
 

1/2 

 

  

5. november 2018 

INV 

Nationalregnskab 

Referat: 10. møde i Kontaktudvalget for miljøøkonomiske 
statistikker og regnskaber (KMØRS) 

 

28. september kl 13.30 i Danmarks Statistik 

 

Deltagere: Mads Leerbech Jensen (Danske Regioner), Signe Krarup (Miljø- og 

Fødevareministeriet), Jane Rusbjerg (Energistyrelsen) - samt fra Danmarks 

Statistik: Kirsten Balling, Peter Vig Jensen, Maria Nilsson, Ole Olsen, Ole 

Gravgård Pedersen, Ingeborg Vind (ref.) 

 

1. Velkommen og meddelelser 

a.  

Ole Gravgård fortalte om det kommende møde (16.-17. oktober) i DI-

MESA (Eurostat direktørmøde på miljøområdet). Ole Gravgård delta-

ger som den danske repræsentant. Forud for mødet arrangerer Euro-

stat en skriftlig ’Exchange of Views’ – som er videresendt til KMØRS 

mhp. input til den danske besvarelse.  

 

Et af de interessante punkter på DIMESAs dagsorden er Eurostats stra-

tegi for de miljøøkonomiske regnskaber for 2019-2023. Ingeborg Vind 

fortalte om strategien som den ser ud i udkast nu – med fokus på hvilke 

nye udviklingsområder der er nævnt. Se slides. 

 

Signe Krarup spurgte til hvad et af de mulige nye områder, ’økosystem-

regnskaber’, omfatter. DST: Det vil være med udgangspunkt i SEEA 

EEA – den internationale ’manual’ på området, som pt. er under revisi-

on og forventes at blive til en ’statistisk standard’ SEEA EEA omfatter 

regnskaber både for økosystemer (udbredelse, tilstand) og for økosy-

stemtjenester (fysisk og monetært). Men ikke mange lande har endnu 

sådanne regnskaber som del af statistikproduktionen, det er for tidligt 

at sige hvad europæisk statistik på området vil fokusere på. 

 

Signe Krarup spurgte til Eurostats arbejde med SDG indikatorer – og 

hvordan dette eventuelt er koordineret med FN’s arbejde på området. 

DST: Eurostat indberetter ikke på FN’s indikatorer, det er op til lande-

ne selv. Eurostat har sine egne versioner af nogle SDG indkatorer - lige-

som den danske regering også har. SDG’erne er populære, så der er en 

vis risiko for inkonsistens. 

DST arbejder på en ’runde 2’ af vores SDG platform – til juni udvides 

den med et nyt sæt indikatorer. 

 

b. Danmarks Statistik planlægger en nødvendig omlægning af Energi-

regnskabet. Ingeborg Vind præsenterede baggrunden og de foreløbige 

tanker (se slides). Danmarks Statistik vil meget gerne høre brugernes 

behov og inddrage dem før de endelige beslutninger om hvordan der 

prioriteres i omlægningsprocessen.  

Danmarks Statistik og Energistyrelsen aftalte et særskilt møde om dette 

og andre berøringsflader på energiområdet, herunder brug af data fra 

kvotesystem til statistik (primo december). Andre brugere med særlig 
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interesse i Energiregnskabet opfordres også til at bede om et bilateralt 

møde – kontakt Ingeborg Vind. Skriftlige input er også velkomne. 

 

Der var et spørgsmål til hvordan DST’s ressourcer til grønt national-

regnskab er påvirket af nylig bevilling fra Carlsbergfondet til projektet 

’Grønt BNP’. Svaret er at dette projekt ikke vedrører produktion af 

grønt nationalregnskab – det er et forskningsprojekt, som bl.a. benytter 

data fra det grønne nationalregnskab, men bevillingen har ikke ændret 

på ressourcesituationen for det grønne nationalregnskab, som er uæn-

dret siden seneste møde i KMØRS.  

 

2. Præsentation af DST Analysen ’Hvem ejer de bebyggede om-

råder i Danmark?’ 

 

Ingeborg Vind præsenterede metode og udvalgte resultater fra en 

kommende analyse – som i høj grad bygger på data (BASEMAP) op-

bygget som en del af projekt grønt nationalregnskab. DST Analysen of-

fentliggøres i sin helhed i 8. oktober, på dst.dk. 

Peter Vig Jensen supplerede med at DST også kigger på om vi kan bely-

se landbrugsjordens ejerforhold, specielt udviklingen da det er under 

forandring. 

 

3. Kontaktudvalgets fremtidige funktion 

 

Danmarks Statistik efterlyste medlemmernes holdning til hvordan 

KMØRS fremover skal mødes og arbejde. For Danmarks Statistik er det 

vigtigt at det ikke kun er os der fremlægger, vi vil meget gerne have eks-

terne medlemmers præsentationer af hvordan de bruger vores tal og til 

hvilke formål, hvad de savner i statistikkerne, osv. 

 

Blandt de fremmødte var tilslutning til at 1 årligt ordinært møde i 

KMØRS med koordinerende og bred dagsorden er passende. 

 

Derudover kan der afholdes ca. et årligt møde som er mere tematisk, og 

hvor deltagerkredsen tilpasses temaet – så de organisationer som har 

interesse kan sende flere deltagere, og andre kan springe over. Ideer til 

temaer: cirkulær økonomi, brug af data i makromodeller og forskning. 

I lyset af det begrænsede deltagerantal til dagens møde hører DST me-

get gerne fra andre medlemmer vedrørende dette punkt også – specielt 

ideer til temaer og bidrag til dagsorden under disse. 

 

Næste ordinære møde i KMØRS bliver om et års tid, ca. september 

2019. Inden da afholdes formentlig første tematiske møde – temaet er 

ikke fastsat. 

 

4. Evt. 

 

 

 


