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KAPITEL III 
 
ÆGTE OPSPARING 
 
 
III.1 Indledning 
 
I dette kapitel foretages en beregning af den danske ægte 
opsparing. Ægte opsparing er et mål, som viser, om vi i 
Danmark opsparer eller nedsparer, dvs. øger eller formind-
sker vores samlede formue, når der tages højde for forbruget 
af naturens ressourcer og ændringer i alle øvrige kapital-
begreber. Ægte opsparing giver således en indikation af, i 
hvilket omfang nulevende generationers produktion og 
adfærd påvirker fremtidige generationers muligheder, dvs. 
om fremtidige generationer af danskere vil være bedre eller 
værre stillet end de nulevende generationer. 
 
I regeringsgrundlaget er der fokus på bæredygtighed, og 
regeringen har annonceret, at den vil udarbejde en bæredyg-
tighedsstrategi med tilhørende indikatorer og overvågning. 
Regeringen har desuden tilkendegivet, at det skal under-
søges, hvordan bæredygtighedsmål kan integreres i den 
politiske beslutningsproces i Danmark. I den økonomisk-
politiske debat er der samtidig meget fokus på BNP og 
vækst. BNP er en vigtig indikator for udviklingen i sam-
fundsøkonomien, men der er også andre vigtige forhold for 
et samfund end produktion og vækst i de markedsomsatte 
goder. Et robust og anerkendt bæredygtighedsmål kan give 
regering og Folketing et bedre grundlag for at prioritere 
mellem vækst, bæredygtighed og andre vigtige samfunds-
forhold. Den såkaldte Sarkozy-kommission, der blev nedsat 
af den franske præsident i 2008 og ledet af Nobelpris-
modtageren i økonomi Joseph Stiglitz, havde blandt andet 
til formål at se på alternativer til BNP som udtryk for “øko-
nomisk præstation og sociale fremskridt”. Kommissionen 
udpegede ægte opsparing som en relevant alternativ indika-
tor, jf. Stiglitz mfl. (2009). 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 6. februar 2012. 
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I Norge er der også fokus på, om udviklingen er bæredygtig, 
og et udvalg nedsat af den norske regering har udpeget et 
begrænset sæt indikatorer, der belyser spørgsmålet. På den 
baggrund udarbejder Statistisk Sentralbyrå hvert år et sæt 
med 18 indikatorer, som belyser udviklingens bære-
dygtighed. En af disse indikatorer er den ægte opsparing. I 
andre lande er de også kommet længere i overvejelserne om 
at indføre alternative samfundsmål, og i Bhutan har de f.eks. 
et mål for den nationale lykke (gross national happiness), jf. 
Centre for Bhutan Studies (2010). Internationalt arbejdes 
der også med at skabe indikatorer for bæredygtighed. I 2010 
blev der nedsat et FN-panel for “global bæredygtighed” 
bestående af blandt andre Gro Harlem Brundtland og  
Connie Hedegaard. 
 
Det Økonomiske Råd har tidligere udarbejdet en opgørelse 
af den danske ægte opsparing. I Det Økonomiske Råd 
(1998) blev emnet bæredygtighed behandlet i et kapitel, der 
også indeholdt en opgørelse af den ægte opsparing. Opgø-
relsen beskrev udviklingen i de gængse formuegoder som 
det fysiske kapitalapparat og den finansielle formue. Opgø-
relsen tog også højde for, at udvindingen af olie og gas i 
Nordsøen er et forbrug af vores nationalformue, som bidra-
ger negativt til opsparingen. Som et udtryk for de menne-
skelige aktiviteters effekter på naturen blev opsparingen 
endvidere korrigeret for skadelige effekter af drivhusgasud-
ledninger og luftforurenende stoffer. Endelig blev der 
korrigeret for opbygningen af human- og videnskapital. 
 
Verdensbanken har med jævne mellemrum siden 2002 
opgjort den ægte opsparing for de fleste af verdens lande. 
Deres opgørelse er noget mere omfattende end den danske 
fra 1998 og indeholder blandt andet korrektioner for af-
skovning og partikeludledningens skadelige effekter. I en 
aktuel opgørelse af Mota mfl. (2010) opgøres den ægte 
opsparing for Portugal. En anden aktuel opgørelse er Arrow 
mfl. (2010), der opgør den ægte opsparing for fem lande, 
herunder USA og Kina. Arrow mfl. lægger sig tæt op ad 
Verdensbankens metode, men inddrager en række nye 
kapitaltyper. Et af de nyskabende elementer er et skøn for 
sundhedskapitalen, hvor befolkningens gennemsnitlige 
restlevetid betragtes som et aktiv. En stigning i restlevetiden 
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øger således formuen. Arrow mfl. medregner også værdi-
stigninger af ressourcer i undergrunden. 
 
Der er således allerede udarbejdet en del opgørelser af den 
ægte opsparing i forskellige lande, herunder også i Dan-
mark. Det er dog endnu ikke lykkedes at skabe en opgørel-
se, der afspejler alle relevante aktiver. Nærværende opgø-
relse tager udgangspunkt i de nyeste metoder og inddrager 
flere elementer end tidligere set, jf. tabel III.1. 
 
 

Tabel III.1 Opgørelser af ægte opsparing 
 

Det Økonomiske 
Råd (1998) 

Verdensbanken 
(2002) 

Arrow mfl. 
(2010) 

De Økonomiske 
Råd (2012) 

Fysisk kapital Fysisk kapital Fysisk kapital Fysisk kapital 
Finansiel kapital Finansiel kapital Finansiel kapital Finansiel kapital 
Olie og gas Olie og gas Olie Olie og gas 
Drivhusgasser CO2 CO2 Drivhusgasser 
Luftforurening Partikelforurening  Luftforurening 
Uddannelsesudgifter Uddannelsesudgifter Humankapital Humankapital 
Videnskapital  Videnskapital Videnskapital 
 Jord Jorda) Jorda) 
 Skov Skov Skov 
  Sundhedskapital Sundhedskapitalb) 

   Fisk 
   Grundvand 

 

a) 
 
b) 

I disse opgørelser tages udgangspunkt i, at det produktive areal er konstant, og jord bidrager
derfor ikke til den ægte opsparing. 
Der laves en illustrativ beregning af, hvordan sundhedskapital kan beregnes, men pga. betyde-
lig usikkerhed medtages sundhedskapitalen ikke i den endelige opgørelse. 

Anm.: Verdensbanken (2002) og Arrow mfl. (2010) inddrager også udvindingen af mineraler, men
dette er ikke relevant for Danmark. 

Kilde: Arrow mfl. (2010), Det Økonomiske Råd (1998) og Verdensbanken (2002). 
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Verdensbankens opgørelse dækker hovedparten af verdens 
lande. Den indeholder imidlertid færre opsparingselementer 
end opgørelsen, der præsenteres i dette kapitel. Resultaterne 
fra Verdensbankens opgørelse viser, at lande med høj 
traditionel opsparing oftest også er de lande, der har høj 
ægte opsparing. Der er dog en tendens til, at lande med 
mange naturressourcer har en relativt lav ægte opsparing. 
Saudi-Arabien er et eksempel på dette. Landet har en stor 
olieproduktion, som bidrager kraftigt til at øge indkomsten. 
De forbruger dog det meste af indtægterne, og landet har 
derfor negativ ægte opsparing. Et interessant modeksempel 
er Norge, der har en af de højeste opsparingsrater i Europa. 
Den store norske olieudvinding giver et negativt bidrag til 
den ægte opsparing, men det er politisk valgt at lægge en 
del af værdierne fra olieressourcerne til side til fremtidige 
generationer. Derfor har Norge stor ægte opsparing.  
 
Kapitlet indledes med et afsnit, der beskriver de over-
ordnede beregningsprincipper og den teoretiske baggrund 
for begrebet ægte opsparing. Herefter præsenteres bereg-
ninger af den ægte opsparing i tre hovedsektioner, der 
beskriver henholdsvis miljøgoder, naturressourcer og  
menneskeskabte formuegoder. Kapitlet afsluttes med en 
samlet præsentation af den danske ægte opsparing og nogle 
specifikke betragtninger vedrørende energiressourcerne i 
Nordsøen og den fremtidige beskatning heraf. Afsnittet om 
miljøgoder behandler klimaproblemet, anden luftforurening 
og forurening af grundvand. Afsnittet om naturressourcer 
behandler Nordsøen, fisk, jord, skov og andre naturgoder. I 
afsnittet om menneskeskabte formuegoder beskrives fysisk 
og finansiel kapital, humankapital, videnskapital, social 
kapital og sundhedskapital. 
 
 
III.2 Overordnede principper 
 
Den ægte opsparing i et år er ændringen i den samlede 
nationalformue i bred forstand hen over året. Korrekt op-
gjort vil den ægte opsparing principielt dække alle aktiver i 
økonomien, og naturen betragtes her også som et aktiv. 
Aktiverne giver et afkast, som danner grundlag for den 
nuværende og den fremtidige velfærd. Skovene giver f.eks. 
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afkast i form af tømmer, naturoplevelser samt levesteder til 
dyr og planter, som mennesker sætter pris på. En eventuel 
negativ ægte opsparing betyder, at nationalformuen er faldet 
over året. Dette giver alt andet lige et lavere afkast til frem-
tidige generationer, hvilket giver lavere velfærd. 
 
Der er en klar sammenhæng mellem begrebet ægte opspa-
ring og begrebet bæredygtighed. Bæredygtighed kan fortol-
kes på mange måder. Begrebet er ikke mindst blevet kendt 
efter Brundtland-kommissionens rapport, jf. World Com-
mission on Environment and Development (1987). Bære-
dygtighed blev her defineret som en udvikling, hvor opfyl-
delsen af de nulevende generationers behov ikke sker på 
bekostning af fremtidige generationers muligheder for at 
opfylde deres behov. Definitionen blev suppleret med et 
krav om, at alle skal have deres basale behov opfyldt. 
Økonomer fortolker den første del af denne definition 
således, at fremtidige generationer skal have mulighed for 
mindst samme velfærdsniveau som nuværende generationer. 
  
Velfærdsniveauet afhænger af forbruget af fremstillede 
varer og tjenesteydelser samt en række andre forhold, 
herunder natur- og miljøgoder. Produktionen og dermed 
forbruget af alle disse goder afhænger af, hvor mange 
aktiver der er til rådighed. Her betragtes aktiver i bred 
forstand som maskiner, menneskelige ressourcer og naturen. 
Flere aktiver øger de fremtidige forbrugsmulig-heder, mens 
færre aktiver reducerer dem. I praksis vokser beholdningen 
af nogle aktiver over tid, mens andre mindskes. Da de 
forskellige typer af aktiver umiddelbart opgøres i forskellige 
enheder, er det vanskeligt at sige, om den samlede formue 
er steget eller faldet. Det er derfor nødvendigt at foretage en 
sammenvejning af værdien af de forskellige aktiver for at 
kunne vurdere, om forbrugsmulighederne i bred forstand er 
steget eller faldet, og om udviklingen dermed er bæredygtig. 
Hvor stor er eksempelvis gevinsten ved at plante ny skov 
eller bygge et nyt sygehus i forhold til tabet ved at udvinde 
nogle af ressourcerne i Nordsøen? Denne sammenligning af 
forskellige aktiver foretages mest praktisk ved at tilordne de 
enkelte aktiver en pris og dermed en værdi. Den ægte op-
sparing opgøres dermed som ændringen i den samlede 
værdi af samtlige medtagne aktiver, jf. boks III.1. 
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Boks III.1 Forbrugsmuligheder, ægte opsparing og bæredygtighed 

Begrebet ægte opsparing er tæt knyttet til nationalformuen og befolkningens 
fremtidige velfærd. Nationalformuen i bred forstand – værdien af alle aktiver i 
økonomien – er grundlaget for fremtidig velfærd, og ændringer i denne formue i 
dag må nødvendigvis have konsekvenser for velfærden på et tidspunkt i frem-
tiden. En reduktion i mængden af maskiner vil betyde, at fremtidige generationer 
alt andet lige kan producere mindre. Ligeledes vil en ændring, der forværrer øko-
systemerne, betyde, at fremtidige generationer ikke kan få de samme natur-
oplevelser. En nedgang i nationalformuen vil således føre til et fald i det frem-
tidige velfærdsniveau. Ægte opsparing måler udviklingen i nationalformuen i bred 
forstand. 
 
Nationalformuen i bred forstand og den ægte opsparing kan forklares med ud-
gangspunkt i en samfundsvelfærdsfunktion: 

( )
( )

.0,
1

1
≥

+
=∑

∞

=
− δ

δts
tsst CUV  

Ligningen udtrykker samfundsvelfærden Vt på tidspunkt t som den tilbagediskon-
terede fremtidige strøm af elementarnytter (velfærd) U. Elementarnytterne afhæn-
ger af vektoren Ct, der omfatter alt, hvad folk tillægger (positiv eller negativ) 
værdi, såsom materielt forbrug, fritid, naturoplevelser, sundhed osv. δ er den sam-
fundsmæssige diskonteringsrate. Udviklingen siges at være bæredygtig, hvis sam-
fundsvelfærden ikke falder. Da samfundsvelfærden måles som en nutidsværdi, 
kræver beregningen principielt en prognose for økonomiens fremtidige udvikling. 
Denne fremtidige udvikling vil afhænge af økonomiens beholdning af aktiver, og 
derfor kan velfærdsfunktionen også udtrykkes som en funktion af vektoren af 
aktiver Kt: 

Vt = V(Kt). 
En forøgelse af et af aktiverne øger de nutidige og fremtidige forbrugsmuligheder 
og dermed også velfærden. 
 
En bæredygtig udvikling defineres som en udvikling, hvor forbrugsmulighederne 
ikke er faldende over tid. For at opfylde denne definition skal et eventuelt fald i ét 
aktiv kompenseres af en stigning i et andet. Kompensationen afhænger af, hvor 
værdsat aktivet er. F.eks. skal der mange maskiner til at erstatte et unikt natur-
område. Hvis der fandtes markedspriser, der afspejlede aktivernes sande værdier, 
kunne disse anvendes i opgørelsen. Imidlertid er der en række aktiver, for hvilke 
det gælder, at de ikke er værdisat på et marked. Det gælder eksempelvis naturen, 
der ofte  er forbundet med  positive ikke-markedsmæssige  værdier. Det  er derfor  
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Boks III.1 Forbrugsmuligheder, ægte opsparing og bæredygtighed, fortsat 

nødvendigt at udarbejde skøn for disse værdier, når den ægte opsparing skal op-
gøres. 
 
Priserne på de enkelte aktiver afspejler principielt set samfundets glæde af et aktiv 
i forhold til dets knaphed. Hvis der er mangel på et aktiv, vil det afspejles i en 
højere pris på aktivet, og der skal alt andet lige tilvejebringes en større mængde af 
andre aktiver for at give afkald på et aktiv, der er knaphed på. 
 
Den ægte opsparing er udviklingen i værdien af alle aktiver: 

( )∑ −=Δ +
i

titiit kkpW ,1, , 

hvor ΔWt er den ægte opsparing, og ki,t er de i forskellige aktivtyper, der indgår i 
vektoren Kt, og pi er prisen på det pågældende aktiv. ki,t repræsenterer principielt 
alle aktiver i økonomien, og naturen opfattes her som et aktiv. I praksis udelades 
nogle aktiver dog fra beregningen, idet der ikke findes mængdemæssige opgørel-
ser af disse. Det gælder f.eks. biodiversiteten. Prisen pi afhænger ikke af tiden, da 
opgørelsen foretages i faste priser. De anvendte priser er i udgangspunktet mar-
kedspriser, men for en række aktiver, der ikke eksisterer markedspriser for, er der 
udarbejdet skøn for priserne på baggrund af værdisætningsstudier. 
 
Ikke-negativ ægte opsparing er en nødvendig betingelse for, at udviklingen er 
bæredygtig, idet negativ ægte opsparing vil reducere fremtidige generationers 
forbrugsmuligheder. Bæredygtighed udspringer ikke af økonomisk teori, men af 
en etisk overvejelse om, hvordan ressourcerne skal fordeles mellem nulevende og 
fremtidige generationer. 
 
Økonomisk teori kan ikke fastlægge den rigtige/optimale størrelsesorden på den 
ægte opsparing. Den optimale størrelsesorden afhænger af befolkningens præfe-
rencer/livsanskuelse. Langsigtet vækst i velfærden kræver dog positiv ægte op-
sparing. En relativt stor ægte opsparing medfører relativt store stigninger i de 
fremtidige forbrugsmuligheder og dermed mulighed for relativt store stigninger i 
velfærden. 

 

 
 
Man har længe vidst, at BNP ikke er et fuldt dækkende mål 
for menneskers velfærd. BNP er udelukkende en indikator 
for den markedsmæssige produktion. Nogle former for 
produktion bidrager ikke til at forbedre velfærden, men 
forhindrer faldende velfærd. Det gælder f.eks. udgifter til 
brandslukning og andre præventive foranstaltninger. BNP 
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inddrager heller ikke værdien af fritid; BNP ville falde, hvis 
folk valgte at arbejde mindre, men det er ikke oplagt, at et 
sådan valg ville føre til lavere livskvalitet. En anden mangel 
ved BNP som velfærdsmål er, at det ikke medregner hjem-
meproduktion. Et restaurantbesøg medregnes eksempelvis 
til BNP, mens et hjemmelavet måltid, der nydes sammen 
med familien, ikke regnes med. På trods af disse klassiske 
problemer betragtes BNP traditionelt som en vigtig økono-
misk indikator. Der er imidlertid en anden type af problemer 
med BNP som mål for velfærd pga. afledte effekter af den 
økonomiske aktivitet på miljø og naturressourcer. 
 
Økonomer har længe arbejdet med grønne nationalregnska-
ber som alternativ til det traditionelle bruttonationalprodukt 
(BNP). Der er dog adskillige udfordringer forbundet med at 
udarbejde grønne nationalregnskaber eller grønt BNP, og i 
praksis foretages ikke alle nødvendige korrektioner. Opgø-
relsen af grønt BNP kan tage udgangspunkt i nettonational-
indkomsten (NNI), som er BNP tillagt nettoindkomst fra 
udlandet og fratrukket forbruget af fast realkapital. NNI kan 
fortolkes som den indkomst, der kan opretholdes uden at 
forringe forbrugsmulighederne for fremtidige generationer. 
Ved opgørelsen af grønt BNP korrigeres NNI for forbruget 
af naturressourcer. Ændringen i en beholdning af naturkapi-
tal, som f.eks. nedbringningen af olieforekomsterne i Nord-
søen, betragtes på linje med forbrug af fast realkapital. De 
grønne nationalregnskaber korrigerer også for det slid, der 
sker på natur og miljø. Der foretages principielt også  
korrektioner vedrørende miljøgoder, der påvirker den umid-
delbare velfærd, som f.eks. positive korrektioner funderet i 
de glæder, naturen giver os, og negative korrektioner funde-
ret i de gener, den menneskelige aktivitet skaber (støj og 
lugt mv.). Grønt BNP angiver dermed ideelt set det forbrug, 
der kan opretholdes samtidig med, at nationalformuen i bred 
forstand holdes konstant. Grønt BNP kan således betragtes 
som et velfærdsmål. 
 
Teoretisk set kan ægte opsparing udledes fra grønt BNP. 
Definitorisk svarer ægte opsparing til grønt BNP fratrukket 
forbruget (inkl. forbruget af ikke-markedsmæssige natur-
goder). Der er væsentligt større udfordringer forbundet med 
at opgøre grønt BNP korrekt, end der er ved at opgøre den 
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ægte opsparing. Grønt BNP kræver ideelt set en opgørelse 
af naturens direkte bidrag til velfærden (forbruget af ikke-
markedsmæssige naturgoder), som ikke er nødvendig i 
opgørelsen af den ægte opsparing. Ved opgørelsen af et 
grønt BNP skal man eksempelvis indregne værdien af den 
strøm af velfærd, som aktivet “ren luft” giver anledning til 
over et år, og hvor meget værdien af aktivet har ændret sig 
over året. Ved opgørelse af den ægte opsparing skal kun den 
sidste del indregnes. Værdiændringen kan f.eks. opgøres 
som forureningens omfang gange et estimat af skades-
omfanget pr. enhed. Det kræver således mindre information 
at udarbejde en retvisende opgørelse af den ægte opsparing, 
og ofte er det i virkeligheden den ægte opsparing, der er af 
interesse. Størrelsen af den ægte opsparing giver nemlig en 
god indikation på det fundamentale spørgsmål, om vi efter-
lader de kommende generationer lige så gode muligheder 
som nuværende generationer, når alle former for kapital 
regnes med, herunder brug af naturressourcer og forurening.  
 
Ægte opsparing dækker i princippet alle former for aktiver, 
men visse aktiver er meget vanskelige at opgøre i prak-
sis. Det kan betyde, at væsentlige værdier udelades fra 
opgørelsen. F.eks. er det i praksis ikke muligt at opgøre 
(endsige værdisætte) den samlede mængde af rekreative 
goder eller biologisk mangfoldighed, som er væsentlige 
komponenter af de immaterielle goder, der knytter sig til 
naturen. Metoder til værdisætning af ændringer i udbuddet 
af natur- og rekreative goder er velafprøvede – også i Dan-
mark – men på grund af problemerne med at måle omfanget 
af disse goder er grundlaget for opregning fra disse 
værdisætningsstudier til en samlet kapitalværdi ikke til 
stede. I praksis dækker ægte opsparing derfor ikke alle 
former for aktiver. De aktiver, der ikke kvantificeres, kan 
være mindst lige så vigtige som de kvantificerbare aktiver, 
og udviklingen i de ikke-kvantificerbare aktiver bør derfor 
overvåges særskilt for at skabe en samlet vurdering af, om 
nationalformuen vokser i bred forstand. Selv om ægte 
opsparing ikke er et perfekt mål, inddrager det dog i højere 
grad end det traditionelle BNP de ikke-markedsmæssige 
aspekter af den menneskelige behovstilfredsstillelse, og 
ægte opsparing vil derfor give et bredere billede af udvik-
lingen i menneskers velfærd. 
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Inden for økonomi skelnes der mellem stærk bæredygtig-
hed, hvor det antages, at der kun er begrænsede muligheder 
for at erstatte natur med menneskeskabt kapital, og svag 
bæredygtighed, hvor naturkapital antages at kunne erstattes 
af andre kapitaltyper. Begrebet ægte opsparing bygger på en 
antagelse om, at det er muligt at erstatte naturkapital med 
menneskeskabt kapital, og ægte opsparing kan derfor kun 
bruges som et mål for svag bæredygtighed. Der kan argu-
menteres for, at visse typer af naturkapital er noget helt 
særligt, der ikke kan erstattes af menneskeskabt kapital. Det 
bygger på en opfattelse af, at naturen er ukrænkelig. Dette 
er en snæver opfattelse af begrebet stærk bæredygtighed, 
der i sidste ende betyder, at disse typer naturkapital skal 
efterlades uberørt til de kommende generationer. 
 
En mere bred opfattelse af stærk bæredygtighed er, at 
naturkapital i begrænset omfang kan erstattes af menneske-
skabt kapital, men hvis naturkapitalen kommer under en 
kritisk grænse, så vil det gøre uoprettelig og uvurderligt stor 
skade på den menneskelige velfærd. Ægte opsparing fanger 
delvist denne problemstilling. Jo tættere naturkapitalen 
kommer på den kritiske værdi, jo større vil den faktiske 
værdi af den tilbageværende naturkapital være. Hvis natur-
kapitalen er meget tæt på den kritiske grænse, så vil den 
være næsten uendeligt meget værd, og intet kan i praksis 
erstatte den. Derfor er det vigtigt at understrege, at den ægte 
opsparing kun er et relevant mål for relativt små forskyd-
ninger mellem de forskellige kapitaltyper. 
 
Nogle naturressourcer danner grundlag for den menneske-
lige eksistens. For visse af naturens funktioner, især de livs-
understøttende, findes der givetvis en nedre kritisk grænse, 
som det vil være forbundet med store negative konsekven-
ser at overskride. Der skal f.eks. være en tilstrækkelig 
koncentration af ilt i atmosfæren, for at mennesket kan 
overleve. Det er således oplagt, at ikke al naturkapital kan 
erstattes med menneskeskabt kapital. Andre naturressourcer 
kan vurderes at være ukrænkelige, f.eks. en arts muligheder 
for at overleve eller fremtidige generationers mulighed for 
at opleve et unikt stykke natur. I det omfang der eksisterer 
sådanne uvurderlige naturtyper, kan de ikke meningsfuldt 
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indgå i den ægte opsparing. Ægte opsparing kan derfor ikke 
stå alene som bæredygtighedsmål, og der er behov for 
selvstændigt at overvåge udviklingen i livsunderstøttende 
og ukrænkelige naturtyper. 
 
Der er stor usikkerhed forbundet med at vurdere værdien af 
naturkapitalen. De valg, der tages i dag, kan have konse-
kvenser langt ude i fremtiden. Det gælder ikke mindst på 
klimaområdet. Forbruget af naturkapital i dag vil derfor 
have konsekvenser for fremtidige generationer, som måske 
vil værdsætte et stykke natur højere, end nulevende genera-
tioner gør. Desuden kan velstandsstigninger betyde, at nogle 
naturressourcer har en højere værdi i fremtiden end i dag, 
ligesom der kan opstå miljøproblemer, som ikke kan forud-
siges i dag. Dette underbygger behovet for at overvåge 
udviklingen i livsunderstøttende og ukrænkelige naturgoder 
og eventuelt forfølge et forsigtighedsprincip med henblik på 
bevarelsen af disse. 
 
