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Præsentation for Danmarks
Statistiks kontaktudvalg for 
miljøøkonomiske statistikker
og regnskaber den 4/9 2017

Professor Peter Birch Sørensen
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

Et forskningsprojekt
om Danmarks
grønne BNP

Formål med projektet

• Opstilling af et regnskab for udviklingen i Danmarks 
naturkapital (i fysiske mængder og i værdier)

• Anvendelse af regnskabet for naturkapitalen til 
estimation af en tidsserie for udviklingen i Danmarks 
grønne nettonationalprodukt (GNNP)
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Partnere i projektet

• Danmarks Statistik, Det grønne nationalregnskab

• Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

• Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Projektet støttes af en bevilling fra KR Fonden
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Hvordan beregner vi det grønne 
nettonationalprodukt?

• Udgangspunktet er det traditionelle BNP og dermed 
det traditionelle nationalregnskab

• Derefter foretages en række korrektioner for 
miljøeffekter som fx

• Værdien af ændringer i beholdningerne af udtømmelige ressourcer

• Værdien af ændringer i beholdningerne af fornybare ressourcer

• Omkostningerne ved forskellige typer af forurening

• Værdien af forbrug af miljøgoder, som ikke omsættes i markedet

• NB: Alle disse korrektioner kræver data for de fysiske 
beholdninger og strømme af naturressourcer, 
udledninger af forurenende stoffer m.m. 
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Sammenhængen mellem”ægte opsparing”
og det grønne nettonationalprodukt

• Den ægte opsparing (som opgjort af DMØR) 
inkluderer ændringen i naturkapitalen

• Groft sagt gælder, at

GNNP = BNP-afskrivninger + værdi af forbrug af ikke-
markedsomsatte miljøgoder + tilvækst i naturkapital

• Konsistens kræver i princippet, at forbruget af hvert 
enkelt miljøgode modsvares af en tilsvarende 
komponent i naturkapitalen, dvs. forbrug af miljøgode 
X = afkast af naturkapital af type X 
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Afgrænsningsproblemet

• Hvilke typer af miljøgoder/tjenester og tilhørende 
typer af naturkapital skal indgå i det grønne regnskab?

• Vigtigt at inkludere miljøgoder/naturkapital, hvortil 
der knytter sig internationale forpligtelser og/eller 
vigtige nationale målsætninger

• Forskningsfronten i det internationale arbejde med 
grønne nationalregnskaber: økosystemtjenester og 
den dertil hørende naturkapital

05/09/2017 6



05/09/2017

4

Et beslægtet projekt: Udvikling af en 
miljøøkonomisk model for dansk økonomi

Formål: Udvikling af et analyseredskab, der kan bruges 
til en sammenhængende og konsistent vurdering af

• Miljøeffekter af den økonomiske politik

• Samfundsøkonomiske effekter af miljø-, energi- og 
klimapolitik

Projektet støttes af Carlsberg Fondet og KR Fonden
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Projektet om en miljøøkonomisk
model for dansk økonomi

• Udgangspunkt: REFORM-modellen som også danner 
udgangspunkt for Finansministeriets arbejde med en ny model for 
dansk økonomi

• Modellen skal bl.a. udbygges med en mere detaljeret beskrivelse af

• Energisektoren

• Transportsektoren

• Landbruget

• Affaldssektoren

• Emissionskoefficienter for alle væsentlige forurenende stoffer

• Samarbejdspartnere: Finansministeriet, Miljø- og 
Fødevareministeriet, Danmarks Statistik (Det grønne 
nationalregnskab), De Økonomiske Råd, Klimarådet
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Supplerende materiale
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Hvordan værdisætter vi miljøgoder?

To mulige tilgange:

• Måling af befolkningens villighed til at betale for 
miljøgoder
• Afslørede preferencer (husprismetoden, 
rejseomkostningsmetoden, afholdelse af afværgeomkostninger 
m.m.)

• Spørgeundersøgelser

• Måling af (marginale) omkostninger ved opfyldelse af 
(politisk) givne miljømålsætninger

• NB: Hvis miljøpolitikken er ”optimal”, vil de to metoder 
give samme resultat
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Samspillet mellem økonomi og miljø
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