdene der 
vannforekomstene påvirkes nedenfor. Vi antar imidlertid at vannmiljøtilstanden ved å oppnå økologisk god 
tilstand i store trekk vil tilsvare den vannmiljøtilstanden som ble beskrevet som god/svært god i de tidligere 
studiene (henholdsvis Magnussen 1992 og Barton et al. 2009). 

Alt annet likt, vil vi forvente at betalingsvilligheten for vannkvalitetsforbedringene i Barton et al. (2009) er noe 
høyere enn den ville vært for tiltakene i tiltaksalternatvene siden miljøtilstand bedres rett etter tiltaket, og i 
tillegg må effekten av hver tiltaksplan vurderes. Sosioøkonomiske karakteristika (særlig inntekt) ved 
befolkningen (IIf) i de to områdene (Østfold versus øvrige fylker) er noenlunde de samme, men med noen 
forskjeller i medianinntekt. Eiendomsrett samt kulturelle og institusjonelle forhold kan antas å være like i all 
hovedsak (IIf).    

III. Detaljgrad – Originalstudien bør inneholde et detaljert datasett med tilhørende informasjon  

a) Original verdsettingsfunksjon; inkludert full informasjon og definisjoner av underliggende 
variabler og estimater, og gjennomsnittverdier for disse  

b) Forklaring om hvordan eventuelle substitutter (eller komplementære goder) har blitt håndtert  

c) Data for svarprosent, andel nullsvar (og andel protest nullsvar) og andel positive svar  

d) Standardavvik og andre statistiske mål på resultatenes spredning   

Barton et al. (2009) rapporterer verdsettingsfunksjoner (pkt. IIIa ovenfor) for CV, og drøfter effekten av 
substitutter (IIIb) «Distance decay» i BV varierer imidlertid avhengig av retningen en går fra nedbørsfeltet, og 
Barton et al. (2009) konkluderer derfor med at endring i BV med avstand er spesifikk for nedbørsfeltet. 
Konsekvensen av dette er at det kan medføre store feil å overføre slike «distance decay»-resultater fra et 
nedbørfelt til et annet, og dermed synes det ikke tilrådelig å bruke disse resultatene knyttet til distance decay i 
verdioverføring.   

Data for svarprosent, andel nullsvar (og andel protest nullsvar) og andel positive svar for 
betalingsvillighetsspørsmålene (jf. punkt IIIc) var på akseptable nivåer. For valgeksperimentet har ikke 
respondentene mulighet til å oppgi «null» i betalingsvillighet og dermed heller ikke protest-null-svar. 
Standardavvik og andre statistiske mål på spredningen i betalingsvillighet er oppgitt for CV-resultatene.  

Også Magnussen (1992) oppgir all nødvendig underliggende informasjon om betalingsvillighet, svarprosent, 
nullsvar og null-protestsvar osv. Den studien legger også stor vekt på å undersøke hvordan det slår ut å verdsette 
«et stort program» som vannmiljøforbedring i hele Nordsjøplanområdet, versus endringer i mindre områder, 
som et fylke eller et enkeltvassdrag. 
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Alle de tre kriteriene (vitenskapelig nivå, relevans og detaljgrad i rapportering av resultater) med underliggende 
komponenter er like viktige for å vurdere relevans og kvalitet i studien. Både Barton et al. (2009) og Magnussen 
(1992) synes å tilfredsstille alle tre kriterier, og er dermed vurdert å være godt egnede studier å overføre verdier 
fra for vårt formål. 

Vi kjenner disse studiene og deres vitenskapelige kvalitet godt i utgangspunktet. Barton et al. (2009) er en 
verdsettingsstudie gjennomført i samarbeid med internasjonale eksperter og var en av flere studier i flere land i 
Europa av den samfunnsøkonomiske nytteverdien av å oppnå målene i Vannrammedirektivet; som inngikk i EU-
prosjektet «AQUAMONEY - Assessment of environmental and resource costs and benefits in the European Water 
Framework Directive (2006-2009)»; se for eksempel Bateman et al. (2011).  

3.5. Trinn 5 – Velg ut og oppsummer tilgjengelig data fra studiestedet  
Her velger en ut studien (eller studiene) en ønsker å overføre resultater fra; samt hvilke estimater fra denne 
studien som er mest aktuelle for beslutningsstedet. Gjennomgangen over viser at det er flere studier og 
tilnærminger som kan være aktuelle for å gi estimater for verdien av å gjennomføre tiltakene mot 
fosforavrenning. Vi vurderer at det beste grunnlaget for verdioverføring finnes i AQUAMONEY-studien som ble 
gjennomført for tiltaksplaner mot overgjødsling (eutrofiering) i 2009, kombinert med Nordsjøplan-studien 
(Magnussen 1992). AQUAMONEY-undersøkelsen ble gjennomført som state-of-the-art for verdsettingsstudier, 
og basert på beste, oppdatert kunnskap om eutrofiering og virkninger av tiltak. De er nær hverandre geografisk 
(ikke samme fylke, men i Norge). Selv om studien er noe eldre enn man kunne ønske seg, er det den nyeste 
kvalitetsstudien som er gjennomført her i landet. Vi vil derfor ta utgangspunkt i verdiene som fremkom der. 
Betalingsvillighet (nåverdi) per husholdning for å få en forbedring på én eller to tilstand-klasser for en eller to 
innsjøer i eget fylket i lavt og høyt anslag, er vist i tabell 3.2. Betalingsvilligheten er omregnet fra 2008-kroner til 
2022-kroner ved bruk av konsumprisindeksen (KPI gj.sn.2008-januar 2022: 1,339). 

Tabell 3.2 Gjennomsnittlig betalingsvillighet for en vannmiljøforbedring for ett og to nivåer til «god økologisk tilstand» for 
én eller to vannforekomster. Verdi per husholdning pr. år.  Kilde: Barton et al. 2009. 

Vannforekomster verdsatt Utvalg Gjennomsnittlig årlig betalingsvillighet (2022-kr) per 
husholdning for forbedring fra «dårlig» til god eller 
svært god status 

Vestre Vansjø og Storefjorden i 
Vansjø-Hobølvassdraget 

Østfold og 
søndre 
Akershus 

1432 

Aspern og Femsjøen i 
Haldenvassdraget 

Østfold og 
søndre 
Akershus 

833 (782-883)) 

 

I Magnussen (1992), som hadde et opplegg for innhenting av betalingsvillighet som er svært relevant for 
problemstillingen som vurderes her, oppgis betalingsvilligheten både for et nasjonalt utvalg for ulike forbedringer 
i hele Nordsjøplanområdet, og for ulike forbedringer i vassdragene i Østfold. Gjennomsnittverdier fra denne 
studien, også omregnet til 2022-kroner med KPI lik 1,86 (fra gjennomsnitt 1992 til januar 2022) er vist i tabellen 
nedenfor. 

  



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 8  R A P P O R T  

 
 

Tabell 3.3 Nedre og øvre anslag for gjennomsnittlig betalingsvillighet i 2022-kr for en vannmiljøforbedring for henholdsvis 
hele Nordsjøplanområdet (nasjonalt utvalg) og alle tre, eller ett vassdrag i Østfold (lokalt utvalg: Befolkningen i Østfold) 
for endring fra «dårlig vannkvalitet» (sterkt eller markert forurenset) til «god eller svært god (lite eller moderat 
forurenset). Årlig betalingsvillighet per husholdning. Kilde: Magnussen )1992). 

Vannforekomster verdsatt Utvalg Gjennomsnittlig betalingsvillighet (2022-kr, 
avrundet) for forbedring fra «dårlig» til god eller 
svært god status 

Hele Nordsjøplanområdet 
(svenskegrensen til Lindesnes) 

Landsomfattende 1875-3750 

Alle tre vassdrag i Østfold Østfold fylke 2 400 - 3 350 

Vansjø-Hobølvassdraget Østfold fylke 560 -1 120 

Glommasvassdraget Østfold fylke 1300-1700 

Haldenvassdraget Østfold fylke 740-1670 

 

3.6. Trinn 6 – Overfør verdier fra studie- til beslutningssted  
a) Fastslå hvilke verdier som skal overføres.   

Her velger en ut hvilke verdier som skal overføres fra studiestedet, og angir hvilke verdikomponenter den 
omfatter. Barton et al. (2009) sitt estimat oppjustert til 2022-kroner for årlig betalingsvillighet per husholdning 
omfatter både bruks- og ikke-bruksverdi. Spørsmålet er så om en skal regne om denne husholdningens 
gjennomsnittlige betalingsvillighet til betalingsvillighet per km2 vannareal for å gjøre nytteverdien direkte 
sammenlignbar med kostnadene ved tiltak. Resultatene fra Barton et al. (2009) tyder på at det ikke er 
hensiktsmessig da husholdningenes betalingsvillighet ikke er direkte relatert til størrelsen av vannarealet. Dette 
kan skyldes at det er andre enheter enn areal som er viktige for husholdningers verdsetting av bedre 
miljøkvalitet. Andre norske studier viser også at betalingsvilligheten per husholdning ikke øker proporsjonalt 
med økende areal av økosystemet (se for eksempel Lindhjem 2007 sin metaanalyse av verdsettingsstudier av 
skogøkosystemer). Det bør dermed utvises stor forsiktighet med å konvertere oppgitt gjennomsnittlig 
betalingsvillighet per husholdning til kontinuerlige variabler som betalingsvillighet per km2 per husholdning. En 
slik verdi vil likevel være bedre enn en total betalingsvillighet (summert over alle berørte husholdninger på 
studiestedet) per km2, fordi man i det siste tilfellet også må forutsette en tilsvarende størrelse av berørt 
populasjon på beslutningsstedet som på studiestedet. Dette er nok en viktig grunn til at verdien per arealenhet 
for samme økosystemtjeneste varierer svært mye internasjonalt; se TEEB (2010).   

b) Fastslå metode for å korrigere for ulikheter mellom studie- og beslutningssted  

Det finnes tre ulike metoder: i) enhetsverdioverføring, ii) betalingsvillighetsfunksjonsoverføring og iii) 
metaanalyse. 