En målsætning om at opretholde en ægte opsparing, der 
ikke er negativ, kan danne en ramme for forvaltningen af 
vores naturressourcer. Problemstillingen kan tænkes som en 
generalisering af den såkaldte Hartwicks regel, der foreskri-
ver, hvordan en naturressource, der efterhånden udtømmes, 
bør håndteres. Reglen foreskriver, at ressourcerenten1 fra 
ikke-fornybare naturressourcer som f.eks. olie bør investe-
res i menneskeskabt kapital. Udvindingen af olie er en 
nedbrydning af denne type naturkapital, som ikke kan 
genbruges af fremtidige generationer. De bør derfor kom-
penseres ved, at de nulevende generationer efterlader  
menneskeskabt kapital i stedet. Det kan også udtrykkes 
sådan, at ressourcerenten fra ikke-fornybare naturressourcer 
skal geninvesteres i anden kapital, jf. boks III.2. 
  
 

 
1) Ressourcerenten er et udtryk for den værdi, som naturen har 

skabt, jf. boks III.5 i afsnit III.4. 
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Boks III.2 Hartwicks regel 

Hartwicks regel foreskriver, at ressourcerenten fra ikke-fornybare naturressourcer 
skal geninvesteres i menneskeskabt kapital. Alternativt kan en nedbringelse af den 
ikke-fornybare ressource modsvares af en opbygning af en anden type naturkapi-
tal. Reglen betyder, at den samlede formue i økonomien i form af værdien af de 
ikke-fornybare naturressourcer og værdien af anden kapital bevares uændret over 
tid. Sagt på en anden måde understøtter reglen Brundtland-kommissionens  
konklusion om, at opfyldelse af de nulevende generationers behov ikke sker på 
bekostning af fremtidige generationers behov. Overholdelse af Hartwicks regel 
giver således en bæredygtig udvikling. 
 
Reglen bygger dog på nogle afgørende antagelser. Det er således antaget, at  
produktionsteknologien tillader, at der kan substitueres imellem de ikke-fornybare 
naturressourcer og anden kapital. Hvis en ikke-fornybar naturressource er essenti-
el for produktionsprocessen, så kan mangel på denne medføre et kollaps i økono-
mien. 

 

 
 
Den årlige tilvækst i en bestand af fornybare naturressourcer 
som fisk eller afgrøder kan forbruges af de enkelte genera-
tioner, uden at den samlede bestand formindskes. Hvis en 
generation nedbryder en fornybar naturressource, skal den 
imidlertid efterlade en anden type kapital til de fremtidige 
generationer i stedet, hvis udviklingen skal kunne siges at 
være bæredygtig. Dette er parallelt til Hartwicks regel for 
ikke-fornybare naturressourcer. 
 
Ved opgørelsen af den ægte opsparing prisfastsættes margi-
nale ændringer i de enkelte aktiver. I en række tilfælde er 
det dog særdeles vanskeligt at prissætte de forskellige 
kapitaltyper korrekt. Der eksisterer således ikke markeds-
priser for alle aktiver, herunder en stor del af naturkapitalen. 
Derfor er det nødvendigt at anslå priserne på en lang række 
naturgoder. Det gælder f.eks. for klimaet. For andre aktiver 
eksisterer der priser, som ikke afspejler aktivets sande 
samfundsmæssige værdi. Nogle typer af naturkapital bliver 
handlet til priser, der kun afspejler produktionsværdien. 
Denne pris kan være undervurderet, fordi naturkapital også 
giver et afkast til samfundet, som ikke værdisættes i hand-
ler. Det gælder f.eks. skov, som handles til priser, der af-
spejler værdien af hugstmuligheder og jagtrettigheder mv., 
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men ikke den værdi, folk tillægger det at gå en tur i skoven 
eller værdien af økosystemet. I det tilfælde er det nødven-
digt at vurdere og medregne værdien af det ikke-
markedsmæssige afkast. For at kunne foretage en forsvarlig 
sammenligning på tværs af aktiver skal de anvendte priser 
afspejle de væsentligste afkast og omkostninger ved akti-
verne, herunder også ikke-markedsmæssige afkast og  
omkostninger. 
 
De markedspriser, der kan observeres, gælder for køb af en 
begrænset mængde goder eller aktiver. Økonomer siger, at 
priserne repræsenterer marginalværdien. Marginalværdien 
af et aktiv repræsenterer ikke nødvendigvis værdien af alle 
enhederne af aktivet, selvom de er helt ens. Betragtes  
eksempelvis rent drikkevand, som der i øjeblikket er rigeligt 
af, gælder det, at selvom det er en afgørende faktor for 
menneskers levevilkår, så er prisen relativt lav. Hvis der 
kun var en meget begrænset mængde rent drikkevand, så 
ville prisen sandsynligvis være enormt høj. Der kan også 
eksistere aktiver, hvor prisen stiger med mængden, f.eks. 
skal der en vis mængde træer til, før en skov bliver interes-
sant at besøge. I de følgende beregninger antages det, at 
marginalværdien er repræsentativ for alle aktiverne. Det kan 
give en over- eller undervurdering af aktivernes værdi. Den 
ægte opsparing er imidlertid en opgørelse af ændringerne i 
aktivernes værdi, og for små ændringer vil marginalværdien 
være tilnærmelsesvis korrekt. 
 
Markedspriser repræsenterer ikke nødvendigvis den sande 
samfundsmæssige værdi, selv for kapitalgoder, der kun har 
markedsmæssige afkast. Det skyldes såkaldt incidens. Skat 
på jord betyder eksempelvis, at ejeren ikke selv opnår det 
fulde afkast, og skatten betyder derfor, at jord handles til en 
lavere pris end den fulde samfundsmæssige værdi. Andre 
offentlige tiltag som eksempelvis subsidier og infrastruktur 
trækker dog i retning af højere jordpriser, og det kan derfor 
ikke umiddelbart afgøres, om markedspriserne er for høje 
eller for lave. Opgørelsen af den ægte opsparing, der  
præsenteres her, tager af praktiske grunde udgangspunkt i 
markedspriser, når disse findes. I de tilfælde, hvor der ikke 
findes en markedspris, eller hvor markedsprisen ikke afspej-
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ler godets samfundsmæssige værdi, anvendes priser baseret 
på værdisætningsstudier, hvor disse er tilgængelige. 
 
En væsentlig selvstændig problemstilling er behandlingen af 
ændringer i de relative priser på kapitalgoderne i perioden. 
Det er valgt at præsentere den ægte opsparing i faste 2005-
priser. Dette er ikke uproblematisk, da det kan give en 
unøjagtig sammenvejning af de forskellige kapitalgoder. 
Hvis prisen på et gode stiger i forhold til de øvrige goder, 
vil værdien af dette kapitalgode være undervurderet i opgø-
relsen, når der anvendes faste priser. Det omvendte gør sig 
gældende, hvis den relative pris på et kapitalgode falder.  
 
For nogle kapitaltyper kan det være særligt relevant at 
medregne relative prisændringer, altså kapitalgevinster og 
kapitaltab. Som eksempel kan nævnes olie, der generelt er 
steget mere i pris end andre goder. Stigende oliepriser 
forøger værdien af den olie, der findes i Danmarks del af 
Nordsøen, og repræsenterer dermed en stigning i den sam-
lede nationalformue. For lande, der importerer olie, med-
fører disse prisstigninger imidlertid et tilsvarende tab for 
deres fremtidige forbrugsmuligheder og dermed et fald i 
deres ægte formue. Sådanne prisændringer vil altså påvirke 
den ægte formueopgørelse både hos lande, der er nettoeks-
portører af det pågældende kapitalgode eller de ydelser, det 
kaster af sig, og hos lande, der er nettoimportører. For 
Danmarks vedkommende burde sådanne kapitalgevinster og 
tab dermed ikke blot beregnes for de kapitalgoder, vi tilfæl-
digvis ejer, som eksempelvis olie og gas i Nordsøen, men 
også for alle andre naturressourcer som kul, metaller osv. 
Hvis sådanne varer stiger i pris, påføres Danmark et kapital-
tab. En beregning af dette tab skal tage udgangspunkt i et 
skøn for det fremtidige danske forbrug af de pågældende 
råvarer. Principielt skal der beregnes kapitaltab på alle 
varer, vi er nettoimportører af, og kapitalgevinster på alle 
varer, vi er nettoeksportører af – ikke kun naturressourcer. 
Da dette i praksis er uoverkommeligt at gøre konsekvent, 
udelades alle ændringer i de relative priser fra beregninger-
ne i kapitlet. Dog præsenteres i afsnit III.4 en beregning af, 
hvilken betydning denne undladelse har specielt for Nordsø-
ressourcerne.  
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Selvom en ægte opsparing, der er ikke-negativ, er en indika-
tion for bæredygtighed, kan samfundet godt have en mål-
sætning om, at den ægte opsparing skal være endnu højere. 
Igennem de seneste mange år har væksten i BNP været i 
størrelsesordenen 2 pct. i gennemsnit om året, og mange er 
optaget af, at der fortsat skal være vækst i fremtiden. Hvis 
den ægte opsparing er nul, er det et udtryk for, at den  
menneskelige behovstilfredsstillelse/velfærd er uændret. 
Perioden siden den industrielle revolution har været karak-
teriseret af nærmest konstant fremgang i velstanden og 
sandsynligvis også en konstant fremgang i velfærden. 
Fortsat fremgang i velfærden kræver en positiv ægte opspa-
ring, der kan give et større forbrug i bred forstand. Økono-
misk teori kan dog ikke sige noget om den optimale størrel-
sesorden på den ægte opsparing. 
 
Et samfundsmål kan være at maksimere forbrugsmulig-
hederne pr. individ. Derfor er det også relevant at betragte 
udviklingen i den ægte opsparing pr. individ. Hvis vækst-
raten i formuen er lavere end befolkningsvækstraten, vil de 
fremtidige generationers forbrugsmuligheder pr. individ 
blive reduceret. En beregning af vækstraten i den ægte 
formue vil kræve, at der beregnes et mål for den samlede 
formue inklusive al naturkapital. Det er i praksis umuligt at 
opgøre den ægte formue, da det vil kræve værdisætning af 
den totale værdi af naturen, herunder klimaet. Klimaet er 
livsunderstøttende, og det kan være uvurderligt, jf. diskussi-
onen vedrørende kritisk naturkapital ovenfor. Derfor er der 
ikke udarbejdet et skøn for den totale værdi af naturen, og 
derfor kan der heller ikke udarbejdes skøn for udviklingen i 
den ægte opsparing pr. individ, der inddrager værdien af 
klimaet. 
 
Ved værdifastsættelsen af nogle kapitalgoder har det været 
nødvendigt at beregne værdien med udgangspunkt i skøn 
for de fremtidige afkast af godet. Disse afkast er tilbage-
diskonteret med en realrente på 3 pct. Den samme forud-
sætning for renten benyttes af De Økonomiske Råd i bereg-
ninger af den finanspolitiske holdbarhed og andre lang-
sigtede beregninger. Niveauet er i overensstemmelse med 
det gennemsnitlige niveau for realrenten, som lange danske 
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tidsserier for statsobligationer har påvist, jf. Abildgren 
(2005). 
 
Nærværende opgørelse af den ægte opsparing har til formål 
at måle, hvorvidt danskernes forbrugsmuligheder stiger eller 
falder over tid, uanset om årsagerne til en ændring udgår fra 
Danmark selv eller fra den omgivende verden. Danskerne er 
i høj grad selv herrer over de fremtidige forbrugsmulig-
heder, og omfattende investeringer i uddannelse, maskiner 
og bygninger har bidraget væsentligt til at øge danskernes 
forbrugsmuligheder. Vi bliver dog også påvirket af verden 
omkring os. Klimaforandringerne er et globalt problem, og 
de globale CO2-udledninger forringer de fremtidige for-
brugsmuligheder. Disse forringelser er medregnet som et 
negativt bidrag til den danske ægte opsparing. Andre opgø-
relser af den ægte opsparing tager udgangspunkt i de enkel-
te landes bidrag til den globale ægte opsparing. I en sådan 
opgørelse er det kun det enkelte lands egen udledning af 
CO2, der påvirker den valgte definition af ægte opsparing. 
Opgørelsen, der præsenteres i dette kapital, tager udgangs-
punkt i de globale CO2-udledningers påvirkninger af de 
danske forbrugsmuligheder.  Et andet globalt formuegode er 
videnskapital. Udenlandsk forskning og udvikling kan i et 
vist omfang benyttes i Danmark og bidrager derfor positivt 
til den danske ægte opsparing. Derfor skønnes der over 
udenlandsk forskning og udviklings bidrag til Danmark.
 
Dette afsnit beskriver de principper og vigtige forudsætnin-
ger, der ligger til grund for beregningen af den ægte opspa-
ring i kapitlet. Ægte opsparing er et mål for udviklingen i 
befolkningens forbrugsmuligheder i bred forstand og kan 
benyttes som en indikator for svag bæredygtighed. Ægte 
opsparing er dermed et væsentligt supplement til de tradi-
tionelt anvendte opgørelser af vækst og opsparing.
 
Vigtige forudsætninger bag opgørelsen af ægte opsparing: 

• En del af den ægte opsparing kommer til Danmark 
udefra og følger af forhold, der er svære at påvirke, 
som f.eks. klimaændringer og udenlandsk forsk-
ningsindsats. 
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• Begrebet ægte opsparing bygger på en antagelse 
om, at det er muligt at erstatte et aktiv med et andet 
af samme værdi. 

• I beregningerne er der benyttet markedspriser, hvor 
det er muligt. Aktiver, hvor der ikke findes  
markedspriser, værdisættes med udgangspunkt i 
værdisætningsstudier. 

• Opgørelsen foretages i faste priser, og den kan  
således betragtes som en udvikling i mængden af 
aktiver. 

• I opgørelsen ses der bort fra de danske kapitalge-
vinster fra olie- og gasressourcerne i Nordsøen. Der 
ses også bort fra kapitaltab på importerede varer. 

• I beregningerne har det for nogle aktivtyper været 
nødvendigt at beregne værdier ud fra den tilbagedi-
skonterede værdi af fremtidige afkast. I den forbin-
delse benyttes en real diskonteringsrente på 3 pct. 

• Den ægte opsparing beregnes for Danmark under ét 
og ikke pr. individ. Det er ikke praktisk muligt at 
beregne den ægte opsparing pr. individ. 

 
 
III.3 Miljøgoder 
 
Klimaproblemet 
 
Det vigtigste enkeltstående miljøproblem er sandsynligvis 
drivhuseffekten. Der udledes årligt på hele jordkloden store 
mængder drivhusgasser, som hober sig op i atmosfæren og 
medfører globale klimaændringer. Der er hermed tale om et 
globalt forureningsproblem, hvor den formodede virkning 
af et ton udledt drivhusgas er den samme, uanset hvor 
udledningen sker. Den specifikt danske udledning af driv-
husgasser (og udledningen i vores nærområder) er dermed 
irrelevant, når de formodede konsekvenser for Danmark af 
drivhuseffekten skal kvantificeres. Det, der betyder noget, 
er den samlede globale udledning af drivhusgasser og 
betydningen heraf for danskernes økonomi og velfærd. 
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Drivhusgasserne i atmosfæren udgør en beholdning. Udled-
ning af et ton CO2 i dag påfører derfor skadesomkostninger 
i mange år fremover. Effekten formindskes dog gradvis 
over tid, idet CO2-molekylerne efterhånden absorberes fra 
atmosfæren pga. forskellige biokemiske processer (kulstof-
kredsløbet). Når udviklingen i Danmarks “klimakapital” 
skal opgøres, burde man altså principielt tage udgangspunkt 
i ændringen i beholdningen af drivhusgasser i atmosfæren 
(udledninger fratrukket “afskrivninger”), prissat med en 
passende vurdering af omkostningen herved for vores 
velfærd.  
 
De priser, der anvendes i beregningerne, er imidlertid 
udregnet i forhold til udledninger, hvor der i selve pris-
beregningen er taget højde for, at atmosfærens indhold af 
drivhusgasser i et år pga. kulstofkredsløbet ikke forøges 
med summen af udledningerne pga. den nævnte absor-
beringsproces. Derfor tager de følgende beregninger direkte 
udgangspunkt i de årlige udledninger af drivhusgasser. Ud 
over kuldioxid, som udgør knap tre fjerdedele af udlednin-
gerne, drejer det sig om bl.a. metan og lattergas. Omregnet 
til CO2-ækvivalenter udgjorde de samlede udledninger af 
drivhusgasser godt 32 gigaton i 1990, stigende til ca. 45 
gigaton i 2010. Det svarer til, at udledningerne gennemsnit-
ligt er vokset med ca. 1¾ pct. årligt i gennemsnit i perioden. 
Såvel udviklingen i koncentrationen i atmosfæren som de 
årlige udledninger af den vigtigste drivhusgas, CO2, vises i 
figur III.1. 
 
Mens der er relativt sikre tal for udledningerne og koncen-
trationen af drivhusgasser, er der meget stor usikkerhed om, 
hvad en retvisende prissætning er. Det gælder i særdeleshed 
de specifikt danske skadesvirkninger ved en given klima-
udvikling. Der findes studier for mulige effekter i Danmark 
af ændrede klimaforhold på enkelte områder, jf. f. eks. 
Olesen mfl. (2006), men ikke nogen grundig kvantificering 
af samtlige de mange forhold, der kan tænkes at ændre sig.  
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Figur III.1 Udledninger og koncentration af CO2 
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Anm.: Ppm står for parts per million (milliontedele). 
Kilde: Verdensbanken, det amerikanske energiministerium og US 

Environmental Protection Agency. 

 
 
Her tages udgangspunkt i den omfattende økonomiske 
litteratur, der forsøger at opgøre de globale omkostninger 
ved drivhusproblemet. Med udgangspunkt i den regionale 
klimamodel RICE beregnes i første omgang den andel af de 
samlede globale skader, som kan henregnes til Vesteuropa. 
Herefter findes omkostningerne for Danmark ved at antage, 
at skaderne inden for Vesteuropa fordeler sig proportionalt 
med BNP. Dette svarer til fremgangsmåden i Arrow mfl. 
(2010). 
 
Siden starten af 1990’erne er der blevet udarbejdet adskilli-
ge økonomiske analyser, der forsøger at beregne omkost-
ningerne ved forskellige mulige klimaforløb. Tol (2011a) 
giver en oversigt over mere end 60 studier med tilsammen 
over 300 opgørelser af de marginale omkostninger ved CO2-
udslip. Alle studierne bygger dog i sidste ende blot på ni 
forskellige grundlæggende modelfremstillinger af følgerne 
af drivhuseffekten. Opgørelserne adskiller sig på mange 
måder, men indregner typisk formodede konsekvenser af 
klimaændringer for landbrugs- og skovbrugsproduktion, 
vandressourcer, kystområder, energiforbrug, luftkvalitet, 
ekstreme vejrfænomener som storme samt direkte helbreds-
effekter. En række af disse effekter kan være både positive 
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og negative; især for ret moderate stigninger i temperaturen 
beregner nogle studier således, at visse områder kan opleve 
en nettogevinst ved et varmere klima. 
 
Fælles for de fleste af studierne er, at der er en række muli-
ge effekter af klimaændringer, som ikke medtages i bereg-
ningerne. Det gælder bl.a. indregning af muligheden for 
ekstreme klimascenarier som ændringer i havstrømme eller 
et massivt udslip af metan fra smeltende permafrost. Her er 
tale om fænomener, som anses for at være usandsynlige, 
men dog ikke helt kan udelukkes, og som kan få ganske 
voldsomme velfærdskonsekvenser, hvis de opstår. De fleste 
scenarier betragter kun perioden frem til 2100, selvom de 
fleste naturvidenskabelige undersøgelser peger på, at klima-
effekterne formodentlig vil vokse over tid og muligvis 
endda accelerere efter 2100, jf. Tol (2011a). Ved ikke at 
medtage konsekvenser efter dette århundrede undervurderes 
omkostningerne, især hvis diskonteringsraten er beskeden. 
 
Der er en enorm usikkerhed på mange forskellige niveauer 
forbundet med at komme frem til et brugbart bud på  
omkostningen ved CO2-udslip. Resultaterne i de studier, der 
nævnes i Tol (2011a), varierer således fra en pris på  
omkring minus 13 kroner pr. ton CO2 (altså en gevinst ved 
CO2-udledning) til en omkostning på 4860 kr. pr. ton. 
Gennemsnittet af alle beregningerne ligger på 178 kr. pr. 
ton (alle tal er 2005-priser).  
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Boks III.3 Diskontering i klimaspørgsmål 

Et vigtigt spørgsmål i klimaøkonomien er, hvordan fremtidige gevinster og om-
kostninger skal tilbagediskonteres til beløb i dag. En frugtbar måde at illustrere 
problemet er at opstille den såkaldte Ramseyregel: 
 
 ,gepr ⋅+=  
 
hvor r er diskonteringsraten, som afhænger af den rene tidspræferencerate p, 
vækstraten i forbruget g og den såkaldte grænsenytteelasticitet for forbruget e.  
 
Ramseyreglen indgår i mange enkle optimale vækstmodeller. Tidspræferenceraten 
p er et mål for samfundets utålmodighed: Hvor meget mindre vægt vil man lægge 
på forbrug og velfærd for fremtidige generationer, udelukkende fordi de er født på 
et senere tidspunkt? Det er naturligt, at mange privatøkonomiske dispositioner 
indeholder et element af utålmodighed og derfor kræver en præmie for at udskyde 
forbrug. Når det drejer sig om overordnede samfundsøkonomiske problemstillin-
ger (her i virkeligheden hele verdenssamfundets fremtidige forbrugsmuligheder i 
bred forstand), er der imidlertid et etisk problem forbundet med at lægge mindre 
vægt på fremtidige generationers velfærd. Det er derfor naturligt at anvende en 
meget lav tidspræferencerate. Dette er også konsistent med selve princippet om 
bæredygtighed, der tilsiger, at fremtidige generationer ikke bør stilles ringere end 
nuværende. Der kan dog argumenteres for, at den samfundsmæssige tidspræfe-
rencerate trods alt bør være positiv. Der er nemlig en vis, omend meget lille, 
sandsynlighed for, at menneskeheden går til grunde som følge af en voldsom 
katastrofe (som meteornedslag eller atomkrig). Der er altså en meget lille risiko 
for, at der ikke vil være nogle mennesker om 100 år, hvilket er en selvstændig 
begrundelse for at give forbrug på dette tidspunkt lidt lavere vægt. 
 
Som det fremgår af Ramseyreglen, indebærer en tidspræferencerate nær 0 imid-
lertid ikke, at diskonteringsraten også skal være meget tæt på 0. Det må nemlig 
forventes, at den økonomiske vækst fortsat vil være positiv og fremtidige genera-
tioner dermed rigere, end vi er i dag. Og nytteværdien af ekstra forbrug vil nor-
malt blive mindre, jo rigere man er. Hvor meget nytten falder af en given for-
brugsvækst, afspejles af grænsenytteelasticiteten e. For denne størrelse anvendes 
ofte værdien 1 eller højere. Med en antagelse om en global real vækstrate fremad-
rettet på 2 pct. og en grænsenytteelasticitet på 1½ vil diskonteringsraten således 
være 3 pct., hvilket er lig med den reale diskonteringsrate, som De Økonomiske 
Råd normalt anvender i forbindelse med langsigtede økonomiske beregninger. 
Denne er dog ikke udledt ud fra ovenstående ræsonnement, men ud fra empiri om 
realforrentningen af danske statsobligationer, jf. afsnit III.2. 
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Der er vældig mange forskellige årsager til de meget for-
skellige skøn, og Tol opdeler også studierne i undergrupper 
efter diverse kriterier. En af de vigtige forskelle går på, 
hvilken tidspræferencerate de forskellige studier har  
anvendt. Da omkostningerne ved at udlede et ton CO2 i 
eksempelvis 2005 indfinder sig mange år ude i fremtiden, er 
det afgørende, hvordan disse omkostninger tilbagediskonte-
res til udledningsåret. Et af de vigtige elementer i diskonte-
ringsraten er tidspræferenceraten, altså hvor meget mindre 
vægt man lægger på fremtidig velfærd i forhold til nutidig 
velfærd. Mange af de refererede studier i Tol anvender en 
tidspræferencerate på tre procent, hvilket medfører en 
relativt høj samlet diskonteringsrate, jf. boks III.3. Det 
virker dog i modstrid med en målsætning om bæredygtighed 
at lægge mindre vægt på fremtidige generationers velfærd, 
udelukkende fordi disse lever på et senere tidspunkt. Derfor 
tages her udgangspunkt i den delmængde af studierne, som 
anvender en tidspræferencerate på 0. Det gælder i alt 53 
beregninger i Tol (2011b), og de angiver en gennemsnitlig 
CO2-pris på 407 kr. 
 
En anden underopdeling, som Tol foretager, er i studier, der 
har været underkastet en videnskabelig fagfællebedømmel-
se, og studier, der (endnu) ikke har. En sådan bedømmelse 
anses normalt for at give en vis garanti for videnskabelig 
kvalitet. Blandt de nævnte 53 beregninger har de 37  
gennemgået en sådan bedømmelse af andre forskere. Inden 
for denne undergruppe er den laveste pris 25 kr., den højeste 
1195 kr., og gennemsnittet ligger på 253 kr. (stadig i 2005-
priser). Denne gennemsnitlige pris anvendes som udgangs-
punkt for betydningen af klimaproblemerne i beregningen 
af den ægte opsparing. Det bør imidlertid gentages, at der er 
en ekstremt stor usikkerhed mht. størrelsen af de formodede 
omkostninger ved drivhusproblemet. 
 
