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Debatoplæg 

 
 
  I 2016 og 2017 bevilgede KR-fonden og Carlsbergfonden midler til 
  finansiering af det tværvidenskabelige, fireårige forskningsprojekt ’New Green 
  Knowledge: Developing and Implementing Green National Accounts and the 

Green GDP’. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem forskere fra 
Økonomisk Institut, KU, Institut for Statskundskab, KU, Institut for Fødevare- 
og Ressourceøkonomi, KU samt ansatte i Danmarks Statistik og DREAM-
gruppen.  

 
  Projektet har som overordnet formål at belyse og bestyrke forudsætningerne 
  for en mere systematisk integration af klima- og miljøhensyn i den 
  mellemfristede økonomiske planlægning i Danmark. Som led heri undersøger  
  projektet bl.a., hvorvidt, i hvilket omfang og hvordan Danmarks nuværende 

grønne nationalregnskab indgår og anvendes i relevante politisk-økonomiske 
beslutningsprocesser. Ligesom der i regi af projektet udvikles en ny grøn 
REFORM-model samt en beregning af Danmarks grønne BNP.   

   
  Et delprojekt har haft til formål (1) at kortlægge ”potentialer og langsigtede 
  muligheder for en re-orientering af forskellige dele af den danske 
  centraladministration i retning af anvendelse af det grønne nationalregnskab  
  og grønt BNP som supplement eller alternativ til det konventionelle BNP”; (2)  
   at identificere ”praktiske, institutionelle og diskursive barrierer for en sådan 

re-orientering.”  
 
  Dette debatoplæg sammenfatter og formidler de foreløbige resultater af  
  dette delprojekt.   
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1. Sammenfatning 
 
 
Det grønne nationalregnskab   I februar 2017 fik Danmark for første gang et såkaldt grønt nationalregnskab,  
vurderer, om samfundsudviklingen  hvis formål blandt andet er, at vurdere om samfundsudviklingen i Danmark er  
i Danmark er bæredygtig bæredygtig. Det grønne nationalregnskab er et såkaldt ’satellit-regnskab’, der 

opstilles i forlængelse af det konventionelle økonomiske nationalregnskab. 
Danmarks Statistik står for udarbejdelsen og (gen)anvender sidstnævntes 
statistiske afgrænsninger, definitioner og klassifikationer og supplerer det 
med yderligere regnskaber, konti og data for forskellige typer af miljø- og 
klimapolitisk relevante forhold. 

 
Det grønne nationalregnskab   Danmarks Statistiks arbejde med at udvikle og opstille et bredt dækkende  
har levet en ”omtumlet” politisk  grønt nationalregnskab er gennemført i perioden 2015-2017 og blev  
tilværelse. finansieret af en særskilt finanslovsbevilling. Bevillingen udløb ved det grønne 

nationalregnskabs udgivelse i 2017. Bevillingen blev ikke forlænget ifm. 
finansloven for 2018, hvorfor arbejdet i en periode blev sat midlertidigt i 
bero.  

 
  Ved aftalen mellem VLAK-regeringen, DF og RV om ’Udmøntning af Pulje til 

Strategi for Cirkulær Økonomi’ fra oktober 2018, blev der dog afsat 7,0 mio. 
kr. til videreførelsen af det grønne nationalregnskab i perioden 2019-2020.  

  Og af forståelsespapiret mellem  S, RV, SF og Ø ”Retfærdig retning for 
Danmark” fra juni 2019 fremgår det endvidere, at ’hensynet til klima og den 
grønne omstilling skal integreres i Finansministeriets regnemodeller, og 
arbejdet med at udvikle grønnere regnemodeller skal sikres og udvides. Der 
indledes dialog med Danmarks Statistik om, hvordan arbejdet med et grønt 
nationalregnskab og BNP kan styrkes.’         

 
Debatoplægget undersøger Nærværende debatoplæg er udarbejdet i perioden 2017-2019 og således 
barrierer for brug af grønt sideløbende med de politiske forhandlinger om en eventuel videreførelse af 
nationalregnskab finanslovsbevillingen til det grønne nationalregnskab. Formålet har været at 

se nærmere på forudsætningerne for i højere grad at integrere miljø- og 
klimahensyn i den mellemfristede økonomiske planlægning i Danmark. Og 
mere konkret har dette debatoplæg som led heri undersøgt eventuelle 
barrierer for yderligere brug af det grønne nationalregnskab, som det tager 
sig ud for forskellige typer af brugere af regnskabet som f.eks. politiske 
beslutningstagere, embedsmænd, ansatte i interesseorganisationer, 
analytikere i private tænketanke og offentlige vidensråd. Debatoplægget 
undersøger derfor, om de nødvendige og tilstrækkelige betingelser er til 
stede for at gøre fyldestgørende brug af det grønne nationalregnskab, eller 
om der er områder, hvor der kan ske forbedringer. 

 
…og undersøger samtidig I bredere forstand adresserer debatoplægget samtidig også spørgsmålet 
Danmarks grønne statistik- og  om den generelle ’sundhedstilstand’ af Danmarks grønne statistik- og 
og vidensberedskab. vidensberedskab – eller om man vil ’den grønne statistik-politik-nexus’ i 

Danmark. Spørgsmålet er hvorvidt, i hvilket omfang og hvordan forskellige 
typer af ’grøn’ viden, statistik og analyse bliver anvendt som grundlag for 
relevante politiske beslutningsprocesser, der relaterer sig til forhandlingen og 
fastlæggelsen af den mellemfristede økonomiske planlægning i Danmark.  
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Debatoplægget lægger sig i en  Debatoplægget ligger dermed også i forlængelse af en bredere og aktuel  
aktuel international debat om international debat om de rette rammer for samspillet mellem data, statistik 
det rette samspil mellem og analyse på den ene side og politiske beslutningsprocesser på den anden. I  
statistik, viden og politik. internationale forskerkredse, internationale organisationer og blandt 

nationale statistikinstitutioner og embedsværk er der i disse år en stigende 
interesse for, hvordan statistik kan og bør spille ind på politik – og omvendt. 
Ikke mindst er der blandt disse en debat om, hvordan der på det grønne 
område – dvs. miljø-, klima- og bæredygtighedspolitik i bred forstand – 
tilvejebringes et tilstrækkeligt præcist, rettidigt, statistisk velfunderet og ikke 
mindst politisk anvendeligt statistik, videns- og analysegrundlag.  

 
  Det er forhåbningen at nærværende analyse, af barrierer for brug af det nye 

grønne nationalregnskab, vil kunne igangsætte og bidrage til en tilsvarende 
debat i Danmark.  

   
  Debatoplægget henvender sig i første omgang til forskellige typer af brugere  
  og aftagere af grøn statistik. Det vil sige de mange forskellige grupper, som  
  f.eks. politikere, embedsfolk, praktikere, eksperter, forskere, økonomiske 

analytikere i offentlige råd, private tænketanke, interesseorganisationer mv., 
der beskæftiger sig med økonomisk politik samt miljø- og klimapolitik. Det er 
dermed de personer, der på daglig basis befærder, befolker og bidrager til 
udformningen og opretholdelsen af Danmarks grønne statistik-politik-nexus. 
Debatoplægget henvender sig også bredere og vil kunne tjene som 
supplement til en bredere offentlig debat om den generelle sundhedstilstand 
af Danmarks grønne vidensberedskab anno 2018. 

 
Debatoplægges formål er ikke Debatoplægget er dog ikke tiltænkt som en form for samlet facitliste, der i 
 at udarbejde en facitliste… objektiv forstand identificerer eksisterende fejl og mangler i det nuværende 

grønne nationalregnskab eller i forskellige aftageres brug af det. I stedet har 
debatoplægget taget udgangspunkt i en central pointe fra den bredere 
internationale litteratur om samspillet mellem statistik og politik: nemlig den 
observation, at forskellige typer af viden og statistik bruges forskelligt af 
forskellige typer af politiske aktører i forskellige faser i den politiske proces.  

 
…men snarere at skabe et fælles  I forlængelse heraf er debatoplægget udarbejdet ud fra antagelsen om, at en 
grundlag for debat… tilstrækkelig analyse af ”potentielle barrierer” for brug af et grønt 

nationalregnskab bør kunne rumme og tage højde for flere forskellige 
aktørers subjektive vurderinger ud fra den devise, at dét der for én aktør kan 
fremstå som en ”barriere”, ikke nødvendigvis gør det for en anden. 
Ambitionen har derfor været at indsamle, systematisere og sammenfatte en 
række forskellige perspektiver og synspunkter på potentielle barrierer for at 
kunne bruge det grønne nationalregnskab. Ambitionen har ikke været at 
finde fejl, men at etablere fælles grundlag for videre og bredere debat.  

 
…ved at kortlægge analytiske, For netop at kunne rumme, beskrive og formidle en sådan flerhed af, 
processuelle og aktørbarrierer. perspektiver, har debatoplægget taget afsæt i en samlet, flerdimensionel 

analyseramme, der tager hensyn til tre delelementer: (1) at der findes 
forskellige typer af miljø- og klimainformation og analyse; (2) at disse spiller 
ind på forskellige måder i forskellige faser af de politiske 
beslutningsprocesser;  (3) at forskellige aktører spiller forskellige roller i dette 
samspil.  

 

  

Klik på forstørrelsesglasset, og 
læs mere om den 
internationale debat omkring 
samspillet mellem grøn statistik 
og politik.  

 

 

 

 



 

 
September  2019  //  PIA – Political Ideas and Analysis  //  Københavns Universitet, Institut for Statskundskab  side 6 
 

Med afsæt i 12 interviews med Metodisk er debatoplægget udarbejdet med afsæt i kvalitativ metode, og  
repræsentanter fra Danmarks debatoplæggets analyse af barrierer hviler på data fra i alt 12 interviews med  
'grønne vidensregime' identifi- udvalgte politikere, eksperter, embedsfolk, og ledende repræsentanter for  
cerer debatoplægget…  organisationer, der indgår i Danmarks ”grønne vidensregime”. Det vil sige det 

felt af organisationer, der beskæftiger sig med at producere og distribuere 
forskellige former for økonomisk viden i krydsfeltet mellem økonomisk politik 
samt klima- og miljøpolitik. Interviews er gennemført i perioden juni 2017 til 
marts 2018.   

   
…fem typiske barrierer for at  På baggrund af disse kvalitative ekspertinterview identificerer debatoplægget  
anvende det grønne national- fem typiske barrierer for at anvende det grønne nationalregnskab i en  
regnskab. bredere dansk politisk og administrativ kontekst.   
 

1. Det grønne nationalregnskab kan være et udfordrende og til tider 
decideret misvisende værktøj at arbejde med, fordi det ifølge nogle 
respondenters opfattelse simpelthen er opbygget forkert. En respondent 
anfører f.eks., at det grønne nationalregnskab er mindre anvendeligt, 
fordi det opererer med et for usystematisk og dermed forudfattet begreb 
om ”grøn” økonomisk aktivitet versus ikke-grøn økonomisk aktivitet. 
Andre hævder på tilsvarende vis, at det grønne nationalregnskab – qua 
dets nationale fokus – er mindre velegnet som statistisk grundlag for 
analyser af mere lokal eller regional karakter. 
 

2. Det grønne nationalregnskab mangler ifølge nogle respondenter i sig 
selv ikke statistisk og informationsmæssig kvalitet, men kan ikke stå alene 
som vidensgrundlag for bredere politiske beslutningsprocesser. De 
mange data og informationer bør derfor omsættes til andre typer af 
miljø- og klimaøkonomiske analyser og viden som f.eks. et grønt BNP, 
grønne økonomiske regnemodeller og/eller grønne 
værdisætningsstudier m.v.   
 

3. Selv når det grønne nationalregnskab faktisk bliver omsat til andre typer 
af økonomiske analyser, kan der være processuelle, politiske og/eller 
administrative barrierer for, at disse efterfølgende inddrages i de politiske 
beslutningsprocesser. F.eks. argumenterer nogle respondenter for, at den 
klassiske arbejdsdeling mellem politikere og embedsmænd ikke altid 
overholdes. Embedsmænd kan i nogle tilfælde modarbejde vedtagelsen 
af bestemte politiske målsætninger, og derved modarbejde at det 
grønne nationalregnskab bliver brugt som redskab i vedtagelsen af disse. 
Andre respondenter peger på, at politiske beslutningsgrundlag ofte 
udarbejdes med afsæt i misvisende eller forkerte regneprincipper (f.eks., 
at positive samfundsøkonomiske effekter ved grøn omstilling ikke 
medregnes), hvilket administrativt ’fortrænger’ bestemte miljø- og 
klimapolitiske hensyn og analyseperspektiver fra beslutningsprocesserne. 
Det grønne nationalregnskab bliver derfor ifølge nogle respondenter ikke 
brugt, fordi den type analyse og politiske beslutningsgrundlag, som det 
kunne have dannet datamæssigt grundlag for, af forskellige årsager 
blokeres, underkendes som relevante eller modvirkes undervejs i de 
politiske beslutningsprocesser.    
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4. Nogle respondenter hæfter sig endvidere ved, at der blandt eksisterende 

aktører og brugere (ministerier, departementer, styrelser m.v.) ikke er 
tilstrækkelige ressourcer i form af f.eks. analysekapacitet, tid og 
opmærksomhed til at engagere sig i mere langsigtede og strategiske 
miljø- og klimapolitiske spørgsmål. Spørgsmål og diskussioner, som det 
grønne nationalregnskab i høj grad ville kunne bidrage til at kvalificere. 
Men som det på nuværende tidspunkt ikke gør, fordi den danske 
centraladministration har for stort kapacitets-, ressource- og tidspres fra 
arbejdet med at producere og levere i forhold til dag-til-dag-politikken. 
 

5. Endelig henviser nogle respondenter til, at det ”grønne vidensregime” i 
Danmark ikke er lige så fagligt solidt og veludbygget som i tilsvarende 
lande. Der er for få og forholdsvist ressourcesvage vidensproducerende 
og statistikaftagende organisationer eksternt til centraladministrationen, 
der besidder tilstrækkelig analysekapacitet til at producere de 
nødvendige typer af miljø- og klimapolitiske analyser, 
beslutningsgrundlag m.v. Det betyder ifølge disse respondenter, at der 
udarbejdes et mere begrænset og mindre pluralistisk udbud af 
økonomisk analyser, som reducerer efterspørgslen efter et statistisk 
værktøj som det grønne nationalregnskab.  
 

I forlængelse af denne analyse rejser debatoplægget fire spørgsmål til debat:  

 

 

 

 

   
  Af debatten kan man tilnærmelsesvist få det indtryk, at visse respondenter 
  finder det grønne nationalregnskab utilstrækkeligt, fordi det er ”for grønt, for 

nationalt og for meget regnskab.” Spørgsmålet til videre debat er, om en 
sådan kritik har sin berettigelse? Det grønne nationalregnskab  tilbyder netop 
data og information, der kan danne grundlag for andre typer af analyser og 
viden, der tilgodeser de vidensbehov, som disse respondenter har, og som de 
kritiserer det grønne nationalregnskab for ikke i tilstrækkelig grad at indfri.   

 
 
 
 

 
 
 

   
  Som det vil fremgå, kan det grønne nationalregnskab danne udgangspunkt 

for en række forskellige miljø- og klimaøkonomiske analyser. Derfor kan 
regnskabet med fordel forstås som ét led i en længere ”vidensværdikæde”, 
hvori de enkelte dele i et vist omfang udgør ”komplementære goder.” 
Vidensværdikæde består af data, indikatorer, grønne cost-effectiveness/cost-
benefit analyser, grønne regnemodeller, grønt BNP og indekser m.v., hvor 

 
1. Spørgsmål til debat                               Hvilke præmisser og kriterier kan et statistisk redskab, som det grønne 
                                                                  nationalregnskab, rimeligvis evalueres og kritiseres på? 
 
 

 
2. Spørgsmål til debat                               Er det tilstrækkeligt kun at finansiere udarbejdelse og opstilling af et grønt 
                                                                 nationalregnskab, eller bør man politisk også finansiere andre typer  
                                                                    af analyser? 
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komplementære goder er forskellige typer af analyser og viden, der gensidigt 
forudsætter, men også bestyrker hinandens værdi og relevans ift. politiske 
beslutningsprocesser. Forholder det sig sådan, bør det drøftes, hvorvidt man 
politisk set bør finansiere og investere i udarbejdelsen af bestemte typer af 
miljø- og klimaøkonomisk analyse, hvorved analysepotentialet i det grønne 
nationalregnskab faktisk omsættes og  realiseres.    

 
 
 
 
 
 
   
 
  I dag gennemfører den danske centraladministration vurderinger af de 

samfunds- og erhvervsøkonomiske omkostninger ved gennemførelse af 
forslag til nye miljø- og klimapolitiske tiltag, herunder tiltagenes forventede 
konsekvenser for erhvervslivets administrative byrder. Formålet er bl.a. at 
undersøge hvilke (sæt af) tiltag, der kan forventes at indfri en given politisk 
målsætning med færrest mulige omkostninger. Debatoplægget stiller 
spørgsmålet, om man på samme systematiske måde bør vurdere 
konsekvenserne for miljø og klima af planlagte økonomisk-politiske tiltag og 
af den forventede økonomiske udvikling i de mellemfristede økonomiske 
planer. 

 
 
 
 
 
 
   
   
  Danmarks allerede etablerede vidensaktører inkluderer f.eks. Danmarks 

Statistik, sektorministerierne og de økonomiske ministerierne, Det 
Miljøøkonomiske Råd, Klimarådet, CONCITO m.fl. Men spørgsmålet er, om 
det samlede danske grønne vidensregime, sammenlignet med andre lande, er 
tilstrækkeligt veludbygget og ressourcestærkt.  

 
   
 
      God læselyst!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Spørgsmål til debat                                Hvilke, og hvor mange forskellige regneprincipper bør de politiske forslag 
                                                                  evalueres og konsekvensvurderes i kraft af? Og kunne et ”symmetriprincip" 
                                                                      med fordel supplere eksisterende regneprincipper? 
 
 

 
4. Spørgsmål til debat                               Er Danmarks nuværende grønne vidensregime og vidensberedskab 
                                                                  tilstrækkeligt veludbygget, eller bør der tilføres nye og flere ressourcer til de                                                              
                                                                     etablerede vidensaktører? 
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2. Danmarks grønne 
nationalregnskab 2014-2019 

 
  I februar 2017 udgav Danmarks Statistik for første gang et samlet grønt 

nationalregnskab for Danmark.  
   
  Det grønne nationalregnskab er et selvstændigt regnskab for miljørelaterede 

forhold og naturressourcer. Det er opstillet som et såkaldt ’satellit-regnskab’ i 
direkte tilknytning til Danmarks konventionelle nationalregnskab, idet de 
samme statistiske afgrænsninger, definitioner og klassifikationer er anvendt. 
Det grønne nationalregnskab supplerer f.eks. det konventionelle økonomiske 
nationalregnskab ved et energiregnskab, emissions-regnskab, 
affaldsregnskab, vand- og spildevandsregnskab m.v. Dermed anvender det 
grønne nationalregnskab data og regnskaber til at belyse, (1) hvordan 
økonomiske aktiviteter i Danmark afhænger af og påvirker beholdningen af 
både fornybare og ikke fornybare ressourcer som f.eks. fossile energikilder, 
mineraler, fisk, skove m.v.; (2) hvordan produktion og forbrug hænger 
sammen med udledning af CO2, mængden af affald m.v.    

   
  Denne opbygning muliggør statistisk set mere velfunderede analyser af 

sammenhænge mellem den økonomiske udvikling og udviklingen på miljø- 
og klimaområdet.1 Det grønne nationalregnskab kan på den måde tjene som 
informationsgrundlag for en mere evidensbaseret politikudvikling, hvor 
økonomisk politik, miljø- og klimapolitik samt forskellige sektorpolitikker kan 
analyseres og vurderes i sammenhæng. F.eks. kan det grønne 
nationalregnskab danne grundlag for analyser af sammenhængen mellem 
økonomisk aktivitet, energiskatter, energiforbrug, CO2-udslip m.v. på nationalt 
niveau og for økonomiens forskellige sektorer.2    

   
  En central egenskab ved Danmarks grønne nationalregnskab er, at det er 

opbygget i overensstemmelse med FN’s internationale statistiske standard 
System of Environmental-Economic Accounting – Central Framework (SEEA-
CF). Det betyder, at der er statistisk overensstemmelse mellem det grønne 
nationalregnskab og det konventionelle økonomiske nationalregnskab, idet 
de to regnskabssystemer gør brug af fælles, internationalt vedtagne  
kontostrukturer, statistiske kategorier, definitioner m.v.3 Sammenhængen 
mellem de to typer af regnskaber muliggør bl.a., at der kan gennemføres 
statistisk set mere pålidelige analyser. Herunder at gennemføre komparative 
studier mellem lande, der på samme vis har udarbejdet deres grønne 
nationalregnskab med afsæt i metoden som fastlagt i regi af SEEA-CF.  

 
 
   
 
 
 
 
 
   

  

Internationale 
organisationer har for 
længst sat jagten ind på 
bedre grøn viden og data3  
 
Klik på forstørrelsesglasset, og 
læs hvilke tiltag FN, EU, OECD 
og Verdensbanken bl.a. har 
taget for at få bedre grøn viden 
og data. 

 

 
 
 

  

Få et hurtigt overblik over Danmarks Grønne 
Nationalregnskab 
 
Danmarks Statistik har i opstillingen af det grønne nationalregnskab udvidet 
nationalregnskabet med en række konti for miljø- og naturressourcer, der 
overordnet set kan inddeles i tre hovedkategorier. Find en uddybelse af 
disse tre kategorier samt figur ved at klikke på forstørrelsesglasset. 
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  I Danmark har Danmarks Statistik varetaget opgaven med at opstille et bredt 
dækkende grønt nationalregnskab. Arbejdet er gennemført i perioden 2015-
17 i tæt samarbejde med en række danske institutioner og organisationer, 
der bl.a. har bidraget til indsamling og leverance af data til brug for 
opstillingen af nationalregnskabet. Det gælder f.eks. Miljø- og 
Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser 
for Danmark og Grønland, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Nationalt 
Center for Miljø og Energi. 

   
  Arbejdet blev finansieret af en årlig bevilling på 4,5 mio. kr., som den 

daværende SR-regering sammen med aftaleparterne SF og EL indgik aftale 
om i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2015.4 Den treårige bevilling udløb 
ved udgangen af 2017.  