 Dersom beslutningsstedet har lignende egenskaper som studiestedet, kan enhetsverdioverføring benyttes med 
stor grad av sikkerhet. Benyttes enhetsverdioverføring mellom ulike land, med ulik valuta, kan ulikhet i prisnivå 
mellom land korrigeres for ved å bruke kjøpekraftsparitets (PPP- Purchase Power Parity) - justerte valutakurser..  
Om det er inntektsforskjeller mellom studiested og beslutningssted (og det gjelder både overføring mellom land 
og innen land) kan enhetsverdioverføring med inntektsjustering benyttes, se formel 3.1 nedenfor. 
Betalingsvilligheten fra studiestedet vektes da med den relative forskjellen i inntektsnivå og en antatt 
inntektselastisitet for betalingsvilligheten for det aktuelle miljøgodet (her: vannkvalitetsforbedring).    

Overføring av en betalingsvillighetsfunksjon kan benyttes dersom denne har tilstrekkelig forklaringsgrad3 og 
inneholder forklaringsvariabler som det også er mulig å finne informasjon om på beslutningsstedet. Imidlertid 
vil det svært ofte være slik at funksjonen inneholder variabler som gjør at nye undersøkelser må gjennomføres 
på beslutningsstedet for å skaffe informasjon om disse (for eksempel variabler som sier noe om utvalgets 

 

3 Som en tommelfingerregel bør dette være en R2-verdi (justert for frihetsgrader) høyere enn 0,50; noe som innebærer 
at mer enn 50 % av variasjonen i husholdningers betalingsvillighet er forklart av forklaringsvariablene som er med 
betalingsvillighetsfunksjonen. 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 9  R A P P O R T  

 
 

holdninger med hensyn til fellesgodet en ser på). Dersom modellen kun er basert på variabler som det er mulig 
å fremskaffe informasjon om på beslutningsstedet (som inntekt, alder, utdanning etc. som er tilgjengelig i 
offentlige databaser), vil man ofte oppleve at modellen har lav forklaringsgrad. Ofte vil 
betalingsvillighetsfunksjoner basert på SP-metoder ha lavere forklaringsgrad enn modeller basert på 
reisekostnads- eller eiendomsprismetoden (men de anslår kun bruksverdien). Barton et al. (2009) viser at av de 
sosioøkonomiske variablene har inntekt signifikant og positiv effekt, dvs. betalingsvilligheten øker med økende 
inntekt.    

Hadde det eksistert metaanalyser av norske SP-studier av vannkvalitetsforbedringer (eller internasjonale 
metaanalyser hvor de norske var tatt med), kunne disse benyttes i verdioverføring med sikte på å sammenligne 
resultatet med andre verdioverføringsmetoder. Det kunne gitt et enda bedre grunnlag for å anslå et intervall for 
den overførte verdien. Imidlertid er det ikke alltid tilfellet at metaanalyser gir sikrere anslag.                                                

Enhetsverdioverføring synes dermed å være den beste overføringsmetoden i vårt tilfelle. Metoden er også den 
enkleste og mest transparente måten å overføre verdier mellom studiested og beslutningssted. I studier som 
sammenligner ulike verdioverføringsmetoder har enhetsoverføring ofte vist seg å være like pålitelig som de mer 
kompliserte metodene; se sammenligning med betalingsvillighetsfunksjoner i Bateman et al. (2009), og med 
metaanalyser i Lindhjem & Navrud (2015). Dette skyldes hovedsakelig den lave forklaringsgraden som 
betalingsvillighetsfunksjoner fra verdsettingsundersøkelser basert på oppgitte preferanser har; og for meta-
analyser det faktum at valg av metodikk, heller enn karakteristika ved beslutningsstedet, miljøgodet og den 
berørte befolkningen, har den største forklaringskraften i analysen. 

En validitetstest av verdioverføring av betalingsvillighet for bedre vannkvalitet i innsjøer, hvor en gjennomførte 
like CV-studier på samme tid i Vansjø-Hobøl-vassdraget i Østfold og Orrevassdraget i Rogaland og sammenlignet 
verdioverføring fra det ene vassdraget til det andre med den faktiske betalingsvilligheten i det andre; fant at 
selv i disse relativt like vassdragene var overføringsfeilen i størrelsesorden + 25 % (Magnussen et al. 1995; 
Bergland et al. 2002).  

Ut fra denne studien og andre som har sammenlignet enhetsoverføring med resultatet fra en 
original/primærverdsettingsstudie (se Navrud (2004) og Ready & Navrud (2006) for en oversikt) kan 
overføringsfeilen dersom studie- og beslutningssted er svært like, ganske like og ganske ulike grovt anslås til 
henholdsvis ca. ± 25, 50 og 100 %. Barton et al. (2009) synes å falle i midtkategorien, jfr. diskusjonen i punktene 
foran, og et usikkerhetsintervall pga. verdioverføring på ± 50 % bør da brukes.   

Når det er inntektsforskjeller mellom studiested og beslutningssted bør enhetsverdioverføring skje med 
inntektsjustering (siden betalingsvillighet avhenger av betalingsevne, dvs. inntekt). intervallet for 
gjennomsnittlig betalingsvillighet per husholdning kan da justeres etter følgende formel:    

Bp' = Bs x (Yp / Ys) β                    (3.1)   

hvor Bp' er nytten (her: betalingsvilligheten) på beslutningsstedet (her: husholdningene i aktuelle kommuner); Bs 
er nytten (betalingsvilligheten; BV) på studiestedet hvor primærstudien ble gjort, Yp, og Ys er årlig 
gjennomsnittsinntekt per husholdning i fylket på henholdsvis beslutningsstedet og studiestedet, og β er 
inntektselastisiteten av BV.  I dette tilfellet vil vi beregne betalingsvillighet med utgangspunkt i berørte 
husholdninger på kommunenivå, og vi kan ikke gjøre slike inntektsjusteringer for hver kommune som er berørt. 
Hvis vi ser på median- og gjennomsnittsinntekter i norske fylker, fremgår det imidlertid at de i hovedsak er ganske 
like, slik at det uansett ville være snakk om små justeringer for å korrigere betalingsvilligheten for 
inntektsforskjeller i de aktuelle områdene i vår studie.  

c) Fastslå metode for overføringer av verdsettingsestimater over tid  

Verdsettingsestimatet fra det tidspunktet dataene ble innsamlet bør oppjusteres til dagens prisnivå (2022-kr) 
ved bruk av konsumprisindekser (KPI) i landet hvor beslutningsstedet ligger (men studien bør ligge relativt nært 
i tid for at denne justeringen skal gi tilnærmet riktig verdi). Dersom studiestedet ligger i et annet land enn 
beslutningsstedet, må det først konverteres til lokal valuta i det året dataene ble innsamlet, ved å bruke 
kjøpekraftparitetsjusterte valutakurser fra dette året. Deretter benyttes konsumprisindeksen ved 
beslutningsstedet for å oppdatere verdiene til det tidspunktet betalingsvilligheten på beslutningsstedet ønskes 
anslått. Siden vi har en relevant norsk studie, vil det her være tilstrekkelig å justere med konsumprisindeksen 
fra året studien ble gjennomført (2009) fram til 2022.   
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Da miljøgoder ikke er inkludert i godene som inngår i konsumprisindeksen, kan det imidlertid være verdt å merke 
seg at miljøendringen kan ha steget mer eller mindre enn denne indeksen. Det eksisterer imidlertid pr i dag 
ingen bedre omforent metode for å justere for endringer i preferanser for miljøgoder over tid. Imidlertid kunne  

Siden estimatene fra Barton et al. (2009) stammer fra 2009, er det overførte estimatet justert med 
konsumprisindeksen fra 2009 til januar 2022. Tilsvarende er estimatene fra Magnussen (1992) justert med 
konsumprisindeksen fra 1992 til januar 2022. Gjennomsnittsbeløpet per husholdning, vil bli brukt videre i 
hovedberegningen i nyttekostnadsanalysen, men med følsomhetsanalyser for det nedre og øvre anslaget for å 
se hvordan det påvirker resultatene.  

3.7. Trinn 7 – Utregning av total nytte for den berørte befolkningen  

3.7.1. Gjennomgang og estimater basert på verdioverføring 

Årlig samfunnsøkonomisk nytte av å oppnå målsettingen om god økologisk tilstand kan beregnes ved å summere 
betalingsvillighet per husholdning over totalt antall berørte husholdninger; se formel 3.2.  

 

   N  

BVtot = ∑ BVi                    (3.2)  

 i = 1  

 hvor N = antall berørte husholdninger og BVi = betalingsvillighet pr. år for husholdning i.   

  

Formel (3.2) kan brukes når en har data for de enkelte husholdningers BV i en primærstudie. Ved verdioverføring 
vil en multiplisere den overførte gjennomsnittlige betalingsvillighet per husholdning med antall berørte 
husholdninger, jfr. også formel (3.1). Hvis en hadde hatt pålitelige data for hvordan betalingsvilligheten varierte 
med for eksempel avstand til vassdraget, kunne en differensiert mellom ulike deler av det berørte området, og 
bruke ulike anslag for betalingsvilligheten for ulike grupper av de berørte husholdninger. Så er imidlertid ikke 
tilfelle her jfr. diskusjonen i steg 4, punkt III ovenfor.   

Det er ikke helt enkelt å fastslå hvem som er «berørt» befolkning, det vil si hvem som vil ha nytte (som ville 
uttrykkes i form av betalingsvillighet) for de tiltaksplanene som vurderes her. Det er grunn til å tro at beboere i 
de kommunene som får vesentlige forbedringer i sine vannforekomster som følge av tiltakene vil ha 
betalingsvillighet, på samme måte som i studiene vi overfører fra. Både i AQUAMONEY-studien og i Nordsjøplan-
studien var det en god del som hadde null betalingsvillighet, slik at disse også er med i verdsettingen. Som et 
relativt konservativt, nedre estimat legger vi derfor til grunn av befolkningen i kommunene som får vesentlig 
endring, har en betalingsvillighet lik den vi beregnet for henholdsvis innsjøer i Vansjø-Hobølvassdraget og 
Haldenvassdraget. Det kan imidlertid også være folk utenfor disse kommunene som enten bruker vannene til 
rekreasjon og derfor ønsker å bevare natur i området selv om de ikke bor i kommunen.  

