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11. september 2017 
INV 
Nationalregnskab 

Referat: 8. møde i Kontaktudvalget for miljøøkonomiske 
statistikker og regnskaber (KMØRS) 

 

4. september kl 14 i Danmarks Statistik 

 

Deltagere: Klaus Rasmussen (DI), Peter Rank (Danske Regioner), Frits Møller 
Andersen (DTU), Stine Nynne Larsen (Erhvervsstyrelsen), Ellen Nielsen (Mil-
jøstyrelsen), Ulf Bjerre (Landbrugsstyrelsen), Peter Birch Sørensen (KU), Per-
nille Karlog (Naturstyrelsen) - samt fra Danmarks Statistik: Kirsten Balling, 
Peter Vig Jensen, Maria Nilsson, Ole Olsen, Steen Dahl Pedersen, Ole Gravgård 
Pedersen, Thomas Olsen, Vibe Busk Larsen, Leif Hoffmann, Ingeborg Vind 
(ref.) 
 

1. Velkommen, v/ Kirsten Balling, Danmarks Statistik 

 
2. Meddelelser 

a. Status på projekt Grønt NR 2015-17 v/Thomas Olsen 

 
Siden seneste KMØRS (20/1) er udkommet både nye moduler og nye tal i alle-
rede etablerede moduler: 

• Ny statistik om arealdækket 2016 (6. februar) 
• Energiregnskab 2015, revideret (23. februar) 
• Ny statistik om arealanvendelsen 2016 (16. maj) 
• Hurtigere energiregnskab 2016 (16. juni) 
• Grønne afgifter og miljøstøtte 2016 (27. juni) 
• Affaldsregnskab 2015 (16. august) 

På formidlingsfronten kan bl.a. nævnes at vi har afholdt flere ’road shows’ 
(Landbrug og Fødevarer, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt IDA og 
Grønne netværk) og at vores store publikation ’Grønt Nationalregnskab 2014-
2015’ udkom 15. marts. Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og Danmarks 
Statistik inviterede til arrangement i Folketinget d. 26. april om det grønne 
nationalregnskab, med indlæg fra Miljø- og Fødevareudvalgets formand, Pia 
Adelsteen, rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, naturordfører for Venstre Anni 
Matthiesen, fhv. adm. direktør, DONG Energy Anders Eldrup og professor Pe-
ter Birch Sørensen. På folkemødet havde DST et event d. 15. juni om cirkulær 
økonomi med overskriften ’Er cirkulær økonomi fornuft eller følelse?’ med de-
bat mellem formand for Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi 
Flemming Besenbacher, Jette Bredahl fra Klimarådet, Ida Auken fra de Radi-
kale og Martin Ågerup fra CEPOS. 
 
Planen for resten af projektperioden er færdigudvikling af nye moduler. Det 
drejer sig om skovregnskab, fiskeregnskab, samt regnskab for olie og gasreser-
ver (værdier). Samtidig kommer der i sidste halvdel af året opdateringer af ud-
slipsregnskab, grønne varer og tjenester, vand- og spildevandsregnskab, over-
ordnet materialestrømsregnskab – samt resultater fra arbejdet med den detal-
jerede materialestrømsopgørelse. Projektet afrundes med en opdateret udgave 
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af publikationen. Den vil blive på engelsk og være klar til offentliggørelse i 1. 
kvt. 2018. 

 
b. Grønt nationalregnskab efter 2017 – udsigter pt. 

v/Kirsten Balling 

 
Det grønne nationalregnskab er desværre ikke på regeringens finanslovsfor-
slag. Vi har dog stadig håb om at finde midler til at fortsætte i hvert fald nogle 
dele, bl.a. er der muligheder ifm. finansiering til anbefalinger fra Advisory 
Board for Cirkulær Økonomi, samt forskningsmidler. Men det er meget usik-
kert pt. hvilke og hvor mange dele af det grønne nationalregnskab der kan fort-
sættes i 2018. Det eneste der ligger fast er at de moduler som er omfattet af 
lovkrav (indberetningspligt til Eurostat) vil blive videreført, via DST’s eget bud-
get. Det er utrolig ærgerligt hvis det opbyggede regnskab ikke kan videreføres, 
også set i lyset af den meget positive modtagelse det har fået, bl.a. på høringen i 
Folketinget i april. Hvis vi er nødt til at lukke det ned vil vigtige kompetencer 
mistes, og det vil blive næsten som at starte forfra hvis man om et par år beslut-
ter at finansiere det igen. Så alle gode ideer og hjælp til finansiering er velkom-
ne. 
På spørgsmål om hvilke konsekvenser for afslutningen på projektet det har at 
den videre finansiering er usikker svarede Kirsten Balling at vi færdiggør pro-
jektet med alle modulerne som planlagt. Ift. prioriteringen undervejs har det 
især haft den konsekvens at der ikke er investeret i at opbygge egentlige drifts-
it-systemer til modulerne. 

 

c. Forskningsprojekt Grønt BNP, status v/Peter Birch 

Sørensen 

 
Peter Birch Sørensen fortalte om nystartet forskningsprojekt, der vil beregne 
den danske naturkapital og opstille tidsserier for det grønne nettonationalpro-
dukt. Desuden om et beslægtet projekt der vil opstille en miljøøkonomisk mo-
del for dansk økonomi med udgangspunkt i REFORM-modellen. Begge projek-
ter anvender data fra bl.a. det grønne nationalregnskab. Projekterne er finan-
sieret af KR-fonden og Carlsberg Fondet.  
Se også slides fra dette punkt.     
 

3. Korte præsentationer af resultater siden sidst og kommende 

offentliggørelser 

 
Der var stor interesse for det detaljerede materialestrømsregnskab, som er et 
produkt som ingen andre lande endnu har på dette detaljerede niveau. Opstil-
lingen har krævet mange ressourcer og har strakt sig over en lang periode. Før 
arbejdet gik i gang vidste vi ikke om det kunne lade sig gøre at opstille et sådant 
regnskab, men det har vist sig at være muligt. Der er pt. ingen midler til at fort-
sætte dette arbejde i sin helhed. Aktuelt vil den del af regnskabet, der vedrører 
tekstiler dog blive opdateret i forbindelse med et projekt fionansieret af MIljø-
styrelsen. 
 
Klaus Rasmussen spurgte til mulighederne for at knytte værdier til de tal, der 
offentliggøres i det overordnede materialestrømsregnskab – i mængder over-
skygger grus og sand det hele, men der knytter sig især interesse til de mere 
værdifulde materialer, som ikke fylder så meget vægtmæssigt. Dette vil umid-
delbart kunne lade sig gøre for så vidt angår import- og eksportdata. 
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Se slides om industriens energiforbrug, detaljeret branchefordelt materiale-
strømsregnskab, skovregnskab og fiskeregnskab. 
 

4. Eventuelt 

 
Intet særskilt. 
 
 
Næste møde bliver i januar 2018. 

 
  