Anvendes den nævnte pris på 253 kr. pr. ton CO2, kan de 
globale omkostninger ved et års udledning af drivhusgasser 
og dermed nedgangen i den globale klimakapital beregnes. 
Næste skridt er at give et skøn for, hvor stor en del af denne 
omkostning der tilfalder Danmark. Her benyttes som nævnt 
samme metode som i Arrow mfl. (2010): De europæiske 
OECD-landes andel af de samlede globale omkostninger 

Utålmodighed bør 
ikke medregnes 

253 kr. pr. ton CO2 
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skøn 
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beregnes ud fra den økonomiske model RICE, som er en af 
de kendteste globale økonomiske klimamodeller med regio-
nal opdeling, jf. Nordhaus og Boyer (2002). I den anvendte 
RICE-beregning rammes Vesteuropa relativt hårdt, nemlig 
næsten dobbelt så hårdt som hele verden relativt til områ-
dets BNP. En del af disse skader skyldes dog omkostninger 
for landbrugserhvervet. Da beregninger tyder på, at dansk
landbrug ikke behøver at tabe ved et varmere klima, men 
måske kan få en beskeden gevinst, jf. Olesen mfl. (2006), 
korrigeres herfor. Klimaomkostningerne eksklusive land-
brug som andel af BNP for de europæiske OECD-lande er 
56 pct. større end det tilsvarende tal for hele verden. Det 
antages, at de danske klimaskader som andel af BNP er 
proportionale med de beregnede for alle de europæiske 
OECD-lande. Derfor regnes der med, at Danmarks andel af 
de globale skader i hvert år udgør 1,56 gange vores andel af 
globalt BNP, som er godt ½ pct.2  
 
Resultatet bliver, at nedgangen i Danmarks klimakapital i 
gennemsnit udgør knap 6 pct. af dansk BNP årligt, jf. figur 
III.2. Da udviklingen over tid er entydigt bestemt af udvik-
lingen i det globale udslip af klimagasser, og disse over hele 
perioden er vokset med omtrent samme rate som Danmarks 
BNP (ca. 1¾ pct.), udgør det negative bidrag til den ægte 
opsparing nogenlunde samme andel af BNP i 1990 og 2010. 
 
Beregningen af klimakapitalens bidrag til den ægte opspa-
ring er ikke bare afhængig af de globale udledninger af 
drihusgasser, men også af den anvendte pris. Hvis man i 
stedet havde anvendt hhv. en pris på 25 og 1195 kr. svaren-
de til henholdsvis den laveste og den højeste pris blandt de 
betragtede studier, ville nedsparingen således have været på 
henholdsvis ½ og 27½ pct. af BNP. I Tols samlede oversigt 
eksisterer der endda beregninger, der giver endnu lavere 
eller højere CO2-omkostninger. Nedgangen i klimakapitalen 
 
2) Der er anvendt almindelige valutakurser til at beregne Danmarks 

andel af globalt BNP i stedet for købekraftskorrigerede. Isoleret 
set er det mere korrekt at købekraftskorrigere. Imidlertid burde 
omkostningen (CO2-prisen) så købekraftskorrigeres tilsvarende, 
hvorved man vil få det samme slutresultat, som hvis der ikke kø-
bekraftskorrigeres. 
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kan altså vurderes til at være alt fra omtrent ubetydelig til 
helt afgørende for udviklingen i vores forbrugsmuligheder. 
Med det centrale prisskøn på 253 kr. pr. ton CO2 udgør 
bidraget fra udviklingen i klimakapital en af de største 
enkeltposter i den ægte opsparing.  
 
 
Figur III.2 Ændring i klimakapital 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Hvis man alternativt havde taget udgangspunkt i værdien af 
de drivhusgasser, som Danmark selv udleder, ville resultatet 
være langt mere beskedent, nemlig gennemsnitligt 1,2 pct. 
af BNP. De fremtidige omkostninger for Danmark ved 
drivhuseffekten under de her anvendte antagelser er altså 
mere end fire gange så store som de omkostninger,  
Danmark selv påfører verden ved danske udledninger.  
 
Anden luftforurening 
 
Der er en række forskellige former for luftforurening, der 
skaber forureningsproblemer af forskellig art i Danmark, jf. 
oversigten og diskussionen heraf i kapitel I. Disse proble-
mer er typisk grænseoverskridende, sådan at det meste af 
den luftforurening, som rammer Danmark og danskerne, 
stammer fra andre lande og fra skibene i havområderne 
omkring os. Omvendt medfører udledningerne fra Danmark 
flere skader i landene omkring os end hos os selv. 

Omkostningerne 
ved Danmarks egne 
udledninger er kun 
kvart så store 
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Det er imidlertid ret vanskeligt at skaffe pålidelige data for 
depositionerne (aflejringerne) i Danmark af de forskellige 
forurenende stoffer. Det europæiske overvågningsprogram 
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) 
indsamler imidlertid data og laver modelberegninger for 
depositionerne af de forskellige landes udledninger af en 
række af disse stoffer, jf. www.emep.int. Ud fra disse 
modelberegnede depositioner er der foretaget beregninger af 
den samlede deposition i Danmark af tre former for luftfor-
urening: Svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx) og 
ammoniak (NH3).  
 
I modsætning til en drivhusgas som CO2, der kan forblive i 
atmosfæren i mange år, har disse luftarter typisk en over-
levelsestid i luften på langt mindre end et år. De akkumule-
res dermed ikke over tid på samme måde som drivhus-
gasserne. Til gengæld har stofferne en kumulerende effekt i 
menneskekroppen hos de personer, der indånder dem. De 
kan altså forårsage skader i form af sygdom og dødsfald 
mange år efter udledningen. I den forstand skader årets 
depositioner “sundhedskapitalen” i form af befolkningens 
forventede levealder. Det er disse beregnede sundhedseffek-
ter, der illustreres i dette afsnit. For alle tre typer af luftforu-
rening har problemet været faldende i løbet af perioden. 
Kvaliteten af luften er således forbedret, og de beregnede 
skader dermed mindsket over tid.  
 
Værdisætningen af de nævnte typer luftforurening er, lige-
som for drivhusgasser, ganske usikker. Der er usikkerhed 
om de præcise effekter for sundhedstilstand og andre skade-
lige virkninger, og det er vanskeligt at angive en definitiv 
økonomisk værdi for givne formodede sundhedsvirkninger. 
Da sundhedseffekten i mange tilfælde vil indtræffe mange 
år efter, at udledningen har fundet sted, skal skaden også 
diskonteres tilbage til udgangsåret. I beregningen af virk-
ningen på den ægte opsparing er det valgt at anvende priser 
på de eksterne sundhedseffekter for de tre skadelige stoffer, 
som stammer fra Brandt mfl. (2011). Denne rapport bygger 
på EMEP-modelberegninger. De anvendte priser er for 
danske udledninger; dermed antages, at omkostningerne ved 
eksempelvis et kg udledt SO2 er den samme, uanset hvor 
skaden finder sted. Der er foretaget en sammenvejning af 
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priserne fra forskellige udledningssektorer, hvilket fører til 
priser på 110 kr. pr. kg SO2, 73 kr. pr. kg NOx og 169 kr. pr. 
kg NH3 (2005-priser).  
 
Figur III.3 viser sammenhængen mellem den beregnede 
værdi af sundhedsskaderne ved danske udledninger af 
svovldioxid og ved depositioner i Danmark af svovldioxid. 
Det fremgår, at Danmark i starten af perioden udledte mere, 
end vi modtog, sådan at Danmark var nettoeksportør på 
dette område. Siden 1999 er Danmark imidlertid skiftet til at 
være nettoimportør. De beregnede sundhedsskader i  
Danmark som følge af SO2 udgjorde mere end 1¼ pct. af 
BNP i 1990, og er siden faldet til ca. ¼ pct. i 2010.  
 
 
Figur III.3 Svovldioxid 
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Anm.: Bidraget til ægte opsparing udgøres af depositionerne med 

negativt fortegn. 
Kilde: DMU, EMEP og egne beregninger. 

 
 
Figur III.4 viser tilsvarende de skønnede omkostninger ved 
henholdsvis udledninger fra Danmark og depositioner i 
Danmark for kvælstofoxider og ammoniak. I begge tilfælde 
er Danmark nettoeksportør af forureningen, og omkostnin-
gerne målt ved depositioner er noget lavere end omkostnin-
gerne ved udledningerne. Forskellen er dog blevet ind-
skrænket i løbet af perioden. Omkostningen ved NOx-
depositioner udgjorde med de givne beregningsforudsæt-
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ninger godt ½ pct. af BNP i 1990, og var i 2010 faldet til 
godt ¼ pct. Omkostningen ved NH3 er beregnet til at udgøre 
¾ pct. af BNP i 1990 og var i 2010 faldet til det halve. Ved 
beregningen af skadesomkostningen for ammoniak anven-
der Brandt mfl. (2011) den antagelse, at skadesvirkningen 
fra ammoniak i form af partikelforurening er den samme 
som for andre partikler. Der er usikkerhed om, hvorvidt 
dette er tilfældet, hvorfor der er et ekstra usikkerhedsmo-
ment ved vurderingen af denne pris.  
 
Ud over de her behandlede typer luftforurening findes der 
mange andre, jf. kapitel I. Disse skønnes dog at have relativt 
beskeden kvantitativ betydning for den ægte opsparing. Den 
vigtigste udeladte form for luftforurening er formodentlig 
partikler. Beregnet med priser fra Brandt mfl. (2011) vurde-
res den danske udledning af partikler at have medført en 
nogenlunde konstant omkostning på knap ½ pct. af BNP 
siden 2000, hvor DMU’s emissionsopgørelser starter.  
 
 

Figur III.4a Kvælstofoxider  Figur III.4b Ammoniak 
 

20102005200019951990

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Pct. af BNP

Depositioner
Udledninger

 

20102005200019951990

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Pct. af BNP

Depositioner
Udledninger

Anm.: Bidraget til ægte opsparing udgøres af depositionerne med negativt fortegn. 
Kilde: DMU, EMEP og egne beregninger. 
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I figur III.5 vises den samlede omkostning ved depositio-
nerne i Danmark af de tre nævnte typer luftforurening. De 
er faldet fra at udgøre godt 2½ pct. af BNP i 1990 til ca. 1 
pct. af BNP i 2010. Samtidig vises til sammenligning den 
samlede omkostning ved de danske udledninger af de 
samme stoffer (uanset hvor skaden er forårsaget), som er 
faldet fra at udgøre ca. 5¼ pct. af BNP i 1990 til godt 1½ 
pct. i 2009. Modsat situationen for drivhusgasser gælder det 
altså, at Danmarks bidrag til de samlede internationale 
omkostninger af luftforurening er større end de beregnede 
skader i Danmark. Der er dog sket en indsnævring i løbet af 
perioden. Uanset om man tager udgangspunkt i depositioner 
eller udledninger, er det negative bidrag fra luftforureningen 
blevet reduceret mærkbart siden 1990, sådan at luftforure-
ningen har givet et positivt bidrag til udviklingen i den ægte 
opsparing i perioden. 
 
 
Figur III.5 Depositioner og udledninger 
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Anm.: Figuren viser den samlede værdi af depositioner og udledninger 
af svovldioxid, kvælstofoxider og ammoniak. Det samlede bidrag 
fra “anden luftforurening” til den ægte opsparing udgøres af de 
viste depositioner med negativt fortegn. 

Kilde: DMU, EMEP og egne beregninger. 
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Forurening af grundvand 
 
Grundvandet forefindes i grundvandsmagasiner i under-
grunden. Grundvandet er ikke en konstant størrelse, idet der 
løbende tilføres nyt grundvand i form af regnvand, som 
siver ned igennem jordoverfladen. På samme måde er der 
også en naturlig afgang af grundvand gennem søer, åer og 
vandløb. 
 
Hvis der indvindes for meget grundvand, falder vandspejlet 
(mængden af vand) i grundvandsmagasinerne. Det har flere 
afledte konsekvenser for naturen, idet vandtilførslen til søer, 
åer og vandløb reduceres. Et lavere grundvandsspejl betyder 
også iltning af de blotlagte jordlag, og dermed frigives flere 
skadelige stoffer fra disse jordlag. Dertil kommer, at flere 
skadelige stoffer siver ned i de lavere liggende grund-
vandsmagasiner. 
 
Den udnyttelige mængde grundvand, dvs. den mængde 
grundvand, der kan indvindes, uden at det får uønskede 
følger for naturen og vandkvaliteten, skønnes at være 1 mia. 
m3 vand om året, jf. Henriksen og Sonnenborg (2003). Der 
indvindes i øjeblikket omkring 600-700 mio. m3 vand om 
året, og på nationalt plan er der således tilstrækkeligt med 
grundvand til at dække de nuværende behov. Der er dog 
regionale forskelle på indvindingsintensiteten, og i nogle 
regioner indvindes mere end den lokale udnyttelige ressour-
ce. Det gælder f.eks. i hovedstadsområdet, hvor der indvin-
des omkring tre gange så meget, som eksperterne vurderer 
bæredygtigt. Det har den konsekvens, at der lokalt er risiko 
for lavere vandstand i søer, åer og vandløb samt øget ned-
sivning af skadelige stoffer. 
 
I nedenstående beregninger tages der udgangspunkt i, at der 
er tilstrækkeligt med vand på landsplan, og der ses dermed 
bort fra de regionale forskelle. De skader, som lokalt  
faldende grundvandsspejl påfører søer, åer og vandløb, har 
det ikke været muligt at inddrage. 
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Boks III.4 Metode: Grundvand 

Opsparingen i grundvand i pct. af BNP er beregnet ud fra følgende udtryk: 
 

t

t
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W Δ⋅

=
Δ *

, 

 
hvor ΔWt er ændringen i værdien af grundvandet i år t, W* er værdien af en “ren 
og naturlig” drikkevandsressource i 2005, og Δkt er ændringen (i pct.-point) i 
andelen af drikkevandet, der ikke er forurenet med pesticider i år t. FYt er BNP i 
faste 2005-priser. 
 
Beregningen af W* tager udgangspunkt i en undersøgelse af Hasler mfl. (2005). 
De finder, at danske husstande i gennemsnit er villige til at betale 1.900 kr. (2004-
priser) ud over deres nuværende vandregning for “rent og naturligt” drikkevand. 
Resultatet er på nogenlunde samme niveau som andre studier af betalingsvillighe-
den i Europa, jf. Det Økonomiske Råd (2004). Beløbet svarer til, at de danske 
husstande samlet er villige til at betale 4,9 mia. kr. (2005-priser) ekstra om året 
for rent og naturligt drikkevand. Den ekstra betalingsvilje på 4,9 mia. kr. pr. år 
antages at gælde i al fremtid, og beløbet tilbagediskonteres med diskonteringsren-
ten på 3 pct., hvilket giver en samlet værdi af “rent og naturligt” drikkevand på 
163 mia. kr. (2005-priser). 
 
Udviklingen i andelen af drikkevandet, der er forurenet med pesticider (Δkt), er 
skønnet af GEUS. Skønnet er baseret på andelen af analyserede grundvandsborin-
ger, hvor der er fundet pesticider over grænseværdien. Boringer, der er analyseret 
flere gange samme år, er kun talt med en gang. Der tages ikke prøver af alle 
grundvandsboringerne hvert år, men de største vandværker skal analysere deres 
boringer for indhold af bl.a. pesticider hvert tredje år. De mindre vandværker 
analyserer også boringerne jævnligt, men sjældnere end de store. 
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Grundvandet forurenes af mange forskellige stoffer, og der 
lukkes jævnligt grundvandsboringer pga. forurening. Der er 
dog ikke klarhed over, hvor stor en andel af grundvands-
ressourcen der er forurenet. Den mest omfattende forure-
ningstype er pesticidforurening, og der er også en del nitrat i 
grundvandet. Drikkevandsboringerne overvåges og analyse-
res løbende for indhold af pesticider og andre forurenende 
stoffer. Til brug for disse beregninger har GEUS udarbejdet 
data for andelen af prøver med pesticider over en grænse-
værdi på 0,1 μg pr. liter.3 I slutningen af 1990’erne var der 
relativt mange boringer med pesticidindhold over grænse-
værdien, men andelen har været faldende de seneste 10 år, 
jf. figur III.6. Udviklingen skyldes sandsynligvis den ind-
sats, der er foretaget for at beskytte grundvandet, som f.eks. 
oprettelsen af sprøjtefrie randzoner. De pesticider, der 
hyppigst findes i vandværkernes kontroller, er stoffer, som 
er forbudt, og som ikke har været i handlen i flere år – nogle 
har endda ikke været tilladte de seneste 15 år. Der går 
således lang tid, før et pesticid helt forsvinder fra vandfor-
syningen. Det skyldes både, at der pågår fortsat nedsivning 
fra forurening i jordlagene, og at det tager lang tid for 
stofferne at nedbrydes naturligt. 
 

 
3) Grænseværdien for pesticider blev fastsat i slutningen af 

1970’erne som den laveste koncentration, der dengang kunne må-
les. Grænseværdien er langt under det sundhedsskadelige niveau, 
og den er således bestemt af tekniske frem for sundhedsmæssige 
forhold. 

Vandkvaliteten 
forbedres 



 

 318 

Ægte opsparing. Økonomi og Miljø 2012 

Figur III.6 Prøver med pesticid over grænseværdi 
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Anm.: Figuren viser andelen af analyserede boringer, hvor der er fundet 
pesticider over grænseværdien i aktive vandværker, og boringer 
fra tidligere aktive vandværker, hvor der er kendskab til, at der er 
foretaget boringskontrol for pesticider. Boringer, der er analyseret 
flere gange samme år, er kun talt med en gang. Nogle boringer 
lukkes og udgår af datasættet, når der findes pesticider i dem,
eller af andre grunde. Tallene kan derfor være en undervurdering 
i forhold til den faktiske pesticidforurening af drikkevandsres-
sourcen. 

Kilde: GEUS. 

 
 
Med udgangspunkt i et studie af Hasler mfl. (2005) er 
værdien af “naturligt og rent” drikkevand skønnet at udgøre 
163 mia. kr., jf. boks III.4. Antages det, at de analyserede 
prøver er repræsentative for hele grundvandsressourcen, 
fører denne værdiansættelse sammen med faldet i andelen af 
boringer med pesticider til, at der er sket en stigning i 
værdien af grundvandet med gennemsnitlig knap ½ promille 
af BNP om året i perioden 1998 til 2010, jf. figur III.7. 
Denne beregning bygger imidlertid kun på udviklingen i 
mængden af pesticider i de analyserede prøver. Grundvan-
det forurenes også af andre stoffer, men der er desværre 
ikke fuldt overblik over, hvor omfattende forureningen er. 
Det formodes dog, at inddragelsen af andre stoffer ikke vil 
ændre nævneværdigt på resultatet. 
 
 

Lav opsparing i 
grundvand 
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Figur III.7 Grundvand, opsparing 
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Anm.: Figuren viser ændringer i værdien af drikkevandsressourcen som 
følge af ændringer i pesticidindholdet i analyserede grundvands-
boringer. 

Kilde: GEUS og egne beregninger, jf. boks III.4. 

 
 
III.4 Naturressourcer 
 
Nordsøen og andre ikke-fornybare naturressourcer 
 
Langt den væsentligste del af udvindingen af ikke-fornybare 
naturressourcer i Danmark kommer fra olie- og gasaktivite-
terne i Nordsøen. Derudover sker der en vis udvinding af 
grus og ler mv. I 2008 udgjorde produktionsværdien af den 
samlede ressourceudvinding godt 74 mia. kr., hvoraf knap 
94 pct. stammede fra Nordsøaktiviteterne.  
 
Når op- eller rettere nedsparingen fra udtømningen af vores 
ikke-fornybare naturressourcer skal beregnes, bør der tages 
udgangspunkt i naturværdiernes ressourcerente. Ressource-
renten er lig med salgsværdien af ressourcen fratrukket de 
omkostninger, der er forbundet med at hente den op af 
jorden eller havet (inklusive normalforrentningen af den 
anvendte kapital). Ressourcerenten angiver dermed den 
ekstraordinære gevinst, der kan tjenes ved at udvinde og 
sælge naturressourcen i forhold til alternative investeringer, 
jf. boks III.5. Dermed er den også udtryk for nettonedgan-
gen i værdien af naturkapitalen som følge af udvindingen. 

Olie og gas 
altdominerende i 
råstofudvindingen 

Begrebet 
ressourcerente 
afgørende for 
værdien 
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Den ægte opsparing er altså lig med ændringen i den totale 
tilbageværende ressourcerente i Nordsøen (med modsat 
fortegn). 
 
Beregningen af ressourcerenten i den danske råstofudvin-
dingsbranche i 2003-10 fremgår af tabel III.2. I gennemsnit 
udgør ressourcerenten godt halvdelen af produktions-
værdien. Andre råstoffer end olie og gas udgør ca. 5 pct. af 
produktionsværdien i branchen. Den gennemsnitlige for-
rentning i udvindingen af grus og ler mv. er imidlertid ikke 
højere end den anvendte normalforrentning på 8 pct., sådan 
at hele den beregnede ressourcerente må formodes at ligge i 
Nordsøen.  
 
 

Tabel III.2 Beregning af ressourcerente i råstofudvinding 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 ---------------------  Mia. kr., 2005-priser  ------------------- 

Produktionsværdi 54,7 57,7 57,1 54,3 50,0 47,4 42,7 40,3 
Restindkomst 46,0 49,3 49,2 45,3 40,6 36,9 32,4 30,7 
Forbrug af kapital 4,6 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6 5,8 
Normalafkast af kapital 5,1 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,9 6,1 
Ressourcerente 36,3 39,1 38,7 34,7 29,7 25,8 21,0 18,8 

 

Anm.: Råstofudvinding dækker primært udvindingsaktiviteter i Nordsøen. Normalafkastet på kapital
er antaget at udgøre 8 pct. af kapitalapparatet. Ressourcerenten er beregnet som restindkomsten 
fratrukket forbrug af fast realkapital (afskrivninger) og normalafkast. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og ADAM’s databank samt egne beregninger. 
 

Stor ressourcerente 
i Nordsøen 
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Boks III.5 Ressourcerente 

Ressourcerenten (også kaldet overnormal profit eller knaphedsrente) betegner den 
indtjening ved udnyttelse af en naturressource, som ligger ud over den normale 
aflønning af arbejdskraft og normalforrentning af investeret kapital, herunder et 
passende risikotillæg. Mens et højt investeringsafkast i en branche normalt vil 
tiltrække flere investeringer, indtil forrentningen igen er blevet presset ned til et 
normalt niveau, vil det samme ikke være tilfældet, når indtjeningen er knyttet til 
en naturressource, som kun findes i en givet mængde på det pågældende tids-
punkt. 
 
Ressourcerente eksisterer både i forbindelse med ikke-fornybare ressourcer som 
olie, gas, kul og mineraler og i forbindelse med fornybare ressourcer som fisk og 
vildt. Størrelsen af ressourcerenten vil afhænge af, hvordan ressourcen forvaltes, 
og dermed bl.a. af den offentlige regulering. Overfiskning eller støtte til sam-
fundsøkonomisk urentable investeringer i olieudvinding vil eksempelvis begge 
medføre en lavere ressourcerente.  
 
Beregningen af ressourcerenten i en virksomhed, der udnytter en naturressource, 
kan sammenfattes ud fra virksomhedens indkomstopgørelse: 
 
Produktionsværdi (omsætning) 
-  Forbrug af råvarer  
= Bruttoværditilvækst 
-  Løn 
= Bruttorestindkomst (overskud) 
-  Afskrivninger på kapitalapparatet 
= Nettorestindkomst 
-  Normalforrentning af investeret kapital  
= Ressourcerente 

 

 
 
Den årlige ressourcerente er lig med den nedsparing, der 
finder sted i vores beholdning af ikke-fornybare naturres-
sourcer. Den negative værdi af ressourcerenten er dermed 
lig med bidraget herfra til den samlede ægte opsparing. Den 
ægte opsparing fra ikke-fornybare naturressourcer udgør i 
gennemsnit -1,8 pct. af BNP årligt over hele perioden. Den 
årlige nedsparing var størst i perioden 2000-05, hvor den 
udgjorde omkring 2½ pct. om året, jf. figur III.8. 
 
 

Nedsparing på 1¾ 
pct. om året 
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Figur III.8 Ressourcerente og ægte opsparing 
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Anm.: Figuren viser den beregnede ressourcerente i råstofudvinding. 
Bidraget til den samlede ægte opsparing, som opgøres i kapitlet, 
er lig med ressourcerenten opgjort i faste priser, dog med negativt 
fortegn.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
En antagelse, der har betydning for størrelsen af den bereg-
nede ressourcerente, er fradraget for normalforrentningen. I 
tabel III.2 er anvendt en normalforrentning på 8 pct., hvilket 
er i overensstemmelse med fremgangsmåden i Danmarks 
Statistik (2010). Valget af normalforrentning er blandt andet 
baseret på ældre udenlandske vurderinger af nettoafkastra-
ten for fremstillingsvirksomhed, jf. Eurostat (2003). Sam-
menlignes med nettoafkastraten (overskud efter afskrivnin-
ger) for ikke-finansielle selskaber i Danmark i 1990-2010, 
var denne imidlertid noget lavere. I gennemsnit var netto-
afkastet på 5,8 pct. af kapitalapparatet. Havde man i stedet 
anvendt denne rentesats ved beregningen ovenfor, ville 
ressourcerenten i f.eks. 2010 have været på 20,5 mia. kr., 
altså knap 10 pct. højere. 
 