   
  I forbindelse med forhandlingerne om Finansloven for 2018 blev der af 

partierne S, RV, SF, ALT og EL stillet ændringsforslag om ”opretholdelse af 
Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab” og en videreførelse af 
bevillingen med 4,5 mio. kr. i finansåret 2018. Forslaget blev begrundet med, 
at ”det grønne nationalregnskab er et vigtigt redskab i vurderinger og 
analyser af, om vores samfundsudvikling er bæredygtig. Derfor er 
regeringens nedlæggelse af det grønne nationalregnskab den helt forkerte 
retning, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid. ”5  Ved 3. behandlingen af 
finansloven 2018 blev ændringsforslaget dog forkastet.6   

 
 
  
 
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det grønne nationalregnskab til politisk debat 
 

I forbindelse med 1. og 3. behandlingen af Finansloven for 2018 blev det  
grønne nationalregnskab og dets evt. videreførelse drøftet af Folketingets  
partier:   
 
 
                                                                      
”hvordan synes ordføreren, det harmonerer med de grønne ambitioner, som  
han selv taler for, at man faktisk vælger at skrotte udviklingen og  
opdateringen af det grønne nationalregnskab, som er et helt enestående  
redskab, vi har i Danmark, også til at vise udlandet og ikke mindst FN, hvad  
angår bæredygtighedsmålene, hvordan vi faktisk udvikler os på det grønne 
område?” 
                                                             - Carolina Magdalene Maier (ALT)                                                             
                    
 
Vi taler herinde hele tiden meget om varme hænder, og så er vi hele tiden i  
gang med at skabe kolde hænder. Altså, vi skal måle og veje alt. Vi ved jo  
godt, ligegyldigt hvilket ståsted vi har, hvad det er, der gavner den grønne  
omstilling. Undskyld, jeg siger det, men vi behøver jo sådan set ikke at  
ansætte 15, 20, 30 mand til at skrive det ned på et stykke papir, og så kan vi  
en gang om året sidde og måle på det og sige, at vi gør det rigtig godt, og  
klappe hinanden på skulderen. Vi ved jo godt, hvad det er, der skal til.”          
                                                                                                                                                                                                            

- René Christensen (DF)                                  
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  Ved aftalen mellem VLAK-regeringen, DF og RV om ’Udmøntning af Pulje til 

Strategi for Cirkulær Økonomi’ fra oktober 2018, blev der afsat 7,0 mio. kr. til 
videreførelsen af det grønne nationalregnskab i 2019-2020. Og af 
forståelsespapiret mellem  S, RV, SF og Ø ”Retfærdig retning for Danmark” fra 
juni 2019 fremgår det endvidere, at ’hensynet til klima og den grønne 
omstilling skal integreres i Finansministeriets regnemodeller, og arbejdet med 
at udvikle grønnere regnemodeller skal sikres og udvides. Der indledes dialog 
med Danmarks Statistik om, hvordan arbejdet med et grønt nationalregnskab 
og BNP kan styrkes.’       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

                                                                      
”der er jo skåret ned på hele udviklingen af det grønne nationalregnskab. Det  
er jo en ting, vi står over for at skulle arbejde seriøst med nu og fremover, bl.a.  
som følge af FN's verdensmål. Så hvordan tænker ordføreren, regeringen og  
Venstre, at vi kan arbejde seriøst med det her område, når nu vi stopper  
udviklingen af det her måleværktøj, altså af måleværktøjet og ikke alle de  
forskellige indsatser?”  
                                                                                                                                                          

- Christian Poll (ALT) 
 
 
”Det kan vi, fordi vi har en lang række andre måleværktøjer og ikke mener, at  
det grønne nationalregnskab er afgørende for vores klimaindsats. Det er  
sådan set de konkrete initiativer, som måles og beregnes i alle mulige andre  
sammenhænge. Det behøver vi ikke det konkrete værktøj til, for det kan vi så  
rigelig mange andre steder.”  
                                                                                                                                                                     

- Torsten Schack Pedersen (V)                   
 

 

 

EU forpligter Danmark til at opretholde  dele  af et grønt 
nationalregnskab 

Gennem en årrække har EU-medlemslandenes indberetning af miljø- og 
klimadata til Eurostat foregået på frivillig basis. Det vurderede man var 
utilstrækkeligt, hvorfor Europa-Kommissionen samt Europa-Parlamentet i 
2011 vedtog en forordning (Regulation No 691/2011 of the European 
Parliament and of the Council of 6th July 2011 on European Environmental 
economic accounts), der forpligter EU-medlemslande til på årlig basis at 
indberette en række af de miljø- og klimarelaterede regnskabsdata, der 
indgår i det grønne nationalregnskab til Europa-Kommissionen (Eurostat). 

 

 
 

Læs mere om, hvad forordning 
No. 691/2011 indebærer for 
Danmark samt de øvrige EU-
medlemslande.  
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3. Analyseramme: Fra 
statistik til politik 

 
   
  Gennem de senere år er der blandt  forskerkredse8, internationale 

organisationer og nationale statistikinstitutioner opstået en stigende 
interesse for det debatoplægget kalder ’den grønne statistik-politik-nexus.’  

   
  F.eks. har Hollands miljøvurderingsagentur (Netherlands Environmental 

Assessment Agency - PBL) i 2016 udgivet rapporten From Statistics to Policy: 
The development and application of environmental statistics and 
environmental accounts in the Netherlands. Rapporten undersøger ”udbud 
og efterspørgsel” på forskellige typer af miljøstatistik og regnskab. Særligt ser 
den nærmere på, (1) hvem og hvilke typer af brugere af miljø- og 
klimastatistik der findes, (2) hvordan disse anvender statistikken, samt (3) 
hvorvidt statistikken imødekommer deres faglige og politiske behov. 

   
  Ligeledes har Verdensbanken etableret et internationalt policy forum (Forum 

on Natural Capital Accounting for Better Policy Decisions) der siden 2016 har 
afholdt årlige topmøder med deltagelse af statistikere, eksperter og politiske 
beslutningstagere fra hele verden. Dette forum har til formål at diskutere, 
hvordan miljø- og klimastatistik, og mere specifikt grønne 
nationalregnskaber, kan spille bedre sammen med demokratiske politiske 
beslutningsprocesser. 

   
  I sin seneste rapport fra 2017 fremhæver dette forum, at statistikinstitutioner, 

eksperter og andre, der beskæftiger sig med ’den grønne statistik-politik-
nexus’, har en tendens til at forklare manglende politisk brug af miljø-statistik 
og indikatorer ved (manglende) kvalitet i selve ’udbuddet af statistik’. Det vil 
sige dem selv og/eller eventuelt mangler ved deres egen produktion af 
statistik m.v. 

 
Der skal ske et fokusskifte fra Rapporten peger dernæst på, at der i den videre diskussion om den politiske 
udbuds- til efterspørgselssiden, brug af grønne nationalregnskaber bør fokuseres mere på aftagerne og 
hvis man skal styrke brugen af  efterspørgslen på grønne nationalregnskaber. Det vil sige politiske 
grønne nationalregnskaber. beslutningstagere, embedsværket, centraladministrationen, interessegrupper, 

forskere og den bredere offentlighed. 
   

 
 ”Arbejdet med grønne nationalregnskaber har behov for et nyt fokus, hvis 

det skal forandre den måde regeringers beslutninger træffes, og polices 
udvikles og implementeres. Det må bevæge sig fra et fokus på at etablere  

 nationalregnskaber (udbudssiden) til at forbedre beslutningen ang. miljø 
og klima og hjælpe de involverede beslutningstagere (efterspørgselssiden). 
Dette er ikke en mekanisk opgave, men en politisk opgave i bred 
forstand.”9 

 
 
 

 
 

Det 'grønne statistik-politik-
nexus' er spørgsmålet om, 
hvorvidt, på hvilke måder og i 
hvilket omfang forskellige typer af 
miljø-og klimainformation, 
statistik og indikatorer påvirker og 
spiller sammen med de politiske 
beslutningsprocesser, der 
udspiller sig i krydsfeltet mellem 
økonomisk politik og miljø- og 
klimapolitik.  
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…fra teknisk- til beslutnings 
fokus 

FRA… 
 
…at sikre korrekte metoder og 
data for opstilling af grønne 
nationalregnskaber… 
 

TIL… 
 
…at bidrage til bedre 
beslutningsgrundlag for grønne 
politiske beslutninger og 
processer. 
 

 
…fra udbuds- til efterspørgsels- 
side 
 

 
…at produktionen af grønne 
nationalregnskaber anskues 
afkoblet fra policy-processer… 

 
…at politiske aktører interagerer 
og påvirker statistikudbydere til 
også at forme formålet med og 
fokusset for produktionen af 
grønne nationalregnskaber. 
 

 
…fra regerings- til stakeholder- 
perspektiv 
 

 
…at policy forstås som det 
”regeringen ønsker”… 

 
…at policy forstås som kompleks 
interessevaretagelse og et 
samspil mellem erhvervsliv, 
civilsamfund og regering. 
 

 
…fra formelle til uformelle 
beslutningsprocesser 
 

 
…en ambition om, at et grønt 
nationalregnskab ændrer 
enkeltstående beslutninger eller 
policies... 

 
…en ambition om, at et grønt 
nationalregnskab faciliterer 
inddragelse af mange aktører 
samt bredere debat om policy. 
 

 
…fra dataleverance til informa- 
tions efterspørgsel 
 

 
…at udbydere af statistik lægger 
data ud og håber, at det bliver 
brugt af andre… 
 

 
…en målrettet formidling til 
mange typer af brugere, som vil 
skabe en form for ”policy 
entrepreneurskab”. 
 

 
…fra statistisk columbusæg til  
at supplere og komplementere 
 

 
…at det grønne national-
regnskab er et statistisk 
columbusæg, der virker i 
isolation… 
 

 
…at det grønne nationalregnskab 
supplerer og komplementerer 
andre policy værktøjer. 

 
…fra enkeltstående eksperimenter 
til forankret institution 
 

 
…at grønne nationalregnskaber 
etableres som enkeltstående 
eksperimenter uden 
efterfølgende forankring og 
institutionalisering…   

 
…at grønne nationalregnskaber 
er en fast forankret institution og 
rutinemæssig integreret del i 
policy processer. 
                                                                                            

 

 
 

 
 
Nærmere bestemt indebærer I rapporten Taking Stock and Moving Forward, som Verdensbankens Policy  
det et fokusskifte…  Forum udgav i 2017, anbefaler de, at arbejdet med at styrke brugen af 
  grønne nationalregnskaber i de politiske beslutningsprocesser bør skifte  
  fokus fra udbuds- til efterspørgselssiden. Nærmere bestemt indebærer det 

ifølge rapporten et bredere fokusskifte…  
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Dernæst skal man også være op- Udover den stigende interesse for aftagerperspektivet og deres efterspørgsel  
mærksom på de forskellige typer på miljø- og klimainformation, statistik og grønne nationalregnskaber gør  
af miljø- og klimainformation… disse rapporter også opmærksom på, at der findes mange forskellige typer af 

miljø- og klimainformation og analyse. Det vil sige forskellige former for 
viden, som bruges forskelligt af forskellige typer af politiske aktører, og som 
det er vigtigt at skelne mellem i debatten om den grønne statistik-politik-
nexus.  

 
…som spiller forskellige roller i Rapporterne lægger også vægt på, at de fleste politiske beslutningsprocesser  
den politiske beslutningsproces'  bedst anskues som komplicerede, multidimensionale og tidsmæssigt  
forskellige faser. langstrakte forløb, der gennemløber mange forskellige policy-faser, og som 

ofte også antager iterativ eller cirkulær karakter. I forlængelse heraf 
understreger de, at miljø- og klimastatistikkens eventuelle rolle i de processer 
bør fastholde blikket for, at forskellige typer af analyser og information også 
spiller forskellige roller og tjener forskellige funktioner i den politiske 
beslutningsproces’ forskellige faser.  Miljø- og klimastatistik og data spiller 
derfor ikke kun én, men mange forskellige roller og tjener mange forskellige 
formål i den politiske beslutningsproces.  

 
Endelig er miljø- og klimastatistik Endelig er der også stigende opmærksomhed på, at miljø- og klima-statistik  
også et resultat af en interaktion ikke blot er et informationsmæssigt grundlag for politiske beslutninger, men  
mellem forskellige aktører. også i høj grad kan forstås som et selvstændigt produkt af sådanne 

beslutningsprocesser. Det betyder, at etableringen af forskellige former for 
miljø- og klimastatistik – herunder grønne nationalregnskaber – også i sig 
selv kan betragtes som et resultat af interaktionen mellem disse forskellige 
typer af aktører, hvor statistikproducenten også selv spiller en central rolle. Et 
forhold der i øvrigt gør sig gældende for alle former for statistik. 

 
  På den baggrund efterlyser rapporter som disse generelt bredere og mere 

integrerede modeller for beskrivelse og analyse af samspillet mellem statistik 
og politik, der tager højde for at… 

 
1. …der findes mange forskellige typer af statistik, data og analyse på det 

miljø- og klimapolitiske områder. 
2. …disse forskellige typer af information og analyse spiller ind på 

forskellige måder i forskellige faser af policy-processen. 
3. …de forskellige typer af aktører interagerer, konkurrerer og koordinerer 

deres arbejde på forskellige måder.  

 
                                                                      Rapporten opstiller således et forholdsvist stiliseret billede af en udbuds- og 

en efterspørgselsbaseret tilgang til arbejdet med at fremme brugen af 
grønne nationalregnskaber. Det kan naturligvis diskuteres, hvorvidt den 
udbudsorienterede tilgang, som her skitseret, udgør en akkurat beskrivelse 
af status quo. Ligesom det også kan diskuteres, hvorvidt dele af den 
efterspørgselsorienterede tilgang også er normativt at foretrække. Som 
heuristik er sondringen mellem udbud og efterspørgsel, trods det ideal-
typiske præg,  både interessant og relevant for nærværende debatoplæg.    

 
 Kilde: Verdensbanken (2017), Forum on Natural Capital Accounting for Better 

Policy Decisions: Taking Stock and Moving Forward, 2017, s. 6 
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  Med afsæt i disse overvejelser tager debatoplægget afsæt i en integreret 
analyseramme, der sondrer mellem (1) forskellige typer af viden/statistik, (2) 
forskellige faser af policy-processen og (3) forskellige aktørers bidrag, roller 
og interaktion i denne. De tre dele bliver gennemgået i separate afsnit, 
hvorefter de samles i en integreret analyseramme.  

 
 

3.1. Typer af miljøinformation- og analyse 
 
   
  Der findes som sagt mange forskellige former og typer af miljø- og 

klimainformation. Samlet set tilvejebringer miljø- og klimastatistik. 
information om: 

 
1. Tilstande og forandringer af miljø- og klimaforhold.  
2. Kvaliteten og tilgængelighed af miljø- og klimaressourcer. 
3. Hvordan menneskelige aktiviteter og naturlige begivenheder påvirker 

miljø og klima.  
 
  Således dækker miljø- og klimastatistik over meget forskelligartede og meget 

store mængder af information, ligesom miljø- og klimastatistik også har en 
videnskabelig multi- og interdisciplinær karakter. Ligeledes bliver miljø- og 
klimastatistik indsamlet og bearbejdet af mange forskellige typer af 
institutioner i forskellige lande ved hjælp af mange forskellige statistiske 
metoder.   

 
  Med henblik på at etablere en højere grad af international konsensus 

omkring, hvordan miljø- og klimastatistik udarbejdes, og således bl.a. 
muliggør statistisk pålidelige komparative studier på tværs af både lande og 
tidsperioder, har FN etableret det statistiske rammeværk Framework for the 
Development of Environmental Statistics (FDES). Rammeværket er en 
international statistisk standard, som giver et entydigt sæt retningslinjer for, 
hvordan forskellige typer af miljø- og klimastatistik bør udarbejdes, hvilket 
officielle nationale statistikinstitutioner med fordel kan tage afsæt i og lægge 
til grund for deres arbejde. De enkelte medlemslandes nationale 
statistikinstitutioner er ikke forpligtede til at følge FN’s statistiske standarder, 
skønt der er tradition for, at de gør det.10 

 
  Inden for det brede domæne af miljø- og klimastatistik sondrer FDES-

rammeværket mellem fem overordnede typer eller formater for opstilling af 
kvantitativ miljø- og klimainformation:  

 
1. Miljødata 
2. Miljøstatistik 
3. Miljøindikatorer 
4. Miljøindeks  
5. Miljøregnskaber (grønne nationalregnskaber)   

 
 
 

 

 
 

Læs mere om FN's statistiske 
rammeværk FDES. 
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  De forskellige informationstyper er ifølge FN alle vigtige, idet de 
imødekommer forskellige typer vidensbehov hos forskellige typer af miljø-, 
klima- og ressourcepolitiske aktører. Ligeledes er de gensidigt afhængige, og 
kan med en vis ret anskues som et kinesisk æskesystem, hvor de mere 
komplekse og sammensatte typer af information (f.eks. miljøindeks og 
miljøregnskaber) bygger ovenpå, sammenfatter, sammenvejer, syntetiserer 
og forsimpler de mere simple (som f.eks. miljødata og miljøstatistik.)  

   
  Det efterfølgende gennemgår kort de fem typer: 
 
Første type i FDES-rammeværket Miljødata består af meget store mængder ubearbejdede observationer,  
  målinger og opgørelser med relevans for udarbejdelsen af egentlig 

miljøstatistik. Disse data kan være indsamlet via både kvalitative og 
kvantitative metoder og indhentet fra f.eks. surveys, registre, databaser, 
opmålinger, videnskabelig forskning, feltstudier m.v.   

   
Anden type i FDES-rammeværket  Miljøstatistik betegner miljødata, som er blevet struktureret, bearbejdet og  
  kategoriseret i overensstemmelse med FN’s statistiske standard af f.eks. en 

national statistikinstitution. Miljøstatistik er derfor deskriptive, objektive og 
ikke-fortolkede fremstillinger af systematisk bearbejdede data om klima, 
miljø- og ressourcerelaterede forhold. FDES-rammeværket sondrer 
overordnet mellem seks hovedområder for miljø- og klimastatistik:   

 
1. Miljøets tilstand og kvalitet.  
2. Miljømæssige ressourcer og deres brug. 
3. ’Residualer’ fra økonomi til miljø (f.eks. emissioner til luft, vand, jord samt 

affald og spildevand m.m. ). 
4. Ekstreme begivenheder og naturkatastrofer.  
5. Mennesker og miljømæssig sundhedstilstand.  
6. Miljøbeskyttelse og regulering.11  

 
Tredje type i FDES-rammeværket  Miljøindikatorer betegner særligt udvalgte og/eller særskilt konstruerede 

miljøstatistiske variable. Miljøindikatorer udvælges typisk i kraft af deres evne 
til at kunne beskrive miljømæssige fænomener og dynamikker, der af 
bestemte aktører skønnes at være særligt vigtige eller relevante. 
Miljøindikatorer bruges typisk til at syntetisere og præsentere kompleks 
miljøstatistik, der i sig selv ofte er ganske omfattende og detaljerede, i et 
mere simpelt, overskueligt og for nogle typer af aktører mere anvendeligt 
format.  

 
  En miljøøkonomisk indikator kan antage mange forskellige former som f.eks. 

nøgletal, ratio, en relation mellem disse osv. og kan konstrueres på mange 
forskellige analyse- og aggregeringsniveauer.  Som oftest er enkeltstående 
miljøindikatorer opstillet og udarbejdet særskilt med det formål at overvåge 
og analysere tilstanden og udviklingen i forhold til politisk fastsatte 
målsætninger og/eller at evaluere og vurdere den relative effekt af forskellige 
typer af politiske programmer, initiativer og indsatser. Typisk vil en 
miljøindikator være konstrueret sådan, at ændringer i værdien af denne vil 
kunne tolkes forholdsvis utvetydigt som et fremskridt eller tilbageskridt i 
forhold til f.eks. en given miljø- eller klimapolitisk målsætning mv.    
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  Sammenlignet med miljøstatistik, er miljøindikatorer i højere grad udtryk for 
en tolkning og udvælgelse af bestemte aspekter af den ’fysiske virkelighed’ 
på bekostning af andre. Det vil sige, at der i udarbejdelsen af en 
miljøindikator foretages en udvælgelse, fremhævelse, analyse og fortolkning 
af visse dele af den empiriske virkelighed på bekostning af andre. Denne 
udvælgelse sker delvist med udgangspunkt i politisk definerede 
relevanskriterier.12  

 
Fjerde type i FDES-rammeværket  Miljøindekser er mere sammensatte og dermed også mere komplekse 

informationstyper, der sammenfatter og sammenvejer adskillige forskellige 
miljø-indikatorer. Mange enkeltstående miljøindikatorer er ikke blot 
uoverskuelige, men tegner ofte et tvetydigt, til tider modsatrettet og uklart 
billede af klimaets og miljøets overordnede tilstand og udvikling. Formålet 
med miljøindekser er at reducere kompleksitet i de mange enkeltstående 
indikatorer og på den måde fremstille miljø- og klimainformation på mere 
simple, mindre tvetydige måder.  

 
  Derfor indeholder miljøindekser ofte også beregninger af et enkelt eller få 

indekseret mål- eller nøgletal. Det vil sige enkeltstående, overordnede 
”super”-indikatorer (som f.eks. globalt fodaftryk), der kan tilvejebringe et 
simpelt, samlet og mere formidlingsvenligt billede af udviklingstendenser og 
tilstande indenfor det miljø- og klimamæssige domæne. Ved udarbejdelsen 
af sådanne overordnede, indekserede nøgletal foretages der bl.a.  en 
statistisk vægtning og sammenvejning af de forskellige miljø- og 
klimaindikatorer, der indgår i indekset i forhold til hinanden på baggrund af 
forskellige teoretiske og metodiske antagelser.  

 
  Dermed kan miljøindekser bidrage med summarisk overblik over og skabe 

større politiske og mediemæssig opmærksomhed om forskellige miljø- og 
klimapolitiske problematikker, udviklingstendenser m.v..13 Dette 
informationsformat er da også meget anvendt. F.eks. gennemførte 
tænketanken International Institute for Sustainable Development, der blev 
etableret i Canada i 1990, og i dag opererer i både Canada, Schweiz og USA, i 
2009 en optælling og identificerede ikke mindre end 800 forskellige miljø- og 
klimarelaterede indekser på internationalt plan.14  

 
  Miljøindekser er dog også potentielt problematiske. Et problem knytter sig 

f.eks. til spørgsmålet om, hvordan og med hvilke vægte de forskellige 
indikatorer i et miljøindeks sammenvejes og vægtes i forhold til hinanden ved 
opstillingen af indeksets overordnede indikatorer. Selvom indekser 
umiddelbart virker til at give et overblik over data, er det også ofte uklart, 
hvordan og i kraft af hvilke metoder, antagelser, vægte m.v. disse er 
udarbejdet. Selv i de tilfælde, hvor principperne for vægtningen af 
indikatorerne fremgår eksplicit, er vægtningen oftest ikke gennemført i 
overensstemmelse med internationalt anerkendte statistiske standarder. Med 
andre ord er et givent miljøindeks’ overordnede og sammenvejede nøgletal 
et produkt af de vægtningsprincipper som producenterne af indekset har lagt 
til grund for udarbejdelsen. Der kan derfor være meget store forskelle og 
afvigelser mellem det billede, forskellige miljøindekser tegner af den 
overordnede miljø- og klimaudvikling, idet de inkorporerer forskellige 
indikatorer, vægter disse forskelligt osv.   



