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Indledning 
Det er efterhånden veldokumenteret at klimaet ændrer sig, og med det vil også den geografiske 
udbredelse af arter og økosystemer påvirkes. Blandt andet ved man, at mange fuglearter har ændret 
udbredelse som en sandsynlig reaktion på klimaændringer. I Danmark kan det resultere i, at kendte og 
naturligt hjemmehørende fuglearter vil enten uddø eller udvandre til vore nabolande, mens andre, nye 
fuglearter, vil kunne indvandre og blive permanente arter i Danmark. Denne potentielle ændring i 
artssammensætningen giver nye udfordringer for naturbeskyttelsespolitikken, ikke mindst fordi denne 
i nogen grad hviler på støtte fra den almindelige borges opfattelse og præferencer for naturen. 
Nærværende studie fokuserer netop på befolkningens præferencer for en fremtidig ændring af 
sammensætningen fuglearter i Danmark. Præferencer og betalingsvillighed afdækkes under 
hensyntagen til arternes nuværende status såvel i Danmark som i resten af Europa.   
 
Metode 
Ud over de mere håndgribelige brugsværdier ved vi erfaringsvis, at biodiversitets relaterede 
værdisætningsspørgsmål også indeholder ikke ubetydelige mængder af eksistens- og testamentariske 
værdier. Vi anvender derfor et værdisætningsinstrument kaldet Choice Experiment (CE), hvor 
respondenten vælger sit foretrukne naturbeskyttelsesalternativ blandt en række alternativer, givet 
ændringer af forskellige arters udbredelse. Et eksempel herpå kan ses af Figur 1. Udover at kunne 
opfange såvel brugs- som ikkebrugs-værdier udmærker metoden sig således ved også at kunne give en 
relativ rangordning af de målte elementer. CE er baseret på Random Utility Theory hvor data 
analyseres efter en model der beskriver en observeret del (det foretagne valg af alternativer) og en 
deterministisk del som i sagens natur er uobserveret.  Data er indsamlet i januar 2011 vha. af et 
internet baseret spørgeskema og består af svar fra i alt 836 respondenter. For at undgå misforståelser 
blev forskellen mellem indvandrende og invasive arter understreget i skemaet. 
 
Resultater 
Analysens hovedresultater fremgår af tabel 1 og viser et generelt billede af, at respondenter 
foretrækker mangfoldige populationer frem fåtallige og hellere vil hjælpe arter med faldende 
populationer i Europa frem for arter der er stabile. Det er dog interessant, at dette mønster ikke gælder 
for de arter, der potentielt kan indvandre til Danmark. Her findes der ingen betalingsvilje for en 
mangfoldig bestand i Danmark af arter der allerede har en stabil bestand i Europa, og kun en lille, 
relativt set, betalingsvilje for at få en fåtallig bestand. For arter med en faldende bestand i Europa er 
der en stor betalingsvilje, og størst for en fåtallig bestand sammenlignet med en mangfoldig bestand. 
 
Nærværende undersøgelse tegner således et rimelig klart billede af, at man fra et værdimæssigt 
perspektiv af naturen ikke uden videre kan erstatte en hjemmehørende art med en indvandrende. Dette 
resultat er vigtigt i national sammenhæng, hvor det indikerer at naturbeskyttelsesinitiativer i Danmark 
bør fokusere på arter der er naturligt hjemmehørende i den danske natur. Også på en global skala har 
resultatet konsekvenser, idet en overordnet in-situ beskyttelse af biodiversitet kan være mere efficient 
frem for globalt koordinerede beskyttelstiltag. 
 



 
 
 
 
 
Tabel 1. Hovedresultater estimeret vha. conditional logit 

 
Variabel 

Nyttevægt 
 

Standard 
Error 

Signifikans-
niveau 

Betalings-
vilje i DKK  

95 % 
KI 

 Pris -0.0010 0.00005 0.000 N/A N/A 
 Alternative Specifik Konstant -0.2691 0.05653 0.000 -261 -358;-163 

Arten er Stabil i Europa, 
Bevaret som mangfoldige i DK 0.7279 0.05069 0.000 705 576;834 
Arten er Stabil i Europa, 
Bevaret som fåtallig  i DK 0.5452 0.05588 0.000 528 410;646 
Arten er Faldende i Europa, 
Bevaret som mangfoldige i DK 1.1747 0.05306 0.000 1138 990;1285 

 
 
Gruppe af 
hjemmehørende 
fuglearter i 
Danmark 
 Arten er Faldende i Europa, 

Bevaret som fåtallig  i DK 0.7476 0.05488 0.000 724 597;851 
Arten er Stabil i Europa, 
Bevaret som mangfoldige i DK -0.0528 0.08450 0.532 -51 -212;109 
Arten er Stabil i Europa, 
Bevaret som fåtallig  i DK 0.2473 0.08731 0.005 239 71;408 
Arten er Faldende i Europa, 
Bevaret som mangfoldige i DK 0.4680 0.08343 0.000 453 301;605 

 
 
Gruppe af mulige 
nye fuglearter i 
Danmark  

Arten er Faldende i Europa, 
Bevaret som fåtallig  i DK 0.8723 0.07772 0.000 845 684;1005 

  
 
 
Figur 1: Eksempel på choiceset 

 