Endnu mere afgørende for beregningen af ressourcerentens 
størrelse og dermed udviklingen i den ægte opsparing er, 
hvilke forudsætninger der gøres om ændringer i de relative 
priser mellem de forskellige kapitalbeholdninger. Oven-
nævnte beregning er foretaget i faste priser, ligesom det 
gælder beregningen af de øvrige opsparingselementer, der 

Beregning af 
ressourcerenten 
afhænger af 
antagelse om 
normalforrentning 

Faste eller løbende 
priser gør en stor 
forskel for 
Nordsøen 
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behandles i dette kapitel. Dermed ignoreres eventuelle 
udsving i de relative priser mellem de forskellige kapital-
goder. Netop for olie- og gasforekomsternes vedkommende 
spiller denne antagelse en særlig vigtig rolle, da priserne 
herpå har svinget meget – og generelt er steget kraftigt – i 
forhold til den almindelige prisudvikling. Hvis man  
gennemførte den samme beregning i løbende priser, ville 
ressourcerenten – og dermed betydningen for den ægte 
nedsparing – relativt til BNP være mindre før basisåret 2005 
og større i årene efter. I gennemsnit ville ressourcerenten 
målt i løbende priser udgøre 1,2 pct. af BNP. 
  
Når olie og gas bliver mere værd, vil den løbende udvinding 
stige i pris. Udviklingen i den samlede nationalformue i 
bred forstand (“den ægte formue”) vil imidlertid også blive 
påvirket af, at værdien af de tilbageværende Nordsøreserver 
stiger, når olieprisen stiger. Betydningen af at indregne 
disse værdistigninger er illustreret i tabel III.3, hvor værdien 
af de tilbageværende reserver i Nordsøen ultimo hvert år er 
beregnet under en antagelse om uændrede fremadrettede 
priser. Værdien af olie- og naturgasreserverne i undergrun-
den beregnes som nutidsværdien af de fremtidige ressource-
renter, som den planlagte udvinding kan forventes at give 
anledning til. Beregningen tager udgangspunkt i det givne 
års ressourcerente pr. petajoule udvundet olie eller naturgas. 
Formuen hvert år værdisættes ud fra en antagelse om den 
fremtidige årlige produktion. I alle årene indtil 2010 svarer 
antagelsen til den faktisk realiserede produktion. For  
2011-42 tages udgangspunkt i Energistyrelsens nuværende 
produktionsprognose. Derefter antages det, at udvindingen 
hvert år vil være som i 2042, indtil de i dag skønnede reser-
ver er helt udvundet. Dette sker med de anvendte forudsæt-
ninger i 2065. Desuden antages en konstant enhedsressour-
cerente fremadrettet. Det sidste svarer til at antage, at de 
reale fremtidige salgspriser og enhedsomkostninger vil være 
de samme som i udgangsåret. Den beregnede ressourcerente 
hvert år tilbagediskonteres med en realrente på 3 pct.  
 
 
 
 

Kapitalgevinster på 
beholdningen 
påvirker også den 
ægte formue 
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Tabel III.3 Formuen i Nordsøen, konstant fremadrettet ressourcerente 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 --------------------------------  PJ  -------------------------------- 

Udvinding 1052 1153 1164 1087 979 959 843 765 
 ----------------------------  Mio. kr.  ---------------------------- 
Ressourcerente 19811 24905 38670 44583 43668 48578 21949 37495 
Enhedsressourcerente 18,8 21,6 33,2 41,0 44,6 50,6 26,0 49,0 
 ----------------------------  Mia. kr.  ---------------------------- 
Formue, ultimo 281,7 307,9 449,1 526,3 546,1 589,8 290,2 525,3 
Kapitalgevinst -16,9 51,1 179,9 121,8 63,5 92,3 -277,7 272,6 
 --------------------------  Pct. af BNP  --------------------------- 
Formue, ultimo 20,1 21,0 29,1 32,3 32,2 33,6 17,4 29,9 

 

Anm.: PJ = petajoule. Ressourcerenten er beregnet svarende til fremgangsmåden i tabel III.2, men i 
løbende priser. Enhedsressourcerenten angiver ressourcerenten pr. petajoule. Formuen angiver 
nutidsværdien af de samlede fremtidige årlige ressourcerenter under en antagelse om en
konstant real enhedsressourcerente. Den reale diskonteringsrate er 3 pct.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Energistyrelsen og egne beregninger. 
 

 
 
På trods af, at de tilbageværende mængder i Nordsøen hvert 
år bliver mindre, er deres værdi alligevel steget i de fleste 
år. Dette betyder, at prisen på fossile brændsler i den betrag-
tede periode i gennemsnit er steget mere end nok til at 
kompensere for den mindre tilbageværende mængde af 
fossile reserver. Værdien af de tilbageværende reserver 
udgjorde over 500 mia. kr. eller 30 pct. af BNP i 2010. I 
2011 er olieprisen steget yderligere med over 30 pct., sådan 
at værdien af de tilbageværende ressourcer nu er større end 
nogen sinde. I den forbindelse bemærkes det, at der for alle 
årene er antaget den samme udvindingsprofil og dermed den 
samme kumulerede udvinding over hele tidshorisonten, 
svarende til det skøn, Energistyrelsen har i dag. I praksis har 
man i tidens løb gentagne gange opjusteret skønnene for, 
hvad der var teknologisk og økonomisk realistisk at udvin-
de. Den oplevede stigning i værdien af reserverne har 

 
Værdien af 
tilbageværende 
ressourcer større 
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på trods af 
udvindingen 
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således været endnu større i den betragtede periode, end det 
fremgår af tabellen.  
 
Hvor meget skønnene for den samlede realistisk opnåelige 
ressourceudvinding fra Nordsøen har ændret sig i tidens løb, 
fremgår af figur III.9. Figuren viser, hvordan Energistyrel-
sen løbende har justeret vurderingen af den samlede mæng-
de af olie og gas i Nordsøen. I et givet år viser kurven den 
mængde af olie og gas, der allerede er blevet udvundet, 
siden udvindingen begyndte i 1970'erne og frem til det 
pågældende år, plus den mængde, som Energistyrelsen i det 
pågældende år forventede ville kunne blive udvundet i 
fremtiden. Når kurven generelt er stigende, er det udtryk 
for, at Energistyrelsen systematisk har opjusteret skønnet 
for, hvor mange fossile brændstoffer det er realistisk at 
udvinde. Det skyldes dels nye fund, dels teknologiske 
fremskridt, der har gjort det muligt at udvinde en større del 
af de allerede kendte ressourcer.  
 
 
Figur III.9 Skøn for samlet energibeholdning i Nordsøen 

 

20102005200019951990

600

500

400

300

200

320

280

240

200

160

Mio. m3. Mia. m3

Olie
Gas (h. akse)

 
 

Anm.: Kurverne viser den samlede udvinding af henholdsvis olie og gas 
over al fortid og fremtid, som skønnet af Energistyrelsen i hvert 
enkelt år. 

Kilde: Energistyrelsen, diverse årgange af “Danmarks Olie- og Gaspro-
duktion”. 
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Den ovenstående tabel III.3 tager som nævnt ikke hensyn til 
mulige fremtidige reale prisstigninger på olien i Nordsøen. 
Dermed vil værdien af de tilbageværende Nordsøreserver 
være undervurderet, hvis udviklingen også fremover vil 
være sådan, at fossile brændstoffer stiger hurtigere i pris end 
andre varer. Netop fordi de fossile brændstoffer udgør en 
knap ressource, er sådanne fremtidige relative prisstigninger 
meget tænkelige. Et enkelt princip inden for ressource-
forvaltning siger således, at den forventede stigningstakt i 
enhedsressourcerenten bør være lig med renten (den såkald-
te Hotellings regel).  
 
Antages det på denne baggrund, at enhedsressourcerenten 
fremover vil stige i takt med renten, kan der laves en alter-
nativ beregning, der vises i tabel III.4. Her ses igen, at den 
ægte opsparing i Nordsøen har været positiv i de allerfleste 
år, når kapitalgevinster medregnes. Ved udgangen af 2010 
svarede den tilbageværende formue således næsten til 
halvdelen af BNP. 
 
 

Tabel III.4 Formuen i Nordsøen, stigende fremadrettet ressourcerente 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 -----------------------------  Mia. kr.  ----------------------------- 
Formue, ultimo 456,6 498,9 728,7 854,7 886,2 957,3 469,9 847,3 
Kapitalgevinst -41,8 67,1 268,5 170,6 75,2 119,6 -465,4 414,9 
 ---------------------------  Pct. af BNP  -------------------------- 
Formue, ultimo 32,6 34,0 47,2 52,4 52,3 54,6 28,2 48,3 

 

Anm.: Formuen angiver nutidsværdien af de samlede fremtidige årlige ressourcerenter under en 
antagelse om, at enhedsressourcerenten stiger realt i takt med den reale diskonteringsrate på 3
pct.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Energistyrelsen og egne beregninger. 
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Beskatning i Nordsøen 
 
Der har i 2011 været fornyet opmærksomhed om skatte-
forholdene i Nordsøen, efter at regeringen har besluttet at 
iværksætte et serviceeftersyn heraf. Da der er tale om over-
ordentligt store værdier, er det også et vigtigt samfunds-
økonomisk spørgsmål, om forholdene her er indrettet  
hensigtsmæssigt. Overordnet bør beskatningen være indret-
tet sådan, at den fordeler gevinsten rimeligt mellem staten 
og de private selskaber, der står for selve eftersøgningen og 
udvindingen af ressourcerne, og den samtidig ikke påvirker 
tilskyndelsen til eftersøgning og udvinding i en uheldig 
retning.  
 
Det er den danske stat, og dermed i princippet hele den 
danske befolkning, der har selve ejendomsretten til værdier-
ne i undergrunden, mens de private selskaber har til opgave 
at lokalisere ressourcerne og hente dem op til videresalg. Et 
naturligt udgangspunkt for en fordeling vil derfor være, at 
den del af ressourcens værdi, der er tilbage, når udvindings-
selskaberne har fået en rimelig forrentning af deres investe-
ringer, bør tilfalde staten, jf. Det Økonomiske Råd (1999, 
2001a, 2001b, 2003) og De Økonomiske Råd (2008). Dette 
princip er ensbetydende med, at den egentlige ressource-
rente som udgangspunkt bør tilfalde staten.4 Man kan  
sammenligne forholdet med andre områder, hvor statslige 
institutioner køber tjenesteydelser fra private. Staten har her 
også en forpligtelse til at sikre, at den ikke betaler unødigt 
meget for de givne ydelser. 
 

 
4)  Som beskrevet i boks III.5 kan de samlede indtægter fra aktivite-

terne i Nordsøen opdeles i en normalforrentning af den investere-
de kapital samt den overnormale profit (ressourcerenten), der 
skyldes udnyttelsen af den knappe naturressource. En beskatning 
baseret på ressourcerenten indebærer, at der tillades et fradrag for 
normalforrentningen af såvel fremmedkapital som egenkapital. I 
modsætning hertil indebærer den sædvanlige selskabsbeskatning 
baseret på den skattepligtige selskabsindkomst, at der er fradrag 
for betalte renteudgifter (og dermed normalforrentningen af 
fremmedkapital), mens normalforrentningen af egenkapital ikke 
kan fradrages.  

Hensigtsmæssig 
beskatning i 
Nordsøen er vigtig 

Naturligt 
udgangspunkt: 
Normalforrentning 
til selskaberne, 
ressourcerente til 
staten 
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Samtidig er det i princippet muligt at indrette beskatningen 
af en sådan ressourcerente på en måde, så den ikke forvrider 
tilskyndelsen til at udvinde ressourcerne på en hensigts-
mæssig måde. Det kaldes en neutral beskatning og gælder i 
teorien selv for en skattesats på ressourcerenten på op mod 
100 pct. Dette er i modsætning til den normale selskabs-
beskatning, der indebærer en beskatning af normalafkastet 
på egenkapital. Den vil derfor i almindelighed virke for-
vridende på investeringerne. Når beskatningen af ressource-
renten (den overnormale profit) ikke vil virke afskrækkende 
for investorer, skyldes det, at så længe den ekstra skat kun 
påhviler den andel af overskuddet, der overstiger, hvad 
investorerne alternativt kunne tjene andre steder, vil det 
stadig være mere attraktivt at investere i udvindingen end i 
alt muligt andet, jf. Det Økonomiske Råd (2001a) og De 
Økonomiske Råd (2008).  
 
En forudsætning for, at beskatningen af ressourcerenten er 
neutral, er, at selskaberne kan fratrække alle relevante 
omkostninger for deres drift og investeringer – herunder en 
normalforrentning af deres investerede kapital – inden 
skattegrundlaget beregnes. Samtidig skal positiv og evt. 
negativ ressourcerente behandles symmetrisk, sådan at 
staten dækker en andel af en evt. negativ ressourcerente. På 
denne måde vil en neutral beskatning automatisk medføre, 
at staten overtager en del af selskabernes risiko. Jo højere 
skattesatsen er, jo større andel af usikkerheden ved investe-
ringen vil blive båret af staten. Hvis beskatningen ikke er 
symmetrisk, bør der i stedet i beregningen af den skattefri 
normalforrentning indregnes en risikopræmie for at kom-
pensere virksomheden for den risiko, den tager ved at 
investere. Det embedsmandsudvalg, som i 2001 analyserede 
skatteforholdene i Nordsøen (kulbrinteskatteudvalget), 
anbefalede netop indførelsen af en sådan neutral skat på 
ressourcerenten i Nordsøen, jf. Skatteministeriet (2001). 
 
 

Skat på 
ressourcerente vil i 
princippet ikke 
medføre 
forvridninger … 

… forudsat, at 
selskaberne kan 
fratrække alle 
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Boks III.6 Skatteregler i Nordsøen 

Frem til 9. juli 2012 er der fire hovedelementer i beskatningen af indtægterne i 
Nordsøen: Overskudsdeling, selskabsskat, kulbrinteskat og rørledningsafgift. 
Overskudsdelingen består af en betaling på 20 pct. af den selskabsskattepligtige 
indkomst før nettorenteudgifter. Derudover betales almindelig selskabsskat på 25 
pct. af den selskabsskattepligtige indkomst. Kulbrinteskattegrundlaget udgøres af 
overskuddet efter selskabsskat fratrukket et fradrag på 5 pct. i 6 år (i alt 30 pct.) 
for investeringer. Desuden er der mere generøse overgangsregler for investeringer 
og uudnyttede underskud fra før 2004. Kulbrinteskattesatsen er på 52 pct.  
 
De nævnte tre elementer giver anledning til en samlet effektiv marginal skattesats 
på 0,712 = 0,2 + 0,8*0,25 + 0,8*0,75*0,52. Rørledningsafgiften på 5 pct. af  
oliesalget fratrukket transportomkostningerne kan fratrækkes fuldt ud i kulbrinte-
skatten og har derfor ikke reel betydning.  
 
Den 9. juli 2012 afløses overskudsdelingen på 20 pct. af statsdeltagelse på 20 pct. 
Det vil sige, at staten indtræder som partner med en ejerandel på 20 pct., sådan at 
den fremadrettet afholder 20 pct. af alle udgifter (inklusive investeringsomkost-
ninger) og modtager sin andel af den udvundne olie og gas. Den fremtidige stats-
deltagelse svarer således til en skat på 20 pct. alene på ressourcerenten. Desuden 
afskaffes rørledningsafgiften. Staten vil hermed fortsat få en effektiv marginal 
andel af indtjeningen fra Nordsøen på godt 71 pct. 
 
Hvis man kan lægge til grund, at det ekstra investeringsfradrag på 30 pct. i  
kulbrinteskatten nogenlunde kompenserer det økonomisk korrekte fradrag for 
normalafkast af egenkapitalen, kan den samlede fremtidige beskatning af Nord-
søaktiviteterne (ud over selskabsskatten på normalafkastet) ses som en tillempet 
skat på ressourcerenten. De 71 pct. vil da også udgøre den samlede effektive  
andel, som staten får af ressourcerenten. Med en kulbrinteskattesats på 71,5 pct., 
som kulbrinteskatteudvalget opererede med, ville den teoretiske effektive statslige 
andel af ressourcerenten være 0,829 (= 0,2 + 0,8*0,25 + 0,8*0,75*0,715), altså 
knap 83 pct. 
 
Ovennævnte regler gælder for eneretsbevillingen, som står for langt hovedparten 
af udvindingen i Nordsøen. Stort set tilsvarende regler gælder for andre tilladelser 
meddelt efter 1. januar 2004, mens øvrige tilladelser meddelt før 1. januar 2004 
følger ældre skatteregler, jf. Energistyrelsen (2011). 
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Den nuværende beskatning, som blev fastlagt i 2003 og 
beskrives i boks III.6, følger på flere måder ikke kulbrinte-
skatteudvalgets anbefalinger konsekvent. I den nuværende 
beskatning er der således ikke noget fradrag for den investe-
rede egenkapital i grundlaget for kulbrinteskatten. Til 
gengæld er der et fradrag på 30 pct. for nyinvesteringer. 
Samtidig kan underskud ikke fremføres med rente, og deres 
skatteværdi kan ikke handles og udbetales. Disse afvigelser 
vil skævvride incitamenterne til investeringer. Desuden vil 
forskelsbehandlingen af egen- og fremmedkapital forvride 
virksomhedernes investeringsbeslutninger. Det eksisterende 
system indeholder potentielt således flere uhensigtsmæssige 
elementer i forhold til et neutralt system. Hvis det manglen-
de fradrag for forrentningen af egenkapitalen i praksis 
modsvares af det ekstraordinære investeringsfradrag, kan 
kulbrinteskatten dog ses som en tillempet skat på ressource-
renten. Hvorvidt de to afvigelser fra den neutrale beskatning 
ophæver hinanden, afhænger af en række forhold, og det er 
derfor svært at afgøre, hvor tæt kulbrinteskatten kommer på 
en (neutral) skat på ressourcerenten. Det er dermed også 
svært at sige, hvilken betydning afvigelserne har for inve-
steringerne i Nordsøen. En yderligere forskel til kulbrinte-
skatteudvalgets forslag er, at satsen på den særlige kulbrin-
teskat er på 52 pct., hvor kulbrinteskatteudvalget opererede 
med en skat på 71,5 pct. 
 
I figur III.10 ses en beregning af den effektive beskatning af 
ressourcerenten siden 2004 og frem mod 2020 ifølge De 
Økonomiske Råds seneste fremskrivning, jf. De Økonomi-
ske Råd (2011a). I gennemsnit udgør den beregnede skat 
61,4 pct. af ressourcerenten. Den topper i 2009, hvor olie-
prisen og dermed ressourcerenten faldt kraftigt, og falder 
derefter igen til omkring 60 pct. i 2011 og fremover. Figu-
ren viser også de samlede skattebetalinger som andel af den 
samlede nettorestindkomst i erhvervet. Den effektive skat 
opgjort på denne måde udgør i gennemsnit omkring 57 pct. 
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Effektiv skat på 
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Figur III.10 Effektiv skattesats på ressourcerenten 
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Anm.: Ressourcerenten er beregnet som Nordsøerhvervets nettorestind-
komst, dvs. bruttorestindkomsten fratrukket forbrug af fast 
realkapital, minus en antaget normalforrentning på 8 pct. af 
kapitalapparatet. Skatten på ressourcerenten er beregnet som den 
samlede betaling af overskudsdeling/statsdeltagelse, rørlednings-
afgift, selskabsskat og kulbrinteskat fratrukket den del af sel-
skabsskatten, som påhviler normalforrentningen. Nordsøerhver-
vet omfatter også råstofudvinding fra grus, ler mv. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
I figur III.11 ses nettoafkastraten før skat (dvs. bruttorest-
indkomsten fratrukket afskrivninger som andel af den 
nationalregnskabsmæssige værdi af kapitalapparatet) for 
Nordsøerhvervet fra 1990 og frem mod 2020 i De Økono-
miske Råds seneste prognose, jf. De Økonomiske Råd 
(2011a). I gennemsnit har før-skat-afkastet for Nordsø-
erhvervet i perioden 2004-10 været på 60 pct. af den inve-
sterede kapital. I det kommende tiår vil den gennemsnitlige 
forrentning ifølge prognosen stige til knap 70 pct. Dette kan 
sammenlignes med det tilsvarende gennemsnitlige afkast før 
skat for industrierhvervet, som er knap 8 pct. i 2004-10 og 
forventeligt godt 10 pct. i 2011-20. Den meget store forskel 
afspejler den store overnormale profit eller ressourcerente i 
Nordsøerhvervet.  
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Figur III.11 Afkast for Nordsøerhverv og industri 
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Anm.: Afkastraten er beregnet som pct. af værdien af kapitalapparatet. 
Nordsøerhvervet omfatter også råstofudvinding fra grus, ler mv. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Beskatningen af Nordsøaktiviteterne udgør i gennemsnit 
godt 60 pct. af nettorestindkomsten i 2004-10 og forventes 
at udgøre omkring 55 pct. i 2011-20. Efter-skat-
nettoafkastet af den investerede kapital har dermed været 
knap 24 pct. i 2004-10 og vil ifølge prognosen udgøre godt 
30 pct. i gennemsnit i det kommende tiår. At efter-skat-
afkastet i Nordsøerhvervet er ca. tre gange så højt som 
afkastet før skat i industrien, afspejler, at erhvervet på trods 
af særbeskatningen i Nordsøen beholder en væsentlig andel 
af ressourcerenten i tilgift til den gennemsnitlige forrent-
ning, som indtjenes i andre erhverv. 
 
Som nævnt ovenfor ville et naturligt udgangspunkt, når 
staten har ejendomsretten til selve ressourcerne, umiddel-
bart være at bortbeskatte ressourcerenten helt. I praksis vil 
det imidlertid give problemer at beskatte den overnormale 
profit med en skat, der er alt for høj. Det ville fjerne virk-
somhedernes incitament til effektiv drift og tilskynde til 
transformation af indkomst fra kulbrinteskattegrundlaget til 
anden indkomst. Samtidig kan man næppe i praksis opgøre 
skattegrundlaget, så det netop svarer til 100 pct. af ressour-
cerenten, og der bør være luft til at imødekomme de prakti-
ske afvigelser. Det vil derfor næppe være hensigtsmæssigt 
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at beskatte en beregnet overnormal profit med en sats på 
f.eks. 99 (eller 100) pct. 
 
Der lader dog til at være et betydeligt spillerum for højere 
beskatning i forhold til det nuværende niveau uden at ram-
me en urealistisk høj skattesats. Kulbrinteskatteudvalget 
fremlagde således i sin tid sin rapport baseret på en effektiv 
skat på ressourcerenten på 84 pct.5 I Norge er hovedprincip-
pet i oliebeskatningen, at staten har et direkte økonomisk 
engagement (SDØE) svarende til en statsdeltagelse i de 
forskellige felter. Af de private indtægter betales en skat på 
den beregnede ressourcerente på 78 pct. (ordinær selskabs-
skat på 28 pct. + særskat på 50 pct.). SDØE fastsættes 
særskilt for hvert felt, men udgjorde ultimo 2010 samlet ca. 
en tredjedel af de norske olie- og gasreserver, jf. Olje- og 
Energidepartementet (2011). Ved et direkte engagement på 
33 pct. udgør statens marginale andel af ressourcerenten ca. 
85 pct. (= 0,33 + (1-0,33)*0,78).6 
 
Hvis man antager, at grundlaget for hhv. den danske kul-
brinteskat og den norske særskat svarer til den faktiske 
ressourcerente, vil den effektive samlede statslige andel af 
ressourcerenten i Norge også svare til 85 pct. I Danmark vil 
den tilsvarende effektive statslige andel af ressourcerenten i 
fremadrettede udvindingsprojekter være på godt 71 pct., jf. 
boks III.6. Den nævnte antagelse svarer til at antage, at 
værdien af det ekstra investeringsfradrag på 30 pct. netop er 
lig med det økonomisk korrekte egenkapitalfradrag, som en 
neutral beskatning ville tilsige.  
 
I forbindelse med overvejelserne om et mere hensigtsmæs-
sigt skattesystem i Nordsøen spiller den såkaldte kompensa-
tionsklausul i aftalen mellem regeringen og A. P. Møller-
Mærsk en væsentlig rolle. Ifølge aftalen får selskaberne i 
 
5) Den almindelige selskabsskattesats var i 2001 30 pct., men er 

siden reduceret til 25 pct. 

6) I Norge kan underskud fremføres med renter modsat i Danmark. 
En såkaldt friindtægt bestående af 7½ pct. af investeringerne i fire 
år (i alt 30 pct.) kan fratrækkes i grundlaget for særskatten, jf. Ol-
je- og Energidepartementet (2010). I Norge får staten desuden 
også mere beskedne indtægter fra afgifter i petroleumssektoren 
og udbytte fra Statoil.  
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Dansk Undergrunds Consortium (DUC) ret til kompensati-
on, hvis der inden aftaleudløbet i 2042 indføres nye skatte-
regler, der specifikt rammer producenter af kulbrinter i den 
danske del af Nordsøen. Som påpeget af De Økonomiske 
Råd (2008) er denne aftale problematisk, idet den besvær-
liggør justeringer i skatteforholdene, når ændrede forudsæt-
ninger i øvrigt måtte gøre det naturligt. Forhold som olie-
priser, udvindingsteknologi og generelle samfundsmæssige 
ændringer kan selvsagt ændre sig meget betydeligt over 
længere tidsrum. De beregningsforudsætninger med hensyn 
til både olieprisen og de samlede udvindingsmuligheder, 
som man anvendte i 2003, har eksempelvis vist sig ikke at 
holde. Ligesom på alle andre felter er det derfor naturligt, at 
regering og Folketing med mellemrum har mulighed for at 
ændre på skatteforholdene, hvis det i øvrigt findes  
samfundsmæssigt hensigtsmæssigt.  
 
Kompensationsretten gælder dog ikke ubegrænset. Der er 
blandt andet i aftalen en øvre grænse for, hvor stor en 
kompensation de pågældende selskaber kan få i tilfælde af 
en senere specifik skatteændring for Nordsøproduktionen, 
jf. diskussionen i De Økonomiske Råd (2008). Ligeledes 
gælder kompensationsbestemmelsen ikke i tilfælde af 
ændrede beskatningsregler, der omfatter en større del af 
dansk erhvervsliv. Eksempelvis må en indførelse af en 
generelt højere skattesats for overnormalt kapitalafkast 
kombineret med et egenkapitalfradrag som beskrevet i De 
Økonomiske Råd (2008) formodes ikke at aktivere kompen-
sationsbestemmelsen, selvom udnyttelsen af energireserver-
ne i Nordsøen netop er det klareste eksempel herhjemme på 
eksistensen af en overnormal profit. 
 
