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20. januar 2022 

INV 

Nationalregnskab 

Møde i Kontaktudvalget for 
Miljøøkonomiske regnskaber og 
statistikker (KMØRS) 

20. januar 2022 kl. 13-15, via zoom 

 

Deltagere: i alt 39, interne og eksterne – liste over tilmeldte deltagere i bilag 

 

Referat 

 

1) Velkommen 

 

Afdelingsdirektør Kirsten Balling bød velkommen, særligt til de mange nye 

medlemmer af udvalget. Hun understregede at udvalget er åbent for alle 

interesserede, så de som ikke står på den faste postliste er meget velkomne til at 

komme på den og dermed deltage i kommende møder. I så fald – kontakt udvalgets 

sekretær Sara Svantesson på srs@dst.dk 

 

2) Kort nyt – siden sidst og planer for 2022 

 

Ingeborg Vind (ledende chefkonsulent, Grønt Nationalregnskab & IO) præsenterede 

udvalgte resultater og kommende initiativer. Se slides. 

 

Michael Søgaard Jørgensen (AAU) spurgte til mulighederne for at indarbejde 

oplysninger om produkters levetid, omfang af reparationer og andre typer dynamiske 

oplysninger i det detaljerede materialestrømsregnskab. Han har fået lavet et lille 

survey vedr. reparationsvaner mv., dette kunne måske tænkes større mhp. at kunne 

indarbejdes. Ole Gravgård Pedersen (DST, ansvarlig for materialestrømsregnskabet) 

svarede at der bestemt er potentialer i den retning, som vi gerne vil være med til at 

udforske. 

 

Rasmus Ejrnæs (AU) kommenterede arealregnskabet med et billede af en 

(naturfattig) statsejet skov i en nationalpark, til illustration af vanskelighederne ved 

at opgøre natur på basis af de oplysninger der pt. findes i arealregnskabet. 

 

3) Klimaaftrykket af det danske forbrug 

 

Peter Rørmose Jensen (DST) præsenterede metoden bag og resultater fra nylig DST 

Analyse om det danske forbrugs klimaaftryk (Se DST Analysen her). Se slides fra 

præsentationen. 

 

Flere spørgsmål efterfølgende drejede sig om opgørelsen af emissionerne i den 

import, som efterfølgende indgår i eksport – og dermed ikke er en del af det danske 

forbrugs klimaaftryk. Fx import af soya til danske grise, som siden eksporteres til 

udenlandsk forbrug – men det kan også være import af brændstof til danskopererede 

fragtskibe som eksporterer fragttjenester. Det vil være nyttigt at kunne skelne mellem 

emissioner som sker i Danmark (territorial opgørelse) og dem der sker i udlandet fra 

aktiviteter som er en del af dansk økonomi (residensprincip opgørelse) – et forslag 
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fra Jens Sand Kirk, GrønREFORM, var således om dette kunne indarbejdes i Sankey-

diagrammet fra analysen, så også denne dimension var med. 

Per definition er import til input i produktion til eksport ikke en del af det 

forbrugsbaserede klimaaftryk. Men Peter Rørmose Jensen gjorde opmærksom på at 

den statistikbanktabel som er udkommet i tilknytning til analysen også omfatter disse 

emissioner. Brugerne har således mulighed for selv at udforske denne dimension, i 

ganske stor detaljegrad.  

Kirsten Balling afrundede diskussionen med en opfordring til at brugerne kontakter 

os hvis der er brug for flere drøftelser af dette emne, som vi helt sikkert ikke er 

færdige om at drøfte. 

 

4) Kommende udvidelse af EU-forordningen om miljøregnskaber – nye 

indberetningskrav om miljøsubsidier, skovregnskab og økosystemregnskaber 

 

Ingeborg Vind gav et overblik over hvad der er i pipeline fra Eurostat. Særligt forslag 

om at gøre indberetning af økosystemtjenester til lovkrav påkalder sig 

opmærksomhed. DST har ikke megen erfaring med dette område pt., og vil få brug 

for at drøfte det med folk med større viden om feltet. I anden halvdel af 2022 vil der 

blive nedsat en udviklingsgruppe på dette område – KMØRS medlemmer vil 

naturligvis blive inviteret. 

 

Se også slides for dette punkt. 

 

5) Næste møde – bliver i august/september 2022, forhåbentlig fysisk 

6) Eventuelt: Intet 
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Tilmeldte til mødet 

 

Organisation Deltager 

IFRO - Københavns Universitet Mette Termansen 

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning Michael Søgaard Jørgensen 

Miljøministeriet Mathias Borritz Milfeldt 

Landbrugsstyrelsen Mads Gønge Hansen 

Danmarks Nationalbank Marcus Mølbak Ingholt 

Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs 

Energistyrelsen Jane Rusbjerg 

KL Nete Herskind 

Energistyrelsen, Center for systemanalyse Kristian Voss Olesen  

92-gruppen Troels Dam Christensen 

92-gruppen, Lokal Agenda 21 Kim Christiansen 

92-gruppen Dan Belusa 

CONCITO Torsten Hasforth 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
(Departementet) Anne Ohm 

Transportministeriet Jesper Borgen Sørensen 

GrønREFORM Jens Sand Kirk 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Vivian Kvist Johannsen 

Danmarks Naturfredningsforening Daniel Hauberg  

IFRO - Københavns Universitet Søren Bøye Olsen  

Danmarks Naturfredningsforening Mette Hoffgaard Ranfelt 

Danmarks Naturfredningsforening Jens la Cour 

Danmarks Naturfredningsforening Lasse Jesper Pedersen  

Dansk Energi Helena Sahlholdt Fuglsbjerg 

Dansk Energi Jonas Westphal Rasmussen 

Miljøstyrelsen Mikael Tind 

Miljøstyrelsen Trine Hveisel Djurhuus  

Miljøstyrelsen Stine Buhl-Hansen 

CRT Kathrine Lindeskov Johansen 

CRT Jacob Nørregård Rasmussen 

DØRS Rune Vølund  

DØRS Morten Mørbak  

DST Ingeborg Vind 

DST Peter Rørmose Jensen 

DST Kirsten Balling 

DST Claus Werner Andersen 

DST Sara Svantesson 

DST Jonas Foged Svendsen 

DST Leif Hoffmann 

DST Ole Olsen 

DST Birthe Moltrup-Nielsen 

DST/KU Bogomil Iliev 

DST Ole Gravgård Pedersen 
 