I tillegg til dem som bor i kommunene som har innsjøer og elver som får miljøforbedring, vil de som eier hytter 
langs vassdragene også kunne ha betalingsvillighet (både bruks- og ikke-bruksverdi) for å få bedre vannmiljø. Vi 
har imidlertid ikke hatt mulighet til å innhente oversikt over antall fritidsboliger, og tidligere studier har vist at 
det ofte er mange av hytteeierne i et område som også bor innenfor den samme kommunen de har hytte i. Ved 
å telle fritidsbolig-husholdninger i tillegg til fastboende husholdninger, kan man derfor risikere å dobbeltelle 
husholdninger hvis en ikke har god oversikt over hvor hytteeierne er bosatt.     

Siden betalingsvilligheten er oppgitt som et årlig beløp, må vi regne om til nåverdi av nytten.  

Beregning av total nytte er relativt enkelt når vi har bestemt relevant berørt befolkning og gjennomsnittlig 
betalingsvillighet per husholdning per år. Vi må vurdere hvor detaljert vi kan/skal gjøre dette. f.eks. i hvilken grad 
vi kan benytte ulik betalingsvillighet for ulike forbedringer i vannmiljøtilstand (f.eks. fra svært dårlig til god, versus 
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fra moderat til god). Det faktum at vi kun ser på redusert fosfor, ikke nitrogen fra gjødsel, kan gi grunn til å anta 
mindre forbedring for de økosystemtjenestene som blir forbedret.  

I de tidligere norske studiene vi kan overføre fra, var det forbedringer over større områder som ble verdsatt. Det 
var imidlertid spesifikke endringer i vannkvalitet (vist i kart over vassdrag som enten fikk ett eller to trinn 
forbedring på vannkvalitetsskalaen) som følge av redusert tilførsel av nitrogen og fosfor, og samlet 
eutrofieringseffekt av dette, som ble verdsatt. Når bare fosfortilførsler  reduseres, må vi vurdere hva det betyr 
for eutrofieringseffekt, og endring i vannkvalitetsklasse. Det kan være en utfordring å vurdere de 
vannforekomstene som forbedres, men ikke går opp en tilstandsklasse. Slik verdsettingen på en 
«vannkvalitetsstige» (med økende tilstand fra svært dårlig til svært god) er lagt opp, vil nytteverdien for disse 
elver/vann bli null. Dette vurderer vi videre i usikkerhetsanalysen og ved samlet vurdering av økt nytte av 
vannmiljøforbedringen. De verdsettingsstudiene som er gjennomført, verdsetter redusert eutrofiering og er 
derfor svært relevante for verdioverføring.  Effekten av fosforreduksjonen på eutrofieringsnivået i vann og elver, 
er lagt til grunn for å beskrive virkningen, og videre hvilken effekt det gir i endring i vannkvalitetsklasse for å 
verdsette virkningen.  

Antall kommuner og husholdninger med minst én vannforekomst med svært dårlig, dårlig eller moderat 
tilstand 

Kartet i figur 3.1. viser hvor vannforekomstene med ulik tilstand i sterkt jordbrukspåvirkede vannforekomster 
befinner seg. Figuren nedenfor viser antall husholdninger i kommuner som har henholdsvis minst én innsjø, elv 
eller innsjø/elv som er i henholdsvis «svært dårlig», «dårlig eller svært dårlig», eller «moderat eller dårligere» 
tilstand. 

Vi kan se at ca. 0,5 millioner husholdninger bor i en kommune som har én eller flere innsjøer som er i svært dårlig 
tilstand, ca. 0,7 millioner husholdninger bor i kommuner som har minst én innsjøforekomst som har dårlig eller 
svært dårlig tilstand, mens hele 1,7 millioner husholdninger bor i kommuner som har minst én innsjøforekomst 
som er i moderat eller dårligere tilstand, dvs. som ikke oppfyller målet i vannforskriften om «minst god» økologisk 
tilstand.  

Hvis vi ser på antall husholdninger i kommuner der minst én innsjø og/eller elv er i henholdsvis svært dårlig, 
dårlig eller svært dårlig eller moderat eller dårligere, er tallene henholdsvis 0,9; 1,9 og 2,4 millioner 
husholdninger – dvs. en svært stor andel av landets totale befolkning på 5,42 millioner personer bor i kommuner 
der det finnes minst én vannforekomst som ikke har god økologisk tilstand. Det er lavere andel kommuner (ca. 
280 kommuner) enn andel befolkning som bor i områder med mindre enn god tilstand i vannforekomstene. 
Mange folkerike kommuner befinner seg i områder med sterkt jordbrukspåvirkede vassdrag der tilstanden i 
minst én vannforekomst er dårligere enn «god», mens mange av kommunen som har god tilstand i sine 
vannforekomster har lave innbyggertall. 

Barton et al. (2009) verdsatte én eller to innsjøer, selv om Vestre Vansjø/Storefjorden var de største, var også de 
innsjøene som ble verdsatt i Haldenvassdraget ganske store vannforekomster. Det ble ikke signifikant forskjell 
mellom verdsetting av én og to innsjøer i samme kommune, og heller ikke mellom å bedre tilstanden én eller to 
tilstandsklasser. 

Vi starter med å anta at alle husholdninger som har minst én innsjøforekomst i dårligere eller verre tilstand har 
samme betalingsvillighet som husholdningene i Østfold/Akershus har for en eller to innsjøer i Haldenvassdraget 
i Barton et al. (2009). 

Vi får da en samlet betalingsvillighet på 833 kr/husholdning/år x 700 000 husholdninger = 583 millioner kroner 
per år. 

 

Hvis vi antar at alle med minst én innsjøforekomst med tilstand moderat eller verre skal telle med, blir 
betalingsvilligheten: 833 kr/husholdning/år x 1 700 000 husholdninger = 1 416 100 000 = 1,4 milliarder kroner 
per år. 
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Figur 3.3. Antall husholdninger i kommuner i sterkt jordbrukspåvirkede områder med minst én innsjø, elv eller «elv eller 
innsjø» i kategorien svært dårlig, dårlig eller verre; moderat eller verre. Kilde: Menon, basert på tall fra Vann-nett og 
Miljødirektoratet. 

 
 

Hvis vi antar at betalingsvilligheten for alle er som for Vestre Vansjø og Storefjorden i Vansjø-Hobøl-vassdraget, 
som er større innsjøer med større brukerinteresser og høyere betalingsvillighet (jf. tabell 3.2) får vi med samme 
antagelser om antall berørte husholdninger, henholdsvis: 1432 kr/husholdning/år x (700 000 husholdninger eller 
1 700 000 husholdninger). Dette gir en betalingsvillighet på i størrelsesorden 1,0-2,4 milliarder kroner per år. 

 

Vi kan også inkluderer husholdninger i kommuner som har minst én innsjø og/eller elveforekomst som er dårlig 
eller verre, eller moderat eller verre. Vi får da et intervall i betalingsvillighet slik 1,6 -3,4 milliarder kroner per år.   

 

Vi vil også vurdere hvilke estimater vi får ved å ta utgangspunkt i Magnussen (1992) som verdsatte forbedring i 
hele Nordsjøplanområdet. Magnussen (1992) oppgir at et realistisk anslag for gjennomsnittlig betalingsvillighet 
for Nordsjøplanen er ca. 1000—2000 1992-kr per husholdning og år på landsbasis. Med 1,77 millioner 
husholdninger i landet (da undersøkelsen ble gjennomført) betyr det at den norske befolknings totale 
betalingsvillighet for å få de vannkvalitetsforbedringene som Nordsjøplanen medførte ble beregnet til ca. 1,8—
3,5 milliarder kroner per år i 1992.  

 
Fremskrevet med konsumprisindeksen (KPI)4 gir dette et anslag for gjennomsnittlig betalingsvillighet for 
Nordsjøplanen på ca. 1875-3750 2021-kr per husholdning og år på landsbasis. Med 2 512 317 husholdninger i 
landet (ved utgangen av 2021) betyr det at den norske befolknings totale betalingsvillighet for å få de 
vannkvalitetsforbedringene som Nordsjøplanen medførte, ville være i størrelsesorden 4,7-9,4 milliarder kroner 
per år. 
 
Magnussen (1992) verdsatte også vannmiljøforbedringer i de tre vassdragene i Østfold samlet og hver for seg. 
Betalingsvilligheten for enkeltvassdrag varierte noe mellom vassdragene, men var i størrelsesorden 600 – 1600 
kr per husholdning per år, mens betalingsvilligheten for alle tre vassdragene samlet var i størrelsesorden 2000 – 
3300 kroner (aller kroner omregnet til 2022 med konsumprisindeksen). For å bruke disse tallene for 
verdioverføring må vi ha antall «sammenlignbare vassdrag» det skal overføres til. Det er ikke så rett fram i dagens 
situasjon, men vi kan bruke disse tallene til å kalibrere nytteestimatene basert på Bartons verdsetting av 
enkeltinnsjøer og Magnussens verdsetting av hele Nordsjøplanområdet. 

 

4 KPI (1992-januar 2022): 1,86 (midt 1992-januar 2022. Befolkning utgang 3. kvartal 2021: 5 415 166 pers. 2,13 pers 
per privathusholdning (2021). 
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3.8. Trinn 8 – Vurdering av usikkerhet i anslagene 
Som vi har vært inne på, har det vært nødvendig å gjøre forutsetninger og benyttes data med betydelig 
usikkerhet, og dette medfører at det også er usikkerhet knyttet til resultatene. I dette kapittelet identifiserer de 
(antatt) viktigste usikkerhetsfaktorene og beskrive hvordan de kan påvirke resultatene. 