Fisk 
 
Fisk bidrager til den menneskelige behovstilfredsstillelse på 
flere måder. Der er den direkte forbrugsværdi som fødevare. 
Desuden er der en rekreativ værdi i form af værdien af 
lystfiskeri. En tredje værdikilde er eksistensværdien, som 
også er beskrevet tidligere, jf. slutningen af dette afsnit. I 

Kompensations-
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dette afsnit fokuseres udelukkende på forbrugsværdien som 
fødevare.7 
 
Fisk er en fornybar ressource, der reproducerer sig selv. 
Hvis ressourcen lå urørt hen, ville den vokse til det maksi-
male niveau, økosystemet kan bære. Frem til 1977 var fisk 
som ressource umiddelbart frit tilgængelige for alle. Fravæ-
ret af regulering eller en veldefineret ejendomsret førte til 
overfiskeri. Alle havde mulighed for at købe et fiskefartøj 
og få del i den frie værdi, fiskene kan give. Den frie res-
source giver mulighed for en ressourcerente, jf. boks III.5. I 
det frie marked voksede fiskeriet og fiskerflåden i jagten på 
den overnormale profit. Det stigende fiskeri betød, at fiske-
bestandene faldt, og det blev derfor sværere og dyrere at 
fange den samme mængde fisk som tidligere. Derfor blev 
den overnormale profit reduceret. På et ureguleret marked 
vil fiskerflåden vokse, så længe der er overnormal profit at 
hente. På et tidspunkt bliver fiskebestandene dog så små, at 
der ikke længere kan hentes overnormal profit. Denne 
problemstilling med samfundsøkonomisk tab ved overud-
nyttelse af en fælles ressource er kendt i den økonomiske 
litteratur som “fælledens tragedie.” I en ekstrem situation 
kan fælledens tragedie føre til så meget overfiskeri, at 
ressourcen uddør.  
 
Ved at begrænse fiskeriet med kvoter eller afgifter kan man 
sikre en større fiskebestand end i det uregulerede fiskeri. 
Den større bestand gør det muligt at fange en given mængde 
fisk ved en mindre fiskeriindsats, f.eks. færre fartøjer eller 
færre dage på havet. Det er således muligt at øge det  
samfundsøkonomiske afkast. 
 
Det danske fiskeri er overordnet set styret af EU’s kvote-
system. EU-Kommissionen fastsætter hvert år kvoter for 
fiskeriet i farvandene omkring Europa. I den forbindelse får 

 
7) Studier har påvist, at der er en positiv betalingsvillighed for 

lystfiskeri og dermed en rekreativ værdi af fisk, jf. Jensen mfl. 
(2010). Der er dog ikke udarbejdet værdisætningsstudier, der i til-
strækkelig grad kvantificerer den samlede rekreative værdi af 
fisk. 
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de rådgivning fra ICES,8 der udarbejder skøn for fiskebe-
standene og det bæredygtige niveau for fiskeriet. Kvoterne 
fordeles på medlemslandene ud fra historisk fastsatte kvote-
andele. EU samarbejder om kvotestørrelserne med de 
omkringliggende lande. 
 
I Danmark reguleres fiskeriet yderligere med et system, 
hvor der er tilknyttet kvoter til de enkelte fartøjer. Kvoterne 
blev oprindeligt uddelt gratis på baggrund af historiske 
fangster, men der er mulighed for at handle og bytte kvoter-
ne. Muligheden for at handle har betydet, at en mængde 
kvoter er blevet koncentreret på større og mere effektive 
fartøjer. Kvotesystemet er principielt midlertidigt, og kvo-
terne kan inddrages med otte års varsel. Staten har således 
mulighed for at inddrage kvoterne og bortauktionere dem. 
På denne måde kan ressourcerenten tilfalde staten. Ind-
dragelse af kvoterne kan dog påføre visse fiskere et tab. 
Fiskere, der har fået kvoterne, vil miste den ressourcerente, 
kvotesystemet har givet dem. Fiskere, der har købt kvoter, 
kan lide et kapitaltab på kvoterne, hvis kvoteprisen har 
afspejlet en forventning om, at der går mere end otte år før 
kvoterne inddrages. 
 
EU-kvoterne bliver løbende ændret. Betragt eksempelvis 
udviklingen i torsk i figur III.12, hvor bestanden var relativt 
høj i sidste halvdel af 1990’erne. Torskebestanden faldt 
derefter, og kvoterne blev reduceret. I de seneste år har 
kvoten ligget nogenlunde konstant på et relativt lavt niveau, 
og bestanden er begyndt at vokse. 
 
 

 
8) ICES er en international organisation, der bl.a. koordinerer 

forskning inden for marinebiologi. ICES overvåger fiskebestan-
dene og rådgiver lande i forbindelse med fastsættelse af fiskekvo-
ter. 
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Figur III.12 Torsk 
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Anm.: De relevante farvande er der, hvor Danmark har torskekvoter: 
Kattegat, Skagerrak, Østersøen og Nordsøen. Beholdningen er 
ICES’ skøn for den samlede vægt af fiskene i de relevante 
farvande. 

Kilde: ICES og egne beregninger. 

 
 
Der er umiddelbart to måder at værdisætte fiskeriressourcen 
på. Man kan værdisætte ressourcen med udgangspunkt i den 
ressourcerente, en optimal forvaltning af ressourcen ville 
give anledning til. Den anden metode er at værdisætte 
ressourcen med udgangspunkt i den ressourcerente, som 
erhvervet tjener under de aktuelle forhold. Her benyttes den 
sidste metode, jf. boks III.7. 
 
 

Ressourcerenten 
angiver værdien 
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Boks III.7 Metode: Fisk 

Opsparingen i fisk i pct. af BNP er beregnet ud fra følgende formel: 
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hvor ΔWt er opsparingen i fisk i år t. c er omkostningsprocenten, der afspejler alle 
omkostninger, herunder et normalafkast på den investerede kapital. (1-c) er der-
med den overnormale profit i pct. af omsætningen. pi er gennemsnitsprisen pr. ton 
af fiskeart i i basisåret 2005. Δqi,t er ændringen i fiskekvoten i ton for fiskeart i fra 
år t-1 til år t. r er diskonteringsrenten, og g er den forudsatte produktivitetsvækst. 
FYt er BNP i faste 2005-priser. Beregningerne dækker de kommercielt ti vigtigste 
arter for dansk fiskeri.1 
 
Ressourcerenten i pct. af omsætningen (1-c) er beregnet ud fra regnskabsdata for 
perioden 1996-2009 indsamlet af Danmarks Statistik. Beregningen tager ud-
gangspunkt i en alternativ forrentning af kapitalen på 7 pct., en afskrivningsrate 
på 4 pct. og en aflønning til ejerne på 350.000 kr. om året. Disse forudsætninger 
benyttes også i Fødevareøkonomisk Institut (2011). Med udgangspunkt i disse 
forudsætninger skønnes den overnormale profit i fiskerierhvervet at udgøre 2 pct. 
af den investerede kapital. Set i forhold til omsætningen, som er det relevante i 
beregningen af bidraget til den ægte opsparing, udgør ressourcerenten i gennem-
snit 2,5 pct., svarende til en antagelse om, at (1-c) er lig 2,5 pct. 
 
Beregningerne tager udgangspunkt i en fast omkostningsprocent c i hele perioden. 
Teoretisk set falder omkostningerne, hvis bestanden vokser, og fiskeriet samtidig 
holdes konstant, fordi den samme mængde fisk kan fanges med en mindre indsats. 
Der er imidlertid ikke observeret en stærk sammenhæng mellem bestandenes 
størrelse og omkostningsprocenten i den betragtede periode. 
 
Priserne registreres af Fiskeridirektoratet, og ICES har data for kvoterne. For to 
arter tager beregningen udgangspunkt i landinger, idet der ikke foreligger kvoter. 
 
Der benyttes standarddiskonteringsrenten på 3 pct., og det forudsættes, at der er 
en produktivitetsvækst på 1,5 pct. i erhvervet. 
 
1) De ti omsætningsmæssigt vigtigste arter for dansk fiskeri i 2010 var: Tobis, torsk, makrel, bris-

ling, jomfruhummer, sild, rødspætte, sperling, grønlandsrejer og mørksej. 
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Det skønnes, at fiskeriressourcens værdi er faldet fra at 
udgøre knap 8 mia. kr. i 1990 til at udgøre knap 4 mia. kr. i 
2009 (2005-priser), jf. figur III.13. Beregningen tager 
udgangspunkt i en overnormal profitrate på 2 pct. af den 
investerede kapital, der kan forekomme lav. Den skønnede 
forrentning bygger på en forudsætning om, at ejerne afløn-
nes med 350.000 kr. pr år. Det kan være et overkantskøn, 
idet erhvervet har mange småfiskere,9 der kan have mindre 
krav til indtjeningen. En anden problemstilling er, at kvo-
terne er knyttet til fartøjerne, og det kan være, at kvoternes 
værdi i et vist omfang er indregnet i fartøjernes værdi i de 
data, der er til rådighed. Det betyder, at den investerede 
kapital overvurderes, og dermed undervurderes forrentnin-
gen. For at vurdere følsomheden over for de anvendte 
forudsætninger er der foretaget en alternativ beregning 
baseret på en overnormal profitrate på 5 pct. Dette skøn 
svarer til, at kapitalværdierne er overvurderet med 25 pct. i 
den førstnævnte beregning. Når skønnet for den overnorma-
le profitrate forøges fra 2 pct. til 5 pct., forøges skønnet for 
fiskeressourcens værdi fra 4 mia. kr. til 10 mia. kr. Skønnet 
for ressourcens værdi er således meget følsomt over for den 
forudsatte overnormale profitrate. 
 
 

 
9) 24 pct. af den kommercielt aktive danske fiskeriflåde består af 

fartøjer på mindre end 12 m., jf. Fødevareøkonomisk Institut 
(2011). 

Værdien af 
fiskeressourcen er 
faldet 
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Figur III.13 Fiskeformue 
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Anm.: Skøn er beregnet med udgangspunkt i et skøn for den overnor-
male profitrate på 2 pct. af den investerede kapital. Alternativ-
beregning er beregnet med udgangspunkt i et skøn for den 
overnormale profitrate på 5 pct. 

Kilde: ICES, Fiskeridirektoratet, Fødevareøkonomisk Institut, Danmarks 
Statistik og egne beregninger. 

 
 
Ovenstående beregninger og resultater tager udgangspunkt i 
den måde, fiskeriressourcen forvaltes på i øjeblikket. Der er 
dog potentiale for at forbedre forvaltningen og øge afkastet 
og værdien af fiskeriressourcen. En opgørelse fra Fødevare-
økonomisk Institut (2011) viser, at de store fartøjer er langt 
mere rentable end de små fartøjer. I 2009 havde fartøjer 
over 40 meter et gennemsnitligt afkast på 22 pct. før  
afskrivninger og aflønning af kapital. For fartøjer under 12 
meter var dette tal -11 pct. Der er således potentiale for en 
væsentlig forbedring af rentabiliteten, hvis de mindre fartø-
jers kvoter blev solgt til de større fartøjer. Beregninger i 
Andersen mfl. (2010) viser, at ressourcerenten kan øges 
med 159 pct., hvis flåden tilpasses, og de mindst rentable 
fartøjer tages ud af drift. 
 
Fiskeriet udgør kun en lille del af økonomien. Selvom 
kvoterne og dermed fiskeformuen er faldet relativt meget i 
perioden 1990 til 2009, udgør opsparingen mindre end 
plus/minus 1 promille af BNP, jf. figur III.14. Selv med det 

Uudnyttet 
potentiale 

Fiskeri er en lille 
del af økonomien 
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højere skøn for profitraten i alternativberegningen udgør 
opsparingen en meget lille andel af BNP. 
 
 
Figur III.14 Opsparing, fisk 
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Anm.: Figuren viser ændringen af fiskeriressourcens værdi i pct. af 
BNP. 

Kilde: ICES, Fiskeridirektoratet, Fødevareøkonomisk Institut, Danmarks 
Statistik og egne beregninger, jf. boks III.7. 

 
 
Jord 
 
Jorden er en ressource, der er nødvendig for stort set al 
aktivitet. Da jord er en knap ressource, skal den prissættes 
ud fra jordrenten. Ved en helt fri allokering af jorden til 
forskellige formål vil der i teorien opstå en ligevægtspris på 
jorden. Men i praksis vil både forskelle i jordens beliggen-
hed og kvalitet samt det forhold, at jordens anvendelse er 
administrativt kvoteret gennem det danske system med 
fysisk planlægning, påvirke jordprisen. Eksempelvis er 
kvadratmeterprisen på parcelhusgrunde i Storkøbenhavn 
højere end landbrugsjord på Anholt. Meget jord bliver 
desuden ikke omsat, og den er derfor svær at værdisætte. 
Det gælder f.eks. fredede områder, der kan have en meget 
stor værdi, bl.a. fordi områderne er forudsætningen for en 
stor del af vores biodiversitet. 
 

Jord har flere 
anvendelses-
muligheder 
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Det danske landareal har haft en konstant størrelse de sidste 
20 år, bortset fra mindre eroderinger ved kysterne, og op-
sparingen i jord kan derfor umiddelbart sættes til nul. Der 
kan dog forekomme værdistigninger, når eksempelvis 
landbrugsjord omklassificeres til byzone. I beregningerne 
ses bort fra kapitalgevinster (jf. afsnit III.2), og derfor 
medregnes værdiændringer, der opstår som følge af for-
skydninger i arealanvendelsen, ikke. 
 
Skov 
 
Skovene har mange funktioner, der repræsenterer en række 
forskellige værdier. Af datamæssige årsager har det ikke 
været muligt at medregne alle værdier i denne opgørelse af 
opsparingen i de danske skove. Skovene har en kommerciel 
værdi i form af almindelig hugst, juletræsproduktion, pro-
duktion af pyntegrønt og i nogle tilfælde indtægter ved jagt. 
Desuden er der en række ikke-markedsmæssige værdier af 
skovene. Skovene er eksistensgrundlaget for en betydelig 
andel af vores dyre- og planteliv. Dyrene og planterne har 
en direkte værdi af, at vi kan gå en tur i skoven og betragte 
dem. Denne værdi betegnes den rekreative værdi, og den 
beregnes på baggrund af værdisætningsstudier. 
 
Dyre- og plantelivet har også en såkaldt eksistensværdi, idet 
man kan have en glæde ved blot at vide, at dyre- og plante-
livet eksisterer, uden nødvendigvis at tage ud i skoven og 
betragte dem. Eksempelvis er der mange, som har en glæde 
ved at vide, at pandaen lever vildt et sted i de kinesiske 
skove. Hertil kommer værdien af økosystemydelser ud over 
den menneskelige glæde ved eksistensen af arter. Værdien 
af dyre- og plantelivet er nærmere beskrevet i afsnit II.4. 
 
Skovene påvirker også grundvandet. Skovene hæmmer 
dannelsen af nyt grundvand, især fordi en del af nedbøren 
bliver hængende i trækronerne og fordamper, når en regn-
byge er slut. På den anden side kan skovene være gavnlige 
for kvaliteten af grundvandet. Anvendelsen af pesticider og 
gødning i skovbruget er begrænset, og sammenlignet med 
f.eks. landbrugsarealer vil der ske en mindre grundvands-
forurening under skovarealer. Grundvandet blev behandlet 
særskilt i afsnit III.3, hvor der blev taget højde for grund-

Arealforskydninger 
værdisættes ikke 

Skovene har mange 
funktioner 

Værdi af 
biodiversitet 
udelades 

Skovene påvirker 
grundvandet … 
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vandsdannelsen og forurening af grundvandet. Derfor 
medregnes skovenes afledte effekter på grundvandet ikke i 
opsparingen i skov. 
 
Træerne binder CO2, som ellers ville være udledt til atmo-
sfæren. I henhold til Kyoto-aftalen har landene mulighed for 
at imødekomme deres drivhusgas-reduktionsforpligtelse ved 
at ændre arealanvendelsen. Den mængde CO2, der bindes i 
skovene, har værdi – både fordi den sparer Danmark for at 
reducere CO2 på anden vis, og fordi den ikke skader klima-
et, så længe den er bundet i skovene. Eksempelvis viser 
skøn fra Johannsen mfl. (2010), at væksten i de danske 
skove i 2009 bandt 237.000 ton kulstof. Bindingen reduce-
rer Danmarks reduktionsforpligtelse i den ikke-kvotebelagte 
sektor, men hvis der skulle være købt kvoter for at dække 
denne udledning, havde det kostet Danmark omkring 100 
mio. kr. Dette kan betragtes som et underkantskøn for de 
faktisk sparede omkostninger, idet det generelt er dyrere at 
nedbringe CO2-udledningen i den ikke-kvotebelagte sektor 
end i den kvotebelagte sektor. En beregning af kapitalvær-
dien af disse sparede udgifter ville kræve en langsigtet 
prognose for CO2-bindingen i de nuværende danske skove, 
og dette element indgår ikke i de følgende beregninger. 
CO2-bindingen vurderes ikke at have afgørende betydning 
for størrelsen af opsparingen i de danske skove. Klimaeffek-
ten af CO2-udledningerne er behandlet særskilt i afsnittet 
om klima. 
 
Det danske skovareal er vokset med 7,4 pct. i perioden 1990 
til 2009 fra at udgøre godt 540.000 hektar i starten af perio-
den til at udgøre knap 580.000 hektar i slutningen af perio-
den, jf. figur III.15. Det stigende skovareal repræsenterer alt 
andet lige en stigende værdi af de samlede danske skove og 
dermed et positivt bidrag til den ægte opsparing.10 Nedenfor 

 
10) Værdien af det stigende skoveareal modregnes ikke direkte som 

et tab i andre arealtyper. Hvis f.eks. bymæssig bebyggelse ind-
drages, og der opføres skov på området, da vil en eventuel ned-
rivning af bygninger dog indgå negativt i opsparingen i fysisk ka-
pital. I beregningen ses bort fra grundværdien, og der fokuseres 
udelukkende på den værdi, skoven har som kapital. Ændringer i 
anvendelsen antages ikke at påvirke grundværdien, jf. afsnittet 
om jord tidligere i dette kapitel. 

… og klimaet 

Skovene vokser 
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præsenteres beregninger for, hvad det voksende areal har 
betydet for den samlede kommercielle værdi af de danske 
skove, og hvad det har betydet for den samlede rekreative 
værdi. 
 
 
Figur III.15 Skovareal 
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Anm.: Data for perioden 1990 til 2008 er fra Johannsen mfl. (2010),
mens data for 2009 er fra Nord-Larsen mfl. (2010). Opgørelses-
metoden er ikke den samme i de to publikationer, og udviklingen 
fra 2008 til 2009 kan være påvirket af dette. 

Kilde: Johannsen mfl. (2010) og Nord-Larsen mfl. (2010).  

 
 
SKAT vurderer værdien af enkeltstående skove i Danmark, 
og beregningen af den kommercielle værdi tager udgangs-
punkt i disse vurderinger. Med udgangspunkt i SKAT’s 
vurderinger for 2005 skønnes hektarprisen til 45.384 kr., jf. 
boks III.8. På den baggrund skønnes det, at den markeds-
mæssige værdi af de danske skove er steget med 1,8 mia. kr. 
fra 1990 til 2009 (2005-priser), jf. figur III.16. 
 
 

SKAT skønner 
skovs salgspris 
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Figur III.16 Kommerciel værdi 
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Kilde: Johannsen mfl. (2010), Nord-Larsen mfl. (2010), SKAT og egne 
beregninger. 

 
 
Skovene har en værdi som rekreative områder, til f.eks. 
gåture, løb og andre former for aktiviteter.11 De danske 
skoves rekreative værdi tager udgangspunkt i et studie af 
Dubgaard (1998). Ud fra resultaterne i dette studie kan den 
rekreative værdi skønnes at udgøre 46.851 kr. pr. ha (2005-
priser). Der er også udarbejdet værdisætningsstudier af 
enkelte skove i Danmark. Disse studier kommer frem til 
meget høje hektarværdier sammenlignet med Dubgaard. De 
høje værdier skyldes sandsynligvis, at de skove, der er 
blevet værdisat, er bynære, og derfor har en relativt høj 
værdi. Det er tvivlsomt, om disse værdier kan generaliseres 
til skove, der ligger længere væk fra byerne. 
 
I beregningerne er der taget udgangspunkt i værdien fra 
Dubgaard (1998). Den rekreative værdi af de danske skove 
skønnes på denne baggrund at være steget med 1,8 mia. kr. 
fra 1990 til 2009, jf. figur III.17. Stigningen i den rekreative 
værdi er dermed lige så stor som stigningen i den kommer-
cielle værdi. 
 
 

 
11) Værdien af jagtrettigheder er indregnet i den kommercielle værdi. 

Betydelig 
rekreativ 
værdi 

Rekreativ værdi 
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Figur III.17 Rekreativ værdi 
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Kilde: Johannsen mfl. (2010), Nord-Larsen mfl. (2010), Dubgaard 
(1998) og egne beregninger. 

 
 
Den samlede kommercielle og rekreative værdi af de danske 
skove udgjorde i 2009 omkring 50 mia. kr. svarende til 3,5 
pct. af BNP (2005-priser). Det er relativt lidt i forhold til 
andre kapitaltyper. Opsparingen i skovene har været positiv 
i alle årene siden 1990, hvilket skyldes, at skovarealet har 
været konstant stigende. Opsparingen har dog kun udgjort 
mere end ½ promille af BNP i et enkelt af årene, jf. figur 
III.18. 
 
Andre naturgoder 
 
En række naturgoder indgår ikke i denne opgørelse af den 
ægte opsparing. Det gælder eksempelvis biodiversiteten og 
åbne naturarealer, der tilvejebringer rekreative goder. Lige-
ledes er vandmiljøets (ferske vande, fjorde og havområder) 
betydning for biodiversiteten og rekreative aktiviteter heller 
ikke inkluderet.  
 

Lille opsparing i 
pct. af BNP 
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Figur III.18 Opsparing i skov 
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Anm.: Den relativt høje opsparing i 2009 kan være påvirket af, at kilden 
til skovarealet, der ligger til grund for beregningen, er Nord-
Larsen mfl. (2010) for 2009-tallet og Johannsen mfl. (2010) for 
de øvrige tal. 

Kilde: Johannsen mfl. (2010), Nord-Larsen mfl. (2010), Dubgaard 
(1998), SKAT og egne beregninger, jf. boks III.8. 

 
 
Data for omfanget af andre naturarealer end skov er meget 
sparsomt. Tal fra Nygaard mfl. (2011) viser dog, at det 
danske areal af lysåben natur12 har været stort set uændret 
fra 1996 til 2010. Et eventuelt fald i naturarealet er dog ikke 
nødvendigvis ensbetydende med et fald i den menneskelige 
velfærd. Hvis den nye anvendelse af arealet giver et tilsva-
rende (eller højere) bidrag til den menneskelige velfærd, vil 
den ægte opsparing være upåvirket (eller steget). Ændringer 
i arealanvendelsen kan således påvirke værdien af arealet. I 
beregningerne ses bort fra kapitalgevinster, og derfor med-
regnes værdiændringer, der opstår som følge af forskydnin-
ger i arealanvendelsen, ikke. 

 
12) Den lysåbne natur tæller naturtyper som hede, overdrev, eng, 

mose og søer. 

Ses bort fra 
arealforskydninger 
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Boks III.8 Metode: Skov 

Opsparingen i skov i pct. af BNP er beregnet ud fra følgende formel: 
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hvor ΔWt er opsparingen i skov i år t, pk er den kommercielle værdi af en hektar 
skov, og pr er den rekreative værdi af en hektar skov. Begge værdier (priser) er i 
2005-niveau. Δkt er ændringen i skovarealet i Danmark i år t målt i hektar. FYt er 
BNP i faste 2005-priser. 
 
Prisen pk tager udgangspunkt i SKAT’s vurderinger af enkeltstående skove i Dan-
mark. Der bliver ikke solgt særligt mange skove i Danmark om året, hvorfor 
salgspriserne ikke kan benyttes som grundlag for en vurdering af det samlede 
skovareal. SKAT skønner værdien af skovene ud fra en lang række kriterier. De 
opgør skovens værdi på baggrund af dens mulige afkast, og skønnet for afkastet 
tager udgangspunkt i træernes sort og alder samt jordens bonitet. Træer står typisk 
mere end 60 år, før de fældes, og alderen er derfor meget afgørende for træets 
værdi. I opgørelsen tager de også højde for skovenes sundhedstilstand, fredninger, 
jagtmuligheder, herlighedsværdi mv.1 SKAT har vurderet omkring to tredjedele af 
det samlede skovareal i Danmark, og gennemsnitsværdien på de vurderede skove 
var 45.384 kr. pr. ha i 2005. Det antages, at denne værdi gælder for al skov i 
Danmark. 
 
Prisen pr bygger på et værdisætningsstudie af Dubgaard (1998). Dubgaard har 
gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor folk er blevet spurgt om, hvor 
meget de vil betale for et årskort, der giver ubegrænset adgang til de danske sko-
ve. Dubgaard finder, at den voksne del af befolkningen i gennemsnit var villige til 
at betale 128 kr. for et årskort til de danske skove i 1993. Det kan omregnes til et 
gennemsnitligt årligt rekreativt afkast af de danske skove på 1.406 kr. pr. ha 
(2005-priser). Den pris antages at gælde i al fremtid, og den tilbagediskonterede 
værdi af dette giver hektarpris på 46.851 kr. Her er benyttet en diskonteringsrate 
på 3 pct. 
 