 

 
September  2019  //  PIA – Political Ideas and Analysis  //  Københavns Universitet, Institut for Statskundskab  side 18 
 

 Femte type i FDES-rammeværket  Miljøregnskaber, eller på dansk grønne nationalregnskaber, er en 
reorganisering af allerede eksisterende miljøstatistik. Disse organiseres og 
opstilles med udgangspunkt i de samme internationalt standardiserede 
statistiske definitioner, klassifikationer, kontostrukturer, opgørelsesmetoder 
m.v. som allerede anvendes i opstillingen af et traditionelt økonomisk 
nationalregnskab. Et grønt nationalregnskab opstilles derfor som et såkaldt 
’satellit-regnskab’ til det traditionelle nationalregnskab, idet man lader 
sidstnævntes opgørelsesmetoder, definitioner og klassifikationer (af f.eks. 
BNP) forblive uændrede, og supplerer dette med yderligere konti for miljø- 
og naturressourcer. Herved etablerer et grønt nationalregnskab en statistisk 
og logisk stringent forbindelse til den allerede eksisterende økonomiske 
statistik og nationalregnskaber.15  

 
  Integrationen af de to typer af nationalregnskaber muliggør statistisk 

pålidelige samfundsøkonomiske analyser af forskellige former for økonomisk, 
miljø- og klimapolitik. F.eks. i forhold til spørgsmål som, (1) hvordan 
forskellige typer af økonomisk udvikling (f.eks. skift af produktion fra en 
sektor til en anden, en stigning eller et fald i privatforbruget m.v.) kan 
forventes at påvirke miljøet; (2) hvordan forskellige typer af tiltag, der 
forbedrer eller forringer miljøet (f.eks. en reduktion eller forøgelse af grønne 
afgifter og/eller subsider), vil påvirke den økonomiske udvikling.  

 
  Det grønne nationalregnskab kan også anvendes til at udarbejde miljøprofiler 

for forskellige typer af erhverv og husholdninger, hvorved det bliver muligt at 
opnå overblik over disses bidrag til udviklingen af økonomi og miljø. Via det 
grønne nationalregnskabs systematiske integration med det traditionelle 
nationalregnskab bliver det netop muligt at beregne forholdet mellem 
forskellige erhvervs eller husholdningstypers værditilvækst, ressourceforbrug 
og miljøbelastning på et statistisk solidt grundlag. Ligeledes kan det grønne 
nationalregnskab anvendes til analyser af graden af afkobling mellem 
økonomisk vækst, miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Ligesom et grønt 
nationalregnskab muliggør analyser af de bagvedliggende årsager til 
ændringer i f.eks. miljøpåvirkning og ressourceforbrug.16 Læs uddybende 
eksempler ved at klikke på forstørrelsesglasset i boksen til venstre.  

 
  Der er derudover flere særegne karakteristika, som adskiller et miljøregnskab 

fra f.eks. et miljøindeks og andre typer af miljøøkonomiske analyser. 
 
Grønne nationalregnskaber  Først og fremmest er miljøregnskaber, til forskel fra indekser, udarbejdet med  
tager afsæt i internationalt afsæt i fælles vedtagne internationalt anerkendte og accepterede standarder  
vedtagne retningslinjer. og retningslinjer. Forskellige landes statistik-institutioner, herunder Danmarks 

Statistik, udarbejder og opstiller som oftest deres grønne nationalregnskaber 
med udgangspunkt i FN’s statistiske standard SEEA CF (System of 
Environmental Accounts – Central Framework).  Ligesom FDES-rammeværket 
udgør SEEA CF et sæt fælles retningslinjer, der foreskriver, hvordan grønne 
nationalregnskaber skal opbygges og ved hvilke principper, definitioner og 
klassifikationer, det skal ske. Bag systemet står også en række andre 
internationale organisationer (f.eks. OECD og EU), og retningslinjerne har 
samme status blandt nationale statistikinstitutioner som SNA (System of 
National Accounts), den statistiske standard der ligger til grund for de 
traditionelle nationalregnskaber.17  

 
 

Klik, og læs mere om 
sammenhængen mellem det 
grønne og traditionelle 
nationalregnskab. 

 

 

 

 

 
 

Klik, og læs to konkrete 
eksempler på analyser som et 
grønt nationalregnskab kan 
bruges til. 
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Grønne nationalregnskaber For det andet er et særligt kendetegn ved det grønne nationalregnskab, at  
opgør de fleste af sine konti  det opgør (hovedparten) af alle forskellige konti i såkaldte ”naturlige  
i 'naturlige' enheder frem for enheder”. Det vil sige de måleenheder, der er ”naturlige” at anvende indenfor  
national valuta. for de forskellige miljø- og klimamæssige områder og domæner, som 

regnskabet dækker. Det grønne nationalregnskab opgør derfor forskellige 
konti i f.eks. tons, kubikmeter, hektar m.v., mens økonomiske forhold med 
relevans for regnskabet er opgjort i relevant national valuta. Med andre ord 
foretages der i et grønt nationalregnskab, som i andre typer af miljø- og 
klimaøkonomiske analyser, ikke en økonomisk værdisætning af f.eks. ikke-
markedsomsatte miljø- og klimaressourcer. Til gengæld udgør et grønt 
nationalregnskabs forskellige regnskabskonti og de naturlige enheder, de 
opgøres ved, et statistisk set pålideligt grundlag at gennemføre sådanne 
økonomiske værdisætninger på.  

 
Grønne nationalregnskaber Endelig rummer det grønne nationalregnskab heller ikke, som f.eks. et  
sammenvejer ikke miljø- og  miljøindeks eller et grønt BNP, en egentlig sammenvejning eller vægtning af  
klimadata, men kan fungere  de indeholdte miljø- og klimadata i én samlet overordnet indikator eller 
som udgangspunkt for disse. nøgletal. Et miljøregnskab opstiller alene eksisterende miljødata og -statistik i 

overensstemmelse med internationalt standardiserede kontostrukturer m.v., 
men kan også fungere som et godt udgangspunkt for sådanne 
sammenvejningsanalyser.  

 
   Udover FDES-rammeværkets sondring mellem forskellige typer af miljø- og 

klimainformation (data, statistik, indikatorer, indekser og regnskaber) findes 
der også en række forskellige typer af miljø- og klimaøkonomiske 
analyseformater, der på forskellige vis har relevans for politiske 
beslutningsprocesser. Analyseformater som oftest udarbejdes med afsæt i, og 
dermed også i høj grad afhænger af adgang til disse typer af miljø- og 
klimainformation for deres udarbejdelse. 
I det efterfølgende gennemgår debatoplægget tre forskellige typer af miljø- 
og klimaøkonomiske analyseformater, der på forskellig vis tager, eller med  
fordel kan tage, udgangspunkt i den etableret miljøstatistik og -regnskaber:  

 
1. Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger (Cost-benefit og cost-

effectiveness analyser). 
2. Grønne regnemodeller  
3. Sammenvejede nøgletal (f.eks. ”Grønt BNP”, ” Ægte opsparing” m.v.).  

 
Den første analysetype er sam- Begrebet samfundsøkonomisk konsekvensvurdering dækker alle former  
fundsøkonomiske konsekvens- for systematiske vurderinger af de samfundsøkonomiske fordele (benefits) og 
vurderinger, hvor de to omkostninger (costs), der kan knytte sig til et givent politisk tiltag som f.eks.  
vigtigste er… et investeringsprojekt, en ændring af den offentlige regulering, miljø-

beskyttelsesforanstaltninger m.v. Samfundsøkonomiske konsekvens-
vurderinger indtager på den måde ofte en central rolle i politiske beslutnings-
processer. De styrker beslutningsgrundlaget for eventuel vedtagelse og 
implementering af politiske tiltags forventede samfundsøkonomiske 
gevinster og/eller omkostninger ved at bistå politiske beslutningstagere i 
prioriteringen af forskellige politiske tiltag samt pege på de samfunds-
økonomiske ”mest optimale” løsninger” på en given udfordring.18  
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  De to vigtigste typer af samfundsøkonomisk konsekvensvurderinger er cost-
benefit analysen og cost-effectiveness analysen.  

   
…en cost-benefit analyse og… En cost-benefit analyse kvantificerer, værdisætter og opgør samtlige af et 

politisk tiltags fordele og omkostninger på samme montære enhed. Det 
bliver derved muligt at estimere et politisk tiltags forventede 
samfundsøkonomiske rentabilitet, idet alle størrelser opgøres ensartet. 

 
…en cost-effectiveness analyse. En cost-effectiveness analyse værdisætter alle omkostninger men ikke alle 

fordele på samme monetære enhed ved et politisk tiltag. I stedet analyserer 
den forholdet mellem et tiltags forventede effekter (målt ved forskellige ikke-
monetære værdier som f.eks. tons CO2) og tiltagets estimerede 
nettoomkostninger (eksklusiv værdien af tiltagets effekt). Denne analyseform 
anvendes typisk, når det ikke er muligt, plausibelt eller meningsfuldt at 
tilskrive væsentlige dele af et initiativs fordele i en monetær værdi (kroner) og 
i tilfælde, hvor det allerede er politisk besluttet at gennemføre et på forhånd 
fastlagt mål. Her kan cost-effectiveness analysen f.eks. bidrage til at 
identificere den mest omkostningseffektive vej til at indfri en given politisk 
målsætning, for så vidt at alle relevante omkostninger faktisk kan medregnes. 

 
  I det grønne nationalregnskab er det langt fra alle miljøpåvirkninger og 

ressource-beholdninger, der er værdisat og opgjort i monetære værdier. 
Typisk opgøres de forskellige aktivkonti i fysiske enheder. Dette 
opgørelsesprincip er i overensstemmelse med de internationale retningslinjer, 
der er udstukket i SEEA Central Framework. De fraråder økonomisk 
værdisætning i opstillingen af et grønt nationalregnskab, idet der på 
nuværende tidspunkt ikke er opnået en tilstrækkelig robust international 
konsensus om, hvordan man skal foretage en sådan værdisætning.19 

 
  Det grønne nationalregnskab er umiddelbart også mest anvendeligt som 

statistisk grundlag for udarbejdelsen af cost-effectiveness analyser af 
forskellige typer af policy tiltag. Omvendt udgør det grønne nationalregnskab 
også et nyttigt og statistisk konsistent udgangspunkt for egentlige cost-
benefit analyser, idet regnskabet rummer oplysninger om miljøpåvirkninger 
opgjort i fysiske enheder. Sidstnævnt kan netop danne grundlag for en 
yderligere økonomisk værdisætning, der derefter kan omsættes i en egentlig 
cost-benefit analyse.    

 
Den anden analysetype er De fleste lande og internationale organisationer anvender desuden forskellige  
grønne regnemodeller   typer af makroøkonomiske regnemodeller til at gennemføre de førnævnte 
  samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger.  
 
  En økonomisk model kan defineres som en teoretisk konsistent matematisk 

repræsentation af en given økonomi formaliseret via et system af ligninger.20 
På baggrund af forholdsvis detaljeret matematisk modellering af centrale 
samfundsøkonomiske relationer, skaber regnemodellerne mulighed for bl.a. 
(1) at forudsige fremtidige økonomiske udviklingstendenser og (2) at opstille 
makroøkonomiske konsekvensvurderinger af forskellige typer af politisk-
økonomiske tiltag (herunder særligt den løbende finanspolitik og 
strukturpolitiske reformer).21 F.eks. anvender EU-kommissionen den 
økonomiske regnemodel Quest og IMF modellen GEM.  



 

 
September  2019  //  PIA – Political Ideas and Analysis  //  Københavns Universitet, Institut for Statskundskab  side 21 
 

  I dansk kontekst benytter forskellige aktører og analyseinstitutioner 
  forskellige regnemodeller. Finansministeriet anvender f.eks. (1) Danmarks 

Statistiks ADAM-model til kortsigtede analyser af den førte økonomiske 
politik; (2) DREAM-modellen til f.eks. at beskrive finanspolitisk holdbarhed og 
fordeling mellem generationer; (3) Den generelle ligevægtsmodel REFORM til 
bl.a. at beskrive og analysere langsigtede strukturelle virkninger på 
økonomien af forskydninger mellem sektorer, sektorspecifikke ændringer, 
produktivitets- og konkurrenceforbedringer som følge af forskellige typer af 
politiske initiativer, indgreb, regulering m.v.22  

 
  I internationalt regi findes der desuden en række økonomiske regnemodeller, 
     der både dækker miljø, klima og økonomi, og således muliggør modelbaseret 
  integration af miljø- og klimahensyn i den økonomisk-politiske planlægning 

på en systematisk og konsistent måde. F.eks. har OECD siden 1993 arbejdet 
med modellen GREEN23, EU-kommissionen med modellen GEM E324 og det 
Norske Finansministerium med modellen MSG-625.  

 
  Der findes for nuværende ikke danske økonomiske modeller, der på 

tilsvarende vis integrerer miljø- og klimahensyn. Dog foregår der i regi af 
nærværende forskningsprojekt, et arbejde med at videreudvikle og udbygge 
den nuværende REFORM-model, så den ikke blot belyser virkninger på 
økonomien af miljø- og klimapolitik, men også virkningerne på miljø og klima 
af forskellige typer af politisk-økonomiske tiltag og initiativer. Modellen vil 
både kunne belyse de økonomiske og miljømæssige virkninger af de 
traditionelle former for økonomisk politik og virkningerne af miljø-, energi- 
og klimapolitikken, ligesom den vil indeholde en detaljeret beskrivelse af de 
sektorer i økonomien, der har særlig betydning for miljø og klima såsom 
energi-, transport-, landbrugs-, og affalds- og genbrugssektoren. Den grønne 
REFORM-model udvikles i samarbejde mellem forskere og ansatte ved bl.a. 
Økonomisk Institut og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, 
Københavns Universitet, Danmarks Statistik samt DREAM-gruppen.   

 
Den sidste analysetype er grønne Endelig kan det grønne nationalregnskab danne grundlag for udarbejdelsen 
nøgletal, som f.eks. ”grønt BNP” af forskellige typer af sammenvejede nøgletal eller indikatorer som f.eks. et 
og ”ægte opsparing”.   såkaldt ”grønt bruttonationalprodukt” eller ”ægte opsparing.” Det er 

forskellige former for analyser, der med inspiration fra det klassiske BNP 
forsøger at opstille ét overordnet nøgletal for den samlede økonomiske, 
miljø- og klimamæssige udvikling.  

 
  Det ”grønne BNP” er en populær betegnelse for traditionelle 

nationalregnskabstal, hvor der efterfølgende er foretaget en række fradrag 
og tillæg for forskellige miljø- og klimamæssige faktorer. F.eks. kan værdien 
af den udtømning af naturressourcer eller forringelse af miljøet via forurening 
fratrækkes det traditionelle BNP, hvorved der fremkommer et justeret ”grønt 
BNP”26  
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  ”Ægte opsparing” er på tilsvarende vis en overordnet indikator eller nøgletal, 
der forsøger at analysere, hvorvidt et lands økonomiske udvikling kan siges at 
være bærdygtig eller ej. Dette analyseformat foretager en samlet opgørelse 
af et lands forskellige former for kapital (kapitalgoder, finansielle 
tilgodehavender, humankapital, naturkapital og social kapital), samtidig med 
at fremtidige ændringer i disse værdisættes med henblik på at estimere, 
hvorvidt der samlet set efterlades samme, større eller mindre kapital til 
fremtidige generationer.27  

 
  Analyseformater som ”grønt BNP” og ”ægte opsparing” adskiller sig fra et 

grønt nationalregnskab på flere forskellige måder.  For det første er de 
anderledes ved, at der som en del af beregningen foretages en økonomisk 
værdisætning af de forskellige naturressourcer,  aktivkonti m.v. Det grønne 
nationalregnskab opgør disse i naturlige fysiske enheder (f.eks. tons CO2, 
hektar osv.). F.eks. fastsættes der for ikke-markedsomsatte naturressourcer 
og miljø-goder såkaldte skyggepriser, som består af videnskabeligt baserede 
estimater af, hvad forbrugerne må forventes at være villige til at betale for en 
række sådanne goder.  For det andet adskiller disse nøgletal sig fra det 
grønne nationalregnskab ved netop at forsøge at sammenveje, sammenregne 
og sammenfatte den samlede informationsmængde i ét enkeltstående 
nøgletal.  

 
  Til forskel fra f.eks. miljøstatistik og grønne nationalregnskaber, der dækkes af 

FN’s FDES-rammeværk og SEEA CF, findes der i FN-regi i dag ikke fælles 
vedtagne internationale statistiske standarder, der foreskriver hvordan 
national statistik og/eller analyseinstitutioner bør beregne et ”grønt BNP” 
eller ”ægte opsparing”. Det tætteste herpå er de løbende opgørelser af "ægte 
opsparing", som gennemføres i regi af Verdensbankens Waves-projekt. 
Projektet foretager en samlet opgørelse af den nationale opsparing i finansiel 
og fysisk kapital fratrukket nedslidning af fysisk kapital, tillagt et mål for 
udviklingen i humankapital og fratrukket en anslået værdi af formindskelsen 
af landenes mineraler, energidepoter og skovarealer. Denne opgørelse 
forsøger herved at tage afsæt i de samme regnskabsmæssige 
opgørelsesmetoder og principper, sådan at tværnationale sammenligninger 
bliver mulige.28   

 
  I fraværet af internationale standarder og på baggrund af de metodemæssige 

begrænsninger dette fravær indebærer, indgår denne type analyse (af f.eks. 
grønt BNP) ikke som en del af et grønt nationalregnskab. Et grønt 
nationalregnskab og et grønt BNP er ikke det samme og må nødigt 
forveksles med hinanden. Grønne nationalregnskaber udgør dog en 
nødvendig forudsætning for udarbejdelsen af sådanne nøgletal som f.eks. 
”grønt BNP”.   
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Miljøoplysningspyramiden 
 
 

Formålet med miljømæssig statistik er at kunne udvikle og bearbejde data til 
meningsfulde former for information, således at statistikken beskriver politiske,  
økonomiske og samfundsmæssige forhold af relevans for forskellige grupper i  
samfundet. Det skal endvidere fremstå på en måde, så det er forståeligt og 
brugbart for de tiltænkte grupper. Med andre ord afhænger formen på 
miljø- og klimarelevant information i høj grad af den målgruppe (bredere 
samfund, politiske beslutningstagere, forskere m.v.) informationen er tiltænkt.    
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
På den baggrund kan man anskue forskellige typer af information via en form  
for ”informationspyramide”. I bunden af informationspyramiden vil der oftest  
være tale om detaljerede og omfattende data, som bl.a. analytikere, forskere og  
statistikere anvender i specialiseret forskning og analyse. I toppen af  
informationspyramiden er megen information og data blevet behandlet via  
forskellige typer af analyse og sammenfattet i meget højt aggregerede og let  
tilgængelige formater som f.eks. nøgletal, indikatorer, billeder og fortællinger.  
Målgruppen for disse typer information er typisk den bredere offentlige debat  
og til dels politiske beslutningstagere. 
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3.2. Den politiske beslutningsproces 
 
   
  I forskningslitteraturen og de internationale rapporter, der behandler emnet, 

finder man forskellige modeller, der forsøger at beskrive samspillet mellem 
typer af miljø- og klimainformation og politisk-økonomiske beslutnings-
processer. En række af disse er relativt simple og overskuelige.  

   
  For eksempel har en forskergruppe fra Norges Statistiske Sentralbyrå 

(Danmarks Statistiks norske søsterorganisation) i 2012 opstillet det, de kalder 
”standardmodellen” til produktionen af en statistisk redegørelse over klima, 
miljø og bæredygtighed. Ifølge standardmodellen kan arbejdsprocessen i 
forbindelse med etableringen af sådanne opgørelser i udgangspunktet 
forstås som en relativt simpel, sekventiel og lineær proces. En idealtypisk 
politisk beslutningsproces består ifølge standardmodellen af fire forskellige 
faser, hvor relevante aktører: 

 
1. I første fase udvælger og definerer de indikatorer, som bæredygtighed 

skal måles ved.  
2. I anden fase indsamler og behandler relevante data og opstiller disse 

som relevant miljøstatistik og -indikatorer.  
3. I tredje fase vurderer og evaluerer, om den producerede statistik og 

indikatorer faktisk giver den nødvendige og tilstrækkelige viden om, 
hvorvidt givne politiske målsætninger på det miljø- og klimapolitiske 
område faktisk indfries eller ej.  

4. I fjerde fase formulerer politiske mål og midler med afsæt i den 
evaluerede og kvalitetssikrede miljøstatistik og indikatorer. 29   
 
             Se modellen illustreret på næste side.  

 
  Standardmodellen opererer med en forholdsvis klar og utvetydig 

arbejdsdeling mellem (1) statistikproducenter og (2) forskellige typer af 
politiske aktører og statistikbrugere (f.eks. politiske beslutningstagere, 
embedsmænd, forskere, tænketanke osv.). Statistikproducenternes opgave 
afgrænser sig ifølge modellen alene til fase 2 og 3 (indsamling af data, 
udarbejdelse af statistik og indikatorer, vurdering, evaluering og 
kvalitetssikring af statistik). Fase 1 og 4 (udvælgelse af indikatorer, 
fastsættelse af politiske mål og midler) er til gengæld arbejde, der bedst 
varetages af andre aktører end statistikproducenterne.    

   
  Ligeledes betoner standardmodellen nødvendigheden af at anskue processen 

som en kontinuerlig og iterativ proces. En proces hvor der, i kraft af det 
løbende arbejde med at indsamle, udarbejde, evaluere og anvende miljø- og 
klimainformation, sker en læring og forskellige former for feedback om 
denne informations tilstrækkelighed, styrker og svagheder, præcision osv.  
Det vil sige, at der i den løbende overvågning og fastsættelse af politiske mål 
og midler, sker tilpasninger, justeringer og opdateringer, som iterativt virker 
tilbage på de øvrige faser i processen.  
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'Standardmodellen' kritiseres for Sådanne modeller bliver dog ofte kritiseret for at være for statistik-centriske.  
at fokusere på statistikproducent- Kritikken er, at det analytiske fokus alene eller overvejende beskæftiger sig  
erne på bekostning af de aktører med de dele af beslutningsprocessen, der involverer statistikproducenter  
som reelt anvender  information- (f.eks. aspekter, der knytter sig til interne spørgsmål ang. den metodisk/  
erne.  statistisk korrekte indsamling, udarbejdelse, kvalitetssikring af information) på 

bekostning af de dele, hvor forskellige typer af politisk-økonomiske aktører 
bringer sådanne informationer i anvendelse (f.eks. som grundlag for 
udarbejdelse af miljøøkonomiske analyser, politiske beslutningsgrundlag). 
Kort sagt er kritikken, at modeller som ”standardmodellen” anlægger for 
snævre, lineære og dermed forsimplede blik på de politiske 
beslutningsprocesser.  