Vi starter med hva man fra tidligere forskning vet om usikkerhet i anslag ved verdioverføring. Deretter tar vi opp 
noen faktorer som er av spesiell viktighet i vårt tilfelle. 

3.8.1. Nyttevurderinger og usikkerhet i anslagene for betalingsvillighet per husholdning 

Det er gjennomført flere studier for å se hvor stor overføringsfeilen ved verdioverføring er, og den varierer fra 
noen få prosent til mange hundre prosent. Kaul et al. (2013) gjennomførte en metaanalyse av over 1000 anslag 
for overføringsfeil fra 31 studier verden over (inklusive fire norske studier) som så på nettopp dette ved å 
sammenligne verdioverføring med faktiske studier på beslutningsstedet man overførte verdier til. Dette var 
verdsettingsstudier av et bredt utvalg av fellesgoder; fra tilgang til rekreasjonsområder (i skog, vannreservoarer, 
nasjonalparker og jaktområder) og endringer i vannkvalitet (både kystområder, elver, innsjøer og grunnvann) til 
landskapsendringer (jordbruks-, skogs- og kystlandskap) og helseeffekter fra luftforurensning, vannforurensning 
ultrafiolett stråling. Med denne spennvidden i undersøkte fellesgoder skal en derfor være forsiktig med å dra 
konklusjoner fra denne metaanalysen med hensyn til verdioverføring for de spesifikke økosystemtjenestene i 
vassdragene som påvirkes av våre tiltak, men resultatene er likevel av interesse for å kunne si noe om den 
generelle størrelsesorden av overføringsfeilen og faktorer som påvirker den. Kaul et al. (2013) fant en median 
overføringsfeil på 39 prosent (i absoluttverdi; kan være både over- eller underestimering). De fant videre at: i) 
geografisk likhet/nærhet mellom studiested og beslutningssted var viktig for å få ned overføringsfeilen, ii) 
betinget verdsetting hadde lavere overføringsfeil enn andre verdsettingsmetoder, iii) overføringer av 
kvantitative endringer ga mindre overføringsfeil enn kvalitative endringer, iv) funksjonsoverføring ga mindre 
overføringsfeil enn enhetsverdioverføring, og v) en kombinasjon av data fra flere studier synes å redusere 
overføringsfeilen.  

Norske studier av overføringsfeil som ser spesifikt på økosystemtjenester knyttet til vannkvalitet i innsjøer fant 
at enhetsverdioverføring hadde omtrent samme overføringsfeil (± 25 prosent) som verdifunksjonsoverføring i 
betinget verdsettingsstudier (både rekreasjonsverdi og ikke-bruksverdi) av to sammenlignbare vassdrag i 
henholdsvis Østfold (Vansjø-Hobøl-vassdraget) og Rogaland (Orre-vassdraget) som var gjennomført samtidig i 
tid (Magnussen et al. 1995, Bergland et al. 2002). Dette tyder på at enhetsverdioverføring (i form av 
betalingsvillighet per husholdning per år) i vårt tilfelle kan ha relativt små overføringsfeil, spesielt om den 
verdsatte effekten er lik, de lokale forhold ved innsjøene/vassdragene er like, og overføringen skjer innen Norge 
(men ikke nødvendigvis i samme fylke) og nært i tid.  

Basert på denne litteraturen om størrelsen på overføringsfeil bør de overførte verdianslagene tillegges en 
usikkerhet på +/- 50%. Det betyr at anslagene fra Barton et al. (2009) på 833 kr/husholdning/ år for de mindre 
innsjøene i Haldenvassdraget, kan være ned mot 415 kr/husholdning/år og opp mot 1250 kr/husholdning/år. 
Tilsvarende for Nordsjøplanen som oppga verdier i størrelsesorden 1875-3500, kan disse med +/-50 prosent 
usikkerhet i nedre og øvre anslag, variere fra 940 til 5250 kr/husholdning per år.  

Barton et al. (2009) rapporterer verdsettingsfunksjoner, og drøfter effekten av substitutter ved at de finner 
signifikant avtagende betalingsvillighet med avstand til vannforekomsten (såkalt «distance decay»). 
Husholdningenes betalingsvillighet ble redusert med 25 kr/husholdning/år per km husholdningen bor i luftlinje 
vekk fra vassdraget som verdsettes (her: Vestre Vansjø og Storefjorden i Østfold). «Distance decay» i 
betalingsvillighet varierer imidlertid avhengig av retningen en går fra nedbørfeltet, og Barton et al. (2009) 
konkluderer med at endring i betalingsvillighet med avstand er spesifikk for nedbørfeltet. Konsekvensen av dette 
er at det kan medføre store feil å overføre slike «distance decay»- resultater fra et nedbørfelt til et annet, og 

dermed synes det ikke tilrådelig å bruke disse «distance decay»-resultatene i verdioverføringen her. 
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3.8.2. Usikkerhet knyttet til miljøforbedringer og når de inntreffer, samt berørte 
husholdninger 

Miljøforbedring  

Miljøforbedringen som skal verdsettes her, er en endring fra referansealternativet som innebærer et stort antall 
vannforekomster som har moderat eller dårligere økologisk tilstand til at alle vannforekomster i sterkt 
jordbrukspåvirkede områder oppnår god eller svært god økologisk tilstand. Vi har også oversikt over hvordan 
tilstanden var og hvilke forbedringer som ble verdsatt i de tidligere studiene som vi overfører verdier fra. Både i 
Barton et al. (2009) og Magnussen (1992) brukte man litt andre inndelinger av tilstanden i vannmiljøet. I tillegg 
ser vi nå bare på fosfortilførsler, mens de to studiene vi overfører fra verdsatte vannmiljøforbedring knyttet til 
redusert overgjødsling (eutrofiering) mer generelt. De endringene som ble verdsatt i de tidligere studiene er 
derfor ikke nødvendigvis akkurat de samme som de miljøforbedringen man vil få ved å løfte vannforekomstene 
som i dag er i moderat eller dårligere tilstand til god eller svært god økologisk tilstand. Når det er sagt, omfatter 
de resultatene vi rapporterer fra de tidligere studiene, med usikkerhetsmarginen (+/-50 prosent) flere ulike 
nivåer av forbedringer, slik at også forbedringer fra referansealternativet til å oppnå god økologisk tilstand, må 
antas å være dekket. 

Når vil man nå miljømålene om god økologisk tilstand? 

Det er foreløpig ikke gjort beregninger eller vurderinger som kan fortelle eksakt når man vil oppnå god økologisk 
tilstand for fosfor i jordbrukspåvirkede vannforekomster, selv om det er gjort noen vurderinger for vassdrag på 
Jæren (Miljødirektoratet 2021). I studiene vi overfører fra er det derimot antatt at miljøforbedringen 
befolkningen ble bedt om å verdsette, ville inntreffe et visst antall år etter at spørreundersøkelsen ble 
gjennomført, og det ble sagt at denne miljøforbedringen ville oppnås som følge av de tiltakene myndighetene 
ville innføre. Hvis man skulle gjennomført en verdsettingsundersøkelse i dag, der man ikke kunne si når man ville 
nå målene (og med en viss usikkerhet om målene nås med planlagte tiltak), kan man tenke seg at 
betalingsvilligheten ville blitt noe redusert fordi det er relativt langt fram i tid før innsatsen gir effekt, og på grunn 
av usikkerheten i måloppnåelse. 

Nå er betalingsvilligheten for overføring beregnet som årlige verdier fordi det var slik betalingsvilligheten ble 
innhentet i de tidligere studiene, som en økning i de årlige vann- og avløpsavgiftene. Ved beregning av nåverdi, 
det vil si samlet nytte av tiltaket i hele tiltakets levetid, som man ville gjøre hvis vi skulle gjennomføre en 
fullstendig nytte-kostnadsanalyse, ville vi måtte gjøre antagelser om når nytten inntreffer, og slik at 
nytteverdiene vi har beregnet, kanskje ikke inntreffer når tiltakene/kravene gjennomføres/innføres, men når 
effektene kan merkes/måles i vannforekomstene. 

Berørt befolkning 

En annen usikkerhetsfaktor vi har diskutert tidligere, er hvilket område og dermed hvilken befolkning vi skal legge 
til grunn blir berørt. Vi har illustrert hvordan ulike antagelser om berørte kommuner og befolkning påvirker 
resultatet. Hvis man vil være konservativ, kan det være rimelig å bare se på husholdninger i kommuner der minst 
én innsjø i dag er i moderat eller dårligere tilstand og anta at det er disse som vil få nytteforbedring hvis 
vannmiljøtilstanden blir god eller svært god. Det kan være kommuner med bare én mindre innsjøforekomst blant 
disse, men tallene viser at det også er kommuner med en rekke innsjøer der tilstanden i dag ikke oppfyller 
kravene i vannforekomsten. Man kunne tenkt seg å inkludere kun husholdninger (innbyggere) i kommuner med 
moderat eller dårligere vannforekomst og der gjødslingen per i dag er over kravene i dagens forskrift e.l. Dette 
ville imidlertid undervurdere nytteestimatene, fordi det selv om det på kommunenivå ikke er mer gjødsel eller 
større spredte avløp enn innstrammingene tilsier, kan det likevel være enkeltbruk og -anlegg der avrenningen 
påvirker de aktuelle vannforekomstene. I tillegg er det slik at redusert gjødslingsintensitet vil gi en forbedring 
med hensyn til avrenning og tilstand i vannmiljøet alle steder, noe vi da ikke ville fått fanget opp.  

Vi har beregnet overførte verdsettingsestimater også dersom vi inkluderer kommuner med bare elver som ikke 
oppfyller kravene i vannforskriften. Det gir adskillig flere berørte vannforekomster, kommuner og innbyggere, 
og dermed adskillig høyere nytteberegninger. Siden Barton et al. (2009) bare verdsatte innsjøer i vassdragene i 
Østfold, kan en konservativ tilnærming igjen være kun å inkludere husholdninger berørt av forbedringer i 
innsjøer, ikke elver. Vi så imidlertid i Magnussen (1992) og Magnussen et al. (1995) at respondentene har 
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betalingsvillighet for forbedret vannkvalitet for alle vassdragene i hele det aktuelle området tiltakene ble 
gjennomført, men først og fremst for de vassdragene og delene av vassdragene de bruker selv.     