Ændringen i skovarealet målt i hektar er benævnt Δkt i ovenstående formel. Skov 
& Landskab på Københavns Universitets Biovidenskabelige Fakultet opgør skov-
arealet i Danmark. 
 
1) Her er der tale om ejerens herlighedsværdi, hvilket ikke skal forveksles med den rekreative 

værdi, der indgår i pr. 
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Der er foretaget en række større og mindre naturgenopret-
ningsprojekter, som har øget kvaliteten af de berørte natur-
områder. Et eksempel er genopretningen af Skjern Å, der 
ofte karakteriseres som danmarkshistoriens største og 
dyreste naturgenopretningsprojekt. Værdien af dette projekt 
er skønnet til 346 mio. kr. (2000-priser), jf. Dubgaard mfl. 
(2003).13 Genopretningen af Skjern Å vurderes på denne 
baggrund at have øget den ægte opsparing med 0,3 promille 
af BNP. Principielt skal alle naturgenopretningstiltag med-
regnes til den ægte opsparing, ligesom tiltag, der forværrer 
naturen, også skal medregnes som en nedsparing. 
 
Biodiversitet er mangfoldigheden af dyre- og planteliv, som 
udgør naturen som helhed. Når der f.eks. beregnes en rekre-
ativ værdi af skovene, indeholder denne værdi også indirek-
te den rekreative værdi af dyrene og planterne i skovene. 
Værdien af biodiversiteten må dog forventes overvejende at 
være knyttet til ikke-brugselementer som betydningen for 
økosystemernes stabilitet samt arternes eksistensværdi, 
hvilket ikke afspejles i de rekreative værdier, jf. kapitel II. 
Det er imidlertid forbundet med store vanskeligheder (og 
måske umuligt) at skønne over disse værdier. Det er umid-
delbart ikke muligt at definere mængden af “økosystem”. 
Hvis mængden og udviklingen i denne blev defineret  
korrekt, ville det sandsynligvis også være forbundet med 
store udfordringer at vurdere effekterne af ændringer i 
økosystemet. Problemet kan sammenlignes med klima-
området, hvor det er forbundet med stor usikkerhed at 
skønne over effekterne af klimaændringerne. På klima-
området er der dog den klare fordel, at mængden er define-
ret som koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren. 
 
 
 
 
 
 
13) Tallene stammer fra publikationens tabel 9. I publikationen er 

værdien beregnet på baggrund af forskellige kalkulationer og 
tidshorisonter. Her benyttes resultaterne vedrørende uendelig 
tidshorisont og en kalkulationsrente på 3 pct. Værdien er angivet 
eksklusive etableringsomkostninger, idet de anses for at være en 
del af opsparingen på linje med andre investeringer. 
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III.5 Menneskeskabte formuegoder 
 
Fysisk og finansiel kapital 
 
I en traditionel snæver økonomisk forstand bruges begrebet 
den nationale opsparing som regel om summen af investe-
ringerne i det fysiske kapitalapparat herhjemme og netto-
fordringserhvervelsen over for udlandet. Sidstnævnte er den 
finansielle opsparing, der finder sted i form af danskernes 
(netto-)køb af udenlandske værdipapirer. Trækker man 
herfra afskrivningerne på det hjemlige kapitalapparat, og ser 
man bort fra kapitalgevinster, fås forøgelsen af national-
formuen i snæver forstand. Udviklingen heri i perioden 
1990-2010 beskrives i det følgende.  
 
Den årlige opsparing i fysisk kapital er lig med ændringen i 
kapitalapparatet herhjemme, som igen er lig med årets 
investeringer fratrukket nedslidningen af det eksisterende 
kapitalapparat (afskrivningerne).14 Danmarks Statistik opgør 
både et brutto- og et nettokapitalapparat. Forskellen er, at 
nettokapitalapparatet tager højde for økonomiske værdi-
forringelser. Det udgør derfor mellem 50 og 60 pct. af 
bruttokapitalapparatet. I det følgende tages udgangspunkt i 
nettokapitalapparatet, som giver det bedste udtryk for 
værdien af kapitalapparatet, altså den formue, der er place-
ret i fysisk kapital. Den årlige opsparing opgøres altså som 
ændringen i nettokapitalapparatet fra år til år i faste priser. 
 
Kapitalapparatet udgjorde primo 2010 ca. 5.400 mia. kr. 
eller godt 3 gange BNP. Langt hovedparten heraf, nemlig 
godt 80 pct., består af bygninger og anlæg. Private boliger 
udgjorde alene ca. 44 pct. af det samlede kapitalapparat, 
mens erhvervsbygninger stod for knap en fjerdedel og 
anlæg for 13 pct. Maskiner og inventar står for 11 pct. af det 
samlede kapitalapparat, hvoraf langt det meste er compute-
re, hardware mv. Transportmidler udgør ca. 5 pct. af den 
samlede værdi, mens grupperingerne købt og egenudviklet 
software, stambesætninger, efterforskningsboringer samt 

 
14) Hertil kommer nationalregnskabsbegrebet “Andre mængdeæn-

dringer”, som bl.a. dækker over virkningen af usædvanlige uven-
tede hændelser, som påvirker kapitalapparatet. 

National opsparing 
i snæver forstand 
er investeringer 
herhjemme og køb 
af værdipapirer i 
udlandet 

Nettokapital-
apparatet er det 
mest relevante 
kapitalbegreb her 

Bygninger udgør 
fire femtedele af 
kapitalapparatet 
herhjemme 



 

 351

III.5 Menneskeskabte formuegoder

originalværker (inden for underholdning, kultur og kunst) 
tilsammen udgør ca. 2 pct. af det samlede fysiske kapital-
apparat. Værdien af det samlede jordareal herhjemme 
indgår ikke i kapitalapparatet. 
 
Opsparingen i kapitalapparatet herhjemme i forhold til BNP 
fremgår af figur III.19. Det ses, at der er store årlige  
udsving, hvilket ikke mindst skyldes konjunkturudsvingene 
i økonomien. (Brutto-)investeringerne udgør den mest 
konjunkturfølsomme andel af BNP. Der er imidlertid ikke 
nogen trendmæssig udvikling over perioden. Afskrivninger-
ne som andel af BNP er ganske vist vokset trendmæssigt i 
perioden, bl.a. fordi IT-udstyr, der har en kort levetid, udgør 
en stigende andel af kapitalapparatet; men bruttoinvesterin-
gerne er steget omtrent lige så meget. I 1990-99 udgjorde 
stigningen i kapitalapparatet i gennemsnit 3,3 pct. af BNP, 
og i 2000-09 var stigningen 3,4 pct.  
 
 
Figur III.19 Ændringer i fysisk kapital 
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Anm.: Ændringer i fysisk kapital udgør bidraget til den ægte opsparing. 
De er i al væsentlighed lig med bruttoinvesteringer fratrukket 
afskrivninger. Afskrivninger inkluderer økonomisk nedslidning. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
Stigningen i kapitalapparatet i den betragtede periode har 
været en anelse mindre end væksten i BNP. Mens kapital-
apparatet i 1990 udgjorde knap 3½ gange BNP, var det 
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tilsvarende forhold 3,1 i 2010. Faldet i kapitalapparatet 
relativt til BNP skyldes fald i boligbeholdning og offentligt 
kapitalapparat.  
 
Danmarks finansielle nettoopsparing er lig med nettofor-
dringserhvervelsen over for udlandet, der som nævnt svarer 
til den opsparing, der finder sted i form af danskernes køb af 
udenlandske værdipapirer fratrukket udenlandske køb af 
danske værdipapirer. Der er her et beregningsmæssigt 
problem, da nettofordringserhvervelsen kun opgøres i 
løbende priser, mens beregningen af den ægte opsparing 
som tidligere nævnt sker i faste priser. For at omregne årets 
nettofordringserhvervelse til faste priser er det her valgt at 
anvende BNP-deflatoren. Den finansielle opsparing som 
andel af BNP, som vises i figur III.20, har dermed samme 
deflator i tæller og nævner. 
 
 
Figur III.20  Opsparing i finansiel kapital 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregnnger. 
 
 
I modsætning til fysisk kapital er der en positiv trend i den 
finansielle opsparing som andel af BNP. I gennemsnit over 
hele perioden udgjorde den godt 2 pct. af BNP, men fordelt 
med 1,3 pct. årligt i 1990-99 og 2,9 pct. årligt i 2000-09. 
Den samlede danske nettoopsparing i traditionel forstand 
kan beregnes som summen af de nettoinvesteringer, der 
finder sted i Danmark, og vores nettofordringserhvervelse 
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på udlandet. De udtrykker henholdsvis den del af opsparin-
gen, der placeres i danske aktiver, og den del, der placeres i 
udenlandske aktiver. Den stigende årlige nettofordrings-
erhvervelse er altså et udtryk for, at den danske netto-
opsparing er steget mærkbart i perioden.  
 
Der har været gennemført flere større reformer de sidste 25 
år, der har haft til formål at forøge den private opsparing. 
Skattereformerne i 1987, 1993, 1998 og 2009 har således 
alle reduceret rentefradraget, som reelt virker som et subsi-
dium til gældsætning. Ligeledes må den store stigning i 
arbejdsmarkedspensionsordningerne i sig selv formodes at 
have medført større opsparing i den private sektor. Alligevel 
er den private sektors gennemsnitlige årlige nettoopsparing 
faldet med ca. 2 pct. af BNP fra perioden 1990-99 til perio-
den 2000-09. Til gengæld er den offentlige sektors netto-
opsparingskvote steget med godt 4 pct. af BNP i samme 
tidsrum. Det er dermed forbedringen af de offentlige finan-
ser set over hele perioden, der trækker udviklingen i den 
samlede opsparing. 
 
Humankapital 
 
Den menneskelige ressource er en vigtig faktor for et lands 
velstand og velfærd. Humankapital kan betragtes som den 
produktive formåen, der ligger i de menneskelige ressour-
cer, ligesom den fysiske kapital afspejler maskiner og 
bygningers produktive formåen. Økonomisk forskning 
peger i retning af, at humankapitalen er vigtigere end den 
fysiske kapital for et lands velstand. 
 
Humankapitalen omfatter alle de evner, et lands indbyggere 
besidder – både medfødte og tillærte. Evnerne kan både 
bruges til at øge produktiviteten i samfundet og til at øge 
glæden af fritiden. Det gælder f.eks. evnen til at læse. 
Humankapitalen kan derfor betragtes på to forskellige 
måder, enten som den samlede værdi af menneskers tid, 
inklusive deres fritid, eller kun som værdien af deres  
produktive formåen. Dette afsnit tilstræber at behandle 
værdien af den produktive formåen, men det kan i praksis 
være svært at skelne de to begreber fra hinanden.  
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En vigtig forudsætning for udviklingen i menneskers  
produktive formåen er uddannelse. Danskerne er i gennem-
snit blevet mere veluddannede i perioden 1990 til 2010, og 
befolkningens gennemsnitlige uddannelseslængde er steget 
fra 11,2 år i 1990 til 12,0 år i 2010, jf. figur III.21. Flere 
unge tager en længerevarende uddannelse. I 1990 var 12 
pct. af de 18-25-årige i gang med en videregående uddan-
nelse, og i 2010 var dette tal steget til 22 pct. Andelen af 
unge på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse er 
også steget i perioden, omend kun svagt. Udviklingen 
betyder, at knapt så højtuddannede ældre, der træder ud af 
arbejdsstyrken, bliver erstattet af yngre med længere uddan-
nelse. 
 
 
Figur III.21 Gennemsnitlig uddannelseslængde 
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Anm.: Den gennemsnitlige uddannelseslængde for befolkningen i den 
arbejdsdygtige alder (16-66 år). 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

 
 
Værdien af humankapitalen kan umiddelbart beregnes på to 
måder. Dels ud fra de omkostninger, der skal til for at skabe 
den, dels med udgangspunkt i det afkast i form af løn  
mv., humankapitalen skaber. Omkostningsmetoden tager 
udgangspunkt i, at en persons humankapital er skabt af 
ressourcer investeret i personens opvækst og uddannelse. 
Det omfatter omkostninger til oplæring og uddannelse, 
herunder tabt arbejdsfortjeneste ved at uddanne sig frem for 
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at være i beskæftigelse. Nogle opfatter udgifter til mad og 
sundhedsydelser som investeringer i humankapital, mens 
andre opfatter disse som forbrugsgoder, der ikke skal be-
tragtes som investeringer. I de beregninger, der præsenteres 
i dette afsnit, tages der kun udgangspunkt i de omkostnin-
ger, der er direkte knyttet til uddannelse.  
 
Indkomstmetoden tager udgangspunkt i, at lønninger mv. er 
det afkast, humankapitalen skaber. Dette leder frem til, at en 
persons humankapital kan opgøres som den tilbagediskonte-
rede værdi af indkomsten i hele personens levetid. Menne-
sker tillærer sig løbende nye produktive evner, enten som en 
løbende del af deres arbejde eller ved at opbygge evner i 
deres fritid, som gør dem mere produktive. Omkostningerne 
ved denne type humankapitalopbygning er nærmest umulige 
at identificere, og de indgår derfor ikke i omkostnings-
beregningen. 
 
Humankapital - omkostningsmetoden 
 
I dette underafsnit beskrives humankapitalen opgjort med 
udgangspunkt i omkostningerne ved at skabe den. Omkost-
ningerne omfatter de offentlige udgifter til undervisning og 
den tabte arbejdsfortjeneste i forbindelse med uddannelse. 
Der forekommer også undervisning uden for den offentlige 
sektor, som øger humankapitalen. Ligeledes forekommer 
der undervisning og oplæring internt på arbejdspladserne, 
og folk får generelt flere kundskaber med erfaring. Der er 
ikke tilstrækkeligt med data, der kan belyse denne type 
undervisning, og værdien af disse elementer indgår derfor 
ikke i denne opgørelse af humankapitalen. 
 
Udviklingen i humankapitalen fra år til år beregnes som 
tilvæksten i form af de omkostninger, der skal til for at 
danne humankapitalen, fratrukket det tab, der forekommer, 
når personer dør, eller den viden, de har tilegnet sig, bliver 
forældet. Det løbende tab af humankapital kan teknisk 
betragtes som afskrivninger.  

… eller indkomster 
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I beregningerne afskrives humankapitalinvesteringerne 
lineært over 67 år,15 hvilket svarer til den forventede rest-
levetid for en 16-årig. Der er beregnet afskrivninger for 
investeringerne foretaget i hvert eneste år siden 1923, jf. 
eksempelvis profilen for humankapitalinvesteringer på 1 
mia. kr. foretaget i henholdsvis 1940, 1950 og 1960 i figur 
III.22. 
 
 
Figur III.22 Afskrivningsprofil 
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Anm.: Figuren viser værdien efter afskrivninger af en investering på 1 
mia. kr. foretaget i henholdsvis 1940, 1950 og 1960. Afskrivnin-
gerne er lineære over 67 år. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Det stigende uddannelsesniveau er kommet af øget investe-
ring i undervisning. I perioden 1990 til 2010 er de årlige 
offentlige udgifter til undervisning steget knap 50 mia. kr. 
svarende til en stigning på 2,5 pct. i gennemsnit om året, jf. 
figur III.23. De nuværende erhvervsaktives humankapital 
afhænger imidlertid ikke bare af de seneste 20 års uddannel-
sesindsats, men af uddannelsesomfanget i op til 65 år tilba-

 
15) Lineære afskrivninger over 67 år giver en gennemsnitlig årlig 

geometrisk afskrivningsrate på 7 pct. Beregningerne går tilbage 
til 1923, idet den valgte metode tilsiger, at en humankapitalinve-
stering foretaget i 1923 påvirker niveauet for humankapitalen i 
hele perioden indtil 1990. 
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ge. De offentlige udgifter til undervisning har været stigen-
de siden 1971. Der findes ikke umiddelbart tilgængelige 
data for de offentlige udgifter til undervisning før 1971. Til 
brug for beregningerne er der skønnet over de offentlige 
udgifter til undervisning i denne periode. Fra 1945 til 1971 
skønnes udviklingen i undervisningsudgifterne at følge 
udviklingen i antallet af dimittender fra de almene gymnasi-
er, og før 1945 antages udgifterne at vokse med 1 pct. om 
året, svarende til udviklingen i antallet af dimittender fra 
1945 til 1955. 
 
 
Figur III.23 Offentlige udgifter til undervisning 
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Anm.: Før 1971 er udgifterne skønnet at følge antallet af dimittender fra 
de almene gymnasier. Før 1945 antages udgifterne at vokse med 
1 pct. om året, svarende til udviklingen i antallet af dimittender 
fra 1945 til 1955. Den lodrette streg angiver overgangen fra skøn 
til faktiske tal. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
Bruttoinvesteringerne i humankapital antages som beskrevet 
at være omkostningerne forbundet med at skabe den. I 
denne beregning medregnes udgifterne til undervisning og 
tabt arbejdsfortjeneste for de personer, som er under uddan-
nelse. De årlige undervisningsudgifter er steget fra skøns-
mæssigt at udgøre 7 mia. kr. i 1925 til at udgøre 125 mia. 
kr. i 2010 (2005-priser), hvilket fremgår af figur III.23 
ovenfor. Værdien af tabt arbejdsfortjeneste er beregnet med 
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udgangspunkt i antallet af personer over 16 år i uddannelse 
(folkeskole, ungdomsuddannelse og videregående uddan-
nelse) og årslønnen for en ufaglært. Der eksisterer data for 
antallet af personer under uddannelse i årene 1991 til 2010. 
Til de videre beregninger er der behov for et skøn for antal-
let af personer under uddannelse længere tilbage i tiden, 
ligesom for de offentlige uddannelsesudgifter. Antallet af 
personer under uddannelse er derfor tilbageskrevet med de 
offentlige udgifter til undervisning. Den tabte arbejdsfortje-
neste for personer under uddannelse antages at være lig med 
den gennemsnitlige årsløn for en privatansat kun med 
grundskoleuddannelse. I basisåret 2005 var denne årsløn 
310.000 kr. før skat.16 Med disse antagelser vurderes det, at 
omkostningerne forbundet med at skabe humankapitalen er 
steget fra 10 mia. kr. i 1925 til knap 300 mia. kr. i 2010, jf. 
figur III.24. Den tabte arbejdsfortjeneste udgør mere end 
halvdelen af omkostningerne. 
 
 
Figur III.24 Omkostninger ved uddannelse 

 

201020001990198019701960195019401930

300

250

200

150

100

50

0

Mia. 2005-kr.

Tabt arbejdsfortjeneste
I alt

 
 

Anm.: De samlede omkostninger er summen af tabt arbejdsfortjeneste 
og offentlige udgifter til undervisning. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
 
16) Her benyttes årslønnen før skat, idet vi betragter de samfunds-

økonomiske omkostninger og ikke de privatøkonomiske omkost-
ninger. 
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Bruttoinvesteringerne i hvert enkelt år fra figur III.24 af-
skrives som nævnt lineært over 67 år. Bruttoinvesteringerne 
i et enkelt år giver således et bidrag til den samlede human-
kapital i investeringsåret og de efterfølgende 65 år. Opgjort 
ved denne metode udgjorde humankapitalen 270 pct. af 
BNP i 1990, og humankapitalen er steget til 380 pct. af 
BNP i 2010. Den årlige nettoopsparing i humankapital har 
dermed udgjort omkring 10 pct. af BNP i perioden, jf. figur 
III.25.  
 
 
Figur III.25 Humankapitalopsparing, omkostningsmetode 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
Ovenstående beregninger er baseret på uddannelsesomkost-
ningerne i det formelle uddannelsessystem, dvs. de offentli-
ge udgifter til undervisning og den tabte arbejdsfortjeneste i 
forbindelse med deltagelse i offentligt finansieret undervis-
ning. En undersøgelse af O’Mahony (2011) viser, at der 
bruges betydelige ressourcer på uddannelse og træning uden 
for det regulære uddannelsessystem i de fleste europæiske 
lande, og Danmark er et af de lande, der bruger relativt flest 
ressourcer. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer, 
hvor respondenterne bl.a. er blevet spurgt om, i hvilket 
omfang de har deltaget i kurser og seminarer. Med ud-
gangspunkt i spørgeskemasvarene er det beregnet, at de 
danske investeringer i opkvalificering uden for det regulære 
uddannelsessystem udgjorde 4,2 pct. af BNP i gennemsnit 
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om året i perioden 2003 til 2007. Dette tal indeholder både 
faktiske udgifter til kursusholdere, og omkostninger i form 
af tabt arbejdsfortjeneste. Tallet er dog før afskrivninger. 
Afskrivningerne på kurser mv. er sandsynligvis højere end 
på regulær uddannelse, bl.a. fordi kurserne kan være målret-
tet den aktuelle arbejdsfunktion. Da uddannelse og opkvali-
ficering uden for det offentlige uddannelsessystem ikke er 
medtaget i beregningerne, må det præsenterede resultat 
betegnes som et underkantsskøn for den faktiske udvikling i 
humankapitalen. 
 
Humankapital – indkomstmetoden 
 
I dette underafsnit præsenteres en alternativ opgørelse af 
humankapitalen. Opgørelsen tager udgangspunkt i det 
afkast, uddannelse skaber i form af øget lønindkomst mv. 
Metoden er beskrevet i Arrow mfl. (2010). Metoden tager 
udgangspunkt i et humankapitalindeks, der er baseret på 
befolkningens uddannelseslængde og et skøn over afkastet 
af uddannelse. Desuden benyttes en pris på humankapital 
baseret på den tilbagediskonterede værdi af forventede 
fremtidige lønindkomster. 
 
Beregningen bygger på en antagelse om, at hvert enkelt 
yderligere uddannelsesår medfører et ekstra afkast i form af 
højere indkomst. Arrow mfl. (2010) benytter en afkastrate 
på uddannelse på 8,5 pct. pr. års uddannelse, hvilket er 
baseret på et survey af Psacharopoulos og Patrinos (2002), 
der omfatter en lang række lande. Studier på danske data 
viser dog et noget lavere afkast af uddannelse. Christensen 
og Westergård-Nielsen (2001) kommer f.eks. frem til et 
afkast på 4,3 pct. for uddannelse ud over grundskolen. 
Asplund mfl. (1996) kom frem til nogenlunde samme 
resultat (4,5 pct.). I nærværende beregninger benyttes et 
skøn for afkastet på et yderligere uddannelsesår på 4,3 pct. 
Det antages med andre ord, at humankapitalen alt andet lige 
stiger med 4,3 pct., hvis den gennemsnitlige uddannelses-
længde stiger med et år. 
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Opgjort ved indkomstmetoden udgjorde den årlige netto-
opsparing i humankapital i gennemsnit 6½ pct. af BNP i 
perioden, jf. figur III.26. Gennemsnittet dækker dog over en 
faldende tendens frem mod år 2000 og en stigende tendens 
derefter. I denne beregning er udviklingen i humankapitalen 
styret af to faktorer: Den gennemsnitlige uddannelses-
længde og væksten i den voksne del af befolkningen. Den 
gennemsnitlige uddannelseslængde har været forholdsvis 
konstant stigende i perioden og har derfor givet et nogen-
lunde stabilt positivt bidrag til opsparingen. Tilvæksten i 
den voksne del af befolkningen har derimod været mere 
ujævn. Den er faldet frem mod år 2000, hvorefter den har 
været stigende. 
 
 
Figur III.26 Humankapitalopsparing, indkomstmetode 
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Anm.: Uddannelsesvækst viser stigningstakten i den gennemsnitlige 
uddannelseslængde. Befolkningsvækst viser stigningstakten i 
antallet af personer over 16 år. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 

 
 
Selvom nettoopsparingen i humankapital har været positiv, 
har humankapitalen udvist en faldende tendens i forhold til 
BNP opgjort med indkomstmetoden, jf. figur III.27.  
Humankapitalen er således faldet fra at udgøre 15½ gange 
BNP i 1990 til at udgøre 12½ gange BNP i 2010. Udviklin-
gen skyldes, at BNP vokser hurtigere end humankapitalen, 
hvilket i sidste ende skyldes, at der er andre kilder til  
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stigende BNP-vækst end uddannelses- og befolkningsvækst. 
Denne tendens til faldende humankapital i forhold til BNP 
ses også i andre studier, der opgør humankapitalen med 
udgangspunkt i lønindkomster, jf. eksempelvis et studie på 
amerikanske data af Christian (2010). 
 
 
Figur III.27 Humankapital 
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Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
 
 
Humankapital – opsamling 
 
Ovenfor er der præsenteret to beregninger, der belyser 
udviklingen i humankapitalen i perioden 1990 til 2010. 
Omkostningsmetoden giver en gennemsnitlig årlig opspa-
ring i humankapitalen på 10 pct. af BNP, mens indkomst-
metoden giver en gennemsnitlig opsparing på 6½ pct. af 
BNP. 
 
Omkostningsmetoden tog udgangspunkt i omkostningerne, 
der skaber humankapitalen. Resultatet af denne metode er 
dermed især afhængigt af, hvor høje udgifterne til uddan-
nelse er. Resultatet afhænger også af, hvor mange der er 
under uddannelse, da alternativomkostningerne, der indgår i 
beregningen, tager udgangspunkt i disse tal. Indkomstmeto-
den tog udgangspunkt i resultatet af uddannelsesindsatsen, 
dvs. den gennemsnitlige uddannelseslængde. Resultatet af 
denne metode afhænger af udviklingen i befolkningen og 
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væksten i den gennemsnitlige uddannelseslængde. Begge 
metoder må opfattes som underkantskøn, idet de hverken 
inddrager udviklingen i kurser, oplæring på arbejdspladsen 
eller den kompetenceudvikling, der automatisk foregår i 
forbindelse med arbejdet eller i fritiden. Da begge metoder 
er underkantskøn, vurderes det rimeligt at benytte omkost-
ningsmetoden, som er det største af underkantskønnene. 
Omkostningsmetoden har i øvrigt den fordel, at den følger 
samme beregningsprincip som gængse beregninger af 
nettoinvesteringerne i det fysiske kapitalapparat. De bereg-
nes også fra omkostningssiden som bruttoinvesteringerne 
fratrukket skønnede afskrivninger. Metodesammenfaldet 
betyder, at de to serier bliver mere sammenlignelige. 
 