   
  En sådan kritik kommer f.eks. til udtryk i rapporten fra det Hollandske 

miljøagentur30 og i Verdensbankens rapport fra 2017. Sidstnævnte 
problematiserer den forsimplede tilgang til politiske beslutningsprocesser, 
idet rapporten understreger: 

 
 ”Policy is multi-facetted: it is not just ”what government says” in formal 

policy documents. Its facets include policy content, policy processes, 
stakeholders, and the knowledge and values that underpin them. Policy is 
a product of context, - which is political and dynamic, yet deeply rooted in 
a country’s institutional settings. Policy might therefore seem ”messy” but 
this very messiness offers many levers for change.”31 

 
  Verdensbankens rapport understreger således, at politiske 

beslutningsprocesser ikke er så stringente og rationelle, men mere rodet end 
de f.eks. gengives i standardmodellen. Det er derfor utilstrækkeligt at forstå 
politiske beslutningsprocesser, som en form for rationel proces, hvor politiske 
aktører samarbejder om at identificere en form for optimal løsning på et 
allerede givet politisk problem. Både identifikation af politiske 
problemstillinger og løsninger er essentielle politiske processer, hvorfor 
arbejdet med at identificere problemer og løsninger bør anskues som en 
proces, der både involverer normative og deskriptive overvejelser.32  

 
  Politiske problemer og løsninger bliver dels opstillet på baggrund af 

bestemte forudgående normative politiske diskurser og problemforståelser, 
som udspringer af forskellige politiske ideologier, værdier og normer. Som 
oftest er problemer og løsninger her ikke resultatet af videre konsistent eller 
rationelle kompromisser mellem de forskellige normative politiske 
synspunkter. Og dels opstillet på baggrund af en række deskriptive 
præmisser, antagelser og beregningstekniske forudsætninger, samt hvilke 
typer af (statistisk og/eller økonomisk) analyse, der kan og bør ligge til grund 
som tilstrækkeligt kvalificeret vidensgrundlag.  

 
  I forlængelse heraf fastholder Verdensbankens rapport, at man bør fastholde 

blikket for policy-processens forskellige faser og opstiller på den baggrund 
en mere detaljeret model for den grønne statistik-politik-nexus.33  
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  Modellen sondrer mellem tre forskellige faser i policy-processen: 
 
 

1. I første fase bør man identificere og analysere en given miljøøkonomisk 
udvikling eller tilstand som en egentlig politisk udfordring, der kræver en 
politisk indsats i form af policy løsninger. I samme fase identificerer man 
typisk også en række overordnede politiske målsætninger for at imødegå 
den politiske udfordring, ligesom man bør identificere centrale nøgletal 
og indikatorer som informationsgrundlag for sådanne målsætninger.     
 
 

2. I anden fase bør man med afsæt i de identificerede politiske udfordringer 
opstille en række forslag til politiske tiltag og initiativ, der kan bidrage til 
løsningen af udfordringerne. Et særligt fokuspunkt i denne fase er typisk 
fordelingen af gevinster og ulemper blandt forskellige samfundsgrupper, 
samt hvilke tiltag og initiativer, der vil kunne gennemføres mest 
omkostningseffektivt og/eller samfundsøkonomisk rentabelt. Efter 
politiske drøftelser/forhandlinger bør man udvælge og implementere en 
eller flere af de identificerede policy løsninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. I tredje fase bør man overvåge, (1) om den eller de gennemførte policy 
løsninger faktisk virker efter den oprindelige hensigt; (2) hvorvidt der er 
udsigt til at de overordnede politiske målsætninger vil blive indfriet eller 
ej; (3) om de gennemførte polices faktisk bidrager hertil. På baggrund af 
den overvågning bør man evaluere, hvorvidt der kan være behov for at 
justere målsætninger og/eller politiske virkemidler. Endelig bør man 
vurdere om de implementerede tiltag måtte have eventuelle negative 
uforudsete konsekvenser. 

 
 
  Rapporten understreger at forskellige typer af miljø- og klimainformation – 

ikke mindst grønne nationalregnskaber – spiller ind i og potentielt påvirker 
processens forskellige faser på forskellig vis. Bl.a. ved at give svar på en række 
typiske spørgsmål, som forskellige politiske aktører ofte rejser i policy-
processens forskellige faser. 

 
 
 
 
 
 

Problem identifikation og   
opstilling af målsætninger 
 
 
 
 
 
 
Policy løsning og implementering   
 
 

Policy overvågning og evaluering   

 

Fire forskellige former for grøn politik 
Verdensbankens rapport sondrer forholdsvist bredt mellem fire former for 
grøn politik. Læs mere om disse fire ved at klikke på forstørrelsesglasset. 
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Typiske spørgsmål i policy-processens fire faser ifølge Verdensbankens rapport                                                                     
 
Rapporten Taking Stock and Moving Forward fra Verdensbankens policy forum angiver en længere række af eksempler 
på politiske spørgsmål, der knytter sig til forskellige faser af den politiske beslutningsproces.  Det er spørgsmål, som  
forskellige typer af miljø- og klimainformation (herunder grønne nationalregnskaber) og analyser kan bidrage med svar 
på.         
                                                                       
Klik på de enkelte forstørrelsesglas, og se eksempler på spørgsmål.34 
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3.3. Politiske aktører 
 
   
  Endelig er der i den bredere diskussion om den grønne statistik-politik-nexus 

en stigende opmærksomhed på politiske aktører. Det vil sige, de forskellige 
måder forskellige aktører anvender  miljø- og klimastatistik (herunder grønne 
nationalregnskaber). 

 
  I forlængelse heraf er der en stigende erkendelse af, at statistik bør 

udarbejdes, behandles og bearbejdes på en sådan måde, at den 
imødekommer og tilgodeser et meget differentieret og forholdsvis 
forskelligartet videns- og analysebehov. F.eks. sondrer FN i sit FDES-
rammeværk mellem fire forskellige typer af brugere af miljø- og 
klimastatistik: 

 
1. Politikere, politiske beslutningstagere og embedsmænd på alle niveauer. 
2. Den bredere offentlighed herunder også medierne og civilsamfundet. 
3. Analytikere, forskningsverdenen og andre typer af eksperter. 
4. Internationale organisationer. 

   
  FN gør desuden særskilt opmærksom på, at forskellige typer af brugere har 

behov for forskellige typer af miljø- og klimastatistik: 
 

 ”Forskellige brugere efterspørger miljøstatistik på forskellige aggregerings-
niveauer og informationsdybde. (…) politikere og beslutningstagere på de 
højeste niveauer og den bredere offentlighed vil have en tendens til at 
gøre brug af enkeltstående miljøindikatorer og mere aggregeret statistik. 
Central-administrationen, forskere og analytikere er typisk mere interes-
serede i at analysere mere omfattende og detaljerede miljø-statistik.”35  

 
  FN understreger, at den konkrete udformning af forskellige typer af miljø- og 

klimainformation (data, indikatorer, regnskab osv.) i høj grad afhænger af den 
type bruger, der efterspørger statistikken. F.eks. har forskellige aktører meget 
forskellige informationsbehov med hensyn til tid, geografisk afgrænsning, 
aggregeringsniveau, sammenvejning og værdisætning af indikatorer osv. 
Samtidig fremhæver FN, at denne statistik danner grundlag for mange 
forskellige typer af analyser (f.eks. samfundsøkonomiske 
konsekvensvurderinger, grønne regnemodeller, beregninger af ”grønt BNP” 
osv.), der ligeledes spiller forskellige roller og funktioner i policy-processen. 
Både statistik og analyser videreformidles i mange forskellige 
kommunikationsformater (databaser, temarapporter, videnskabelige 
publikationer, årbøger og miljø- og klima-tilstandsrapporter.)36 

 
  Også rapporten fra Verdensbankens internationale policy forum samt 

rapporten fra det hollandske miljøvurderingsagentur betoner forskellige 
aktørers betydning. F.eks. sondrer sidstnævnte rapport mellem tre typer af 
aktører, der alle spiller centrale skønt meget forskellige roller i den grønne 
statistik-politik-nexus.   
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1. Statistikudbydere er de aktører, der varetager det grundlæggende 
arbejde med at indsamle, kategorisere og bearbejde rå miljø- og 
klimadata og opstille disse i form af databaser, regnskaber osv. I de fleste 
lande varetager statens statistiske bureau denne opgave, hvilket i 
Danmarks tilfælde er Danmarks Statistik.  
 

2. Statistikefterspørgere er typisk centrale politiske aktører (f.eks. 
folkevalgte politikere og beslutningstagere m.v.), der deltager direkte i 
policy-processen. De har derfor i forskellig grad et behov for sandfærdig, 
robust og pålidelig statistisk viden som grundlag for politiske 
beslutninger. Statistikefterspørgere tæller også de mange forskellige 
samfundsmæssige aktører (f.eks. medier, interesseorganisationer m.v.), 
der spiller en indirekte rolle i policy-processen, idet de på forskellig vis 
og med forskellige virkemidler søger at påvirke denne i en bestemt 
retning.  
 

3. Statistikoversættere (”intermediaries”) er de forskellige typer af aktører, 
der på forskellig vis bearbejder og analyserer statistikudbydernes data, 
statistik og regnskaber og fremstiller dem i form af forskellige typer af 
analyser (f.eks. samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, grønne 
regnemodeller, narrativer m.v.). De tilpasser og skræddersyr analyserne 
mere snævert, så de imødekommer et bestemt behov hos en bestemt 
politisk aktør eller i en bestemt fase af policy-processen.  

 

  Den hollandske rapport hævder i forlængelse heraf, at “Policy-makers og 
andre brugere af miljøstatistik ofte har brug for “bearbejdet” information i 
stedet for rå data med andre ord kontekst, fortolkning og forklaring. Dette 
kræver ofte at data forsimples, og at der anvendes bestemte analysemodeller, 
der hviler på bestemte antagelser og normer, og det vil sige, at det statistiske 
råmateriale er blevet behandlet.“37 

 
  Denne gruppe af statistikbehandlere medregner aktører som f.eks. forskere 

og forskningsmiljøer, forskellige typer af semistatslige analyseenheder (f.eks. 
økonomiske råd), in-house analyseafdelinger i administration og 
interesseorganisationer, privat finansierede tænketanke m.v. Kort sagt 
forskellige typer af aktører, der på forskellig vis, med forskellig motivation og 
med forskellige virkemidler ”oversætter” og videreformidler miljø- og 
klimastatistik, så det kan indgå i policy-processen.  
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3.4. En integreret model for samspillet mellem 
statistik og politik 

   
   
  Debatoplæggets analyse af den grønne statistik-politik-nexus i Danmark – 

herunder særligt barrierer for brugen af et grønt nationalregnskab – tager 
afsæt i en integreret analyseramme. Den integrerede analysemodel tager 
derfor hensyn til: 

 
1. At der findes forskellige typer af miljø- og klimainformation og analyse. 
2. At disse spiller ind på forskellige måder i forskellige faser af de politiske 

beslutningsprocesser. 
3. At forskellige aktører spiller forskellige roller i dette samspil. 
4. At der potentielt kan forekomme barrierer for brug af det grønne 

nationalregnskab på alle disse tre niveauer (analyse, proces og aktør-
niveau.). 
 

Den analytiske ramme skelner for For det første sondrer den analytiske ramme mellem (1) forskellige typer af  
det første mellem forskellige  miljø- og klimastatistik (data, statistik, indikatorer), (2) det grønne  
videnstyper nationalregnskab og (3) forskellige typer af miljø- og klimaøkonomiske 

analyseformater (cost-benefit analyser, grønne regnemodeller osv.) Det vil 
sige typer af analyser, der alle bruger data og statistik og i mange tilfælde 
også det grønne nationalregnskab.	 Se nedenstående figur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Data, grønt nationalregnskab og økonomiske analyser 
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Som figuren viser, adskiller disse forskellige typer af miljø- og klimastatistik 
sig på flere forskellige relevante parametre. 
 

Videnstyperne adskiller sig ved For det første adskiller videnstyperne sig ved det analytiske niveau, de  
deres grad af aggregering. aggregerer data på. F.eks. grøn statistik, grønne indikatorer og det grønne  
  nationalregnskab sammenfatter meget store mængder data opdelt på en 

lang række forskellige underordnede analysekategorier (som f.eks. sektorer, 
brancher, erhverv, husholdningstyper m.v.). Sammenholdt med andre 
analysetyper er de mere disaggregerede. Det betyder, at den information 
disse videnstyper tilvejebringer er forholdsvis mere præcis og entydig, men 
samtidig at den samlede mængde information bliver forholdsvis uoverskuelig 
for en individuel bruger/betragter.  

 
  Omvendt er andre videnstyper mere aggregerede. F.eks. gengiver grønne 

nøgletal (som f.eks. grønt BNP eller et grønt indeks) information om f.eks. 
hele den danske økonomi.  Det betyder, at informationen indeholdt i disse 
videnstyper bliver mere overskuelig og brugbar for (visse typer af) aktører, 
omend informationen også bliver mere tvetydig og åben over for fortolkning. 
Der er med andre ord et informationsmæssigt trade-off mellem på den ene 
side en videnstypes detaljeringsgrad og dens overskuelighed på den anden.  

 
Videnstyperne adskiller sig ved, For det andet adskiller videnstyperne sig ved, om der foreligger 
om der ligger en international internationale og/eller nationale standarder til grund for deres udarbejdelse. 
standard til grund for deres For en række af vidensformaterne foreligger der internationale standarder. 
udarbejdelse. F.eks. er national udarbejdelse af miljø- og klimastatistik omfattet af FN’s 

FDES-rammeværk, ligesom grønne nationalregnskaber udarbejdes med afsæt 
i FN’s statistiske standard SEEA-CF fra 2012.  

 
  På samme vis foreligger der i Danmark en standard for udarbejdelse af 

miljøøkonomiske cost-benefit og cost-effectiveness analyser. Finans-
ministeriet udgav i 2017 en Vejledning i samfundsøkonomiske 
konsekvensvurderinger, der f.eks. instruerer ressortministerier i, hvordan de 
bør udarbejde sådanne analyser. Verdensbankens WAVES-projekt har netop 
til formål at udvikle en international konsensus og fælles metode/standard 
for, hvordan beregninger af ”ægte opsparing”/naturkapital bør foretages.  

 
  Det, at der foreligger enten internationale eller nationale standarder for 

udarbejdelsen af en videnstype, betyder typisk, at man som bruger alt andet 
lige kan fæstne større lid til den pågældende type. De hviler netop på fælles 
vedtagne antagelser, definitioner, analysemetoder, osv. Det vil sige, at der i 
udarbejdelsen af disse standardiserede typer analyser er en lavere grad af 
’metodisk diskretion’. Det vil sige i hvilket omfang, det påhviler 
analyseproducenten at følge bestemte, fælles internationalt/nationalt 
vedtagne retningslinjer eller ej, hvad der alt andet lige øger transparensen af 
den anvendte analysemetode.    

 
Videnstyperne adskiller sig ved, For det tredje adskiller de forskellige videnstyper sig ved, om der i 
om der i aggregeringen af data aggregeringen af data sker en form for sammenvejning og/eller økonomisk  
sker en sammenvejning og/eller værdisætning af data. Det er på forskellige måder tilfældet for grønne  
økonomisk værdisætning. indekser, grønne nøgletal og grønne cost-benefit analyser.  
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  Når man producerer et grønt indeks, foretager man ud fra forskellige (ikke-
standardiserede) vægtningsprincipper en sammenvejning af indeksets 
indeholdte indikatorer i en eller flere overordnede indikatorer. Når man 
producerer et grønt nøgletal (f.eks. grønt BNP) foretager man også en 
sammenvejning i en samlende indikator, hvori man samtidigt gennemfører en 
økonomisk værdisætning af ikke-markedsomsatte miljø- og klimaressourcer. 
Endelig når man producerer en grøn cost-benefit analyse, foretager man en 
værdisætning men ingen sammenvejning. Sammenvejning og værdisætning 
muliggør statistisk konsistent produktion og analyse på højere 
aggregeringsniveauer, men øger også kompleksiteten, ligesom disse videns-
typer er udtryk for mere flertydig information.    
 

Den analytiske ramme skelner for For det andet sondrer den analytiske ramme mellem forskellige (idealtypiske)  
det andet mellem forskellige faser af en politisk beslutningsproces. I overensstemmelse med bl.a.  
faser af den politiske Verdensbankens policy forum sondrer den mellem tre generelle faser: (1)  
beslutningsproces Problem identifikation og opstilling af målsætninger,  (2) Policy løsning 

og gennemførelse  og (3) Policy overvågning og evaluering.  
 
  Modellen forholder sig åbent til at forskellige typer af analyser potentielt kan 

være relevante, og i praksis givetvis også finder anvendelse i alle policy- 
processens forskellige faser. Ligesom den eksisterende litteratur forstår 
modellen også policy-processen som non-lineær og iterativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

Videnstyper og beslutningsproces   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
September  2019  //  PIA – Political Ideas and Analysis  //  Københavns Universitet, Institut for Statskundskab  side 34 
 

Den analytiske ramme skelner for Endelig opstiller modellen også en ramme for forskellige aktørers sam-, med-  
det tredje mellem forskellige og modspil i disse typer af processer. Overordnet set sondrer den integrerede  
aktører.  model mellem udbydere, efterspørgere og formidlere af statistik. 

Udbydergruppen består typisk af statistikbureauer og til dels den offentlige 
administration. Efterspørgselsgruppen består typisk af politiske 
beslutningstagere men også interesseorganisationer, medier og den bredere 
offentlighed. Endelige består formidlergruppen typisk af forskellige typer af 
aktører, der ”oversætter” data og regnskaber til analyse- og vidensformater, 
der kan bruges af efterspørgerne. Eksempler på disse aktører er central-
administrationen, videnskabelige eksperter, analyseinstitutter, konsulenthuse, 
tænketanke m.v.  

   
  Forudsætningen for opstillingen af analyserammen har (udover ovenstående 

gennemgang af eksisterende litteratur) været antagelsen om, at der kan 
forekomme barrierer for brugen af det grønne nationalregnskab på tre 
niveauer: analytisk, processuelt og aktør-baseret.   

 
På det analytiske niveau…      …kan en potentiel barriere  være, at det grønne nationalregnskab, til trods 

for at det tager afsæt i FN’s internationale statistiske standarder og 
retningslinjer, ikke i tilstrækkelig grad sammenfatter, organiserer eller 
repræsenterer de forskellige typer af underliggende og mere disaggregerede 
typer af miljø- og klimainformation (data, statistik, indikatorer.) En anden 
analytisk barriere kan være, at der ikke foreligger tilstrækkelige analytiske 
forudsætninger for at udarbejde højere liggende og mere aggregerede 
analysetyper på baggrund af det grønne nationalregnskab. F.eks. kan 
fraværet af ensartede principper for sammenvejning og/eller værdisætning 
udgøre en barriere for at udarbejde bestemte typer af analyser og således 
indirekte også for brugen af det grønne nationalregnskab. Alternativt kan 
tilslutningen til sådanne regneprincipper også omvendt udgøre en blokering 
for udarbejdelsen af bestemte typer af analyser. 

 
På det processuelle niveau…   …kan en potentiel barriere være forskellige typer af fagligt-administrative 

og/eller politisk-ideologiske blokeringer for at forskellige typer af miljø- og 
klimapolitiske analyser, der bygger på det grønne nationalregnskab, 
overhovedet bliver anvendt i de politiske beslutningsprocesser. I den 
problemidentificerende og/eller målsættende fase af den typiske policy- 
proces kan der f.eks. forekomme modstand overfor at vedtage bindende 
politiske målsætninger på det miljø- og klimapolitiske område. På tilsvarende 
vis kan der også tænkes at forekomme forskellige typer af barrierer for at 
grøn viden bliver anvendt i policy-processens løsnings- og 
gennemførelsesfase samt evalueringsfasen.  

 
Endelig på aktør-niveauet...  …kan en potentiel barriere være, at særlige aktører på forskellig vis søger at 

modarbejde, obstruere og forhindre at forskellige typer af miljø- og 
klimapolitisk viden og analyse overhovedet bliver udarbejdet og anvendt. 
Omvendt kan en (indirekte) aktørbarriere også bestå i fraværet af ekspertise, 
analysekapacitet- og ressourcer blandt allerede eksisterende aktører til at 
gøre brug af det grønne nationalregnskab på tilstrækkelig kvalificeret vis. 
Eller simpelthen i fraværet af aktører (f.eks. analyseorganisationer m.v.) der 
besidder tilstrækkelig analysekapacitet til at gøre brug af det grønne 
nationalregnskab. 
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4. Sådan har vi udarbejdet 
debatoplægget 

   
   
  Debatoplægget har som nævnt i sammenfatningen til formål at identificere, 

kortlægge og beskrive forskellige typer af (potentielle) barrierer for (evt. 
yderligere) brug af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og det 
grønne BNP i danske miljø- og klimapolitiske beslutningsprocesser.  Dermed 
har formålet i bredere forstand også været at etablere forudsætninger for en 
bredere og mere nuanceret offentlig debat om Danmarks grønne videns-
beredskab forstået som den generelle sundhedstilstand af den grønne 
statistik-politik-nexus i Danmark.   

 
  Med det formål for øje er dette debatoplæg metodisk udarbejdet med afsæt 

i kvalitativ metode og bygger på data indsamlet i perioden juni 2017 til marts 
2018 i form af i alt 12 ekspertinterviews med en række fremtrædende 
eksperter, embedsfolk, analytikere og øvrige centrale aktører i det grønne 
vidensregime i Danmark. Ud over de 12 interviews er der også gennemført 
forberedende pilot-interviews samt en række baggrundsinterviews, hvor de 
pågældende interviewpersoner overfor forfatterne har betinget sig fuld 
anonymitet.    

 
Forskningen interesserer sig mere Inden for den politologiske forskningsdisciplin 'komparativ politisk økonomi'  
og mere for dét, man kan kalde er der gennem de seneste år opstået en støt stigende interesse for  
Danmarks grønne vidensregime spørgsmålet om, hvorvidt, hvordan og på hvilke forskellige måder forskellige 

typer af politisk-økonomiske ideer og viden fra relevante samfundsaktører 
påvirker politiske beslutningsprocesser.38 Med henblik på at kunne beskrive, 
kortlægge og undersøge sådanne måder og mekanismer er forskere særligt 
begyndt at studere og kortlægge såkaldte vidensregimer. Herunder de 
mange forskellige…  

 
 …”vidensorganisationer som f.eks. tænketanke, statslige forsknings-

enheder, partiers analyseenheder og andre, der producerer og udbreder 
policy-ideer. (…) Vidensregimer er altså det organisatoriske og 
institutionelle maskineri der genererer data, viden, policy anbefalinger og 
andre ideer, der påvirker den offentlige debat og policy-making.”39   

 
  I litteraturen er forskellige typer af nationale vidensregimer – herunder det 

danske vidensregime - indenfor vidensdomænet økonomisk politik 
forholdsvist velbeskrevne.40 Men i litteraturen findes der endnu ikke studier af 
mere domænespecifikke eller specifikke vidensregimer, hvor de pågældende 
vidensorganisationer, forskningsenheder og analyseinstitutioner m.v. 
beskæftiger sig med produktion og distribution af data, viden, analyse og 
policy anbefalinger, der knytter sig til et særskilt politisk-økonomisk policy-
domæne (f.eks. det miljø- og klimapolitiske domæne.)  
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  Dét, man kan betegne som Danmarks grønne vidensregime, er forholdsvist 
bredt og differentieret og rummer mange forskellige typer af aktører med 
forskellige grader af videns- og analysekapacitet. Dels er der i den danske 
centraladministration (i både de økonomiske ministerier f.eks. 
Finansministeriet, Skatteministeriet m.v.) og de enkelte ressortministerier 
(f.eks. Miljø- og Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) 
videns- og analysekapacitet på det miljø- og klimapolitiske område. Ligeledes 
eksisterer der særskilt på det miljø- og klimapolitiske område to 
statsfinansierede, uafhængige økonomiske råd: Det Miljøøkonomiske Råd og  
Klimarådet foruden Det Økonomiske Råd. Hertil kommer også den privat 
finansierede grønne tænketank CONCITO samt en række centrale danske 
interesse- og lobbyorganisationer (f.eks. Dansk Industri, Landbrug og 
Fødevarer, Økologisk Råd, NOA, Greenpeace, Danmarks 
Naturfredningsforening m.v.). Derudover besidder de politiske partier også en 
begrænset økonomiske analysekapacitet.  