3.9. Kort om andre ikke-prissatte nyttevirkninger av vannmiljøforbedringer 
I kapittel 2 listet vi opp de (viktigste) økosystemtjenestene som antas å bli påvirket positivt av forbedringer ved 
redusert bruk av fosfor og tilhørende forbedringer i vannmiljøet. Tabellen nedenfor gjengir de samme 
økosystemtjenestene, samt en oversikt over hvilke av disse økosystemtjenestene og dermed nyttevirkningene, 
som inngår i de prissatte nyttevirkningene vi har beregnet i denne rapporten. Betalingsvilligheten er basert på 
befolkningens oppgitte betalingsvillighet, og vi kan derfor ikke garantere med full sikkerhet hvilke forhold de har 
vurdert når de har oppgitt sin betalingsvillighet. Respondenter som er opptatt av godt drikkevann eller vann til 
jordbruksvanning, kan derfor ha inkludert dette i sin oppgitte betalingsvillighet, og i Nordsjøplanstudien var 
bedre drikkevann inkludert som en nyttevirkning av god vannkvalitet, men hovedvekten i beskrivelsen av hvilke 
forbedringer innbyggerne ville få, var lagt på opplevelses- og kunnskapstjenestene.  

Tabell 3.4. Økosystemtjenester som kan bli påvirket av redusert fosforavrenning. 

Økosystemtjeneste-kategori Økosystemtjeneste Inkludert i nytte-estimat 

Forsynende a) Redusert rensebehov/-kostnad for 
drikkevann 

b) Bedre kvalitet på vann til 
jordvanning 

c) Redusert negativ effekt på fisk, 
skalldyr, genetiske ressurser mm. 

a) Delvis inkludert 
 

b) Ikke inkludert 
 

c) Ikke inkludert 

Opplevelses- og kunnskapstjenester d) Naturarv/bevaring av biologisk 
mangfold (ikke-bruksverdier) 

e) Estetiske verdier 
f) Rekreasjonstjenester, herunder 

i. bedre forhold for bading  
ii. bedre fritidsfiske 

iii. bedre forhold for generell 
rekreasjon i området 

 

d) Inkludert 
 

e) Inkludert 
 

f) Inkludert 

Regulerende g) Klimatilpasning pga. økt effekt av 
jordbrukstiltak mot erosjon**  

h) Redusert bruk av fosfor som ikke-
fornybar ressurs** 

g) Ikke inkludert 
 

h) Ikke inkludert 

**Disse virkningene er knyttet til fosforgjødsling, men ikke direkte knyttet til resulterende virkninger i vannmiljøet. 

I det følgende vil vi gi en kort vurdering av hver av disse tjenestene som ikke eller bare delvis er inkludert i den 
prissatte nyttevurderingen før vi gir en oppsummering av alle nyttevirkninger i delkapittelet nedenfor. 

Redusert rensebehov/-kostnad for drikkevann 

Rent drikkevann er en helt grunnleggende økosystemtjeneste, og i Norge kommer det aller meste av 
drikkevannet fra overflatevann i innsjøer og elver. Det betyr at vanntilstanden i ferskvannsforekomstene våre er 
avgjørende for kvaliteten på drikkevannet, og for hvor mye vannet på behandles og renses før det sendes ut som 
drikkevann. Litt enkelt sagt, er det slik at jo «renere» vannet er, altså jo bedre tilstand det har, jo mindre må det 
renses, og jo lavere blir dermed rensekostnadene. Vi har ikke kunne beregne redusert rensebehov og dermed 
rensekostnader som del av dette prosjektet, men dette er en nyttevirkning som kan prissettes. Vi har her vurdert 
den som ikke-prissatt virkning. Vurderingen er at dette er en virkning som er av stor betydning (verdi) for 
potensielt mange mennesker, og den ikke-prissatte nyttevurderingen blir derfor «stor positiv virkning». 

Bedre kvalitet /redusert rensebehov/-kostnad for vann til jordvanning 

Det er også behov for vanningsvann til jord- og hagebruk, og dette må ha en viss kvalitet for å være trygt å bruke 
til innsatsfaktor i matvareproduksjon. Ferskvannsforekomstene i landet er hovedkildene for slikt vanningsvann, 
og det er naturlig nok i områder med mye jordbruk, som også er påvirket av avrenning fra jordbruket, 
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vanningsbehovet er størst. Det er særlig ved dyrking av grønnsaker som vokser på overflaten og i særdeleshet 
salat som spises rå, samt ved dyrking av bær at det stilles krav til vannkvaliteten med hensyn til bakterier og 
eventuelle giftstoffer fra cyanobakterier. Det kan være store kostnader forbundet med å skifte vannkilde eller å 
installere rensing av vannet. Vi har ikke kunnet beregne reduserte kostnader for jordvanning som følge av bedre 
vannkvalitet i dette prosjektet, men dette er en nyttevirkning som kan prissettes, selv om vi her har vurdert den 
som ikke-prissatt virkning. Vurderingen er at dette er en virkning som er av stor betydning (verdi), men for et 
begrenset antall brukere, og den ikke-prissatte nyttevurderingen blir derfor «middels positiv virkning».  

Redusert negativ effekt på fisk, skalldyr, genetiske ressurser mm. 

Denne virkningen er plassert blant de forsynende økosystemtjenestene, og kommer som tillegg til eventuell 
betydning av fisk for rekreasjon og biologisk mangfold mv. som er inkludert i den prissatte rekreasjonsverdien. 
Det kan være virkninger knyttet til eventuelt næringsfiske, men det er nok begrenset i ferskvannsforekomstene 
som vurderes. Det kan også være eventuell påvirkning på genetiske ressurser, som kan gå tapt eller forringes på 
annen måte. Vurderingen er at dette er en virkning som har liten betydning i de vannforekomstene som vurderes 
(og når vi har inkludert rekreasjonsvirkninger og bevaring av biologisk mangfold i de prissatte), og den ikke-
prissatte nyttevurderingen blir derfor «ingen/neglisjerbar positiv virkning».  

Redusert bruk av ikke-fornybar fosfor. 

Fosfor er en begrenset ikke-fornybar ressurs som er helt essensiell for jordbruksproduksjonen i Norge og resten 
av verden, som det derfor er viktig å husholde med. Husdyrgjødsel inneholder mye fosfor, men man tilfører også 
fosfor i mineralgjødsel. Vi har ikke kunnet vurdere nytteverdien av bedre bruk av fosfor som ikke-fornybar ressurs 
i dette prosjektet. Men det er klart at der man kan redusere tilførslene av fosfor fra mineralgjødsel ved for 
eksempel å fordele husdyrgjødsel bedre, er det positivt. Nå kan man argumentere for at man betaler en pris for 
fosfor i mineralgjødsel og dermed at denne prisen allerede er inkludert (internalisert) i prisen på gjødsel. 
Imidlertid er det ofte slik at eksterne miljøeffekter knyttet til utvinning og knapphet på ressurser ikke alltid blir 
inkludert (internalisert) i prisen. Det er derfor grunn til å anta at dette er tilfellet for fosfor i mineralgjødsel, og 
at det gir en ikke-prissatt, ikke-internalisert nyttevirkning å redusere forbruket av fosfor. Vi har ikke kunnet 
prissette denne virkningen her, og det er en stor oppgave å vurdere denne virkningen i sin fulle bredde, nasjonalt 
og globalt. Dette er imidlertid potensielt en virkning av stor betydning for mange mennesker, og vi har vurdert 
den ikke-prissatte nyttevirkningen som «stor positiv virkning». 

3.10. Hva er samlet nytte av vannmiljøforbedringen? 

3.10.1. Hva er beste estimat for prissatt nytte av vannmiljøforbedringen? 

Hva er det beste estimat for prissatt nytte av vannmiljøforbedringen? 

Med de forbehold og ulike forutsetninger forbundet med usikkerhet som er diskutert i rapporten, og med innlagt 
usikkerhetsmargin på +/-50 prosent på årlig betalingsvillighet per husholdning, varierer estimert 
betalingsvillighet fra i ca. 290 millioner til over 10 milliarder kroner per år. 

Det laveste tallet baserer seg på gjennomsnittlig betalingsvillighet per husholdning med 50% reduksjon fra 
forventningsverdien (som er 583 millioner kroner) ut fra usikkerhetsmarginen i nytteoverføringen; hvis man 
antar at det bare er innsjøer der tilstanden i dag er dårlig eller svært dårlig som tas med og der det laveste 
verdiestimatet for verdsetting per husholdning legges til grunn. Dermed er det lagt til grunn at ingen 
husholdninger i kommuner der det «bare» er innsjøer med moderat tilstand vil ha nytte av at slike 
vannforekomster får god tilstand, ingen i kommuner der det bare er elver som får forbedring og ingen utenfor 
kommunen vannforekomstene befinner seg i. Det må anses som en for streng antagelse.  

I og med at AQUAMONEY-studien kun verdsatte forbedringer i innsjøer, ikke elver, er de beste anslagene fra den 
studien å benytte gjennomsnittet av verdsettingsestimatene for «store» innsjøer (i Vansjø-Hobølvassdraget) og 
«små» innsjøer (i Haldenvassdraget), og antall husholdninger som bor i kommuner som i dag har minst én innsjø 
i «moderat», «dårlig» eller «svært dårlig» tilstand. Det gir en årlig nytteverdi på ca. 1,9 milliarder kroner (1132 
kr/husholdning/år  x 1,7 millioner husholdninger).  



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 7  R A P P O R T  

 
 

Dette tallet inkluderer imidlertid ikke nytten til husholdninger som «bare» får forbedringer i elver, eller som har 
nytte av at forbedringen skjer, men selv ikke bor i kommunen vannforekomsten befinner seg i. Dette kan f.eks. 
omfatte dem som har hytte ved enn vannforekomst og/eller reiser dit fra andre kommuner  for å bade, fiske; 
men også dem som  ikke bruker vannforekomsten, men likevel har nytte og glede av at miljøtilstanden forbedres 
(dvs. har kun ikke-bruksverdi av miljøforbedringen).  