Videnskapital 
 
Økonomer har traditionelt set betragtet fysisk kapital og 
humankapital som de to vigtigste produktionsfaktorer, men i 
mange år er der også forsket i, hvordan viden øger produk-
tion og velstand. Viden kan betragtes som en produktions-
faktor på linje med fysisk kapital og humankapital. Viden 
har dog den særlige egenskab, at den kan bruges af flere på 
samme tid. En virksomheds brug af en god ide forhindrer 
principielt ikke en anden virksomhed i at bruge samme ide, 
hvorimod maskiner (fysisk kapital) og medarbejdere  
(humankapital) kun kan bruges et sted ad gangen. 
 
Videns egenskab som offentligt gode, der kan afkodes og 
bruges af flere samtidig, gør det alt andet lige mindre attrak-
tivt for virksomheder at investere i forskning og udvikling 
eller andre aktiviteter, der øger vidensniveauet. Nye produk-
ter og ideer kan blive kopieret af konkurrenterne, hvilket 
reducerer værdien af den enkelte virksomheds investering i 
ny viden. Derfor beskyttes viden i et vist omfang med 
intellektuelle ejendomsrettigheder og patenter. Det er nød-
vendigt for at øge de private investeringer i ny viden, men 
omkostningen er, at ny viden spredes langsommere. Nogle 
ideer kan ikke effektivt beskyttes af patenter mv., hvilket er 
en af grundene til, at der også er behov for offentlig forsk-
ning på eksempelvis de højere læreanstalter. Her produceres 
grundforskning, som kan have stor betydning for resten af 
samfundet. Offentlig forskning er som udgangspunkt ikke 
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produceret ud fra et profitmotiv, hvorfor det umiddelbare 
afkast kan være mindre end ved privat finansieret forskning 
og udvikling, men den offentlige forskning er normalt 
tilgængelig for alle, og den spredes derfor hurtigere end 
privat forskning. 
 
Der skelnes mellem videnskapital og humankapital.  
Humankapital er viden, der er bundet til en person, og det 
kræver personens tilstedeværelse at udnytte denne viden. 
Eksempelvis er aerodynamik videnskapital, der er frit 
tilgængeligt for alle, mens en ingeniørs viden om aerody-
namik er humankapital, der kræver hans tilstedeværelse 
eksempelvis i forbindelse med designet af en ny flytype. 
 
I helt traditionelle makroøkonomiske modeller antages det, 
at der eksisterer to produktionsfaktorer, fysisk kapital og 
humankapital/arbejdskraft. Alle andre produktive input i 
produktionsprocessen opsamles i parameteren totalfaktor-
produktiviteten (TFP). Mere avancerede modeller indarbej-
der videnskapitalen som en produktionsfaktor. Disse model-
ler indeholder også en parameter, der beskriver øvrige 
produktive input – den kaldes også totalfaktorproduktivite-
ten, selvom den beskriver et snævrere begreb end totalfak-
torproduktiviteten i de traditionelle modeller. Totalfaktor-
produktiviteten kan bl.a. være et udtryk for den sociale 
kapital i form af effektiviteten i retssystemet og graden af 
tillid mellem mennesker. Den kan samtidig beskrive klima-
ets betydning for landbrugsproduktionen. I dette afsnit 
betragtes udviklingen i videnskapitalen, og derfor ikke 
udviklingen i totalfaktorproduktiviteten. 
 
Som følge af videns særlige karakter vil der generelt gælde, 
at private investeringer i forskning og udvikling giver et 
større samfundsøkonomisk afkast end andre typer af inve-
steringer. Investeringerne bør i teorien gennemsnitligt give 
virksomheder et risikojusteret afkast svarende til markeds-
afkastet. Desuden kan der være et yderligere afkast, idet 
andre virksomheder også kan få gavn af investeringen, 
f.eks. når et patent udløber. I den økonomiske litteratur 
findes meget divergerende bud på, hvor stort afkastet af 
investeringer i forskning og udvikling er. I et omfattende 
litteratursurvey af Hall mfl. (2010) findes skøn for afkastet 
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helt ned til 0 pct. og op til langt over 100 pct. Dette illustre-
rer, at det er forbundet med betydelige vanskeligheder at 
finde det samfundsøkonomiske afkast af investeringer i 
forskning og udvikling.  
 
Udgifterne til forskning i Danmark er blevet mere end 
firdoblet siden 1981, jf. figur III.28. Udgifterne til forskning 
og udvikling betragtes som investeringer i videnskapital, og 
bruttoinvesteringerne i videnskapital er således steget 
kraftigt i perioden. Viden afskrives dog også løbende, fordi 
nye ideer kommer til, hvilket betyder, at gamle ideer bliver 
mindre relevante eller måske helt værdiløse. Eksempelvis 
har forbrændingsmotoren gjort dampmaskinen irrelevant for 
den moderne produktionsproces. Ifølge Hall mfl. (2010) 
benyttes normalt en afskrivningsrate på forskning og udvik-
ling på 15 pct. i den økonomiske litteratur – et skøn, som er 
i overensstemmelse med en række studier på området. 
 
 
Figur III.28 Udgifter til forskning og udvikling 
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Anm.: Tallene dækker både private og offentlige udgifter til forskning 
og udvikling i Danmark. 

Kilde: Eurostat. 

 
 
Det skønnes, at den danskproducerede videnskapital ud-
gjorde 41½ mia. kr. i 1981 (2005-priser). Skønnet tager 
udgangspunkt i, at udgifterne til forskning og udvikling var 
9½ mia. kr. i 1981. Skønnet bygger endvidere på den forud-
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satte afskrivningsrate på 15 pct., og en antagelse om, at 
udgifterne til forskning og udvikling er steget med 7½ pct. 
om året i årene før 1981, svarende til væksten i udgifterne i 
perioden 1981 til 1988.17 Herefter er videnskapitalen for 
resten af perioden beregnet ud fra bruttoinvesteringerne i 
figur III.28 og afskrivningsraten på 15 pct. Bruttoinveste-
ringerne har været større end afskrivningerne i perioden 
1990 til 2009, og derfor er den danskproducerede videns-
kapital steget, jf. figur III.29. 
 
 
Figur III.29 Dansk produceret videnskapital 
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Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
I Danmark har vi adgang til mere viden end den, vi selv 
producerer. Forskningsresultater fra udenlandske forsk-
ningsinstitutioner er som oftest frit tilgængelige. Vi har også 
adgang til privat produceret viden, som eksempelvis ikke er 
beskyttet af patentrettigheder. Der er derfor et spillover af 
udenlandsk produceret viden til Danmark. Med udgangs-
punkt i den ovenfor beskrevne metode er der beregnet en 
udenlandsk videnskapital. Der forefindes kun data for 
udgifterne til forskning og udvikling for et relativt begræn-
set antal lande. I beregningen af den udenlandske videns-
 
17) Værdien af den danskproducerede videnskapital i 1981 er således 

opgjort med udgangspunkt i følgende udtryk: Initialværdi = ud-
gifter i basisår/(afskrivningsrate + vækstrate). 
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kapital benyttes derfor kun data for 36 lande, men datasættet 
omfatter blandt andet USA, Japan og Kina, som er landene 
med de største vidensinvesteringer. Ligesom for den dansk 
producerede videnskapital benyttes en afskrivningsrate på 
15 pct. Da udlandet er meget større end Danmark, er den 
udenlandske videnskapital naturligvis meget større end den 
danske. Den udenlandske videnskapital er steget fra at 
udgøre knap 2.300 pct. af dansk BNP i 1990 til at udgøre 
knap 3.300 pct. i 2009, jf. figur III.30. 
 
 
Figur III.30 Udenlandsk videnskapital 
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Anm.: Figuren viser udenlandsk videnskapital i pct. af dansk BNP. 
Kilde: OECD og egne beregninger. 

 
 
Det er ikke al den udenlandske viden, der er relevant for 
Danmark. Nye produktionsprocesser og varer vil være mere 
relevante for nogle lande end for andre. Eksempelvis er 
airconditionanlæg mere relevante for lande med et varmt 
klima end for lande med et koldt klima. Der er foretaget en 
række undersøgelser af de såkaldte spillovereffekter mellem 
lande. Resultaterne viser, at det producerende land får mere 
ud af en investering i forskning og udvikling, end omverde-
nen gør. Et studie af Coe og Helpmann (1995) af 22 indu-
strialiserede lande viser eksempelvis, at spilloveret udgør 
ca. 25 pct. af afkastet i det investerende land. Dette resultat 
indebærer, at de andre 21 lande i studiet tilsammen fik 25 
pct. af det afkast, der tilfaldt det investerende land. Et andet 
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studie af Nadiri og Kim (1996) af de daværende G7-lande 
viste en spillovereffekt på 50 til 75 pct. Et studie af Bjørner 
og Mackenhauer (2011) viser spillovereffekter på 14-16 pct. 
internt i Danmark mellem danske virksomheder. Dette tal 
kan ikke direkte sammenlignes med ovenstående spill-
overeffekter, men det bekræfter, at der kan være betydelige 
spillovereffekter.  
 
Baseret på bl.a. de to førstnævnte studier tager de følgende 
beregninger udgangspunkt i globale spillovereffekter fra 
videnskapital på 50 pct. Denne antagelse indebærer, at hvis 
et land udvikler en ide, der øger landets BNP med 10 mia. 
dollar, så vil BNP i omverdenen øges med 5 mia. dollar. 
Som et lille land modtager Danmark kun en lille andel af 
disse spillovereffekter. Dansk BNP udgør omkring ½ pct. af 
BNP i de lande, der indgår i opgørelsen af den udenlandske 
videnskapital. Med udgangspunkt i spillovereffekten på 50 
pct. og Danmarks BNP-andel skønnes det, at Danmark 
udnytter omkring ¼ pct. af den viden, der produceres i 
udlandet. I regneeksemplet svarer det til, at dansk BNP 
stiger med 25 mio. dollar, når et land skaber en ide, der øger 
landets eget BNP med 10 mia. dollar. Med udgangspunkt i 
disse forudsætninger skønnes det, at udlandet har bidraget 
til at øge den danske videnskapital med gennemsnitligt 0,2 
pct. om året i perioden 1990 til 2010, jf. figur III.31. Figu-
ren viser to alternative beregninger for det udenlandske 
bidrag. Hvis spillovereffekten eksempelvis fordobles til 100 
pct., fordobles bidraget til 0,4 pct. af BNP. 
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Figur III.31 Videnskapital-spillover 
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Anm.: Kurven “Skøn” angiver tilvæksten i den danske videnskapital 
som følge af udenlandske investeringer i videnskapital. Skønnet 
er beregnet med udgangspunkt i globale spillovereffekter på 50 
pct. Overkantskønnet er beregnet med udgangspunkt i globale 
spillovereffekter på 100 pct., og underkantskønnet er beregnet 
med udgangspunkt i spillovereffekter på 25 pct. 

Kilde: OECD og egne beregninger. 

 
 
Den samlede udvikling i videnskapitalen består af bidrag fra 
danske investeringer og spillover fra udlandet. Bruttoinve-
steringerne i den danskproducerede videnskapital har i 
gennemsnit udgjort 0,6 pct. om året i perioden 1990 til 
2010. Sammenlagt med det udenlandske spillover har 
tilvæksten i den danske videnskapital udgjort i gennemsnit 
0,8 pct. om året, jf. figur III.32. Tilvæksten i den danske 
videnskapital skyldes således hovedsageligt indenlandske 
investeringer i forskning og udvikling. Opsparingen i  
videnskapital har haft en svag tendens til at stige over den 
betragtede periode. Dette kan skyldes, at både de indenland-
ske og udenlandske investeringer i forskning og udvikling 
har været stigende i perioden. 
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Figur III.32 Videnskapitalopsparing 
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Kilde: Eurostat, OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
Nettoopsparingen i videnskapital kan forekomme lav set i 
lyset af, at de danske udgifter til forskning og udvikling har 
udgjort 1,5 til 3 pct. af BNP i perioden. Den store afskriv-
ningsrate betyder imidlertid, at der går meget viden tabt 
hvert år. Betragt eksempelvis 2007, hvor den dansk-
producerede videnskapital udgjorde knap 14 pct. af BNP. 
Med afskrivningsraten på 15 pct. betyder det, at afskrivnin-
gerne udgjorde mere end 2 pct. af BNP det år. For at belyse, 
hvordan den antagede afskrivningsrate påvirker resultatet, 
er videnskapitalopsparingen beregnet med udgangspunkt i 
forskellige afskrivningsrater. Hvis afskrivningsraten er 0 
pct. – svarende til en antagelse om, at viden ikke forældes – 
vil tilvæksten i videnskapitalen udgøre 3,2 pct. om året i 
gennemsnit over perioden, jf. figur III.33. Hvis afskriv-
ningsraten i stedet var 30 pct., ville tilvæksten i videnskapi-
talen udgøre 0,4 pct. i gennemsnit om året, hvilket svarer til 
det halve af det centrale skøn.  
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Figur III.33 Videnskapitalopsparing, 
forskellige afskrivningsrater 
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Anm.: Kurven “Skøn” angiver tilvæksten i den danske videnskapital. 
Skønnet er beregnet med udgangspunkt i en afskrivningsrate på 
15 pct. Overkantskønnet er beregnet med udgangspunkt i en 
afskrivningsrate på 0 pct., og underkantskønnet er beregnet med 
udgangspunkt i en afskrivningsrate på 30 pct. 

Kilde: Eurostat, OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
Social kapital 
 
Begrebet social kapital er svært at definere præcist, men 
betegner typisk en række formelle eller uformelle institutio-
ner, som sætter rammerne for de forskellige økonomiske 
aktørers adfærd. Det er bl.a. normer for, hvilken adfærd der 
anses for passende og almindelig. Graden af tillid til andre 
mennesker nævnes ofte som en indikator for den sociale 
kapital. Lever man i et samfund, hvor man i almindelighed 
kan regne med, at de fleste andre mennesker vil forsøge at 
overholde de aftaler, de indgår, er det et eksempel på positiv 
social kapital. Det gør det mindre omkostningsfuldt at indgå 
forretningsaftaler og kan dermed stimulere den økonomiske 
velstand. En sådan tillid til andre mennesker kan bygge på 
formelle institutioner som bevidsthed om, at man har et 
politi- og retssystem, som effektivt straffer bedrageri. Den 
kan også bygge på uformelle kulturelle vaner, hvor folk 
enten har internaliseret normer om ordholdende adfærd eller 
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afskrækkes af, at de frygter stærke sanktioner fra andre 
medborgere i tilfælde af løftebrud, jf. Dasgupta (2008).  
 
Social kapital kan på mange forskellige måder have en 
gavnlig effekt på andre økonomiske variable som produkti-
vitet og indkomst. Eksempler på udtryk for den sociale 
kapital kan være forekomsten af uformelle omgangsformer 
og netværk, engagement i civilsamfundet som eksempelvis 
frivilligt arbejde, graden af fælles tankegang og samhørig-
hed og andre forhold, som stimulerer til gensidigt samarbej-
de hos indbyggerne i et samfund. Den sociale kapital vurde-
res ofte at være en betydningsfuld faktor for økonomisk 
vækst og den generelle velfærd, men er for diffust et begreb 
til, at den kan opgøres præcist. Endnu vanskeligere vil det 
være at forsøge at værdisætte den.  
 
Det er derfor heller ikke forsøgt at kvantificere betydningen 
af ændringer i den sociale kapital for den ægte opsparing i 
Danmark; men det er muligt at se på udviklingen i enkelte 
indikatorer, som hver på deres måde kan belyse udviklingen 
i kapitalen. Forskningsprogrammet European Values Study 
har med mellemrum stillet befolkningen i en række lande 
forskellige spørgsmål, herunder også om tilliden til andre 
mennesker. For Danmark og Sverige ser andelen af perso-
ner, der generelt stoler på deres omgivelser, ud til at være 
steget mærkbart siden starten af 1980’erne, jf. figur III.34. 
Graden af tillid blandt de adspurgte er generelt højere end 
blandt deltagerne fra Tyskland og Italien. 
 
En indikator for engagement i civilsamfundet er medlem-
skabet af forskellige frivillige organisationer. I den norske 
bæredygtighedsopgørelse nævnes frivilligt arbejde således 
som et vigtigt bidrag til at skabe og vedligeholde fælles-
goder og social kapital. Statistisk Sentralbyrå har beregnet, 
at værdien af arbejdsindsatsen i den frivillige sektor i Norge 
udgjorde 3,6 pct. af BNP i 2008, jf. Brunvoll og Kolshus 
(2011). Deltagerne i European Values Study spørges også 
om deres foreningsmedlemskaber. Der er her generelt dog 
ikke noget klart mønster i nogen udvikling for Danmark fra 
1981 til 2008.  
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Figur III.34 Tillid i fire europæiske lande 
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Anm.: Der er observationer fra fire år: 1981, 1990, 1999/2000 og 2008. 
Figuren viser andelen af personer (ud af ca. 1000 adspurgte), der i 
hvert år har svaret bekræftende på spørgsmålet: “Generally 
speaking, would you say that most people can be trusted?” 

Kilde: European Values Study. 

 
 
Et tredje kendetegn på den sociale kapital kan være opfat-
telsen af, hvor velfungerende den offentlige sektor er. Det 
ses bl.a. ved opfattelsen af mængden af korruption. Organi-
sationen Transparency International udgiver et årligt indeks 
for forskellige lande, hvor de spørger internationale eksper-
ter om deres oplevelse af korruptionsniveauet i de enkelte 
lande. For Danmarks vedkommende blev vi i årene 1998-99 
anset som absolut korruptionsfri, jf. figur III.35. Siden er 
vurderingen faldet, men ligger ikke lavere end i 1995, hvor 
man lavede dette indeks for første gang. Igen er det danske 
niveau stort set på linje med det svenske. I Tyskland, Italien 
og Rusland opfattes korruptionsproblemerne som større. 
 
 

Danmark ikke helt 
korruptionsfri 
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Figur III.35 Korruptionsindeks i fem europæiske lande 
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Anm.: CPI står for Corruption Perceptions Index. Indekset bygger på 
besvarelser fra et internationalt ekspertpanel. Værdien 10 beteg-
ner totalt fravær af korruption. 

Kilde: Transparency International. 

 
 
Sammenfattende kan det siges, at den sociale kapital ud fra 
disse indikatorer i hvert fald ikke lader til at være gået 
tilbage i Danmark. Der bør dog tages nogle væsentlige 
forbehold med hensyn til, hvor sigende og hvor sikre de 
nævnte indikatorer hver især er. 
 
Sundhedskapital 
 
Man kan tænke på ændringer i sundhedskapitalen som en 
økonomisk opgørelse af værdien ved, at befolkningstallet 
ændres, at levetiden ændres, og at livskvaliteten ændres, når 
den gennemsnitlige sundhedstilstand forandres. Historisk er 
den gennemsnitlige levetid steget markant, og de befolk-
ningsfremskrivninger, der anvendes i Danmark, antager, at 
det samme vil være tilfældet fremover. Hvert år sker der 
altså en stigning i sundhedskapitalen i den forstand, at 
befolkningen i det pågældende år tilsammen kan se frem til 
flere fremtidige leveår, end det var tilfældet for befolknin-
gen et år tidligere.  
 
Med udgangspunkt i en befolkningsfremskrivning kan man 
kvantificere mængden af forventede kommende leveår for 
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ringere social 
kapital 
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hele befolkningen og dermed beregne stigningen fra år til 
år. Det er imidlertid vanskeligt at finde en troværdig størrel-
sesorden for værdisætningen af disse ekstra leveår. I  
samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser anvendes ofte 
begrebet VSL (værdien af et statistisk liv). Beregningen af 
VSL kan baseres på en såkaldt omkostningsmetode, hvor 
der foretages en beregning af ulykkesomkostninger, produk-
tionstab mv. som følge af et dødsfald, eller alternativt ved 
betinget værdisætning eller markedsbaserede metoder, hvor 
værdisætningen bygger på individers observerede adfærd – 
f.eks. den lønpræmie, der optræder i risikobetonede job-
funktioner. I Finansministeriet (1999) refereres en række 
udenlandske VSL-beregninger. De omkostningsbaserede 
går fra 0,1 mio. kr. (Portugal) til 7 mio. kr. (Tyskland), og 
de øvrige beregninger fra 9½ mio. kr. (England) til 19,7 
mio. kr. (USA). Selv anbefaler Finansministeriet i denne 
publikation en værdi af et statistisk liv på 6,3 mio. kr. for 
Danmark (alle beløb i 1999-priser). 
 
I det følgende foretages en illustrativ beregning af udviklin-
gen i sundhedskapital i stil med tilgangen i Arrow mfl. 
(2010). For at finde en værdi pr. leveår benyttes samme 
fremgangsmåde som i De Økonomiske Råd (2011b). Der 
tages udgangspunkt i en værdi af et statistisk liv på 13,6 
mio. kr. i 2002-priser. Dette beløb er udregnet i Trafikmini-
steriet (2003) og siden brugt i adskillige danske studier, 
eksempelvis Transportministeriet (2010). Trafikministeriets 
kilde er en workshop organiseret af EU-Kommissionen i 
2000, som igen har brugt tal fra et tidligere meta-studie af 
betalingsvillighedsundersøgelser foretaget af Englands 
Department of Environment, Transport and Regions. Vær-
dien af et statistisk liv kan under visse antagelser omregnes 
til en værdi pr. leveår. Ved brug af fremgangsmåden i 
Willumsen mfl. (2005) og De Økonomiske Råd (2011b) 
giver det en pris pr. leveår på 654.000 kr. (2005-priser). 
Anvendes denne værdi af et statistisk leveår, kan man 
beregne sundhedskapitalen som antallet af samlede forven-
tede leveår for befolkningen i hvert år, og værdien heraf ved 
at prissætte hvert leveår med 654.000 kr. og tilbagediskon-
tere med 3 pct. Opsparingen i sundhedskapital kan herefter 
beregnes som udviklingen i denne formue fra år til år. 
 

Her sættes et leveår 
til 654.000 kr. 
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Figur III.36 Opsparing i sundhedskapital 
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Anm.: Beregningen angiver værdien af ændringen i forventede antal 
leveår for den samlede befolkning. Som følge af store metode-
mæssige problemer indgår opsparing i sundhedskapital ikke i den 
samlede opgørelse af ægte opsparing. 

Kilde: DREAM’s befolkningsfremskrivning, Willumsen mfl. (2005) og 
egne beregninger. 

 
 
I figur III.36 ses resultatet af en sådan beregning. Det ses, at 
værdierne beregnet på denne måde er overordentlig store. I 
gennemsnit udgør den årlige “opsparing i sundhedskapital” 
23½ pct. af BNP. I 1996 overstiger den halvdelen af BNP. 
Det er resultatet af, at såvel befolkningens størrelse som den 
forventede restlevetid for hvert individ stiger mærkbart i 
løbet af perioden.  
 
Som nævnt er beregningsforudsætningerne bag værdisæt-
ningen af et ekstra leveår yderst skrøbelige. Da beregningen 
af den ægte opsparing i sundhedskapital samtidig afhænger 
helt af denne værdisætning, bør den størrelsesmæssige 
ændring i ovenstående beregning ikke tages som et seriøst 
konkret bud på, hvor meget de sundhedsmæssige fremskridt 
i perioden har betydet. Beregningen ovenfor indgår derfor 
ikke i den samlede beregning af ægte opsparing, men skal 
blot tjene til at illustrere, at ændringen i levealder og  
befolkningens størrelse kan have stor betydning for den 
samlede ægte opsparing. Man kan dog argumentere for, at 
en del af denne opsparing under alle omstændigheder er 

Opsparing udgør 
en fjerdedel af BNP 

Sundhedskapital 
medtages ikke i 
endelig beregning 
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medregnet andetsteds, idet stigningen i levealderen bl.a. 
skyldes lægevidenskabelige fremskridt, og disse indgår i 
beregningen af udviklingen i den samlede videnskapital i 
perioden. 
 
 
III.6 Sammenfatning og anbefaling 
 
Ægte opsparing belyser et bredere velfærdsbegreb end de 
relativt snævre opgørelser af national opsparing og national-
formue, som normalt præsenteres i nationaløkonomiske 
beregninger. Såvel udviklingen i det fysiske kapitalapparat 
herhjemme i form af bygninger og maskiner som ændringen 
i vores tilgodehavender over for udlandet, der begge opgø-
res regelmæssigt i Nationalregnskabet, har betydning for 
vores fremtidige forbrugsmuligheder og dermed vores 
velfærd som nation. Disse er imidlertid langtfra de eneste 
reelle kapitalgoder, som påvirker vores fremtid. Ændringer-
ne i naturen omkring os har ligeledes potentielt meget stor 
betydning. Det gælder ændringer i den naturkapital, som 
giver os grundlæggende tjenesteydelser i form af ren luft, 
brugbart drikkevand, gunstige klimatiske forhold, levedyg-
tige økosystemer, rekreative oplevelser osv. Det gælder 
også forbruget af ikke-fornybare naturressourcer som olie 
og gas fra Nordsøen og ændringerne i fornybare ressourcer 
som fiskene i vores farvande og omfanget af vores skove. 
 