 
Samplingen af interviewpersoner  Med afsæt i ovenstående forståelse af Danmarks grønne vidensregime har  
er tilstræbt at inddrage et så bredt debatoplægget ved udarbejdelsen tilstræbt at inddrage så bredt og  
udsnit af Danmarks grønne videns- repræsentativt sæt af perspektiver fra så bred en kreds af aktører som muligt.  
regime som muligt Det har foregået under naturlig hensyntagen til projektets samlede tids- og 

ressourceramme, samt muligheden for at en række aktører enten ikke har 
ønsket at deltage i interviews eller har betinget sig hel eller delvis anonymitet 
som forudsætning for deltagelse.  

 
  På baggrund af bl.a. litteraturen om vidensregimer samt en række 

pilotinterviews, opstillede forfatterne indledningsvist en bruttoliste med ca. 
30 potentielle interviewpersoner, der alle besidder centrale positioner i 
Danmarks grønne vidensregime. De potentielle interviewpersoner på denne 
bruttoliste er primært beskæftiget i den danske centraladministration, 
forskellige typer af eksterne danske vidensinstitutioner, politiske partier og 
interesseorganisationer. Ved opstillingen af bruttolisten søgte forfatterne 
endvidere at inkludere miljø- og klimaordførere fra samtlige af Folketingets 
partier, embedsmænd fra såvel økonomiske som øvrige relevante 
sektorministerier samt en bred kreds af interesseorganisationer med en bred 
vifte af miljø- og klimapolitiske standpunkter.  

 
  Den bagvedliggende ambition var netop at inkludere et så bredt og 

repræsentativt udsnit af synspunkter som muligt, og således sikre balance 
mellem disse. Ud af denne bruttoliste var det blot 12 personer, der ønskede 
at stille op til interviews, omend nogle har bidraget på betingelse af 
anonymitet. Det begrænser naturligvis undersøgelsens repræsentativitet, 
hvorfor analysens konklusioner og anbefalinger bør vurderes med dette 
forbehold in mente.  

   
  Se oversigt over interviewpersoner på næste side.  
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Interview-procedure, transskribering,  I alt er 24 personer blevet identificeret og inviteret til deltagelse i interviews.  
kodning og analyse  Af disse gav tolv tilsagn om at medvirke i interviewet, nogle udbad sig 

anonymitet og andre ønskede ikke at medvirke. De 12 interviews er 
gennemført som semistrukturerede interviews. Alle interviews havde et 
omfang af ca. en times varighed og blev gennemført med afsæt i den samme 
på forhånd fastlagte og pilottestede interviewprotokol/spørgeguide.  

 
  Undervejs gjorde interviewerne dog også brug af mulighederne for at 

forfølge og bede om uddybning af særlige temaer, pointer, udsagn og 
synspunkter, efterhånden som de blev fremsat af respondenterne i de enkelte 
interviews. Herunder også udsagn som interviewerne ikke i udgangspunktet 
selv forventede at høre. Interviewerne var også undervejs opmærksomme på 
at forfølge og bede om afklaring/præcisering af meningen med en 
respondents tidligere udsagn og søge verificering af fortløbende 
fortolkninger af interviewpersonens synspunkter m.v.41 Samtidig blev 
respondenterne tilbudt delvis anonymitet, idet alle fik mulighed for at udtale 
sig uden for citat og til baggrund, hvilket adskillige respondenter gjorde brug 
af.  Spørge-guiden blev udarbejdet med udgangspunkt i debatoplæggets 
overordnede problemstilling (jf. sammenfatningen), testet ved en række 
indledende pilotinterviews og revideret inden gennemførelse af de 12 
primære interviews.  

 

 

Overblik over interviewpersoner 
1. Eva Jensen, fhv. sekretariatschef, Klimarådet 
2. Connie Hedegaard, fhv. EU-kommissær samt fhv. klima- og 

energiminister m.v. 
3. Lars Haagen Pedersen, afdelingschef, afdeling for finanspolitik, 

holdbarhed og strukturpolitik, Finansministeriet 
4. Jarl Krausing, international chef, Danmarks grønne tænketank CONCITO 
5. Thomas Becker, Fhv. afdelingschef, Klimaministeriet 
6. John Smidt, direktør, De Økonomiske Råd 
7. Jakob Hartvig Simonsen, direktør, Dansk Affaldsforening 
8. Thomas Bue Bjørner, fhv. kontorchef med ansvar for miljøøkonomi , De 

Økonomiske Råd 
9. Martin Lidegaard, MF, fhv. klima-, energi- og bygningsminister, Radikale 

Venstre 
10. Christian Poll, fhv. MF og grøn omstillingsordfører, Alternativet 
11. Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi, Dansk Industri 
12. Finn Christensen, statistikchef, afdeling for samfunds- og 

erhvervsøkonomisk analyse, Landbrug og Fødevarer 
 
Derudover er der i forbindelse med udarbejdesen af analysen gennemført 
en række baggrundsinterviews med forskellige interessenter, der har udbedt 
anonymitet. Ligeledes er alle miljøordførere fra henholdsvis K, V, DF, S og LA 
blevet kontaktet med henblik på deltagelse i interviews. Men de har ikke 
ønsket at medvirke.   
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  Samtlige interviews blev optaget og efterfølgende transskriberet med henblik 

på videre analyse og fortolkning. De transskriberede interviewdata blev 
underkastet en semiåben kvalitativ kodning, idet den analytiske rammes 
centrale kategorier, distinktioner og definitioner blev anvendt som 
overordnede, vejledende rettesnore og fokuspunkter i arbejdet med at 
analysere samlende tematikker og perspektiver. Her forholdt analysens 
forfattere sig desuden åbent til fremkomsten af evt. nye temaer, koder m.v.  

 
  Med henblik på at tilsikre tilstrækkelig høj interkoderreliabilitet, blev samtlige 

af de 12 transskriberede interviews kodet uafhængigt af hinanden af to 
forskellige kodere. På baggrund af denne dobbeltkodning er nedenstående 
analyse sammenfattet, idet det ved udarbejdelsen af selve analysen har været 
tilstræbt at fokusere analysen på en række overordnede perspektiver i de 12 
interviews, samtidig med at bredden af synspunkter (herunder særligt 
divergerende eller eksplicit modstridende synspunkter) er forsøgt inkluderet.  

 
  I	forlængelse heraf er det særligt værd at bemærke, at den efterfølgende 

analyse alene bestræber sig på at identificere, beskrive og kortlægge 
(potentielle) barrierer for anvendelse af det grønne nationalregnskab blandt 
centrale aktører i Danmarks grønne vidensregime, sådan som barriererne 
fremtræder for disse aktører. Det er i analysen ikke ambitionen at be- eller 
afkræfte om en af en given respondents oplevet barriere for at anvende det 
grønne nationalregnskab faktisk også objektivt og med rimelighed kan siges 
at udgøre en sådan. Der er heller ikke gjort forsøg på at afklare eventuelle 
divergerende opfattelser mellem forskellige interviewpersoner. Snarere er 
ambitionen på systematisk vis at kortlægge og beskrive typiske barrierer, som 
forskellige typer af brugere oplever på forskellig vis blokerer for, at de selv 
eller andre aktører kan gøre brug af det grønne nationalregnskab. Kort sagt 
er formålet ikke at gennemføre en form for objektiv eller egentlig 
samfundsvidenskabelig analyse af barriererne for brugen af det grønne 
nationalregnskab. Men i stedet en analyse der tager udgangspunkt i og 
forholder sig neutralt og refererende til de deltagende respondenters 
subjektive erfaringer, synspunkter og perspektiver. Dette bør læseren 
naturligvis vurdere analysens resultater, konklusioner samt anbefalinger med 
forbehold for.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klik, og se spørgsmålene 
i den semistrukturerede 
interviewguide 
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5. Analyse: Barrierer for brug af  
grønt nationalregnskab 

   
   

5.1. Analytiske barrierer  
 
  Som diskuteret i den analytiske ramme kan der være en række analytiske 

barrierer for, at politiske beslutningstagere kan bruge et statistisk redskab 
som det grønne nationalregnskab. Undersøgelsens respondenter peger 
tilmed på en række analytiske barrierer, hvoraf de enkelte barrierer kan 
kategoriseres til at tilhøre én af to overordnede typer: Interne og eksterne 
analytiske barrierer. 

   
Interne analytiske barrierer Den første type henviser til barrierer, hvor respondenterne oplever en 

utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig konstruktion af selve 
nationalregnskabet. Flere aftagere og brugere oplever at forkerte, 
mangelfulde eller misvisende statistiske klassifikationer, definitioner og 
kategoriseringer blokerer for, at det grønne nationalregnskab kan bruges 
som et præcist og retvisende data- og informationsgrundlag for den politiske 
beslutningsproces på det miljø- og klimapolitiske område. Kort sagt betyder 
det, at interne analytiske barrierer refererer til forskellige typer af statistiske 
”konstruktionsfejl”.  

 
Eksterne analytiske barrierer Den anden type henviser til barrierer, hvor respondenterne savner en 

”omsætning” eller ”oversættelse” af det grønne nationalregnskabs data og 
informationer til andre typer af miljøanalyser. Det grønne nationalregnskab 
udgør for disse respondenter en nødvendig, men ikke i sig selv tilstrækkelig, 
forudsætning for at kvalificere og informere politiske beslutningsprocesser på 
det miljø- og klimapolitiske område. Det grønne nationalregnskab har derfor 
først relevans og værdi i forhold til politiske beslutningsprocesser, når det 
kobles sammen med og danner statistisk informations- og grundlag for 
andre typer af analyser.   

 
  I det efterfølgende gennemgår debatoplægget typiske eksempler på interne 

og eksterne analytiske barrierer, som de er fremkommet i de gennemførte 
interviews med respondenterne.    

 

Interne analytiske barrierer 
 
Det grønne nationalregnskab I forhold til interne analytiske barrierer har respondenterne særligt fremhævet  
indeholder ”konstruktionsfejl” to typer af ”konstruktionsfejl”, som knytter an til den måde det grønne 

nationalregnskab er opbygget på. Noget forsimplet kan man sige, at 
analysens respondenter enten peger på, at det grønne nationalregnskab er 
konstrueret ”for grønt” eller ”for nationalt”.  

 
  Det grønne nationalregnskab møder dels kritik for at operere med en 

utilstrækkelig, forkert eller misvisende definition af, hvad der bør 
kategoriseres som ”grønne” økonomiske aktiviteter. Dels for, med sit fokus på 
den ”nationale” danske økonomi, ikke at kunne kaste lys over internationale 
og/eller lokale/regionale udviklingstræk/problemstillinger.   
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  Et eksempel på førstnævnte er den kritik som Finn Christensen, statistikchef i 
Landbrug og Fødevarer, giver udtryk for.  Som allerede gennemgået består 
det grønne nationalregnskab af tre delregnskaber, hvoraf det ene 
delregnskab beskæftiger sig med ”grøn økonomi” i Danmark. Delregnskabet 
giver med simple ord et overblik over den økonomiske aktivitet, der er afledt 
af grøn omstilling og beskriver økonomien i produktionen af ’miljøvenlige 
varer og tjenester’. Ifølge nationalregnskabet er denne klasse af varer og 
tjenester… 

 
 …”bredt defineret. De dækker både varer og tjenester, der er direkte 

miljøbeskyttende, samt varer og tjenester, der betyder reduktion i 
miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Forskning og udvikling inden 
for disse områder indgår også. Der skelnes endvidere mellem varer og 
tjenester med et specifikt miljøformål, f.eks. vindmøller og produkter som 
er ressourcebesparende i forhold til andre produkter med samme 
hovedformål, f.eks. haner som er vandbesparende. Det kan være vanskeligt 
præcist at udpege de grønne varer og tjenester, og der er derfor tale om 
opgørelser med betydelig usikkerhed.”42       

 
  Men den anvendte definition af ”grøn” er ifølge Finn Christensen 

utilstrækkelig eller misvisende. Han hæfter sig særligt ved, at visse varer og 
tjenester i det grønne nationalregnskab klassificeres som grønne i kraft af 
deres anvendelse: F.eks. at visse typer produkter er mere energieffektive i 
deres anvendelse. Andre klassificerer ”grøn” i kraft af deres produktionsform: 
F.eks. økologisk landbrugsproduktion. Det er en uklarhed der, ifølge ham, 
slører eller giver et fortegnet billede af, hvor ”grøn” dansk økonomi fremstiller 
visse brancher og sektorer i et uberettiget negativt lys. For ham 
repræsenterer det derfor en barriere for den videre brug af det grønne 
nationalregnskab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Et eksempel på sidstnævnte er den kritik som Troels Ranis, branchedirektør i 

DI Energi, og Thomas Bue Bjørner, fhv. kontorchef i De Økonomiske Råd, på 
forskellig vis peger på.  

 

 
”Det grønne nationalregnskabs definition af "grøn" er i sig selv problematisk. 
Danmarks Statistik blander pærer og bananer sammen, når man f.eks. blander 
økologisk landbrugsproduktion og vindmøller sammen, og kalder begge dele 
”grønne”. Førstnævnte klassificeres som grøn, fordi det er produceret grønt, 
imens f.eks. vindmøller, vandhane, lavenergivinduer regnes for grønne, fordi 
anvendelsen af dem er meget energieffektive og dermed grønne. Det er 
vigtigt at have blik for det fulde billede. For når det f.eks. gælder vindmøller, 
hvor er de produceret henne og af hvilke råmaterialer? De produceres af stål 
og andre råmaterialer bl.a. i Tyskland, råstofudvinding i et andet land og har 
også et massivt klimatryk. Så skal det ikke regnes med? Så Danmarks Statistik 
har simpelthen klassificeret forskellige økonomiske aktiviteter som grønne ud 
fra vidt forskellige udvælgelsesparametre og blandet det hele sammen. ” 
 
 

 
Finn Christensen 
 
Statistikchef, 
Landbrug og Fødevarer   
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  Som tidligere diskuteret er det grønne nationalregnskab opbygget i tæt 
tilknytning til det traditionelle nationalregnskab og gør brug af de samme 
afgrænsninger, klassifikationer og definitioner, som der anvendes i dette, 
herunder også de samme opdelinger og kategorier af henholdsvis brancher, 
erhverv, husholdninger m.v.43 Det er derfor med udgangspunkt i det grønne 
nationalregnskab muligt at gennemføre mere disaggregerede analyser af 
forskellige typer af grønne afgifter og miljøstøtte, og hvordan disse fordeler 
sig på forskellige sektorer, brancher og erhverv.  

 
  I forlængelse heraf er det værd at bemærke, at der i de skriftlige 

publikationer, som Danmarks Statistik udarbejder og udgiver på baggrund af 
det grønne nationalregnskab (f.eks. publikationen ’Grønt nationalregnskab 
for Danmark 2014-2015’), typisk anlægger et nationalt analyseperspektiv. 
Disse fremstiller som oftest  data på et mere aggregeret, og derved nationalt, 
niveau, omend de i visse tilfælde også præsenterer data på et mere dis-
aggregeret niveau.  Det vil sige, hvor informationer opdeles efter f.eks. 
erhverv, hvor de traditionelle brancheklassifikationer og erhverv anvendes.44 
Dette må dog ikke forveksles med, at det bagvedliggende grønne 
nationalregnskab (som kan tilgås via Danmarks Statistiks statistikbank45) alene 
rummer data for og bliver anvendt i analyser af nationale forhold. I kraft af 
det traditionelle nationalregnskabs konsistente opbygning skaber det grønne 
nationalregnskab også mulighed for analyser af sammenhængen mellem 
økonomi og miljø på mere disaggregerede niveauer (f.eks. sektorer, brancher, 
erhverv, husholdningstyper m.v.).  

 
  Troels Ranis og Thomas Bue Bjørner hæfter sig alligevel ved de begrænsede 

muligheder for disaggregering af data som en potentiel barriere for brugen 
af det grønne nationalregnskab. De vurderer begge, at det grønne 
nationalregnskab er forholdsvist velegnet til gennemførelse af analyser på et 
højere aggregeringsniveau, men påpeger samtidig at værktøjet er mindre 
brugbart eller endda irrelevant i forhold til at analysere mere lokale 
problemstillinger.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Hvis vi for eksempel skal ned og se om et initiativ samfundsøkonomisk er en 
god idé, så er det ikke altid, at vi kan bruge det grønne nationalregnskab. 
Nogle miljøproblemer har en meget lokal karakter, og der er det ikke altid 
relevant at anlægge et nationalt analyseperspektiv. I nogle af de analyser vi 
laver, har vi også behov for primære data for at kunne lave gode analyser”  
 
 

 
Thomas Bue Bjørner 
 
Kontorchef (fhv.)  
De Økonomiske Råd   

 
Troels Ranis 
 
Branchedirektør,  
DI Energi 

 
”Jeg tror også, det er vigtigt at få gjort klart, hvordan udviklingen af f.eks. det 
grønne afgiftstryk ser ud på forskellige erhvervs- og branchegrupper. I mange 
sammenhænge kunne vi godt ønske os en større grad af opdeling og dis-
aggregering f.eks. i forhold til de tyve industriopdelinger i Danmarks Statistik. 
Et mere detaljeret brancheregnskab hvor man får større viden om, hvordan 
det grønne afgiftstryk fordeler sig på de forskellige erhvervsgrupper kunne 
være meget brugbart. Men det er desværre ikke en del af det nuværende 
grønne nationalregnskab”  
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Eksterne analytiske barrierer 
 
Det grønne nationalregnskab  I forhold til eksterne analytiske barrierer fremhæver en række respondenter  
er nødvendigt, men ikke forskellige former for barrierer, der knytter an til manglende ”omsætning” af  
tilstrækkeligt   nationalregnskabets data og informationer i andre typer af analyser. Ifølge 

disse respondenter udgør det grønne nationalregnskab en nødvendig, men 
ikke i sig selv tilstrækkelig forudsætning for at kvalificere og informere 
politiske beslutningsprocesser på det miljø- og klimapolitiske område. Det 
grønne nationalregnskabs anvendelighed afhænger i disse respondenters 
øjne af, om det kan bruges som datagrundlag for andre typer af politisk 
relevante analyser. Dette gensidigt komplementære forhold adresseres på 
forskellige måder af forskellige respondenter.  

 
  Nogle respondenter fremhæver, at det grønne nationalregnskab i sig selv 

påvirker og har stor indflydelse på, hvilke typer af analyser det efterfølgende 
er muligt at gennemføre tilstrækkeligt solidt fagligt grundlag på. John Smidt, 
direktør i De Økonomiske Råd, fremhæver f.eks., at forekomsten af 
tilstrækkelig god, velordnet og opdateret statistik udgør en nødvendig 
forudsætning for, at der faktisk gennemføres analyser på det miljø- og 
klimapolitiske område.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Andre respondenter anfører omvendt, at det grønne nationalregnskab i høj 

grad først bliver anvendeligt og relevant vis-a-vis politiske 
beslutningsprocesser, når det faktisk ”omsættes” til andre typer af politisk 
relevante analyser, regneværktøjer og beslutningsgrundlag. Jarl Krausing, 
direktør i tænketanken CONCITO, vurderer f.eks., at der i Danmark i det hele 
taget udføres mindre klima- og miljøpolitisk analysearbejde af denne art end 
i lande, Danmark normalt sammenligner sig med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Hvad, der bliver regnet på, er stærkt betinget af, hvad man kan regne på. 
Fraværet af tal er ikke ensbetydende med, at der ikke laves analyser på 
området. Men så bliver det typisk blot til litteraturstudier, indsamling af 
erfaringer fra andre lande osv. Så man kan sige: vi lever af tal – jo flere, jo 
bedre – især hvis de er statistisk velorganiserede. At der findes tal er 
selvfølgelig medvirkende til, at man rent faktisk gennemfører analyser. ” 
  
 

 
”Hvis vi kigger på det globale landskab omkring os - både OECD-landene og 
udenfor - så er der lande, der er langt længere fremme på denne dagsorden 
end Danmark. Obamas USA, England, Sverige, Holland og en række af 
udviklingslandene er faktisk meget langt fremme i arbejdet med at 
videreudvikle de økonomiske modeller og regneprincipper på måder, hvor 
man f.eks. får værdisat de her størrelser på en meningsfuld måde og omsat 
dem til politiske beslutningsinstrumenter. Et andet konkret eksempel er 
Verdensbankens Waves-projekt. ”   

 
 

 
John Smidt 
 
Direktør, 
De Økonomiske Råd   

 
Jarl Krausing 
 
International chef,  
CONCITO   
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  Særligt hæfter respondenterne sig ved tre typer af komplementære analyser, 
som det grønne nationalregnskab kan danne grundlag for. De kan siges at 
repræsentere en indirekte barriere for brug af det grønne nationalregnskab, 
såfremt sådanne analyser ikke gennemføres.  

 
  For det første peger nogle respondenter på nødvendigheden af, at det 

grønne nationalregnskab ”omsættes” og bruges som datagrundlag for 
beregningen af et grønt BNP. For det andet peger nogle respondenter på, at 
det grønne nationalregnskabs data bør anvendes som grundlag for 
udarbejdelse af grønne regnemodeller og analyser på baggrund af disse, før 
det grønne nationalregnskab kan være relevant at anvende i den politiske 
beslutningsproces. Endelig finder flere respondenter, at det grønne 
nationalregnskab bør danne grundlag for og suppleres af 
værdisætningsstudier, hvor der sættes pengemæssig værdi på de naturlige 
enheder, der indgår i studiet.  

 
Det grønne nationalregnskab  Først og fremmest finder en række respondenter det nødvendigt, at det  
bør suppleres af et grønt BNP grønne nationalregnskab bruges til udarbejdelse af et grønt BNP. ”Det 

grønne BNP” er som føromtalt en populær betegnelse for et justeret BNP, 
hvor der i forhold til det traditionelle nationalregnskabs mål for BNP 
foretages en række fradrag og tillæg for miljømæssige faktorer. Aftagere og 
brugere efterspørger typisk et grønt BNP, når der er et behov for at kunne 
sammenfatte den samlede økonomiske og miljømæssige udvikling i et enkelt 
nøgletal eller bundlinjeindikator. ”Det grønne BNP” er dog ikke en 
veldefineret størrelse, og der findes ikke for nuværende internationale 
statistiske standarder for, hvordan og i hvilket omfang det konventionelle 
BNP-mål i givet fald bør justeres.   