Dette kan tale for å inkludere nytten for husholdninger som får forbedringer i elver, eller se på nytten i  et mye 
større område enn kommunene vannforekomstene ligger i, slik det ble gjort i Nordsjøplan-verdsettingen hvor 
husholdninger i hele Norge ble spurt om betalingsvillighet for vannkvalitetsforbedring i Nordsjø-planområdet i 
den østlige delen av Sør-Norge (Magnussen 1992). Forventningsverdien ved overføring av estimatene fra 
Nordsjøplanen er ca. 7 milliarder kroner per år.  

Som vi har diskutert foran, er det flere forhold som kan påvirke disse resultatene, men totalt sett er en 
betalingsvillighet for å oppnå god økologisk tilstand for vannforekomster som i dag er i moderat eller dårligere 
tilstand i størrelsesorden 2-7 milliarder kroner per år å anse som et realistisk anslag for de nyttevirkningene som 
er inkludert i verdsettingsstudiene. Dette er i hovedsak opplevelses- og kunnskapstjenester verdsatt som 
befolkningens betalingsvillighet for rekreasjon, estetiske tjenester og naturarv gjennom å bevare biologisk 
mangfold og god miljøtilstand i vannforekomstene. 

Nå er betalingsvilligheten for overføring beregnet som årlige verdier fordi det var slik betalingsvilligheten ble 
innhentet i de tidligere studiene. Husholdningene oppga sin betalingsvillighet som en økning i de årlige vann- og 
avløpsavgiftene. For å kunne sammenligne kostnadene ved tiltaket (dvs. innstrammingen i gjødselforskriften) 
med samlet nytte i en nytte-kostnadsanalyse, må vi beregne nåverdien av nytten, dvs. summen av de årlige 
nyttevirkningene over tiltakets levetid.   

Hvis vi antar at nytten ville inntreffe fra når tiltaket iverksettes og varer i 40 år fremover, som er en ofte benyttet 
levetid for tiltak i samfunnsøkonomiske analyser, ville estimatene på 2-7 milliarder kroner per år, gi en nåverdi 
på i størrelsesorden 40-140 milliarder kroner. For å beregne en sikrere nåverdi, må vi imidlertid vite mer om 
blant annet nytteforbedringen i hver vannforekomst/hvert vannområde og når effekten av tiltakene vil inntreffe. 

Med hensyn til det siste har vi her antatt at nyttevirkningene i form av vannkvalitetsforbedringen inntreffer 
umiddelbart etter at tiltaket er iverksatt, men den årlige nyttevirkningen vi har beregnet vil kanskje inntreffe 
først når tiltaket får full effekt på vannkvaliteten etter noen år. På grunn av diskontering (som medfører at en 
nyttevirkning lenger fram i tid har lavere nåverdi enn om den inntreffer nå) vil det føre til en lavere nåverdi av 
nyttevirkningene enn intervallet ovenfor skulle tilsi. Dette kan være et argument for å bruke et anslag i nedre 
halvdel av intervallet heller enn i den øvre halvdelen. Denne effekten kan imidlertid kunne motvirkes  av at økt 
realinntekt og økt knapphet på vannforekomster med god økologisk tilstand over tid, vil kunne øke 
husholdningenes betalingsvillighet for vannkvalitetsforbedringer i fremtiden.   
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3.10.2. Oppsummering av nytten av vannmiljøforbedring 

I tabellen nedenfor har vi oppsummert prissatte og ikke-prissatte nyttevirkninger som er vurdert knyttet til bedre 
vannmiljø ved reduserte fosfortilførsler. De ikke-prissatte virkningene er vurdert i kapittel 3.9, mens grunnlaget 
for de prissatte er diskutert i kapittel 3.1-3.8 og mest sannsynlige anslag er diskutert i kapittel 3.10.1. 

Tabell 3.5. Prissatte og ikke-prissatte nyttevirkninger knyttet til bedre vannmiljø ved reduserte fosfortilførsler.  

Økosystemtjeneste Prissatt nytte (kr per år) Ikke-prissatt nytte * 

Redusert rensebehov/-kostnad for 
drikkevann 

 
 

Stor positiv (+++) 

Bedre kvalitet på vann til jordvanning  Middels positiv (++) 

Redusert negativ effekt på fisk, skalldyr, 
genetiske ressurser mm. 

 (0/+) 

Bevaring av biologisk mangfold (ikke-
bruksverdier) 
Estetiske verdier 
Rekreasjonstjenester, herunder 
-bedre forhold for bading  
-bedre fritidsfiske 
-bedre forhold for generell rekreasjon i 
området 

2-7 milliarder kroner per år  

Klimatilpasning pga. økt effekt av 
jordbrukstiltak mot erosjon ** 

 Litt positiv (+) 

Redusert bruk av fosfor som ikke-fornybar 
ressurs** 

 Stor positiv (+++) 

*Skalaen går fra «neglisjerbar (0)», via «litt positiv (+)», «middels positiv (++), til «stor positiv (+++). Se  
grunnlag for vurderingene i kapittel 3.9.  
**Disse virkningene er knyttet til fosforgjødsling, men ikke direkte knyttet til resulterende virkninger i vannmiljøet. 
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4. Vedlegg A: Kort om verdsettingsstudien AQUAMONEY 
(Barton et al. 2009). 

4.1. Kort om studien og relevante resultater 
Barton et al. (2009) gjennomførte en betinget verdsettingsstudie (som tilfredsstiller krav til en høykvalitetsstudie 
(se boks 3.1.) av et representativt utvalg av 113 1000 husholdninger i Østfold fylke og kommuner i søndre del av 
Akershus fylke, i en internettpanelundersøkelse. Respondentene ble spurt om sin betalingsvillighet for en 
forbedring fra dagens situasjon i vassdragene i Østfold, lik 1 eller 2 vannkvalitetsklasser i ett eller flere av de tre 
vassdrag som følge av tiltak mot eutrofiering, fra rød eller gul til grønn eller blå (se figurer i vedlegg A). Bildene 
som viser endringen i vannkvalitet, er sammenlignbare med effektene vi skal verdsette i dette tilfellet, men de 
opererte bare med fire nivåer for vanntilstand i Barton et al., mens det jo er frem nivåer i dagens system for 
vurdering av økologisk tilstand i vannforekomster. Vi anser likevel at denne høykvalitets verdsettingsstudien kan 
derfor brukes til å illustrere størrelsesordenen av lokale husholdningers betalingsvillighet for en 
vannkvalitetsforbedring i vassdrag av hovedsakelig lokal og regional verdi i Norge.  

Barton et al.’s (2009) estimat i 2008 på 1070 kr (803-1337 kr) per år per husholdning for betalingsvillighet for 
bedre vannkvalitet (fra rød/gul til grønn vannkvalitet) omfatter både bruks- og ikke-bruksverdi. Spørsmålet er så 
om en skal regne om denne husholdningens gjennomsnittlige betalingsvillighet per år til betalingsvillighet per år 
per km2 vannareal ved overføring til andre vassdrag med andre vannareal. Resultatene fra Barton et al. (2009) 
tyder på at det ikke er hensiktsmessig da husholdningenes betalingsvillighet ikke er direkte relatert til størrelsen 
av vannarealet (jfr. at betalingsvillighet for bedret vannkvalitet i to innsjøer i de fleste tilfeller ikke var signifikant 
høyere enn for én innsjø). Dette kan skyldes at det er andre enheter enn areal som er viktige for husholdningers 
verdsetting av bedre miljøkvalitet. Andre norske studier viser også at betalingsvilligheten per husholdning ikke 
øker proporsjonalt med økende areal av økosystemet (se for eksempel Lindhjem et al. 2014). Det bør dermed 
utvises stor forsiktighet med å konvertere oppgitt gjennomsnittlig betalingsvillighet per husholdning per år til 
kontinuerlige variabler som betalingsvillighet per km2 per husholdning per år.  

Barton et al. (2009) fant i betinget verdsettingsstudien at gjennomsnittlig betalingsvillighet i form av økt vann- 
og avløpsavgift per husholdning per år for alle kommuner som grenser til innsjøene Vestre Vansjø og Storefjorden 
(dvs. Moss, Våler, Råde og Rygge kommuner) var 1070 kroner med et 95 % konfidensintervall lik 803-1337 kroner 
for en vannkvalitetsforbedring fra rød eller gul til grønn. Det var ikke signifikant høyere betalingsvillighet for en 
forbedring i to innsjøer kontra én innsjø, unntatt for de som ble spurt om betalingsvillighet for forbedring i to 
innsjøer først og så for én innsjø. Alle tall er i 2008–kr. Dette kan sammenlignes med gjennomsnittlig årlig vann- 
og avløpsavgift som de allerede betalte, som var 4000 kr per husholdning per år.  Om vi oppjusterer 
betalingsvillighet til 2018-kr med konsumprisindeksen (KPI har økt 24 % fra medio 2008 til medio 2018), antar vi 
implisitt at folks verdsetting av vannkvalitetsforbedringer øker i takt med KPI. Da utgjør gjennomsnittlig 
betalingsvillighet 1034 – 1657 2018 kr/husholdning/ år. 

Barton skriver også at gjennomsnittlig BV for Vestre Vansjø-Storefjorden er 660 kr/hh/år, tilsvarende for 
Femsjøen og Aspern (i Haldenvassdraget) er 649 kr/hh/år, basert på betinget verdsettingsstudien, mens 
tilsvarende tall for endring fra gul til blå i valgeksperiment er 584 kr/hh/år. 

4.2. Relevant informasjon, kort og kart som ble vist i undersøkelsen 
Figuren nedenfor viser betalingsvillighetsspørsmålet som ble vist respondenten. 
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Figur 4.1. Verbal scenariobeskrivelse (forut for kart og tegninger i og betalingskort (dvs. liste over mulige beløp) i betinget 
verdsettingsstudien av betalingsvillighet for bedre vannkvalitet brukt i Barton et al. (2009).  

