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30. januar 2017 

INV 

Nationalregnskab 

Referat: 7. møde i Kontaktudvalget for miljøøkonomiske 
statistikker og regnskaber (KMØRS) 

 

20. januar kl 13 i Danmarks Statistik 

 

Deltagere: Peter Rank (Danske Regioner), Eske Groes (KL), Karen Skriver 

Lauger (NaturErhvervstyrelsen), Peter Olsen (Økonomi- og Indenrigsministe-

riet), Frits Møller Andersen (DTU) - samt fra Danmarks Statistik: Kirsten Bal-

ling, Peter Vig Jensen, Thomas Bie, Ole Olsen, Steen Dahl Pedersen, Ole Grav-

gård Pedersen, Thomas Olsen, Leif Hoffmann, Ingeborg Vind (ref.) 

 

1. Velkommen, v/ Kirsten Balling, Danmarks Statistik 

 

2. Meddelelser 

 

a. DST har i 2016 indgået dataleveranceaftaler med Miljøstyrelsen 

(om affaldsdata) og med DCE (om emissionsdata). Aftalerne 

følger en fast skabelon. DST vil i 2017 arbejde for at få lavet lig-

nende aftaler med øvrige institutioner som leverer data til de 

miljøøkonomiske statistikker og regnskaber – og i øvrigt til an-

dre statistikker. 

b. DST lancerede på seneste KMØRS et tilbud om at komme ud til 

interesserede institutioner med et ’roadshow’ om det grønne 

nationalregnskab, for at udbrede kendskabet og anvendelsen af 

det. Foreløbig har 3 institutioner (MFVM, Landbrug & Fødeva-

rer og Energistyrelsen) taget i mod dette tilbud, og har givet po-

sitive tilbagemeldinger. Formatet er fleksibelt og indholdet til-

passet i et vist omfang til særlige interesseområder, varigheden 

normalt 1-2 timer. Tilbuddet er stadig åbent, interesserede kan 

kontakte Thomas Olsen (tol@dst.dk). 

c. DST arbejder i første halvdel af 2017 målrettet på at promovere 

det grønne nationalregnskab på flere måder – ikke mindst fordi 

den nuværende bevilling udløber med årets udgang. Fortsættel-

sen af det grønne nationalregnskab efter 2017 forudsætter der-

for ny finansiering. Konkret arbejdet der på et arrangement i 

Folketinget, samt på en event ved Folkemødet. DST er også åb-

ne for at deltage i andre organisationers events. 

d. KR Foundation har bevilget penge til et 3-årigt forskningspro-

jekt om grønt BNP. KU er hovedansøger, men DST deltager ak-

tivt. Der er netop ansat en ph.d.-stipendiat som vil blive place-

ret primært i DST, og skal arbejde med bl.a. værdisætning. Me-

re information om projektet findes på dst.dk/groentBNP 

e. DST vil i 2017 gennemføre 2 spørgeskemaundersøgelser blandt 

udvalgte virksomheder på det grønne område. Dels industriens 

miljøbeskyttelsesomkostninger, dels industriens energiforbrug. 

Sidstnævnte er medfinansieret af Energistyrelsen. 

f. I slutningen af 2016 er arbejdet med de 2 sidste moduler (skov 

og fisk) i det grønne nationalregnskab gået i gang internt i DST 

med afklaring af regnskabernes indhold og hvilke data vi allere-
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de har. Næste skridt bliver for begge modulers vedkommende 

møder med eksterne samarbejdspartnere/dataleverandører – 

for fisk er det NaturErhvervstyrelsen og DTU Aqua, for skov er 

det Skov & Landskab (KU). 

NaturErhvervstyrelsen gjorde opmærksom på at fiskebestande-

nes størrelse er et følsomt område ift. forhandlinger i EU om fi-

skekvoter. DST kunne berolige med at intentionen ikke er at la-

ve alternative eller konkurrerende mål, men at genbruge og 

sammenstille de tal for bestandene som allerede laves. 

    

 

3. Korte præsentationer af resultater siden sidst 

 

Se slides om økonomisk vandregnskab, økonomisk affaldsregnskab og det 

kommende arealregnskab. 

 

Apropos spm. om det fysiske affaldsregnskab på 117-brancher, så findes det i 

Statistikbanken på http://www.statistikbanken.dk/10294.  

 

 

4. Eventuelt 

 

Peter Vig Jensen fortalte at DST netop har fået bevilget penge til en un-

dersøgelse af udbredelsen og anvendelsen af rumteknologi i landbruget. 

Undersøgelsen vil blive gennemført som tillægsspørgsmål til den store 

landbrugs- og gartneritælling. Droner er også omfattet. 

 

Frits Møller Andersen spurgte til mulighederne for at DST, på basis af 

målerdata fra energinet.dk, kunne producere såkaldte forbrugsprofiler 

– som faste årlige udtræk. Der er pt. ikke nogen der laver disse, men de 

er interessante i forhold til at belyse fx de ændringer i forbrugsprofiler 

som udfasning af glødepærer har betydet. 

Svaret fra DST er at målerdata stadig er et meget nyt område, hvor fx 

arbejdsdelingen ikke er helt fast. Men at det som udgangspunkt kræver 

finansiering hvis vi skal påtage os en opgave. På basis af en skitse af 

hvad der ønskes vil DST gerne indgå i en mere konkret drøftelse af hvad 

der er muligt, og hvad det evt. vil koste. 

 

Kirsten Balling fortalte at DST til marts udgiver en stor samlet publika-

tion om hele det grønne nationalregnskab. 

 

 

 

Næste møde bliver i august 2017. 

 

  


