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3. februar 2020 

SRS 

Nationalregnskab 

Referat: Møde i Kontaktudvalget for miljøøkonomiske stati-
stikker og regnskaber (KMØRS) 

 

16. januar 2020 kl. 14.00 i Danmarks Statistik 

 

Deltagere: Camilla Rosenhagen (Danske Regioner), Simon Pommerencke 

(Miljø- og Fødevareministeriet), Jane Rusbjerg (Energistyrelsen), Michael Sø-

gaard Jørgensen (Aalborg Universitet, Institut for Planlægning), Søren Bøye Ol-

sen og Jette Bredahl (IFRO (KU)), Jens Sand Kirk (DREAM/GrønREFORM), 

Finn Christensen (Landbrug og fødevarer), Ellen Nissen Lindholt (Miljøstyrel-

sen), Jacek Przybyszewski (Erhvervsstyrelsen)  - samt fra Danmarks Statistik: 

Kirsten Balling, Ingeborg Vind, Ole Olsen, Emil Urhammer, Claus Werner An-

dersen, Troels Pade, Bogomil Iliev, Sara Svantesson (ref.) 

 

1. Velkommen og meddelelser 

Afdelingsdirektør for Økonomisk statistik Kirsten Balling bød velkom-

men og deltagerne præsenterede sig. 

 

2. Status på det grønne nationalregnskab 

 

Ingeborg Vind præsenterede status på Danmarks Statistiks arbejde med 

det grønne nationalregnskab, herunder grundmoduler, produkter og 

status vedrørende finansiering. Se slides. DST arbejder også for at data 

fra det grønne nationalregnskab så vidt muligt bliver brugt til indikatorer 

og nøgletal i DSTs arbejde med Verdensmålene.  

 

Camilla Rosenhagen spurgte til om DST er blevet inddraget i forbindelse 

med forhandling af den ny klimalov. DST: Vi er endnu ikke blevet ind-

draget, men håber at kunne bidrage når klimalovens målsætninger skal 

gøres mere konkrete og målbare i løbet at 2020. Samtidig forbereder vi 

os også på en dialog med bl.a. Finansministeriet om finansiering af da-

tagrundlaget til de grønne regnemodeller, jf. forståelsespapiret ml. rege-

ringen og støttepartierne. 

 

Jette Bredahl spurgte til forbrugsbaserede emissionsopgørelser – og 

hvor langt DST og andre statistikbureauer er med at opstille sådanne. 

DST: Vi har kendskab til at statistikbureauer arbejder med forbrugsba-

serede emissionsopgørelser. Fx svenskerne (Statistiska Centralbyrån) 

udgiver denne statistik. Jens Sand Kirk supplerede med at Center for Re-

gional og Turismeforskning, CRT, har en forbrugsbaseret model for fod-

aftryksberegning som er baseret på Input-Output. Blandt andet Region 

Syddanmark bruger denne. 

 

Ellen Lindholt Nissen udtrykte interesse for det kommende projekt om 

plastikstrømme i Danmark. Miljøstyrelsen offentliggør en emballagesta-

tistik for plastikemballager. DST: Projektet er en del af de detaljerede 

materialestrømme, og det dækker i princippet al plastik, ikke kun embal-

lager. MST emballagestatistik vil indgå i baggrundsdata for projektet. 
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3. Præsentation af DST Analysen ”Hvordan påvirker vores for-

brug verdens ressourcer?” 

 

Bogomil Iliev præsenterede metode og resultater fra en ny analyse om 

materialefodaftryk. Se slides.  

 

DST Analysen findes tilgængelig på dst.dk, her.  

 

4. Præsentation af arbejdet med GrønREFORM-modellen og 

brugen af grønt nationalregnskab i den forbindelse 

 

Jens Sand Kirk fra DREAM/GrønREFORM præsenterede status på ud-

viklingen af en miljøøkonomisk model for dansk økonomi GrønRE-

FORM. Især i forbindelse med opdeling på underbrancher er der behov 

for data fra DST/Grønt nationalregnskab. Se slides. 

 

Der var stor interesse for projektet. Det blev påpeget at gennemsigtighed 

i modellens antagelser er vigtigt, ligesom forskellige organisationers mu-

ligheder for inddragelse inden for relevante områder. Jens Sand Kirk re-

degjorde for nogle af de overvejelser som gruppen arbejder med, herun-

der fokus på tilgængelighed, gennemsigtighed og inddragelse via en 

kommende hjemmeside/portal. 

 

Jette Bredahl spurgte ind til beslutninger om detaljeringsgrad i forskel-

lige dele af modellen – er der truffet generelle beslutninger i hele model-

len, eller er det tilgængelighed af data som er afgørende for detaljerings-

grad på forskellige områder? Jens Sand Kirk: Der er mange overvejelser, 

herunder blandt andet policyrelevans og hvilken detaljegrad, som data 

tillader.  

 

5. Næste møde – tematisk KMØRS i 2020? Medlemmernes 

ideer/bidrag til temaer 

 

Næste ordinære møde i KMØRS bliver et tematisk møde om cirka et 

halvt år.  

 

Ideer til temaer:  

 

 Forbrugsbaserede opgørelser, herunder emissioner, og de overvejel-

ser og erfaringer der er på området. 

 Biodiversitet, habitat og natur, med fokus på landanvendelse. 

 Tema omkring opfølgning af initiativer i Klimahandleplanen, hvor-

dan kan det måles?  

 

6. Evt. 

 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=34687