 

 
 

Figurene nedenfor viser henholdsvis kart som ble brukt for å illustrere dagens tilstand i vannforekomstene og 
endringen som skulle verdsettes. Nedenfor er det vist illustrasjonene som ble brukt for å illustrere hva de ulike 
økologiske tilstandsklassene betyr. 
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Figur 4.2. Eksempel på beskrivelse av endringer i vannkvalitet (i 4 vannkvalitetsklasser) ved hjelp av kart, tegninger, 
symboler og verbal beskrivelse i en betinget verdsettings - og valgeksperimentstudie i Østfold (Kilde: Barton et al. 2009). 
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Figur 4.3. De fire vannkvalitetsnivåer (fra blå = best, via grønn, så gul og til rød som er verst), og prosentandelen 
respondenter (N= 1113 respondenter) som drev ulike rekreasjonsaktiviteter ved de ulike kvalitetsklassene. Kilde: Barton 
et al. 2009. 
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5. Vedlegg B: Kort om Nordsjøplanstudien (Magnussen 
1992) 

5.1. Kort om studien 

Bakgrunn og formål 

Norge inngikk i 1987 en internasjonal avtale om at tilførslene av næringssalter og miljøgifter til utsatte deler av 
Nordsjøen skal reduseres med 50 %. Området fra svenskegrensen til Lindesnes var omfattet av avtalen. Denne 
planen om reduserte utslipp av næringssalter blir kalt Nordsjøplanen, og området den omfatter blir kalt 
Nordsjøplanområdet. For å oppfylle denne avtalen ble det utarbeidet tiltaksplaner i ulike sektorer, der en prøvde 
å komme fram til de mest kostnadseffektive tiltakene for å oppfylle avtalen. I studien som rapporteres her er det 
kun nyttesiden som vurderes. 
Formålet med denne undersøkelsen var to-delt: 

1) Å framskaffe empiriske data om folks informasjon, holdninger og nytte av/betalingsvillighet for 
Nordsjøplanen, herunder: daværende og framtidig bruk av vannresipientene, hvilke vannkvalitets-
parametere og andre faktorer som virker inn på bruken og folks nytte av vannresipientene, hvilke 
resipienter hvor bedret vannkvalitet gir størst nytte. 

2) Å øke nøyaktigheten og anvendeligheten av betalingsvillighets-undersøkelser ved miljøpolitiske 
beslutninger, ved å kombinere den empiriske undersøkelsen (punkt 1) med metodiske tester. 

 

Metode og materiale 

I denne undersøkelsen ble betinget verdsetting benyttet for å finne verdien av redusert vannforurensning i 
Nordsjøplan-området. Det ble lagt vekt på at både miljøgodet som skulle verdsettes, og betalingsmåten var 
konkret og nøyaktig beskrevet, slik at verdsettingsprosessen ble oppfattet som realistisk og meningsfylt. 
Miljøgodet som ble verdsatt, var relativt komplekst, og det ble lagt vekt på å presentere endringene ved hjelp av 
lett forståelige kart, plansjer og muntlig informasjon. Samtidig skulle informasjonen bygge på den beste, 
tilgjengelige vannfaglige kunnskapen. Betalingen ble forutsatt innkrevd i form av økte kloakkavgifter (altså i 
tillegg til dagens kloakkavgifter). Dette skulle være en realistisk betalingsmåte, og en betalingsmåte som folk er 
vant til. Begge disse forhold vil kunne øke sikkerheten av resultatene, og dermed styrke tilliten til og 
anvendeligheten av dem som grunnlag for beslutninger. Det var også viktig å teste metodiske forhold ved 
betalingsvillighets-undersøkelser. 
 
Det ble gjennomført to spørreundersøkelser, én landsomfattende og én i Østfold fylke. Begge ble gjennomført 
ved personlige intervjuer. Spørreskjemaene ble utarbeidet i samarbeid med daværende 
Miljøverndepartementet (nå: Klima- og miljødepartementet, KLD), Statens forurensningstilsyn (nå 
Miljødirektoratet) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 
 
Innledningsvis ble det stilt spørsmål om opptatthet av miljøvern, informert om overgjødslingsproblemer kontra 
andre vannforurensningsproblemer osv. Dette ble gjort både for å motivere respondentene til å besvare 
spørsmålene, og for å sette betalingsvilligheten for Nordsjøplanen inn i en større sammenheng. Deretter fulgte 
informasjon om Nordsjøplanen, dagens nivå på kloakkavgifter og påminnelse om respondentenes 
budsjettrestriksjon (dvs. begrensede inntekter og faste utgifter). 
 
I tillegg til betalingsvillighets-spørsmålene, ble de spurtes nåværende og framtidige fritidsbruk av vannresipienter 
(både ferskvann og saltvann) kartlagt, samt hvilke vannkvalitets-faktorer og andre forhold som påvirker bruk og 
nytte av vann-resipienter, og i hvilke resipienter overgjødslingsreduksjoner vil gi størst nytte. 
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5.2. Relevante resultater 

Nasjonal undersøkelse 

Den landsomfattende spørreundersøkelsen ble gjennomført i februar 1991 og omfattet 1228 tilfeldig utvalgte 
personer (over 15 år). Utvalget var representativt for den norske befolkning med hensyn til alder, kjønn, 
utdanning og inntekt. Respondentene i den nasjonale undersøkelsen var delt i fem ulike utvalg. Disse var 
forskjellige bare med hensyn til betalingsvillighetsspørsmålene. Kortet i figur 5.1. viser illustrasjonen av dagens 
nivå i vassdrage og kystområder i Nordsjøplanområdet. Mens kartet i figur 5.2 viser fremstilling av tilstand etter 
tiltak som gir 50% reduskjon i trilførsler av nitrogen og fosfor til vassdragene i området. Figur 5.3. viser hvordan 
de ulike vannkvalitetsklassene var illustrert. 

Figur 5.1. Kort som ble brukt i undersøkelsen for å vise dagens tilstand i vassdrag og kystområder i Nordsjøplanområdet. 
Kilde: Magnussen 1992. 
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Figur 5.2. Kort som ble brukt i undersøkelsen for å vise tilstand i vassdrag og kystområder i Nordsjøplanområdet ved 50 % 
reduksjon i tilførsler av nitrogen og fosfor. Kilde: Magnussen 1992. 
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Figur 5.3. Kort som ble brukt i undersøkelsen for å vise de ulike forurensningsklassene og hva de betyr for ulike 
økosystemtjenester (bruks- og ikke-bruksverdier). Kilde: Magnussen 1992. 

 

 
Ca. 3/4 av de spurte brukte ferskvanns- og/eller saltvannsområder i 1990. De fire vanligste aktivitetene både ved 
ferskvann og saltvann var bading og soling, båtturer, fritidsfiske og spaserturer/opphold ved fersk/saltvann. 
Gjennomsnittlig antall dager i 1990 ved ferskvann var 23 og ved saltvann 29. Ca. 1/5 av de spurte oppgav at de 
ville bruke ferskvann mer enn i dag hvis vannet ble renere (i gjennomsnitt 17 dager mer). Ca. 1/5 av de spurte 
oppgav at de ville bruke saltvann mer enn i dag (gjennomsnittlig 16 dager mer). Mønsteret var altså ganske likt 
for ferskvann og saltvann. Det var dessuten bare små forskjeller i aktivitetsmønster mellom folk i Nordsjøplan-
området og folk i resten av landet. 
 
Av de 1228 spurte svarte 38% at de var «aktive» eller «sterkt opptatt av miljøvern». 49% var «noe mindre opptatt 
av miljøvern», 11% var «lite opptatt av miljøvern» mens bare 2 % «synes man går for langt i miljøvern». I noen 
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utvalg skulle også respondentene prioritere innsats på samfunnsområder generelt og innen miljøvernområdet. 
Generelt ble miljøvern høyt prioritert, og forurensning var høyt prioritert innen miljøvernområdet igjen. 
 
I alle utvalg ble respondentene bedt om å oppgi hva de syntes det var viktigst å gjøre noe med av syv oppsatte 
vannkvalitets-faktorer. «Forsøpling og olje» og «Algevekst og gjengroing» ble prioritert høyest, med «Fiskedød» 
noe etter. «Bakterier» og «Uspiselig fisk og skjell» fulgte deretter, mens «Grumset vann» og «Lukt» ble ansett 
som minst viktig å gjøre noe med. En del respondenter syntes imidlertid at dette spørsmålet var vanskelig, slik at 
en skal tolke disse resultatene med en viss forsiktighet. 
 
Respondentene ble bedt om å oppgi hvilke tre av et utvalg av henholdsvis 11 vassdrag og 11 fjord- og 
kystområder de syntes det var viktigst å redusere overgjødslingen i. Av vassdragene ble Glommavassdraget, 
Haldenvassdraget og Gaulavassdraget høyest prioritert. Ved tilsvarende prioritering av kystområder ble 
Oslofjorden, Grenlandsfjorden og Hvaler/Single-Iddefjord-området høyest prioritert. 
 
Hoved(betalingsvillighets-)spørsmålet i denne undersøkelsen var maksimal betalingsvillighet for Nordsjøplanen 
(slik som beskrevet gjennom muntlig informasjon og framvisning av kart og plansjer). Alle de spurte, dvs. 1228 
personer, ble stilt dette spørsmålet. 97,5 % besvarte dette spørsmålet. Det tyder på at spørsmålet ble forstått og 
oppfattet som meningsfylt å svare på av respondentene. 
 
Gjennomsnittlig betalingsvillighet per husholdning og år totalt for alle utvalg var ca. kr 2100 (1992-kroner). 
Betalingsvilligheten var noe høyere i Nordsjøplanområdet enn i resten av landet. Det var betydelige forskjeller i 
gjennomsnittlig betalingsvillighet mellom de ulike utvalg. 
 