 
  Flere respondenter fremhæver netop fraværet af et grønt BNP som 

problematisk og som en barriere for at gøre nyttig brug af det grønne 
nationalregnskab. Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, konstaterer f.eks., 
at det grønne nationalregnskab i dag ikke bruges som referenceværktøj 
blandt politiske aktører i Dannmark. Et forhold han bl.a. begrunder ved, at det 
grønne nationalregnskab endnu ikke er blevet brugt til beregne et grønt BNP 
for Danmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
”Det grønne nationalregnskab, som det er lavet nu, er ikke et værktøj, der 
fungerer som reference for centrale stakeholders i den politiske diskussion. 
Men det er en vigtig platform at arbejde videre med og f.eks. en nødvendig 
forudsætning for at beregne et grønt BNP. Det grønne nationalregnskab og 
det grønne BNP går hånd i hånd, og det kan være svært at anvende det ene 
uden det andet. Et grønt BNP vil være en god ting at arbejde videre med, for 
vi har brug for viden om, hvordan den økonomiske udvikling påvirker og 
smitter af på klima og miljø og omvendt. På en måde agerer vi politisk i 
blinde, hvis vi ikke har nogle klare, målelige og forståelige størrelser for den 
samlede udvikling.” 
 
 

 
Troels Ranis 
 
Branchedirektør,   
DI Energi   
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  På samme vis vurderer Christian Poll, fhv. miljøordfører i Alternativet, at det 
næste naturlige og nødvendige skridt i udviklingen er at få beregnet et grønt 
BNP, så det bliver muligt som politiker at få et samlet indtryk via en 
enkelstående indikator af samspillet mellem miljø og økonomi. Dog advarer 
han om ikke at overfortolke eller tilskrive det grønne BNP større analytisk 
værd, end hvad der fagligt er belæg for, givet den store beregningstekniske 
usikkerhed og de mange antagelser, der ligger til grund for beregninger af 
grønt BNP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilsvarende forbehold over for nødvendigheden og nytten af at få udarbejdet 
et grønt BNP for Danmark udtrykkes også af andre af analysens 
respondenter.  

   
  Eva Jensen, sekretariatschef i Klimarådet, diskuterer f.eks. de senere års 

udvikling blandt internationale organisationer og deres løbende arbejde med 
at videreudvikle, udbygge og supplere det traditionelle BNP. Hun betragter 
ikke fraværet af et grønt BNP som en begrænsning for at anvende det grønne 
nationalregnskab. Hun vurderer i det hele taget ikke at arbejdet med at 
udvikle et grønt BNP er tilstrækkeligt modent til, at et sådan mål kan erstatte 
det traditionelle BNP-mål som det centrale politisk-økonomisk nøgletal i 
politiske beslutningsprocesser. Hun advokerer snarere for, at der i en dansk 
kontekst kan udvikles et grønt supplement til det traditionelle BNP, som evt. 
vil kunne bidrage til en kvalificering af danske politikeres 
beslutningsgrundlag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
”Det grønne nationalregnskab skal videreudvikles i retning af at lave et 
egentligt grønt BNP-supplement. Det vil sige en statistisk underbygget 
indikation af, at hvis vi tager den her politiske beslutning, så vil det have de og 
de konsekvenser på det klima- og miljøpolitiske område. Altså et samlet 
billede, der kan give et indtryk af både størrelsesordner og udviklingstrends. 
Men man skal naturligvis også være varsom og hele tiden fortælle, hvad 
usikkerheden er i sådan en opgørelse. " 
 
 

 
”Internationalt i f.eks. Verdensbanken, EU-kommission, Stiglitz-kommissionen 
osv. har man gjort sig en række erfaringer med at videreudvikle og 
genfortolke BNP-begrebet f.eks. i retning af et grønt BNP. Det arbejde kan 
bruges til rigtig meget, men jeg tror ikke, at det er modent til, at man kan 
afskrive det traditionelle BNP og ”skifte det ud”, om man vil. Hvis man som 
embedsmand skal skrive en udvalgssag, så er der grænser for, hvor mange 
forskellige måder man kan udregne BNP på. Jeg tror, målsætningen for nu må 
være, at en variant af det grønne BNP stilles op som noget, der også indgår i 
et politisk beslutningsgrundlag. Men vi er ikke der, hvor BNP er ude.”   
 
 

 
Christian Poll 
 
MF (fhv.)   
Alternativet   

 
Eva Jensen 
 
Sekretariatschef (fhv.)  
Klimarådet   
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  På lignende vis udtrykker John Smidt, direktør i De Økonomiske Råd, 

forholdsvis stor skepsis over for informationsværdien i et evt. grønt BNP. Ikke 
alene finder han beregningerne behæftet med stor usikkerhed. Han rejser 
samtidig spørgsmål om arbejdsdeling/organisering af arbejdet med 
beregningen af et grønt BNP. F.eks. vurderer han ikke, at opgaven med at 
beregne et grønt BNP med rimelighed kan placeres i en institution som 
Danmarks Statistik. Netop fordi det grønne BNP hviler på en lang række 
antagelser, har beregningen af et grønt BNP mere karakter af analyse og ikke 
neutral fremstilling af data og statistik. Et forhold der ifølge ham betyder at 
arbejdet ikke bør varetages af Danmarks Statistik, idet der således vil kunne 
rejses tvivl om troværdigheden, pålideligheden og neutraliteten af de data, 
statistik og information, der udgår fra statistikinstitutionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det grønne nationalregnskab bør   På tilsvarende vis anfører en række respondenter, at de nuværende  
komplementeres af "grønne økonomiske regnemodeller, som anvendes i de centrale økonomiske  
regnemodeller" ministerier (Reform, DREAM osv.) udgør en barriere for i tilstrækkelig grad at 

integrere miljø- og klimaspørgsmål i de politiske beslutningsprocesser. 
Dermed betragter nogle respondenter selve regnemodellerne som en implicit 
barriere for at anvende det grønne nationalregnskab på relevant og 
fyldestgørende vis.   

 
  Eva Jensen, fhv. sekretariatschef i Klimarådet, er en af de respondenter, der 

netop i regnemodellernes indretning finder en potentiel forklaring på, hvorfor 
det grønne nationalregnskab ikke bliver brugt i højere grad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Jeg er ret skeptisk for, hvor langt f.eks. Danmarks Statistik kan gå i retning af 
at udarbejde et grønt BNP, fordi udarbejdelsen af det tal hviler på så mange 
antagelser og værdisætningsøvelser, sådan at ja, det kan godt være, at det er 
et tal, det kan også være det er et andet tal. Usikkerheden er meget stor. 
Danmarks Statistik ville begynde at bevæge sig lidt væk fra deres 
kerneopgave, der er at producere pålidelige tal og statistik. Man skal kunne 
stole på det, der kommer ud af Sejrøgade. Og arbejdet med at værdisætte de 
fysiske størrelser vil der kunne stilles væsentligt flere spørgsmålstegn ved end 
den blotte statistiske opgørelse. Det er nok derfor, at det grønne 
nationalregnskab netop ikke rummer værdisætning af disse spørgsmål.”  
 
 

 
”Mange af de makroøkonomiske modeller, man opererer med, har ikke klima- 
og miljø-siden med. Hvis man endelig har, så laver man sådan en sideøvelse 
med en form for ekstra sidemodel, der kan beregne sammenhængen, men 
som så typisk alligevel ikke bliver bragt i anvendelse, når der regnes på store 
økonomiske pakker. Udviklingen på miljø- og klimaområdet hænger 
fuldstændig sammen med og er afhængig af udviklingen i den samlede 
økonomi. Men når man politisk forbereder og forhandler store økonomiske 
pakker og 2025-planer, så er klima og miljø slet ikke tænkt med. Klima  
 
 

 
John Smidt 
 
Direktør, 
De Økonomiske Råd   

 
Eva Jensen 
 
Sekretariatschef (fhv.)  
Klimarådet   
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  Connie Hedegaard, fhv. klima-kommissær i Europa-Kommissionen, påpeger 

samme problemstilling, idet hun særskilt identificerer de økonomiske 
regnemodeller som en barriere for at anvende det grønne nationalregnskab. 
Ifølge hende er der i den danske centraladministration (in casu 
Finansministeriet) stor betænkelighed ved at indarbejde parametre for ikke 
blot miljø og klima, men også andre spørgsmål, fordi det vil gøre 
regnemodellerne for store og uhåndterbare. Hun fastholder, at denne 
administrative tilbageholdenhed blokerer for at integrere analyser af klima- 
og miljøspørgsmål mere systematisk i de politiske beslutningsprocesser – og 
derfor implicit også for at det grønne nationalregnskab kan blive anvendt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  På samme måde vurderer John Smidt, direktør i De Økonomiske Råd, at der i 

de nuværende økonomiske regnemodeller er svage forudsætninger for på 
fyldestgørende vis at analysere sammenhænge mellem miljø og økonomisk 
udvikling. Han efterspørger, at der bliver gennemført yderligere 
modeludviklingsarbejde. Det grønne nationalregnskab udgør, ifølge ham, i 
den forbindelse en værdifuld og nødvendig forudsætning for, at et sådant 
kan gennemføres med tilstrækkelig høj faglig kvalitet og troværdighed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
”En barriere er de økonomiske regnemodeller, man i Finansministeriet f.eks. 
regner på. Man vil gerne kunne holde dem så simple som muligt. Jeg tror, 
tanken er, at hvis man begynder at åbne op overfor indarbejdelse af klima og 
miljø, så kommer andre interessegrupper rendende med alt mellem himmel 
og jord, som de også vil have integreret i modellen. Til sidst kan man slet ikke 
bruge modellerne, fordi de er blevet alt for detaljerede.”  
 
 

 
”Vi er rigtigt dårlige til at koble miljøet til den økonomiske udvikling. Der er i 
dag ikke nogen direkte kobling mellem det grønne nationalregnskab og de 
makroøkonomiske modeller, vi normalt bruger, altså SMEC og DREAM (…) Vi 
kan nogenlunde beskrive, hvordan nogle typer af økonomisk aktivitet øger 
f.eks. emissioner og forurening. Men hvordan miljø- og klimaudviklingen 
påvirker den økonomiske aktivitet eller borgernes velfærd, det er, så vidt jeg  
 

 
Connie Hedegaard  
 
Fhv. EU-kommissær 
med ansvar for klima 
samt klima- og 
energiminister   
 

 
John Smidt 
 
Direktør, 
De Økonomiske Råd   

 
behandles kun som en separat sideøvelse, og er derfor ikke en del af 
beslutningsgrundlagt, når man træffer større beslutninger i forhold til den 
økonomiske politik.  Når man beregner effekterne af en større økonomisk 
pakke, så regnes klima- og miljøeffekter som oftest ikke med. Og hvis de 
endelig er med, så er det med en slutbemærkning om, at det nok går 
nogenlunde op eller blot har mindre effekt.  Men hvis man skal gennemføre 
en omstilling af hele økonomien, så kan man ikke f.eks. udearbejde en 2025-
plan om den fremtidige ønskede økonomiske udvikling, uden også at have 
tænkt klimaet med ind dér.”  
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  Kritikken af de økonomiske regnemodellers utilstrækkelighed eller mangler i 

forhold til at beregne effekter på klima og miljø bliver dog ikke delt af alle 
respondenter. Lars Haagen Pedersen, afdelingschef i Finansministeriet, 
anfører f.eks., at man i de økonomiske ministerier i kraft af lovgivningen i dag 
er forpligtet til at beregne både de økonomiske og de miljømæssige effekter 
af politiske tiltag, der overstiger en vis størrelsesorden. Til det formål 
anvendes bl.a. REFORM-modellen. En økonomisk model, som afdelingschefen 
dog også medgiver, for nuværende besidder en række mangler i forhold til at 
beregne klima- og miljøeffekter af forskellige typer af politiske tiltag på 
tilstrækkelig vis.  

 
  Lars Haagen Pedersen hilsner, ligesom John Smidt, også nye 

modeludviklingstiltag velkomne, idet han samtidig understreger 
nødvendigheden af at sådanne ’opdaterede’ regnemodeller dels bygger 
videre og ovenpå de eksisterende regnemodeller, og dels tager afsæt i et 
tilstrækkeligt konsistent statistisk grundlag som det grønne nationalregnskab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”For nogle år siden begyndte vi systematisk at vurdere forskellige tiltags 
effekter på BNP og miljø. Det er simpelthen en del af lovgivningen, der siger, 
at hvis man laver et tiltag, der forventes at have en hvis størrelse, så skal 
effekter på BNP og miljø regnes med. Til det formål har vi fået udviklet 
”REFORM”-modellen, der bl.a. tager højde for samspillet mellem forskellige 
sektorer. Modellen er forholdsvis disaggregeret: Det vil sige opdelt på mange 
forskellige underliggende analyseniveauer som f.eks. sektorer, brancher, 
hvorfor den også er ret stor. Størrelsen på modellen betyder samtidig, at den 
er statisk, ikke dynamisk. Det vil sige, at vi kan beregne de langsigtede, varige 
effekter af forskellige tiltag, men ikke tilpasningen hen og op til. Det kan jo 
ofte være et problem rent politisk, fordi f.eks. en energiaftale gælder til 2025. 
Med REFORM-modellen kan vi i bedste fald sige noget om, hvordan 
økonomien ser ud i 2025. Vi kan ikke sige noget om vejen derhen. Der er vi 
nødsaget til at supplere med anden information undervejs. Jeg ved, at der 
pågår et modeludviklingsprojekt, der med afsæt i det grønne 
nationalregnskab forsøger at integrere miljø- og klimaeffekter i REFORM-
modellen og også at gøre den dynamisk. Det, synes jeg, er et fornuftigt og 
godt skridt. For os vil det være brugbart og nemmere at integrere i den 
daglige drift, fordi den bygger videre på den modelramme, vi i forvejen 
bruger.”  

 
 

 
Lars Haagen Pedersen 
 
Afdelingschef, 
Finansministeriet   

 
ved, ikke noget, vi har gjort det i. Så der skal noget modeludvikling til her, og 
der har vi brug for det grønne nationalregnskab. Noget der i den forbindelse 
er rigtigt vigtigt for os er kompatibiliteten mellem det traditionelle og det 
grønne nationalregnskab. Vores makroøkonomiske modeller hviler på 
nationalregnskabet, der indeholder nogle klare og internationalt definerbare 
afgrænsninger og begreber.  Der er det enormt værdifuldt, at det grønne 
nationalregnskab bygger på den her fine nationalregnskabstankegang, at man 
holder systematiske styr på tingene. Det er noget, som vi fagligt lægger stor 
vægt på.”  
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  Thomas Bue Bjørner, fhv. kontorchef i De Økonomiske Råd med ansvar for 

miljøøkonomi, fremhæver også værdien af det grønne nationalregnskab som 
et statistisk konsistent grundlag at videreudvikle de eksisterende økonomiske 
regnemodeller på. Med tilstrækkelig statistisk ”infrastruktur” undgår man 
ifølge ham netop at skulle gennemføre forskellige former for ad hoc-
beregninger og justeringer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det grønne nationalregnskab bør  Endelige vurderer en række respondenter, at det i forbindelse med  
suppleres med værdisætnings- udarbejdelsen af forskellige typer af miljøøkonomiske analyser og nøgletal  
studier     (f.eks. cost-benefit analyser, beregninger af et grønt BNP m.v.) er nødvendigt 

at foretage en økonomisk værdisætning af de statistiske størrelser, der 
optræder i det grønne nationalregnskab.  

 
  Et særligt kendetegn ved det grønne nationalregnskab er netop, at det typisk 

opgør sine statistikker og data om f.eks. miljøpåvirkninger, ressourceforhold 
m.v. i de enheder, der er naturlige enheder for de pågældende områder 
(f.eks. tons udslip CO2 til luften). En opgørelsesmetode, som er i 
overensstemmelse med FN’s internationale statistiske standarder. Ikke desto 
mindre påpeger flere respondenter nødvendigheden af at værdisætte de 
statistiske størrelser i kroner og ører, før det grønne nationalregnskab kan 
anvendes i forskellige typer af miljø- og klimapolitiske analyser, og endelig 
indgå som beslutningsgrundlag i den politiske beslutningsproces.     

 
  Eva Jensen, fhv. sekretariatschef i Klimarådet, peger f.eks. på, at der blandt 

fagøkonomer er en vis reservation overfor at gennemføre analyser af de 
samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige miljø- og klimapolitiske 
tiltag medmindre de naturlige enheder først værdisættes, hvorfor det kan 
virke som en barriere for at anvende det grønne nationalregnskab. 

 
 

 
”Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af miljørelaterede analyse 
arbejdet med DREAM’s REFORM-model. Et af de store problemer med den 
var, at der ikke var miljøeffekter koblet på. Det var et klart handikap. Vi 
savnede her noget miljødata knyttet til den model, i kraft af det grønne 
nationalregnskab bliver nemmere at få nøgletal knyttet til de 
makroøkonomiske modelberegninger på en statistisk konsistent måde. Det vil 
sige med det grønne nationalregnskab, producerer man statistisk 
”infrastruktur”, der gør det nemmere at beregne troværdige nøgletal, der ikke 
er blevet til via en masse ’ad hoc’-beregninger. Det grønne nationalregnskabs 
data findes allerede andre steder, men værdien af regnskabet består bl.a. i, at 
de nu er opstillet på en måde, der er konsistent med de opdelinger og 
kategorier, der benyttes i det konventionelle nationalregnskab. Det grønne 
nationalregnskab gør det nemmere at lave solide analyser, der tager højde for 
både økonomi og miljø, og der hvor jeg specielt ser muligheder for at bruge 
det er i koblingen til makromodellerne.” 
 
 

 
Thomas Bue Bjørner 
 
Kontorchef (fhv.) 
De Økonomiske Råd   
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  Et tilsvarende synspunkt udtrykkes af John Smidt. Han fastholder dog, at det i 

visse tilfælde, hvor det af metodiske årsager kan være en udfordring at 
gennemføre en økonomisk værdisætning af komplicerede naturlige størrelser 
(som f.eks. biodiversitet), stadig er muligt at udarbejde fagligt kvalificerede 
analyser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Det er dog ikke alle respondenter, der finder det muligt – og heller ikke 

nødvendigt for anvendelsen af det grønne nationalregnskab – at foretage 
økonomisk værdisætning af miljø- og klimamæssige størrelser.  

 
  Finn Christensen, analysechef hos Landbrug og Fødevarer, er en af de 

respondenter, der udtrykker stor skepsis overfor, hvorvidt det overhovedet er 
meningsfuldt at forsøge at sætte økonomisk værdi på klima- og 
miljøspørgsmål. Netop på grund af den store usikkerhed og de mange 
antagelser, der ifølge ham nødvendigvis må indgå i sådanne 
værdisætningsstudier, kan de være svære efterfølgende at fæste lid til, og bør 

 
”Det grønne nationalregnskab mangler ikke i selv præcision. Men det der 
generelt vil være anken overfor brugen af det er, at de naturlige størrelser, der 
indgår i det, ikke er værdisat økonomisk. Naturlige størrelser er ikke lige så 
præcise som penge, og der er mange, der vil mene, at de statistiske størrelser 
er luftigere end kroner og ører. Man kan sige, hvis ting koster nogle penge, så 
kan man regne på f.eks. forvridningen af en grøn afgift og holde det op imod 
forskellige typer af ressource-  og miljøeffekter.” 

	
 

 
”For at kunne anvende data i det grønne nationalregnskab har vi ofte brug for 
noget værdisætning. Og i forhold til mange miljøøkonomiske 
problemstillinger er netop værdisætning ofte den største hurdle. Det varierer 
dog lidt fra case til case. Nogle ting opgør vi ved direkte markedsværdi f.eks. 
råstoffer, olie, kobber, guld og jordarter osv. Andre ting opgør vi via indirekte 
værdisætningsstudier. Det er forhold som f.eks. landbrugets udledning af 
ammoniak, der lader sig modellere og beregne forholdsvist let. Og endelig er 
der også nogle ting, hvor det er rigtig, rigtigt svært at foretage en 
værdisætning. Det er for eksempel sådan noget som biodiversitet, rekreative 
værdier, men også social kapital, tillid, demokratiske institutioner osv.  Ofte 
må vi bare sige: det aner vi simpelthen ikke, hvordan vi skal værdisætte. Men 
så længe, vi har tilstrækkeligt velstrukturerede data, der også er systematisk 
koblet til nationalregnskabet, så kan vi også uden værdisætning komme langt, 
foretage mange interessante analyser og udarbejde udmærkede politiske 
beslutningsgrundlag.  Der er områder, hvor jeg tror, man må stoppe og være 
glad, hvis man kan beregne den fysiske konsekvens af et eller andet, i stedet 
for nødvendigvis at insistere på som økonom, at vi skal have oversat det til 
kroner. ”  

 
 

 
John Smidt 
 
Direktør, 
De Økonomiske Råd   

 
Eva Jensen 
 
Sekretariatschef (fhv.) 
Klimarådet 
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ifølge ham slet ikke produceres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En tilsvarende skepsis udtrykkes af Cristian Poll, fhv. miljøordfører i 

Alternativet, som er enig i, at det på mange områder er nødvendigt at få 
foretaget økonomisk værdisætning af naturlige størrelser. Han advarer også 
om at gøre det på områder, hvor usikkerheden er for stor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Altså i udgangspunktet synes jeg, at det er fedt, hvis man kan sætte værdi på 
forskellige typer af miljøgoder. Men jeg synes, at en pæn portion skepsis vil 
være sundt, for med de mange forsøg på værdisætning bevæger man sig ofte 
ud på en planke. Med de komplikationer, der er forbundet med øvelsen, ser 
det rimelig svært ud at gennemføre – for at sige det pænt. Der synes jeg 
hellere, man skal undlade at producere tal, hvis man kan se, at de ikke holder. 
Fordi vi ved, når tallene bliver produceret, så bliver de også brugt. Også 
selvom de, der bruger dem, ikke kender beregningsforudsætningerne.  Jeg 
tror, vi de næste mange år stadig vil være der, hvor man må sige, at det koster 
noget af naturen, men vi aner ikke hvor meget.”   

 
 

 
”At omsætte eksternaliteter til penge kan give mening på nogle områder. Jeg 
synes, det er nødvendigt at tage de skridt, og det er nødvendigt at gå i den 
retning. Men vi skal bare vide, at det er en meget svær øvelse. F.eks. hvad er 
værdien af et fuglefløjt? Natur er meget andet end bare økosystemtjenester. 
Natur er noget, vi ikke kan leve uden. Hvordan prissætter man det. Er det så 1 
mia. kr. værdi pr. hektar natur? Det er en stor udfordring. I mange tilfælde, vil 
der være en direkte effekt, man kan sætte kroner på. Men der er også 
indirekte eller sekundære effekter, der kan have mindst ligeså stor betydning, 
som er svære at værdisætte”  

 
 

 
Finn Christensen 
 
Statistikchef, 
Landbrug og Fødevarer   

 
Cristian Poll 
 
MF (fhv.)  
Alternativet   
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  5.2. Processuelle barrierer 

   
  En anden kategori af barrierer for brug af det grønne nationalregnskab er 

processuelle. Det vil sige forskellige typer af fagligt-administrative og/eller 
politisk-ideologiske blokeringer og barrierer for og krav til forskellige typer af 
miljø- og klimapolitiske analyser, beregninger og beslutningsgrundlag, der 
baserer sig på det grønne nationalregnskabs statistik og data, kan blive 
anvendt i relevante politiske beslutningsprocesser. 

