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7. marts 2018 

INV 

Nationalregnskab 

Referat: 9. møde i Kontaktudvalget for miljøøkonomiske 
statistikker og regnskaber (KMØRS) 

 

5. marts kl 10 i Danmarks Statistik 

 

Deltagere: Peter Rank (Danske Regioner), Stine Nynne Larsen (Erhvervsstyrel-

sen), Thomas Bue Bjørner (DØRS), Tage Duer (Energistyrelsen), Nete Her-

skind (KL), Toke Radmer Lillethorup (MFVM), Peter Birch Sørensen (KU), 

Pernille Karlog (Naturstyrelsen) - samt fra Danmarks Statistik: Kirsten Balling, 

Peter Vig Jensen, Maria Nilsson, Ole Olsen, Ole Gravgård Pedersen, Claus 

Werner Andersen, Martin Lundø, Vibe Busk Larsen, Ingeborg Vind (ref.) 

 

1. Velkommen, v/ Kirsten Balling, Danmarks Statistik 

 

2. Præsentation af publikationen ’Green National Accounts for 

Denmark’ (udkom 28/2), v/ Ole Gravgård 

 

Ole Gravgård præsenterede den publikation som afslutter det treårige projekt 

med udvikling og udbygning af det grønne nationalregnskab. Publikationen er 

en opdateret og udvidet engelsksproget version af den publikation der kom på 

dansk i marts 2017. Publikation er tilgængelig på 

http://www.dst.dk/publ/GreenNatUK 

Se i øvrigt slides fra præsentationen vedlagt dette referat. 

 

3. Præcisionslandbrug: udvalgte resultater fra undersøgelse og 

planer for videreførelse v/ Martin Lundø 

 

Se slides fra præsentationen vedlagt. 

 

4. DST’s aktiviteter på det miljøøkonomiske område, efter ud-

løbet af bevilling til grønt nationalregnskab 2015-17 v/ Inge-

borg Vind 

 

Det grønne nationalregnskab kan ikke videreføres i sin fulde form inden for 

DST’s almindelige budget. En række af de moduler som er udviklet i projektpe-

rioden 2015-17 vil derfor blive parkeret hvis ikke det lykkes at få finansiering. 

Men samtidig arbejder DST også på at udvikle nye dele af det miljøøkonomiske, 

pt. som udviklingsarbejde medfinansieret af Eurostat – specielt er der fokus på 

området økosystemtjenester. Der foregår også nogle vigtige kvalitetsprojekter 

på energiområdet og på miljøbeskyttelse. 

 

Se slides fra dette informationspunkt vedlagt. 

 

5. Eventuelt 

 

Ole Olsen fortalte at dette års spørgeskemaundersøgelse vedr. produk-

tionen af grønne varer og tjenester ikke vil omfatte virksomheder in-

denfor bygge og anlæg. Virksomheder i denne branche har været med i 
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tidligere års spørgeskemaundersøgelser på dette område, men Dan-

marks Statistik har udviklet en ny metode til at estimere den grønne 

produktion vha. andre kilder, bl.a. information om brug af støtteord-

ninger og data fra den almindelige byggestatistik. Det er forventning at 

dette vil blive vel modtaget i byggevirksomhederne, som har fundet det 

meget vanskeligt at skulle indberette deres grønne produktion. 

 

 

Næste møde bliver i september 2018. 

 

  