Omtrent en fjerdedel av de spurte oppgav at de ikke ville betale noe for Nordsjøplanen. Nesten halvparten av 
disse (44%) må regnes som ekte 0-svar, det vil si at de faktisk ikke hadde noen betalingsvillighet for 
Nordsjøplanen. Omtrent 15% var protestsvar, det vil si at disse respondentene kunne ha en viss betalingsvillighet 
for Nordsjøplanen, men protesterte mot spørsmålsstillingen. De resterende mente at andre burde betale (20%), 
de hadde ikke nok informasjon til å oppgi et beløp (6%), de oppgav andre grunner eller unnlot å svare på 
spørsmålet (15%). 
 
Bare ca. 1/5 av betalingsvilligheten i alle utvalg var begrunnet ut fra egen fritidsbruk av fersk- og saltvann, ca. 3/5 
var motivert ut fra at vannresipientene skal bevares for framtiden og 1/5 ut fra ønske om at Norge skal være et 
foregangsland på miljøområdet. 
 
Betalingsvilligheten hadde signifikant sammenheng med husholdningens inntekt, område (bor i Nordsjøplan-
området eller i resten av landet), utdanning og utvalg. Betalingsvilligheten for reduksjon av overgjødslingen i den 
resipienten som respondenten selv syntes det var viktigst å redusere overgjødslingen i var ca. kr 1500—2000 per 
husholdning og år, avhengig av nåværende forurensningssituasjon i resipienten. 
 

Lokal undersøkelse 

Den lokale undersøkelsen omfattet 200 personer. Den ble gjennomført i Østfold fylke, og var spesielt knyttet til 
de tre hovedvassdragene i Østfold; Glomma-, Halden- og Vansjø-Hobølvassdraget. Spørsmålene om bruk, 
vurdering av vannkvalitet etc. var hovedsakelig som i den landsomfattende undersøkelsen, men ble naturligvis 
mer knyttet til lokalområdet. Figuren nedenfor viser illustrasjonen som ble brukt for å vise dagens tilstand i de 
tre østfoldvassdragene. 
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Figur 5.4. Kort som ble brukt for å illustrere dagens tilstand i de tre østfoldvassdragene. Kilde: Magnussen 1992. 

 
 

Hovedsakelig var resultatene i Østfold i overensstemmelse med resultatene fra den nasjonale undersøkelsen når 
det gjaldt bruk av ferskvann/ saltvann, prioriteringer osv. I Østfoldundersøkelsen varierte også 
betalingsvilligheten betydelig med ulik tilnærmingsmåte i spørreskjemaene. Betalingsvilligheten for 
Nordsjøplanen ble bare innhentet fra 40 respondenter og var ca. kr 1980. For de tre vassdragene samlet var 
gjennomsnittlig betalingsvillighet oppgitt til ca. kr 1300— 1800 per husholdning og år. Tilsvarende tall separat 
for Haldenvassdraget var ca. kr 400—900, for Glommavassdraget ca. kr 700—900 og for Vansjø-Hobølvassdraget 
ca. kr 300—600. Vi må imidlertid huske på at disse resultatene er basert på svar fra relativt få personer. 
 
Både i den nasjonale og lokale undersøkelsen ble hovedvekten lagt på å verdsette nytten av 50% reduksjon i 
overgjødslingen. Uten nytte- og kostnadsberegninger for flere alternative utslippsreduksjoner, kan vi ikke si om 
det er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å velge 50% reduksjon. For å kunne si noe mer om hvilken 
utslippsreduksjon som er samfunnsøkonomisk mest lønnsom, ble 80 av de spurte i den lokale undersøkelsen 
bedt om å rangere tre alternativer for vannkvalitet og tilhørende kostnader i Nordsjøplanområdet: 
A) Dagens forurensningssituasjon — dagens kloakkavgifter 
B) 25% reduksjon i overgjødslingen — økt kloakkavgift: 400 kr/husholdning per år 
C) 50% reduksjon i overgjødslingen — økt kloakkavgift: 1000 kr/husholdning per år. 
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Alternativ C ble foretrukket, tett fulgt av alternativ B og med A på klar siste plass. Av disse tre 
utslippsreduksjonene synes 50% reduksjon (dvs. reduksjoner som i Nordsjøplanen) å være mest lønnsomt. 
Imidlertid kan vi ikke utelukke at større utslippsreduksjoner kan være enda mer lønnsomme. 
 

5.3. Diskusjon og konklusjon 
Totalt for alle utvalg var gjennomsnittlig betalingsvillighet for Nordsjøplanen ca. kr 2100 per husholdning og år. 
Betalingen var uttrykt som tillegg til dagens (i 1990) kloakkavgifter. Kostnadene ved tiltak for å halvere utslippene 
ble i undersøkelsen forutsatt dekket av kloakkavgiftene. Dette kan ha ført til at noen respondenter bare har 
oppgitt den delen av betalingsvilligheten som de mente skulle dekkes gjennom kloakkavgiftene, ikke 
betalingsvillighet for tiltak i andre sektorer (landbruk og industri). I så fall vil nytten av Nordsjøplanen være større 
enn det som framkommer. Informasjon, kartmateriell etc. skulle imidlertid forhindre en slik misforståelse. Det 
var ikke ekstreme verdier som påvirket resultatene i betydelig grad, og det tyder på at scenariet ble oppfattet 
som realistisk av respondentene. 
 
Betalingsvilligheten for Nordsjøplanen var størst blant folk som bor i Nordsjøplan-området, men den var også 
betydelig for folk i resten av landet. For innbyggerne i Nordsjøplan-området knyttet størsteparten av 
betalingsvilligheten seg til den lokale resipienten de syntes det var viktigst å redusere overgjødslingen i. For folk 
utenfor Nordsjøplan-området var betalingsvilligheten i større grad knyttet til Nordsjøplanen som helhet. 
 
Denne undersøkelsen ble lagt opp for å ta hensyn til metodiske forhold for derved å komme fram til sikrere 
empiriske resultater. Den skulle ikke bare gi et «punkt-estimat» for betalingsvilligheten, men også si noe om 
usikkerheten i resultatene. Betalingsvilligheten varierte betydelig mellom ulike utvalg. Den var avhengig av om 
godet vi var interessert i ble behandlet for seg, eller om vi startet med et mer omfattende gode. 
 
Vi fant at betalingsvilligheten for to omfattende «pakker» av miljø- og forurensningstiltak var signifikant (på 5%-
nivå) større enn betalingsvilligheten for Nordsjøplanen når betalingsvilligheten for disse ulike godene ble 
innhentet i første betalingsvillighets-spørsmål. 
 
I noen utvalg ble respondentene bedt om å oppgi betalingsvillighet for større pakker av miljøgoder (en 
«forurensningspakke» og en mer omfattende «miljøpakke») før de skulle oppgi betalingsvillighet for 
Nordsjøplanen. Dette ble gjort for å møte kritikken om at for mye av folks totale betalingsvillighet for miljøgoder 
fokuseres på det ene godet en spør om betalingsvilligheten for i en betalingsvillighetsundersøkelse. Den klare 
forskjellen som ble observert mellom betalingsvillighet for Nordsjøplanen i ulike utvalg, der betalingsvillighet for 
Nordsjøplanen ble oppgitt direkte (1-skritt-verdsetting), etter verdsetting av en pakke av 4 forurensningstiltak 
(2-skritt-verdsetting) og etter verdsetting av henholdsvis en pakke av 4 miljøtiltak og en pakke av 4 
forurensningstiltak (3-skritt-verdsetting) kan tyde på en viss «fokuseringseffekt» i betalingsvillighets-
undersøkelser hvis oppmerksomheten fra starten konsentreres om det ene godet en «egentlig» er interessert i. 
Økonomisk teori tilsier at betalingsvilligheten for Nordsjøplanen er mindre når den verdsettes som en del av en 
større pakke av goder på grunn av inntekts- og substitusjonseffekter, men den sier ikke noe om hvor store disse 
effektene er, og dermed hvor mye betalingsvilligheten kan ventes å synke. Betalingsvilligheten for Nordsjøplanen 
i disse utvalgene sank fra ca. kr 1900 per husholdning og år ved 1-skrittverdsetting, til ca. kr 1100 i 2-
skrittverdsetting og kr 600 i 3-skritt-verdsetting. Pakken i 3-skritt-verdsettingen var imidlertid svært omfattende, 
antagelig var mer inkludert i den enn det respondentene vil få av miljøforbedringer og kostnader den nærmeste 
tiden. 2-skritt-verdsettingen gav derfor trolig en bedre tilnærming til betalingsvilligheten for Nordsjøplanen. 
 
Selv om vi tror denne 2-og 3-skrittverdsettingen kan gi realistiske anslag for betalingsvilligheten, må en være klar 
over at dette er en relativt lite prøvd prosedyre som det derfor er knyttet en del usikkerhet til. 
Betalingsvilligheten for de omfattende pakkene av 4 miljø- og forurensningstiltak var ca. 3000-3500 
kr/år/husholdning. Dette kan synes lavt, og det kan skyldes at disse godene ikke ble beskrevet i detalj før 
verdsettingen slik det ble gjort for Nordsjøplanen. Dette kan være med på å «trekke ned» betalingsvilligheten 
for Nordsjøplanen når denne oppgis som en del av betalingsvilligheten for de mer omfattende pakkene av 
miljøgoder. 
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Ut fra diskusjonen over vil vi si at et realistisk anslag for gjennomsnittlig betalingsvillighet for Nordsjøplanen er 
ca. 1000—2000 1992-kr per husholdning og år på landsbasis. Med 1,77 millioner husholdninger i landet (da 
undersøkelsen ble gjennomført) betyr det at den norske befolknings totale betalingsvillighet for å få de 
vannkvalitetsforbedringene som Nordsjøplanen medførte ble beregnet til ca. 1,8—3,5 milliarder kroner per år. 
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6. Vedlegg C: Kort med attributter fra Immerzel (2021) 

Figur 6.1. Eksempel på kort som viser attributter som ble verdsatt i Immerzel (2021). 
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