 
  Eva Jensen, fhv. sekretariatschef i Klimarådet, peger f.eks. på de politiske 

beslutningsprocesser som problematiske. Ifølge hende stiller de økonomiske 
ministerier en række høje forudgående faglige, beregnings- og 
analysetekniske krav til de politiske forslag og beslutningsgrundlag, som 
andre (f.eks. ressortministerier) ønsker at forelægge politiske 
beslutningstagere. Faglige krav der undertiden indebærer at nogle typer af 
politiske forslag, tiltag, initiativer og analyser på f.eks. det klima- og 
miljøpolitiske område på forhånd ’frasorteres’ eller ’frafiltreres’, og dermed 
ikke kommer til at indgå i de endelige beslutningsprocesser.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  I spørgsmålet om (den mulige forekomst) af processuelle barrierer fylder to 

temaer i særdeleshed de forskellige respondenters diskussioner. For det 
første spørgsmålet om, hvordan arbejdsdelingen mellem folkevalgte 
politiske beslutningstagere og embedsmænd/administration bør være – og 
faktisk er. For det andet de regneprincipper, der ligger til grund for 
udarbejdelsen af politiske beslutningsgrundlag på det klima- og 
miljøpolitiske område.   

 
Der bør være en klar arbejdsdeling 	 Når det gælder spørgsmålet om den politiske arbejdsdeling, fremhæver en 
mellem politiske	beslutningstagere række respondenter, at der både er og også bør være en arbejdsdeling  
og embedsmænd. mellem politikere og embedsværk. De folkevalgte politiske beslutningstagere  
  bør vedtage de overordnede politiske målsætninger, mens embedsmænd/ 

administration udarbejder analyser af, hvordan og med hvilke typer politiske 
instrumenter, initiativer og tiltag målsætningerne kan nås med mindst mulige 

 
”En barriere, for en øget brug af det grønne nationalregnskab, er de politiske 
beslutningsprocesser, som regnskabet, og også de beregninger og 
beslutningsgrundlag, der bygger på det, efterfølgende kommer til at indgå i. 
Hvis man ”skal på” i Økonomi- og Koordinationsudvalget, så er det meget 
svært at lave et beslutningsgrundlag, der ikke indeholder beregninger af, hvad 
omkostningerne og benefits er ved et større tiltag. Finansministeriet er 
gatekeeper til at komme på. Hvis ikke Finansministeriet accepterer måden at 
regne på, kommer det ikke med i beslutningsgrundlaget. Og hvis man ikke 
kan komme på, så får man jo aldrig nogen politisk beslutning. Der er altså 
ikke en barriere for brugen af det grønne nationalregnskab som sådan, men 
snarere en barriere for den type af analyser, som regnskabet kunne gøres til 
grundlag for.”    
 
 

 
Eva Jensen 
 
Sekretariatschef (fhv.)  
Klimarådet 
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samfundsøkonomiske omkostninger.   
  John Smidt, direktør i De Økonomiske Råd, fremhæver f.eks., at 

embedsmænd, administration og andre typer af politisk-økonomiske 
analyseleverandører ikke bør deltage i normative diskussioner af, hvilken 
politik der bør føres, og hvilke politiske målsætninger der bør formuleres. I 
stedet bør de begrænse sig til at udarbejde forskellige typer af 
løsningsforslag til, hvordan de politisk vedtagne målsætninger kan indfris 
samt beregne de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med disse 
løsningsforslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Også Lars Haagen Pedersen, afdelingschef i Finansministeriet, hæfter sig ved 

en arbejdsdeling, hvor de politiske beslutningstagere formulerer mål, mens 
embedsmænd udarbejder forslag til virkemidler samt de samfunds-
økonomiske omkostninger forbundet hermed.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
”Det er jo ikke os som økonomer, der skal sige, hvad der er godt, og hvad der 
er skidt.  Vi skal i princippet regne tre typer af konsekvenser ud for forskellige 
tiltag. Dels skal vi sige noget om effektiviteten i dansk økonomi f.eks. 
udviklingen i arbejdsudbud, produktivitet, BNP. Dels skal vi vurdere 
konsekvenserne for fordelingen og graden af lighed i samfundet. Endelig skal 
vi regne på konsekvenserne for miljø, klima, drivhusgasudledninger osv. Ideelt 
set skal vi så stringent og eksplicit som muligt kunne oplyse politikerne om de 
trade-offs, der er mellem disse tre centrale parametre i 
samfundsnyttefunktionen.  Til tider laver vi beregningen ud fra en 
forudsætning om, at vi skal leve op til et givet politisk fastsat mål eller 
miljøkrav f.eks. at CO2-udledningen ikke må stige mere end et vist niveau. Der 
er det vores opgave at beregne, hvordan man kan opnå miljømålet med 
forskellige typer af instrumenter og anslå konsekvensen for de to andre 
parametre, dvs. udviklingen i BNP og fordelingsprofilen. I forhold til den 
politiske proces, bør man ideelt set se på alle tre parametre, men der kan 
være en tendens til at økonomien nogle gange dominerer det hele. Men hvis 
du som politiker har et miljømål, og du virkelig mener, at det skal opfyldes, så 
må du også se i øjnene, at der er nogle omkostninger ved at leve op til målet. 
Come on guys! I skal være sikre på, at I mener det så meget, at I er parate til 
at bære de omkostninger, det har. ”  
 
 

 
”Typisk lægger vi en given politisk målsætning til grund, og så undersøger vi, 
hvad der skal til for at nå den målsætning, og hvad prisen i form af øgede 
samfundsøkonomiske omkostninger er ved det. Så primært svarer vi på om et 
tiltag forværrer eller ikke forværrer udviklingen i forhold til 
klimamålsætningen. Derudover også omfanget. Og hvis det er noget, der 
forværrer, så plejer vi at regne på, hvad det vil koste at bringe det ned igen. ”  
 
 

 
Lars Haagen Pedersen 
 
Afdelingschef, 
Finansministeriet   

 
John Smidt 
 
Direktør, 
De Økonomiske Råd   

 

 



 

 
September  2019  //  PIA – Political Ideas and Analysis  //  Københavns Universitet, Institut for Statskundskab  side 53 
 

 
  Det er dog ikke alle respondenter, der deler dette syn på arbejdsdelingen. 

Nogle respondenter anfægter endda at arbejdsdelingen i praksis forvaltes i 
overensstemmelse med idealet om, at politikere formulerer målsætninger, 
mens embedsmænd udarbejder forslag og beregner omkostninger. Nogle 
respondenter finder, at administration og embedsmænd også til tider 
modarbejder en politisk bestemt målsætning eller selv  tager selvstændigt 
initiativ til at udarbejde forslag til formuleringer af politiske målsætninger.  
Andre respondenter udfordrer også udsagnet om, at der af embedsværket 
per automatik gennemføres samfundsøkonomske konsekvensvurderinger af 
vedtagne politiske målsætninger.   

 
  Martin Lidegaard, fhv. udenrigs og klimaminister, oplever f.eks., at der i 

centraladministrationen er en strukturel modstand overfor overhovedet at 
vedtage politiske målsætninger. Ligesom han også peger på tilfælde, hvor 
der ikke gennemføres konsekvensberegninger, selvom der er vedtaget 
politiske målsætninger. Som forklaringer på denne modstand fremhæver han 
bl.a., at der i centraladministrationen eksisterer en indbygget skepsis overfor 
om et land af Danmarks størrelse overhovedet kan bidrage til at modvirke 
globale klimaforandringer samt usikkerhed i forhold til den fremtidige 
teknologiske udvikling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Efter min opfattelse er Finansministeriet med så langt, at hvis de først har 
anderkendt en grøn målsætning, så kan man godt have en konstruktiv 
drøftelse med dem om, med hvilke midler vi indfrier den på den bedste måde. 
Men tit er der også en meget stor strukturel modstand mod overhovedet at 
opstille nogle mål på det grønne område. Finansministeriet og mange andre 
er indædte modstandere af at opstille sådanne mål. Det fremstilles som elastik 
i metermål, fordi verden jo kan ændre sig i fremtiden. Der ligger i hvert fald 
tre ting bag den tænkning. Det ene er en økonomisk skepsis overfor, om det 
overhovedet nytter noget, at et land så lille som Danmark bruger mange 
ressourcer og skatteyderkroner på globale klima- og miljøproblemer, der er så 
store og omsiggribende, at Danmarks nettobidrag reelt er uden indflydelse. 
Den anden ting er det synspunkt, at det som konsekvens af den voldsomme 
teknologiske udvikling er nytteløst at lægge sig fast på virkemidler blot 5 eller 
10 år ud i fremtiden. Når teknologien hele tiden ændrer sig, kan det nærmest 
ikke lade sig gøre at værdisætte, hvor dyrt det egentligt vil være at stille 
noget op overfor udfordringerne. Vi kan umuligt vide, hvor dyrt det egentligt 
bliver, og derfor bør vi være tilbageholdende. For det tredje er der et meget 
stærkt fokus på budgetdisciplin på den korte bane, og dermed også en 
grundtanke at enhver udskydelse af udgifter nærmest per definition er en god 
ting. Vi har fået en meget centraliseret centraladministration med stor magt 
koncentreret i de økonomiske ministerier. I de ministerier er der meget stort 
fokus på budgetdisciplin som det primære. Tidligere havde man fokus på 
både budgetdisciplin og de mere langsigtede strategiske investeringer. Nu 
handler det kun om budgetdisciplin. Vi har brug for at opstille nogle ret 
præcise samfundsmæssige makromål for, hvor vi gerne vil hen f.eks. i forhold 
til, hvor meget CO2 vi udleder. I det øjeblik vi får de mål fastlagt, så er det 
også lettere at beregne hvilke omkostninger, det har. Men selv når vi faktisk  
 

 
Martin Lidegaard 
 
MF,  
Radikale Venstre 
 
Fhv. klima-, energi- og 
bygningsminister samt 
udenrigsminister   
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  En tilsvarende skepsis udtrykkes af Connie Hedegaard. Ifølge hende er 

embedsmænd også på nogle områder aktive i arbejdet med at formulere og 
udarbejde politiske målsætninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er ikke strømligning for,	 Når det gælder de regneprincipper, der ligger til grund for udarbejdelsen af  
hvorvidt og hvornår central- politiske beslutningsgrundlag på det klima- og miljøpolitiske område, er det  
administrationen udarbejder  først og fremmest et spørgsmål om, hvorvidt og hvornår centraladministra- 
økonomiske konsekvens- tionen faktisk udarbejder de forskellige typer af beslutningsgrundlag og  
vurderinger. økonomiske konsekvensvurderinger i den politiske beslutningsproces. 
 
  Som vist i det forrige vurderer nogle respondenter, at centraladministrationen 

i de fleste tilfælde udarbejder beregninger af de samfundsøkonomiske 
omkostninger forbundet med forskellige politiske midler til at indfri politiske 
målsætninger, så snart de foreligger. Andre respondenter er omvendt mere 
skeptiske overfor, om denne automatik faktisk finder sted. I stedet opfatter 
de det som en potentiel processuel barriere, som består i, at der til tider slet 
ikke formuleres politiske målsætninger på det klima- og miljøpolitiske 
område. Og at der som konsekvens heraf heller ikke udarbejdes det fornødne 
beslutningsgrundlag i form af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 
m.v.  

 
  Det næste spørgsmål er, hvordan og med afsæt i hvilke regneprincipper og 

antagelser centraladministrationen i så fald gennemfører sådanne 
samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Her er der også forskelle i 

 
”Diskussionen om mål og midler minder lidt om diskussionen om, hvad der 
kom først: hønen eller ægget. Det er blevet en lidt bekvem ting at sige, at så 
snart der er målsætninger, så regner man også på beslutningsgrundlaget og 
omkostninger forbundet med at indfri målsætningen. Men på andre områder 
er centraladministrationens beredvillighed til at regne stort også uden 
vedtagne politiske målsætninger. Det er jo ikke sådan, at hvis de finder, at der 
er behov for kontanthjælpsreform, så sidder man i det administrative system 
og venter på, at politikerne skal fortælle dem præcist, hvordan den skal 
stykkes sammen. Det gør embedsmændene jo ikke. På nogle områder 
kommer der jo bud og forslag fra systemet – også uden der er vedtaget 
målsætninger.”  

 
 

 
Connie Hedegaard  
 
Fhv. EU-kommissær 
med ansvar for klima 
samt klima- og 
energiminister   
 

 
har forpligtende mål f.eks. på CO2-området, så er det ikke altid, der foretages 
samfundsøkonomiske konsekvensberegninger og vurderinger af, hvordan 
man indfrier de mål med lavest mulige omkostninger. Hverken når det gælder 
landbrug, eller når det handler om afgiftssystemer.”  
 

 

 



 

 
September  2019  //  PIA – Political Ideas and Analysis  //  Københavns Universitet, Institut for Statskundskab  side 55 
 

respondenternes synspunkter. 
  Nogle respondenter vurderer bl.a., at de regneprincipper, der ligger til grund 

for udarbejdelse af politiske beslutningsgrundlag, rummer en politisk bias, 
som modarbejder forskellige typer af politiske tiltag målrettet fremme af en 
grøn omstilling. Det kan f.eks. ske ved, (1) at centraladministrationen 
fremstiller visse politiske tiltag som mere omkostningstunge end de er, (2) at 
de anlægger en for kort tidshorisont, eller (3) at de ikke i tilstrækkelig grad 
prissætter de potentielle negative konsekvenser ved ikke at forhindre global 
opvarmning og klimaforandringer.  

 
  F.eks. oplever både Eva Jensen, Christian Poll, og Jarl Krausing en 

tilbageholdenhed i de økonomiske ministerier overfor at inddrage forventede 
samfundsøkonomiske gevinster ved grønne politiske tiltag og initiativer i de 
cost-benefit analyser, ministerierne udarbejder som beslutningsgrundlag. En 
tilbageholdenhed der indebærer, at visse politiske tiltag kommer til at 
fremstå samfundsøkonomisk mere omkostningstunge og dermed politisk 
mindre attraktive, end de reelt er. Og i scenarier, hvor den eksisterende politik 
er uændret, fremstiller centraladministrationen de politiske tiltag som mindre 
samfundsøkonomisk omkostningsfulde, end de faktisk er eller kan forventes 
at være. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”I de økonomiske ministerier er der helt klart en blokering overfor for at 
medregne for mange positive effekter på benefits-siden, fordi man synes, det 
er for luftigt.  Der er simpelthen en stor faglig skepsis overfor, om man 
overhovedet kan regne på sådanne typer af fremtidige gevinster med 
tilstrækkelig stor præcision. Derfor vil stort set alle tiltag fremstå som primært 
udgiftsdrivende. De samlede samfundsøkonomiske konsekvenser er 
selvfølgelig umådeligt svære at værdisætte og regne på, men man er 
nødsaget til at regne på det reelle ressourcestræk ved den førte økonomiske 
politik f.eks. i form af øgede drivhusgasudledninger. Træffer man økonomiske 
beslutninger uden de oplysninger, så træffer man for så vidt også in-optimale 
økonomiske beslutninger. At man ikke medregner de benefits, som det kan 
være udfordrende at estimere, betyder jo ikke at et beslutningsgrundlag 
bliver mere præcist. Det giver blot større fejl. ”  

 
 

 
”Når vi i sin tid forelagde ting for Ø-udvalget, hvor Finansministeriet sidder for 
bordenden, og skulle argumentere for et nyt tiltag, som kostede penge, da 
var man fra Finansministeriets side overhovedet ikke interesserede i benefit-
dimensionen. Man var kun interesserede i omkostningstrykket. Det er meget 
kortsigtet og ensidigt. Simpelthen opskriften på misinformeret 
beslutningstagen. ”  

 
 

 
Eva Jensen 
 
Sekretariatschef (fhv.)  
Klimarådet 

 
Jarl Krausing 
 
Direktør,  
CONCITO 
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  Connie Hedegaard fremsætter en variant af denne kritik, idet hun også 

forholder sig skeptisk til de regneprincipper, der ligger til grund for 
udarbejdelsen af politisk beslutningsgrundlag på det miljø- og klimapolitiske 
område. Frem for at problematisere fraværet af f.eks. gevinster i cost-benefit 
analyser, finder hun det problematisk, at det tidsperspektiv, inden for hvilken 
de positive og negative samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige 
typer af klima- og miljøpolitiske tiltag estimeres, ofte er for kort til at have 
egentlig relevans i forhold til global opvarmning og grøn omstilling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
”Finansministeriet tænker meget i de klassiske finanser. Altså, hvor mange 
penge får vi ind, og hvor mange udgifter har vi. Men der er en udfordring i 
forhold til at medregne de negative eksternaliteter, der umiddelbart ikke 
fremgår, og så at sige ligger skjult bag billedet af et offentligt budget i 
balance. En bestemt produktion eller forbrug kan f.eks. dække over faldende 
biodiversitet, forarmning af naturen, flere borgere der ender på sygehuset 
pga. luftvejssygdomme osv. I kraft af forskellige tiltag, der sætter ind over for 
de eksternaliteter, foretager man jo ret beset en slags risikominimering, hvor 
man minimerer de risici for fortsat vækst og balancerede offentlige budgetter, 
der følger af lav biodiversitet, klimaforandringer, forarmning af jorden, så den 
bliver dårligere til at producere fødevarer på. Hvis man så at sige regner 
gevinsterne ved at undgå de negative eksternaliteter med, så minimerer man 
jo risikoen for store økonomiske ubalancer i fremtiden. Så der er behov for et 
mere nuanceret syn på forholdet mellem samfundsmæssige omkostninger og 
gevinster i klima- og miljøpolitik.”  

 
 
 

 
Christian Poll 
 
MF (fhv.)  
Alternativet 

 
”I den herskende økonomiske tænkning er der ikke indbygget en 
grundforståelse af, at der er en markedsfejl i vores system. At der er nogle 
måder at tænke og regne på, som ikke passer til det 21. Århundrede. Noget af 
det handler om tidsperspektivet, og om over hvilken tidshorisont vi opgør, 
hvad der samfundsøkonomisk og samfundsmæssigt er mest optimalt. For 
nogle er det, der er samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt, det der går 
op på næste års finanslov eller måske helst giver lidt overskud. For andre – 
herunder jeg selv – kunne et langsigtet mål for, hvad der er 
samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt f.eks. være det mest optimale i forhold 
til at nå vores 2050-mål. Jeg tror, at der i Danmark og i verden hver dag 
træffes kortsigtede beslutninger, der går grundlæggende imod de 
langsigtede mål, som alle lande har skrevet under på. At få det langsigtede 
perspektiv ind i de politiske beslutningsprocesser, er måske noget af det 
vigtigste, men det er som om, blot tanken om at åbne for den boks støder på 
modstand. ”  
 
 

 
Connie Hedegaard  
 
Fhv. EU-kommissær 
med ansvar for klima 
samt klima- og 
energiminister   
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  Det er dog ikke alle respondenter, der ser de økonomiske regneprincipper 

som problematiske i sig selv. Lars Haagen Pedersen, afdelingschef i 
Finansministeriet, medgiver, at man i de økonomiske ministerier ikke 
medregner eventuelle samfundsøkonomiske gevinster ved en given klima- 
eller miljøpolitisk målsætning som del af finansieringen af de virkemidler, 
man ønsker at indfri den pågældende målsætning med. Det er snarere en 
forholdsregel, som han finder velbegrundet. Den udelukker ifølge ham ikke, 
at der kan være betydelige positive samfundsøkonomiske gevinster ved at 
indfri forskellige klima- og miljøpolitiske målsætninger. Den udskyder blot 
mulighederne for at bruge ”gevinsterne” til at finansiere ny politik til 
fremtidige politikere til et tidspunkt, hvor man faktisk ved, om de positive 
samfundsøkonomiske gevinster har fundet sted.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Det er korrekt, at vi typisk ikke medregner langsigtede positive dynamiske 
effekter af forskellige miljø- og klimapolitiske tiltag som del af finansieringen 
af samme. Sådan vil det være på en række felter. Det er fuldstændig rigtigt.  
Vi er naturligvis klar over, at man i f.eks. STERN-rapporten har anslået 
gevinsterne ved, at man på langt sigt får håndteret klimaproblemstillingen. 
Men typisk er tidshorisonten for vores planer en anden og strækker sig f.eks. 
frem til 2025. Det vil sige, at vi beregner og tager stilling til udviklingen inden 
for en ramme på maksimalt 10 år. Når vi skal tage stilling til, hvad der sker 
derefter, følger vi et neutralitetsprincip. Rent beregningsteknisk gør vi 
simpelthen det, at vi på alle de områder, hvor der ikke er truffet 
langtrækkende politiske beslutning, går ind og fastlåser udviklingen i alle 
relative forhold efter 2025 til 2025-niveau. Så de eventuelle langsigtede 
gevinster af den førte miljø- og klimapolitik vil ikke figurere der, fordi vi 
beregningsteknisk ”fastfryser” udviklingen efter 2025. Man er altid nødsaget 
til på en eller anden måde at definere, hvad der udgør en neutral udvikling. 
Det har vi så defineret på denne måde. Det kan man selvfølgelig også 
udfordre og udpege andre neutrale scenarier som neutrale. Men med 
neutralitetsprincippet kan man sige, at vi grundlæggende prøver at lade være 
med at forudsige fremtidig politik. Hvis der så måtte komme gevinster af den 
politik, man fører i dag, og som man ikke har regnet med, så vil det blot 
resultere i et større økonomisk råderum for fremtidige politikere at føre politik 
på fra 2025 og frem. Det vil da være positivt.” 
 
 

 
Lars Haagen Pedersen 
 
Afdelingschef, 
Finansministeriet   
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  5.3. Aktør barrierer 

   
  Endelig kan der også forekomme aktør-relaterede barrierer for brug af det 

grønne nationalregnskab. Som i tilfældet med de analytiske barrierer er det 
muligt at sondre mellem to typer: direkte og indirekte aktør-relaterede 
barrierer.  

 
Direkte aktør barrierer Førstnævnte består i, at bestemte politiske aktører direkte modarbejder, 

obstruerer eller søger at forhindre, at det grønne nationalregnskab kan eller 
vil blive brugt på relevant vis som grundlag for politiske beslutningsgrundlag, 
der kan indgå i politiske beslutningsprocesser.  

 
Indirekte aktør barrierer  Sidstnævnte består enten i fraværet af ekspertise, analysekapacitet- og 

ressourcer blandt allerede eksisterende aktører til at gøre brug af det grønne 
nationalregnskab på tilstrækkelig kvalificeret vis, eller i fraværet af aktører 
(f.eks. analyseorganisationer m.v.) der besidder tilstrækkelige analysekapacitet 
til at gøre brug af det grønne nationalregnskab. Blandt respondenterne 
kredser opmærksomheden særligt omkring den sidstnævnte kategori af 
indirekte aktør-barrierer.  

 
Der mangler tid til at omsætte  Nogle respondenter hæfter sig ved, at der blandt eksisterende policy aktører  
det grønne nationalregnskab ikke er tilstrækkelig tid og ressourcer til på fyldestgørende vis at gøre brug af  
til politisk relevante analyser.   det grønne nationalregnskab og omsætte det til tilstrækkeligt kvalificerede 

og politisk relevante analyser (som f.eks. et grønt BNP, en grøn reform-model 
m.v.). 

