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Baggrund

 Eurostat har udviklet en metode til at omregne importens og 

eksportens ressourcetræk for EU-landene og EU28

 Forbrugsbaseret opgørelse

 Forsøger at svare på spørgsmålet:

Hvor mange ressourcer, der bliver indvundet fra både den 

indenlandske og den udenlandske natur for at kunne 

producere/forbruge de varer og tjenester, som anvendes i den 

indenlandske økonomi? 
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Baggrund

 Tre hovedmetoder for beregning af ressourcefodaftryk 

 Input-output metoder (top-down)

- Multiregionale IO

 Metoder baseret på koefficienter (bottom-up)

- Life Cycle Inventories (LCI)  

 Hybride metoder

- EUROSTATs RME model 
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Hvad er råstofækvivalent og ressourcefodaftryk?

 Råstofækvivalent 
 Mængden af råstoffer, der globalt set er nødvendig for at kunne producere en 

vare eller en tjeneste

 Råstofækvivalenterne for et produkt angiver hvor mange råstoffer, der skal 
indvindes fra naturen gennem hele produktionsprocessen for at kunne levere 
produktet, uanset hvilket land råstofferne er indvundet i

 Ressourcefodaftryk på landeniveau
 Udtrykker den globale råstofindvinding, der er nødvendig for at imødekomme 

den indenlandske endelige anvendelse i form af privat og offentligt forbrug 
samt investeringer mv., men eksklusive eksportens råstofækvivalent

 Den indenlandske anvendelses råstofækvivalent

Indenlandsk indvinding af råstoffer plus

Importens råstofækvivalent minus

Eksportens råstofækvivalent
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EUROSTATs RME model

 Input-output (IO) med input fra livscyklusanalyser 

 Producerer omregningsfaktorer, der omsætter data for produkternes 

monetære værdi eller faktiske vægt til råstofækvivalenter

 Omregningsfaktorerne repræsenterer det kumulative råstofforbrug 

per enhed af et produkt, som er produceret med den 

EU-gennemsnitlige teknologi, dog justeret for en række produkter

 To forskellige sæt omregningsfaktorer for EU28s import og eksport, 

og det er disse værdier, som også er anvendt i den danske model
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Danmarks Statistiks RME model

 Eurostats omregningsfaktorer for import og eksport i kombination 

med hybride landespecifikke import- og eksportvektorer 

 Beregningerne bliver justeret til at kunne tage nogle landespecifikke 

forskelle i produktionsteknologierne i betragtning  

 Genbrugsgrad af metaller 

 Energikilder til elproduktion

 Bunkring i udlandet   
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Simplificeret skematisk overblik over RME-beregningerne
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Årspecifikke matricer 
med råstofækvivalenter 
for  51 råstoftyper og 
182 produktgrupper

Import og eskport i 
monætere og fysiske 
enheder for 182 
produktgrupper

Energibalance og elmiks 
for import og eksport af 
energivarer

Materialestrømsregnskab
(EW-MFA) for 51 
råstoftyper

EU RME models
omregninsfaktorer for import 
og eksport:
182 productgrupper og  
51 råstoftyper

Hybride import og 
eksport vectorer for 
182 produktgrupper

Justering af tallene  

Råstofækvivalenter for 
182 produktgrupper og 
51 råstoftyper
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Resultater

Den samlede danske imports 

råstofækvivalent kan fordeles på tre 

underkomponenter: importens faktiske 

vægt og det såkaldte indirekte 

råstofindhold for både varer og tjenester
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Dansk imports råstofækvivalent. 2016

Samlet råstofækvivalent:  154 mio. tons RME 

Faktisk import:   63 mio. tons

Indirekte vareimport:    70 mio. tons RME

Indirekte tjenesteimport:    21 mio. tons RME



Dansk imports råstofækvivalent fordelt på importerede 
produkter og bagvedliggende råstoffer. 2016
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Udvalgte importprodukters faktiske vægt og råstofækvivalent 
i alt og per faktisk vægt, 2016
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Dansk eksports råstofækvivalent. 2016
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Dansk eksports råstofækvivalent. 2016EKSPORT

Samlet råstofækvivalent:  141 mio. tons RME 

Faktisk eksport:   38 mio. tons

Indirekte vareeksport:    67 mio. tons RME

Indirekte tjenesteeksport:    35 mio. tons RME

IMPORT

Samlet råstofækvivalent:  154 mio. tons RME 

Faktisk import:   63 mio. tons

Indirekte vareimport:    70 mio. tons RME

Indirekte tjenesteimport:    21 mio. tons RME



Dansk eksports råstofækvivalent fordelt på eksporterede 
produkter og bagvedliggende råstoffer. 2016
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Udvalgte eksportprodukters faktiske vægt og 
råstofækvivalent i alt og per faktisk vægt, 2016
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Sand og grus 
(57,1 mio. tons eller 

43 pct. af RMC)

Indenlandsk anvendelses råstofækvivalent, RMC, for Danmark



Indenlandsk anvendelses råstofækvivalent, RMC, for 
Danmark og EU28. 2016
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Bilimportens ressourcefodaftryk
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