 
  Connie Hedegaard fremhæver f.eks., at der er et ”systemisk overload” i 

centraladministrationen og særligt i Finansministeriet. Det er en situation, 
hvor der på grund af den daglige politiks meget høje pres og tempo ikke er 
tilstrækkelige ressourcer eller kapacitet til også at udarbejde analyser med 
relevans for mere langsigtede og komplekse samfundsudfordringer som f.eks. 
grøn omstilling og globale klimaforandringer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
”En barriere for en mere begavet brug af det grønne nationalregnskab er 
også, hvad man kan kalde et ”systemisk overload” i centraladministrationen. 
For 20 år siden havde Finansministeriet et kontor, der alene havde til opgave 
at tænke på det længere perspektiv og overveje, hvor samfundet er om 20 
eller 30 år. Jeg prøver at spørge mig frem, men jeg kan ikke få navn på nogen, 
der sidder og arbejder med det i dagens finansministerium. Og min tese er, at 
man i dag har så travlt med dagen og vejen, at mængden af sager der 
kommer op, mediepresset, ministrene som skal svare på alt mellem himmel 
og jord, blokerer for det lange tidsperspektiv. Der er så meget at håndtere i 
forhold til den kortsigtede dagsorden, at blikket for 2030 eller 2050 ryger, 
simpelthen fordi man har rigeligt travlt med at holde styr på 2018 og 2019.”  
 
 

 
Connie Hedegaard  
 
Fhv. EU-kommissær 
med ansvar for klima 
samt klima- og 
energiminister   
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  Også Eva Jensen hæfter sig ved, at der i mange danske fagministerier er en 

efter hendes opfattelse forholdsvis begrænset selvstændig analysekapacitet 
f.eks. i form af politisk økonomiske analyseafdelinger m.v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er for få aktører, som har Andre respondenter peger på, at der i Danmark sammenlignet med andre  
analysekapaciteten til at gen- lande, er forholdsvis begrænset ekstern analysekapacitet og få organisationer  
nemføre relevante miljø- og uden for centraladministrationen, der er i stand til at udarbejde miljø- og  
klimapolitiske analyser. klimapolitiske analyser af tilstrækkeligt højt fagligt niveau.  Det ”grønne 

vidensregime” i Danmark er ifølge disse respondenter ikke lige så fagligt 
solidt og veludbygget som i lande Danmark normalt sammenligner sig med. 
Disse lande har også forholdsvist større eksterne analysekapaciteter på det 
klima- og miljøpolitiske område, hvilket igen betyder, at de også udarbejder 
flere forskellige typer af analyser, der er mere kvalificerede, nuancerede og 
pluralistiske.  

 
  Cristian Poll problematiserer bl.a. denne form for barriere. Som 

oppositionspolitiker oplever han  begrænsede muligheder for at få 
fagministerier eller andre eksterne organisationer til at  gennemføre 
forskellige typer af miljø- og klimapolitiske analyser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Også Connie Hedegaard peger på de forholdsvis få aktører med tilstrækkelig 

økonomiske analysekapacitet på det miljø- og klimapolitiske område som en 
indirekte barriere for, at det grønne nationalregnskab faktisk bliver anvendt, 
som det er tiltænkt. 

 
”Der sidder nogle mindre analyseenheder i de fleste ministerier, men de er 
ikke store, og de har typisk travlt og få ressourcer. Se f.eks. hvor lang tid 
Miljøministeriet har været om at opbygge et bare nogenlunde rimeligt 
analyseapparat. Det er påfaldende, når man tænker på, hvor vigtig 
analysekapacitet er i forhold til at drive dagsordner igennem i 
centraladministrationen. De er meget, meget lang tid om at frembringe et 
analyseapparat, der kan lave nogle ordentlige tal.”   
 
 

 
Eva Jensen 
 
Sekretariatschef (fhv.) 
Klimarådet 
 

 
”Der er barrierer, når det gælder adgang til regne- og analysekapacitet. Som 
opposition har vi meget svært ved hamle op med den regnekraft og de 
ressourcer, der ligger i ministerierne. Ingen tvivl om det. Vi kan jo godt stille 
spørgsmål om f.eks. en oversigt, der viser sådan og sådan, og som kræver, at 
nogle i ministeriet sætter sig ned og regner noget ud og præsenterer en 
tabel. Men det er ikke store udspil, man kan få regnet igennem. Og vi kan ikke 
få regnet noget ud efter alternative økonomiske modeller. Så vil vi blive 
henvist til, at det er forskningsverdenen, der kan det. ” 
 
 

 
Christian Poll 
 
MF (fhv.)  
Alternativet 
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”Der er et generelt problem, hvad angår økonomisk analysekapacitet bredt i 
det politiske system. Mange af fagministerierne har ikke økonomisk 
analysekapacitet, ekspertise og sagkundskab på et niveau, der matcher 
Finansministeriet. Det samme gælder partierne. De større partier, 
Socialdemokratiet og Venstre, kunne i kraft af partistøtte muligvis mønstre 
større investeringer i analysekapacitet, hvis de ville.  Endelig er civilsamfundet 
f.eks. de grønne organisationer beskåret og ligger på mange leder og kanter 
underdrejet. Skulle det endelig være, er det nok mere nogle af tænketankene, 
der i virkeligheden kan løfte en del af analysearbejdet. Og så de større  
erhvervsorganisationer. Efterspørgslen på analysekapacitet skal dog nok være 
politisk drevet. Man etablerede jo de miljøøkonomiske vismand, men hvor 
mange analytiske muskler de reelt har, ved jeg ikke. Så er der Klimarådet, som 
laver nogle ting, som man læser og forholder sig til. Men de møder også 
modstand.”  
 
 

 
Connie Hedegaard  
 
Fhv. EU-kommissær 
med ansvar for klima 
samt klima- og 
energiminister   
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6. Spørgsmål til debat: Det grønne 
nationalregnskab og Danmarks 
grønne vidensberedskab? 

 
 
  Som vist i analysen hæfter forskellige respondenter sig ved forskellige typer 

af barrierer for i højere grad at bruge Danmarks Statistiks grønne 
nationalregnskab i de politiske beslutningsprocesser. Respondenternes 
oplevelse af styrker og svagheder ved det grønne nationalregnskab er 
forholdsvist heterogen og ikke nødvendigvis internt konsistent. Dét som for 
en respondent fremtræder som en barriere, fremtræder for andre som en 
styrke og nødvendig forudsætning.  

 
  Debatoplæggets ambition har som sagt ikke været at opstille en form for 

objektiv facitliste eller rette-skema, som f.eks. Danmarks Statistik kan justere, 
opdatere og fine-tune det grønne nationalregnskab efter. I stedet har 
målsætningen været på systematisk vis at afdække forskellige 
aftagergruppers subjektive vurderinger af det grønne nationalregnskabs 
brugbarhed med det formål at etablere en fælles ramme for debat om det 
grønne nationalregnskabs nuværende styrker, ulemper og 
udviklingspotentiale samt den samlede sundhedstilstand af Danmarks 
samlede grønne vidensberedskab.   

 
  I forlængelse heraf rejser analysen fire overordnede spørgsmål, som kalder på 

en bredere diskussion: 
 
 
 
 
 
 
   
  For det første peger flere respondenter på en række potentielle "fejl" og 

mangler i selve opbygningen af det grønne nationalregnskab. Det som 
debatoplægget har kaldt interne analytiske barrierer for brug af det grønne 
nationalregnskab. Nogle respondenter hæfter sig ved, at det grønne 
nationalregnskab opererer med en utilstrækkelig definition af "grøn", andre 
at det alene er fokuseret på den nationale økonomi, og således ikke er 
anvendeligt i forhold til f.eks. "lokale" eller tværnationale analyser osv.   

  
  En sådan kritik kan afhængigt af de nærmere nedslags- og kritikpunkter have 

sin berettigelse. Men denne type kritikpunkter synes også at afsløre en 
tendens til at et statistisk redskab, som det grønne nationalregnskab og 
andre typer af grøn information, ofte kritiseres for ikke at være noget andet 
end det, de er. F.eks. forekommer det grønne nationalregnskab i visse 
respondenternes øjne at være for ”for grønt, for nationalt eller for meget 
regnskab”. 

 
  Det er naturligvis korrekt, at der er en række typer af information, analyser og 

 
1. Spørgsmål til debat                                Hvilke præmisser og kriterier kan et statistisk redskab, som det grønne 
                                                                   nationalregnskab, rimeligvis evalueres og kritiseres på? 
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viden, som det grønne nationalregnskab ikke afdækker. Men det er til- og 
fravalg, der er foretaget med fuldt overlæg og i øvrigt et forhold, der gælder 
alle typer af grøn information, data, indekser, analyser m.v.  

 
  Spørgsmålet er, om det er rimeligt at evaluere det grønne nationalregnskab 

på præmissen om, at det skal fungere som et informationsmæssigt 
universalværktøj. I den diskussion er det værd at holde sig for øje, at det 
grønne nationalregnskab måske bedre kan anskues som ét ud af flere led i en 
længere vidensværdikæde, hvor nogle led (f.eks. det grønne 
nationalregnskab) danner forudsætning for andre af kædens led (grønne 
cost-effectiveness studier, grønne regnemodeller, grønt BNP osv.), og at en 
række af disse grønt nationalregnskabs-baserede analyser netop sigter på at 
tilvejebringe den form for f.eks. lokal viden, som nogle respondenter 
efterspørger.  

 
  Det er også værd at bemærke, at det grønne nationalregnskab er udarbejdet 

med afsæt i internationale statistiske standarder, der er vedtaget i regi af FN, 
hvorfor der ved udarbejdelsen af det grønne nationalregnskab hersker 
international konsensus omkring de anvendte definitioner, kategorier og 
kontostrukturer. Et mangeårigt internationalt arbejde, der netop er 
gennemført, for at imødekomme eventuel kritik og påstande om politisk bias 
i valg af definitioner, kontostrukturer osv. Kort sagt rejser denne diskussion 
spørgsmålet om, hvilke præmisser og kriterier information og statistik 
frembragt via internationale retningslinjer rimeligvis kan evalueres og 
kritiseres på. 

 
 
 
 
 
 
 
   
  For det andet peger en række respondenter på, at det grønne 

nationalregnskab ikke i sig selv fremstår mangelfuldt eller præget af 
”konstruktionsfejl”, men at det i dag ikke bliver anvendt i de politiske 
beslutningsprocesser, fordi det ikke i tilstrækkelig grad ”omsættes” til andre 
typer af supplerende grønne analyser. Det grønne nationalregnskab fremstår 
for disse respondenter som nødvendig, men er i sin nuværende form ikke 
tilstrækkelig til at kunne spille ind og påvirke de politiske 
beslutningsprocesser. 

 
  Nogle respondenter vurderer, at det grønne nationalregnskab bør danne 

grundlag for og suppleres med beregninger af et grønt BNP. Andre 
respondenter peger på (i delvis forlængelse heraf), at der bør gennemføres 
egentlige økonomiske værdisætningsstudier, hvor der sættes pengemæssig 
værdi på udvalgte miljø- og naturressourcer, førend data og information i det 
grønne nationalregnskab kan omsættes og anvendes i form af f.eks. grønne 
cost-benefit-analyser. Atter andre respondenter vurderer, at det grønne 
nationalregnskab bør suppleres af egentlige grønne regnemodeller, førend 
dets data og information kan finde anvendelse.  

 
2. Spørgsmål til debat                                 Er det tilstrækkeligt kun at finansiere udarbejdelse og opstilling af et grønt 
                                                                    nationalregnskab, eller bør man fra politisk hold også finansiere andre typer  
                                                                       af analyser? 
 
 



 

 
September  2019  //  PIA – Political Ideas and Analysis  //  Københavns Universitet, Institut for Statskundskab  side 63 
 

 
  Med andre ord synes der at være en divergens mellem, hvad der på tværs af 

forskellige respondenter opleves som nødvendige og tilstrækkelige 
betingelser for at forskellige typer af grøn information, statistik, analyse og 
viden kan indgå som politisk beslutningsgrundlag i politiske 
beslutningsprocesser. For nogle respondenter har det betydning at data og 
information er udarbejdet med afsæt i ensartede internationale retningslinjer 
og standarder f.eks. SEAS-CF. For andre er det ikke. For nogle er det vigtigt, at 
data og information aggregeres, vægtes og sammenvejes i form af 
enkeltstående grønne nøgletal f.eks. grønt BNP og grønne indekser. For 
andre er det ikke. Endelig for nogle er det vigtigt, at der foretages en 
økonomisk værdisætning, som forudsætning for udarbejdelse af f.eks. grønne 
cost-effectiveness analyser. Kort sagt har forskellige aktører forskellige 
kriterier for og krav til, hvornår de finder en given type grøn statistik eller 
viden tilstrækkelig kvalificeret, pålidelig og/eller politisk anvendelig. I 
forlængelse heraf er der derfor behov for en bredere debat og mere fælles 
dialog om, hvad man som minimum bør kunne forvente af forskellige typer 
vidensinput til politiske beslutningsprocesser. Er det i alle tilfælde nødvendigt, 
at der f.eks. foretages økonomisk værdisætning, sammenvejning og 
vægtning af information?  

 
  Det er under alle omstændigheder tvivlsomt, om nogen enkeltstående form 

for analyse vil kunne honorere samtlige af sådanne, til tider direkte logisk 
modstridende, behov og kriterier samtidigt. F.eks. kan intet vidensværktøj på 
en og samme tid være både meget aggregeret – det vil sige sammenfatte 
store mængder data og information i form af f.eks. overskuelige nøgletal – og 
meget disaggregeret – det vil sige rumme meget præcis og entydig 
information om f.eks. bestemte delsektorer, brancher, delregnskaber m.v. 
Kort sagt er der behov for, at der gensidigt blandt aktører i det danske 
vidensregime afstemmes forventninger, behov og krav til, hvad det grønne 
nationalregnskab såvel som andre typer af grøn analyse af viden kan og ikke 
kan kaste lys over.  

 
  I forlængelse heraf er et spørgsmål også, som f.eks. den daværende S-R-SF-

regering gjorde i 2014, om det er tilstrækkeligt kun at afsætte midler til 
udarbejdelsen af et grønt nationalregnskab. Som allerede anført kan det 
grønne nationalregnskab anskues som ét blandt flere led i en længere 
vidensmæssig værdikæde, der også tæller grønne cost-benefit analyser, 
regnemodeller osv. Led der gensidigt forudsætter hinanden, før de er 
anvendelige i den politiske beslutningsproces. Det kan derfor overvejes om 
eventuelle nye finanslovsbevillinger også bør finansiere etableringen af 
analysekapacitet, som kan udarbejde supplerende og komplementerende 
grønne analyser med afsæt i det grønne nationalregnskabs data?  
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  For det tredje viser analysen, at der på tværs af respondenterne er forholdsvis 

stor divergens i synet på (1) den rette arbejdsdeling mellem politiske 
beslutningstagere på den ene side og embedsværk og økonomiske rådgivere 
på den anden; (2) hvorvidt forskellige typer af politiske beslutningsgrundlag 
(f.eks. grønne cost-benefit analyser) udarbejdes med afsæt i de ”korrekte” 
antagelser og regneprincipper.  

 
  På den ene side understreger nogle respondenter netop vigtigheden af en 

principiel arbejdsdeling, hvor de politiske beslutningstagere har til opgave at 
vedtage overordnede politiske målsætninger på det miljø- og klimapolitiske 
område, hvorefter det efterfølgende er op til embedsmænd, økonomiske 
rådgivere og andre aktører at udarbejde forslag til politiske initiativer og 
virkemidler, hvormed målsætningerne kan indfris. Samt ikke mindst at 
gennemføre pålidelige samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger af hvilke 
forskellige virkemidler kan forventes at indfri de politiske målsætninger til de 
lavest mulige samfundsøkonomiske omkostninger. Kort sagt består der for 
denne gruppe af respondenter en særskilt opgave for embedsmænd, 
økonomiske rådgivere m.fl. på neutral politisk basis at vurdere og 
sammenligne forskellige politiske løsningsforslag ud fra en målsætning om 
omkostningseffektivitet i målopfyldelsen. 

 
  På den anden side anfægter nogle respondenter, at denne principielle 

arbejdsdeling altid opretholdes i den faktiske politiske og administrative 
praksis. Bl.a. peger nogle respondenter  på administrativ inerti som en 
barriere for det politiske arbejde med at formulere og vedtage politiske 
beslutninger. Endvidere giver nogle respondenter udtryk for, at embeds-
værkets frygt for eventuelle negative konsekvenser for de offentlige finanser 
undertiden kan virke som en barriere for tiltag, der ud fra en bredere 
samfundsøkonomisk betragtning forekommer ønskelig. Det vil sige, at 
statsfinansielle hensyn undertiden trumfer legitime miljø- og klimapolitiske 
hensyn.  

 
  Der er med andre ord grundlag for en bredere diskussion om den ”rette” 

arbejdsdeling mellem politiske beslutningstagere og embedsmænd, 
økonomiske rådgivere m.v. Og dernæst  spørgsmålet om hvilke(n) type(r) af 
regne- og forsigtighedsprincip(per) politiske løsningsforslag bør vurderes 
ved, førend de kan siges at have været underkastet politisk neutral 
samfundsøkonomisk konsekvensvurdering.   

 
  På den ene side er der mange og gode argumenter for, at miljø- og 

klimapolitiske tiltag skal være omkostningseffektive og ikke må underminere 
den finanspolitiske holdbarhed. På den anden side er andre respondenter 
bekymret for, om anvendelsen af bestemte økonomiske regneprincipper 
betyder, at visse typer af miljø- og klimapolitiske forslag ikke finder vej ind i 

 
3. Spørgsmål til debat                                 Hvilke, og hvor mange forskellige regneprincipper bør de politiske forslag 
                                                                    evalueres og konsekvensvurderes i kraft af? Og kunne et ”symmetriprincip”  
                                                                       med fordel supplere eksisterende regneprincipper? 
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de politiske beslutningsprocesser, fordi de på forhånd vurderes at være 
politisk, økonomisk og/eller praktisk ugennemførlige. Spørgsmålet i 
forlængelse heraf er, om disse to hensyn er fundamentalt uforenlige, eller om 
det er muligt at forene og honorere begge hensyn samtidigt?  

 
  Der synes at være flere forskellige typer af ”kompromisløsninger”, der ikke 

involverer en afskaffelse eller ændring af regneprincipperne.  En sådan 
løsning kunne f.eks. være indførelsen af et ”symmetriprincip”. Det ville 
indebære, ligesom man i dag systematisk vurderer de samfunds- og 
erhvervsøkonomiske konsekvenser af miljø- og klimatiltag, at man på samme 
måde systematisk vurderer konsekvenserne af den planlagte økonomiske 
politik for udviklingen i centrale indikatorer for miljøtilstanden, herunder 
udviklingen i udledningen af drivhusgasser bl.a. ved udarbejdelsen af de 
mellemfristede økonomiske planer for dansk økonomi. 

 
 
 
 
 
 
 
   
  For det fjerde har en række respondenter en oplevelse af, at der bredt i det 

danske grønne vidensregime mangler tilstrækkelig tilgængelig og kvalificeret 
analysekapacitet, herunder organisationer, faglige kompetencer og 
ressourcer, til at udarbejde og distribuere forskellige typer af grønne analyser 
og viden med relevans for de politiske beslutningsprocesser.  

 
  Dels opleves det allerede etablerede vidensregime, som f.eks. ministerier, 

styrelser, partier, råd og tænketanke, af flere respondenter for at have en 
samlet set lav analysekapacitet, når man sammenligner med andre 
sammenlignelige lande. Disse respondenter efterspørger derfor flere, bedre 
og mere tilgængelige muligheder for at få gennemført forskellige typer af 
samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger og analyser af udviklingen i 
grønt BNP. Dels oplever nogle respondenter behov for nye og andre typer af 
videns- og analyseorganisationer, der kan udfordre, komplementere og 
supplere de organisationer, der allerede befolker det danske grønne videns-
regime.    

   
  Et spørgsmål, der ligger i naturlig forlængelse heraf, vedrører den naturlige 

og/eller rette arbejdsdeling mellem både nuværende og eventuelt nye  
analyse- og vidensaktører i det grønne vidensregime i Danmark. Det grønne 
nationalregnskab kan med fordel betragtes som ét led i en længere videns-
mæssig værdikæde (f.eks. data, indikatorer, grønne cost-effectiveness/cost-
benefit analyser, grønne regnemodeller, grønt BNP, indekser m.v.), hvor de 
enkelte led udgør vidensmæssige ”komplementære goder.” Det vil sige 
elementer, der gensidigt styrker hinandens værdi og relevans i forhold til den 
politiske beslutningsproces. Spørgsmålet er, hvilke typer af offentlige, semi-
offentlige og private aktører, der bedst varetager de forskellige typer af 
opgaver, der knytter sig til de forskellige dele af værdikæden.  Hvem har f.eks. 
de bedste forudsætninger for og/eller bør have ansvaret for opgaver 

 
4. Spørgsmål til debat                                 Er Danmarks nuværende grønne vidensregime og vidensberedskab 
                                                                    tilstrækkeligt veludbygget, eller bør der tilføres nye og flere ressourcer til de                                                              
                                                                       etablerede vidensaktører? 
 
 



 

 
September  2019  //  PIA – Political Ideas and Analysis  //  Københavns Universitet, Institut for Statskundskab  side 66 
 

tilknyttet (1) indsamling og behandling af data; (2) værdisætning af miljø- og 
klimaressourcer; (3) etablering af principper for sammenvejning/aggregering 
af information og data; (4) etablering af økonomiske og/eller grønne 
regneprincipper; (5) udvikling, vedligeholdelse og institutionalisering af 
grønne regnemodeller?  

 
  Nogle typer af opgaver falder forholdsvis ”naturligt” til visse typer af aktører, 

som f.eks. Danmarks Statistik, de økonomiske ministerier, sektorministerierne 
og forskningsverdenen. Andre typer af opgaver har et mere uklart mandat. 
F.eks. er det et interessant og forholdsvis åbent spørgsmål, hvor arbejdet med 
at gennemføre økonomisk værdisætning af naturressourcer bedst placeres 
og varetages. Her kunne man f.eks. forestille sig at et politisk uafhængigt 
nationalt værdisætningscenter netop havde denne opgave som formål. 

 
  Kort sagt rejser respondenternes oplevelse af utilstrækkelig dansk grøn 

analysekapacitet en interessant debat om, hvorvidt ”sundhedstilstanden” af 
det samlede grønne danske vidensregime og vidensberedskab er 
tilstrækkelig god og på niveau med en række af de lande Danmark normalt 
sammenlignes med? Et yderligere interessant spørgsmål til videre debat er 
hvorvidt, og af hvilke aktører arbejdet med at ”vedligeholde” samtlige led i 
den vidensmæssige værdikæde i dag varetages, eller om der er ”huller”, der 
bør lappes? 
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Political Ideas and Analysis er Institut for Statskundskabs offentlige policy 
platform.  
 
P.I.A. har som ambition, sammen med forskere, beslutningstagere og andre, 
at afkorte afstanden fra forskning til forandring i samfundet. Vi bringer den 
nyeste forskningsviden i spil og bidrager derved til nye løsninger på 
komplekse politiske og samfundsmæssige udfordringer på dansk, europæisk 
og globalt plan.  
 
Du kan altid kende P.I.A.’s politiske ideer og analyser på, at de er:  
 
Pålidelige        – viden, du kan tro 
Involverende   – viden, du kan nå 
Anvendelige    – viden, du kan bruge 
 
 

 