Heller ikke indregningen af op- og nedsparingen i miljø- og 
ressourcekapital vil imidlertid dække alle de kapitalændrin-
ger, der er afgørende for vores fremtidige velfærd. Forøgel-
sen af den menneskelige viden i form af færdigheder og 
teknologiske fremskridt (i bred forstand) er en helt afgøren-
de faktor for væksten i materielle forbrugsmuligheder. 
Videns- og humankapitalens udvikling er dermed vigtige 
elementer. Tilsvarende er befolkningens sundhedstilstand, 
blandt andet målt ved den forventede levetid, en vigtig 
parameter for velfærden. Det samme gælder for det mere 
diffuse begreb social kapital, som dækker over en række 
forhold med betydning for vores materielle produktions-
muligheder og generelle velfærd. Det kan eksempelvis være 
graden af tillid, tryghed eller sammenhængskraft i befolk-
ningen. 
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Det er overordentlig vanskeligt at foretage en sikker opgø-
relse af den ægte samfundsmæssige opsparing i denne 
udvidede forstand. Der vil ofte være usikkerhed omkring 
mange størrelsesordner, og de antagelser, der er nødvendige 
at gøre for at komme frem til et bud på et resultat, kan 
oplagt diskuteres. Ofte vil der være alternative måder at 
opgøre opsparingen på, og de vil give forskellige resultater, 
uden at det er muligt entydigt at sige, hvilken fremgangs-
måde der er bedst. Resultaterne i nærværende kapitel skal 
derfor tages med betydelige forbehold. Den gren af økono-
mien, der har beskæftiget sig med disse emner, har dog gjort 
en række metodologiske fremskridt i løbet af de seneste 
årtier. I forhold til tidligere danske opgørelser som f.eks. i 
Det Økonomiske Råd (1998) vurderes det derfor, at der er 
sket metodemæssige forbedringer i den her præsenterede 
opgørelse, som også inddrager flere delområder end tidlige-
re offentliggjorte danske studier af den ægte opsparing.  
 
Resultater fra ægte opsparing 
 
Den samlede ægte opsparing opgjort som summen af de 
elementer, hvis beregning er gennemgået i de foregående 
afsnit, fremgår af figur III.37. Det ses, at den beregnede 
ægte opsparing er positiv i alle årene. I gennemsnit udgør 
den ca. 7½ pct. af BNP. Målt på denne måde lever den ægte 
opsparing i Danmark dermed op til det kriterium for en 
bæredygtig udvikling, der siger, at den ægte opsparing ikke 
må være negativ. Usikkerheden i beregningen er dog så 
stor, at man ikke kan fastslå med sikkerhed, at den samlede 
opsparing faktisk er positiv. Eksempelvis giver nedsparin-
gen i klimakapital i den foretagne beregning et negativt 
bidrag på ca. 6 pct. af BNP om året, men alternative og 
mere ekstreme antagelser, der dog ikke fuldstændig kan 
udelukkes, medfører i stedet en nedsparing på mellem 0 og 
30 pct. af BNP. Ligeledes er der elementer, det ikke har 
været muligt at kvantificere og dermed medtage i beregnin-
gen, men som kan forventes at være relativt store. Det 
gælder udviklingen i biodiversitet, i sundhedskapitalen og i 
den sociale kapital.  
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Figur III.37 Ægte opsparing 
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Anm.: I beregningen indgår ændringer i fysisk kapitalapparat, finansiel 
opsparing, human- og videnskapital, ressourcerne i Nordsøen, 
skov- og fiskebestand, ændringer i klimaforhold og anden 
luftforurening.  

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Tager man udgangspunkt i det centrale skøn for den ægte 
opsparing på gennemsnitligt 7,4 pct. af BNP årligt, er 
fortolkningen, at vores nationalformue i bred forstand er 
stigende. Dette er udtryk for, at mulighederne for fremtidig 
velfærd er forbedrede. Det gælder, selvom der er et betyde-
ligt negativt bidrag fra især forurening, men også fra  
forbruget af den naturkapital, vi ejer i form af olie- og 
gasreserverne i Nordsøen. 
 
Antallet af indbyggere i Danmark er steget ca. 7½ pct. fra 
1990 til 2010. Hvis forbrugsmulighederne i bred forstand 
for hvert enkelt individ skal vokse, skal den ægte opsparing 
ikke blot være positiv, men den samlede formuestigning 
skal være større end befolkningsvæksten, sådan at den 
gennemsnitlige formue pr. hoved også vil stige. Det er i 
praksis umuligt at opgøre niveauet for den ægte formue, da 
det blandt andet vil kræve en værdisætning af den totale 
værdi af naturen. Derfor er det ikke muligt at afgøre, om 
formuen pr. hoved er vokset i perioden, men man kan 
konkludere, at danskerne som befolkning er blevet rigere. 
 

Nationalformuen 
vokser trods 
negativt bidrag fra 
forurening 

Vi ved ikke, om 
velfærden pr. 
hoved er steget 
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Tabel III.5 Ændringer i ægte opsparing over perioden 
 

 Gennemsnit pr. år 
 1990-2009 1990-1999 2000-2009 Forskela) 

 -------------------------------  Pct. af BNP  ------------------------------- 
Fysisk 3,3 3,3 3,4 0,2 
Finansiel 2,1 1,3 2,9 1,6 
Human 10,4 10,4 10,3 -0,1 
Videns 0,8 0,7 0,9 0,2 
Nordsø -1,8 -1,5 -2,2 -0,7 
Klima -5,8 -5,9 -5,7 0,2 
Anden luft -1,5 -1,9 -1,1 0,8 
Grundvand 0,1b)  0,0  
Skov 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fisk 0,0 0,0 0,0 0,0 
I alt 7,4 6,3 8,5 2,1 

 

a) 
b) 

Søjlen angiver forskelle i vækst mellem de to årtier. 
Gennemsnit 1998-2009. 

Anm.: På grund af afrunding summer tallene ikke altid. Udviklingen i grundvandsreserven er først
beregnet fra 1998 og indgår derfor ikke i beregningen af den samlede ægte opsparing. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Tabel III.5 viser, hvilke elementer der har haft afgørende 
betydning for den samlede ægte opsparing i perioden. Den 
helt dominerende faktor er forøgelsen af vores humankapi-
tal, altså de evner og færdigheder, som befolkningen i 
perioden har tilegnet sig i form af uddannelse mv. Bidraget 
fra større humankapital udgør med den anvendte bereg-
ningsmetode (baseret på investeringerne i uddannelse) over 
10 pct. om året, og har været stabilt over den betragtede 
periode. Bidraget er dermed over tre gange så stort som 
bidraget fra stigningen i det fysiske kapitalapparat, og større 
end den samlede ægte opsparing. Eller udtrykt på en anden 
måde: Hvis vi ikke i perioden havde forøget kundskabs-
niveauet i befolkningen, ville vi have haft en udvikling, der 
ville have impliceret lavere velfærd for de fremtidige gene-
rationer, og som dermed ikke ville være bæredygtig (alt 
andet lige). 

Stigningen i 
humankapital helt 
afgørende for den 
ægte opsparing 
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En alternativ opgørelse af humankapitalen baseret på opgø-
relse af indkomststigningerne ved uddannelse kommer frem 
til en noget lavere årlig opsparing på 6½ pct. af BNP i 
gennemsnit. Selv med dette lavere skøn vil den samlede 
ægte opsparing dog være positiv, og humankapitalen vil 
udgøre det største enkeltelement. 
 
Den nedsparing, der finder sted i naturkapital (forstået som 
forbrug af naturressourcer samt klimaskader og anden 
forurening), udgør tilsammen over 9 pct. af BNP i gennem-
snit i perioden. Der finder således en betydelig løbende 
nedslidning af vores naturkapital sted under de anvendte 
beregningsforudsætninger. Det væsentligste bidrag til 
nedslidningen af naturkapitalen, nemlig knap 6 pct. af BNP 
årligt, kommer fra udviklingen i drivhusgasserne og dermed 
fra de forventede fremtidige danske klimaproblemer. Andre 
medtagne luftforureningsproblemer medfører en nedsparing 
på gennemsnitligt 1½ pct. af BNP over hele perioden. Det 
tredje væsentlige negative element i beregningen af den 
ægte opsparing er udtømningen af vores ressourcer i Nord-
søen, som målt i faste priser har mindsket vores naturkapital 
med knap 2 pct. af BNP årligt i perioden. Udviklingen i 
brugbare grundvandsreserver, fiskebestanden og skov-
mængden i Danmark har hver især kun meget beskeden 
betydning for den samlede ægte opsparing, når den måles i 
forhold til BNP. 
 
De poster, som traditionelt bruges som mål for vores natio-
nale formueforøgelse i snæver forstand, nemlig opsparing i 
fysisk og finansiel kapital, udgør tilsammen godt 5 pct. af 
BNP. Hertil kommer, at væksten i mængden af videns-
kapital forstået som mængden af tilgængelig og brugbar 
viden uafhængigt af den legemliggjorte viden, der indgår i 
beregningen af humankapital, giver et bidrag på omkring  
¾ pct. af BNP årligt. Dette tal kan synes overraskende lille 
på baggrund af, at ny viden ofte omtales som den faktor, der 
i sidste ende driver den materielle fremgang. Det bør dog 
erindres, at menneskehedens voksende viden også påvirker 
beregningen af opsparing i humankapital, idet det her  
indgår, at kvaliteten af en times undervisning stiger over tid, 
fordi undervisernes viden stiger.  
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Sammenlignes 1990’erne med 2000’erne, ses det, at den 
ægte opsparing er steget mærkbart. Der er en del variation 
over tid i nogle af komponenterne, men i gennemsnit  
udgjorde opsparingen ca. 6½ pct. af BNP i 1990-99 og 8½ 
pct. i 2000-09. Det svarer til en stigning i den samlede 
opsparing på en tredjedel. Størstedelen af denne stigning 
kan genfindes som en større finansiel opsparing. Ændringen 
over perioden i det brede begreb ægte opsparing er altså tæt 
på at være lig med ændringen i det traditionelle snævrere 
økonomiske opsparingsbegreb, der kun omfatter ændringen 
i fysisk og finansiel kapital. 
 
To andre delkomponenter har også udvist en væsentlig 
ændring i perioden, men med modsatrettede fortegn, og 
størrelsesmæssigt har de omtrent ophævet hinanden. Det 
drejer sig om udtømningen af ressourcerne i Nordsøen, som 
har været højere – og dermed medført en større nedsparing 
– som andel af BNP i det seneste tiår. Omvendt er luft-
forureningen som følge af svovldioxid, kvælstofoxider og 
ammoniak blevet væsentligt mindre som følge af de tiltag, 
der er blevet taget i Danmark og internationalt på dette 
område. Dette har bidraget til en stigning i den ægte opspa-
ring.  
 
Skovarealet er steget i perioden, hvilket har givet et positivt 
bidrag til den ægte opsparing. Samtidig er forureningen af 
grundvandet generelt faldet, formodentlig som følge af de 
forskellige tiltag, der er blevet foretaget for at forbedre 
grundvandskvaliteten. Den formue, som består af fiske-
bestandene i vores farvande, er omvendt faldet i perioden. 
For alle tre naturformuer gælder dog, at ændringerne har 
været så små, at de praktisk taget ikke påvirker den samlede 
ægte opsparing. 
 
Som det fremgår af de enkelte beregninger, skyldes ændrin-
gerne i flere af elementerne i vid udstrækning udenlandske 
forhold. Den ægte opsparing kan således ikke uden videre 
fortolkes som den opsparing, danskerne selv har foretaget i 
perioden. De store forureningsproblemer, som påvirker 
vores velfærd og dermed den ægte opsparing, er for en stor 
dels vedkommende grænseoverskridende. Ændringerne i 
miljøtilstanden i Danmark skyldes derfor først og fremmest 
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ændrede udledninger i landene omkring os. Det gælder 
allermest klimaproblemet, hvor det er den globale udledning 
af drivhusgasser, der i sidste ende påvirker Danmarks 
situation. Danmarks egen udledning af drivhusgasser udgør 
kun ca. 0,2 pct. af den samlede globale udledning og har 
dermed reelt ingen betydning for, hvor hårdt vi vil blive 
ramt af klimaændringer fremover. Også et område som 
opsparing i videnskapital har grænseoverskridende karakter. 
Det indgår således i beregningerne, at omkring en tredjedel 
af virkningen herfra er gevinster, som tilfalder Danmark 
som følge af, at der i udlandet investeres i forskning og 
udvikling af ny viden og teknologi. 
 
At den ægte opsparing er stabilt positiv, betyder – med 
forbehold for den usikkerhed, der ligger i beregningerne, og 
de forhold, det ikke har været muligt at kvantificere – at 
Danmark har levet op til det svage bæredygtighedskriterium 
i perioden. Selvom nogle af delkomponenterne i opspa-
ringsberegningen har været negative, har formuestigningen i 
andre komponenter, først og fremmest humankapitalen, 
været endnu større. Hvis substitutionsmulighederne mellem 
de forskellige kapitalgoder er tilstrækkeligt gode, betyder 
dette, at den samlede velfærd er steget. Man kan imidlertid 
ikke være sikker på, at denne forudsætning er opfyldt, og 
dermed heller ikke, om udviklingen er bæredygtig i stærk 
forstand, jf. diskussionen om kritisk naturkapital. Hvis 
eksempelvis biodiversiteten eller de nuværende klima-
forhold vurderes at have nået en kritisk undergrænse, vil 
yderligere nedgang på disse områder medføre uerstattelige 
tab, som ikke opvejes af, at andre elementer i den ægte 
opsparing er steget. 
 
Selvom en positiv ægte opsparing ifølge den svage bære-
dygtighedsopfattelse betyder, at forbrugsmulighederne i 
bred forstand – eller velfærden – er blevet forbedret, siger 
det ikke i sig selv noget om, hvorvidt opsparingen har været 
tilstrækkelig til at opretholde en vækst i forbrugsmulig-
hederne, som svarer til den historiske udvikling. Det er et 
almindeligt resultat i økonomisk vækstteori, at en konstant 
vækst i forbrugsmulighederne kræver, at formuen/kapital-
apparatet samlet set vokser lige så hurtigt som produktio-
nen. Om det er tilfældet for Danmark, er ikke muligt at 
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afgøre, fordi det ikke er muligt at beregne niveauet for 
kapitalen for en række af delkomponenterne, f.eks. klima-
kapitalen. Man kan dog få en indikation ved at se på nogle 
af delelementerne hver for sig. Humankapitalen er med de 
givne antagelser således vokset hurtigere end BNP i perio-
den. 
 
Langt det vigtigste negative bidrag i beregningerne kommer 
fra den faldende klimakapital, altså akkumulationen af 
drivhusgasser i atmosfæren og de formodede fremtidige 
skader, der følger heraf. Der er meget stor usikkerhed om 
omfanget af skader, både globalt og for Danmarks ved-
kommende, men i beregningen er det centrale skøn, at disse 
problemer reducerer vores samlede formue med knap 6 pct. 
af BNP eller 100 mia. kr. årligt. De mulige skader for 
Danmark er værdisat betydeligt højere end de globale 
omkostninger ved Danmarks egne udledninger af drivhus-
gasser. Det skyldes, at Danmarks andel af de globale udled-
ninger er mindre end vores andel af den samlede globale 
produktion, og at Danmark på linje med det meste af Vest-
europa kan blive ramt relativt hårdt af de mulige klima-
effekter, ikke mindst som følge af kystlinjernes sårbarhed. 
 
Beregningerne peger dermed på, at det er i Danmarks klare 
interesse at arbejde i internationale fora for en ambitiøs 
global klimapolitik. Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at 
reduktioner i Danmarks egne udledninger er relativt irrele-
vante i denne sammenhæng, medmindre de sker som led i 
en internationalt forpligtende ordning. Virkningen på det 
globale klima af en given udledningsreduktion vil være den 
samme, uanset hvor den sker, og omkostningerne ved at 
reducere er lavere i mange andre lande end i Danmark. Man 
vil derfor kunne få størst gavnlig virkning for givne  
omkostninger ved at lave internationale ordninger, som 
sikrer, at der reduceres, hvor det er billigst.  
 
Ud over klimaproblemet trækker også mere regionale 
luftforureningsproblemer ned i den ægte opsparing. Sund-
hedsproblemerne som følge af nedfald af svovldioxid, 
kvælstofoxider og ammoniak i Danmark er opgjort til at 
koste omkring en pct. af BNP i 2010, svarende til 20 mia. 
kr. Denne omkostning har udgjort en faldende BNP-andel i 
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1990’erne, men har været relativt stabil i det seneste tiår. 
Der er dog flere lokale og regionale luftforureningsproble-
mer end de her nævnte, som ikke er medtaget i regne-
stykket. Blandt de vigtigste må her formodes at være udled-
ningen af sundhedsfarlige partikler. 
 
Det tredje væsentlige negative element i opsparingen er 
udtømningen af ressourcerne i Nordsøen. I faste priser har 
den udgjort knap 2 pct. af BNP i gennemsnit over hele 
perioden. Dette er et langt lavere beløb end den stigning i 
såkaldt menneskeskabt kapital (nettoinvesteringerne i 
fysisk, finansiel, human- og videnskapital), der er sket. Den 
grundlæggende betingelse for, at udtømningen af en ikke-
fornybar ressource foregår på en bæredygtig måde, nemlig 
at nedgangen i naturkapitalen kompenseres med en tilsva-
rende stigning i mængden af menneskeskabt kapital (også 
kendt som Hartwicks regel), synes dermed at være opfyldt. 
 
For gas og olies vedkommende er markedsprisen steget 
kraftigt i forhold til andre kapitalgoder i løbet af perioden. 
Faktisk er priserne steget så kraftigt, at værdien af de skøn-
nede tilbageværende ressourcer, som kan hentes op, udgør 
en større andel af BNP i dag end på noget tidligere tids-
punkt, selvom den fysiske mængde af reserven er faldet 
hvert år i hele perioden. I 2010 beregnes nutidsværdien af 
den fremtidige ressourcerente (dvs. værdien af ressourcerne 
fratrukket udvindingsomkostningerne) fra Nordsøen at 
svare til ca. 50 pct. af BNP eller 850 mia. kr. Med oliepris-
stigninger på over 30 pct. i 2011 er værdien steget yderlige-
re siden da. 
 
Samlet set har analysen peget på, at opsparingen i de men-
neskeskabte kapitalgoder mere end opvejer sliddet på miljø 
og natur i perioden. Først og fremmest humankapitalen er 
vigtig her, men også opsparing i videnskapital, maskiner og 
bygninger og finansielle tilgodehavender i udlandet spiller 
en rolle. Hvad udviklingen i miljø- og naturgoder angår, har 
klimaproblemet langt den største kvantificerede virkning på 
den ægte formueudvikling, men også andre former for 
luftforurening og udviklingen i Nordsøen spiller en mærk-
bar rolle. Derimod spiller udviklingen i skovbestanden, 
forureningen af grundvandet og havfiskeriet ikke nogen 
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væsentlig rolle for det overordnede resultat. Det er til gen-
gæld muligt, at nogle af de udeladte faktorer som biodiver-
sitet og udviklingen i sundhedskapitalen kan spille en meget 
væsentlig rolle i det samlede billede. 
 
Analyser af den ægte opsparings størrelse er et af de red-
skaber, der giver mulighed for at lave økonomiske bereg-
ninger af, om vores forbrugsmuligheder i bred forstand 
(inklusive forbruget af miljøgoder og meget andet) ikke er 
faldende, sådan at udviklingen er bæredygtig. Der er mange 
usikkerheder forbundet med opgørelsen heraf, og der er 
stadig behov for løbende at videreudvikle og forfine meto-
derne. Allerede i dag virker beregningerne dog som et 
relevant bidrag, der kan indgå blandt de indikatorer, der 
overvåger udviklingen for bæredygtigheden i Danmark. I 
Norge er der således udarbejdet et officielt indikatorsæt for 
bæredygtig udvikling, og der udarbejdes jævnligt analyser 
af udviklingen i nationalformuen, der bl.a. også inddrager 
udviklingen i fornybare og ikke-fornybare naturressourcer 
samt humankapital. 
 
Skat i Nordsøen 
 
Regeringen har netop iværksat et serviceeftersyn af skatte-
forholdene i Nordsøen. Da der er tale om overordentligt 
store værdier, er det også et vigtigt samfundsøkonomisk 
spørgsmål, om beskatningen er indrettet hensigtsmæssigt, jf. 
afsnit III.4. Overordnet bør beskatningen være indrettet 
sådan, at den fordeler gevinsten rimeligt mellem staten og 
de private selskaber, der står for selve eftersøgningen og 
udvindingen af ressourcerne. Samtidig bør den ikke påvirke 
tilskyndelsen til eftersøgning og udvinding i en uheldig 
retning. 
 
Det er den danske stat, og dermed hele den danske befolk-
ning, der har selve ejendomsretten til værdierne i under-
grunden, mens de private selskaber har til opgave at lokali-
sere ressourcerne og hente dem op til videresalg. Et natur-
ligt udgangspunkt for en fordeling er derfor, at den del af 
ressourcens værdi, der er tilbage, når udvindingsselskaberne 
har fået en rimelig forrentning af deres investeringer, bør 
tilfalde staten. Dette princip er det samme som, at den 
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egentlige ressourcerente som udgangspunkt bør tilfalde 
staten. Man kan sammenligne forholdet med andre områder, 
hvor statslige institutioner køber tjenesteydelser fra private. 
Staten har her også en forpligtelse til at sikre, at den ikke 
betaler unødigt mange penge for de givne ydelser. 
 
Det er i princippet muligt at indrette beskatningen af indtægterne 
fra Nordsøen på en måde, så den ikke forvrider tilskyndelsen til 
at udvinde ressourcerne på en hensigtsmæssig måde. Metoden 
er, at man målrettet forsøger at opgøre og beskatte selve ressour-
cerenten. Selv en meget høj skattesats på ressourcerenten vil 
nemlig ikke afskrække fornuftige investeringer, forudsat at 
selskaberne kan fratrække alle relevante omkostninger for deres 
drift og investeringer, herunder en normalforrentning af deres 
investerede kapital, inden skattegrundlaget beregnes, og at over- 
og underskud behandles symmetrisk. Kulbrinteskatteudvalget, 
som i 2001 analyserede skatteforholdene i Nordsøen, anbefalede 
netop indførelsen af en sådan neutral skat på ressourcerenten i 
Nordsøen.  
 
Den nuværende Nordsø-beskatning afviger fra principperne for 
neutral beskatning. Der er således ikke noget fradrag for forrent-
ningen af den investerede egenkapital i grundlaget for kulbrinte-
skatten. Til gengæld er der et fradrag på 30 pct. for nyinveste-
ringer. Samtidig kan underskud ikke fremføres med renter. 
Disse afvigelser vil skævvride incitamenterne til investeringer. 
Hvis det manglende fradrag for forrentningen af egenkapitalen i 
praksis modsvares af det ekstraordinære investeringsfradrag, kan 
kulbrinteskatten dog ses som en tillempet skat på ressourceren-
ten. Hvorvidt de to afvigelser fra den neutrale beskatning ophæ-
ver hinanden, afhænger af en række forhold, og det er derfor 
svært at afgøre, hvor tæt kulbrinteskatten kommer på en (neu-
tral) skat på ressourcerenten. Det er dermed også svært at sige, 
hvilken betydning afvigelserne har for investeringerne i Nordsø-
en. 
 
Beregninger i rapporten peger på, at Nordsøerhvervet har tjent et 
afkast før skat på ca. 60 pct. af den investerede kapital årligt i 
perioden 2004-10. Baseret på De Økonomiske Råds seneste 
makroøkonomiske fremskrivning forventes dette tal at stige til 
knap 70 pct. frem mod 2020. Forrentningen efter skat har været 
ca. 24 pct. i gennemsnit i 2004-10 og forventes ifølge prognosen 
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også at stige fremover. Det er ca. tre gange så stort som afkastet 
før skat i industrierhvervene og i ikke-finansielle selskaber 
generelt. Den meget store indtjening i Nordsøerhvervet afspej-
ler, at erhvervet på trods af særbeskatningen beholder en væsent-
lig andel af ressourcerenten i tilgift til den gennemsnitlige 
forrentning, som indtjenes i andre erhverv.  
 
Der lader dermed til at være et betydeligt spillerum for højere 
beskatning, hvis man ønsker, at staten skal beholde en større 
andel af ressourcerenten, uden at skatten bliver urealistisk høj. 
Kulbrinteskatteudvalget regnede således i sin tid med en effektiv 
skat på ressourcerenten på 84 pct. I Norge får staten i gennem-
snit under visse beregningsmæssige analyser ca. 85 pct. af 
ressourcerenten i felterne. Under de samme beregningsmæssige 
forudsætninger vil staten i Danmark fremadrettet blot oppebære 
ca. 71 pct. af ressourcerenten i de danske udvindingsprojekter. 
Den statslige andel er således langt lavere end i Norge. 
 
I forbindelse med overvejelserne om et mere hensigtsmæssigt 
skattesystem i Nordsøen spiller den såkaldte kompensations-
klausul i aftalen mellem regeringen og A. P. Møller-Mærsk en 
væsentlig rolle. Ifølge aftalen får selskaberne i Dansk Under-
grunds Consortium (DUC) ret til kompensation, hvis der inden 
aftaleudløbet i 2042 indføres nye skatteregler, der specifikt 
rammer producenter af kulbrinter i den danske del af Nordsøen. 
Aftalen er problematisk, idet den besværliggør fremtidige 
justeringer i skatteforholdene, når ændrede forudsætninger i 
øvrigt måtte gøre det naturligt. Forhold som oliepriser, udvin-
dingsteknologi og generelle samfundsmæssige ændringer kan 
selvsagt ændre sig meget over længere tidsrum. Det er dermed 
naturligt, at regering og Folketing med mellemrum har mulighed 
for at ændre på skatteforholdene, hvis det i øvrigt findes sam-
fundsmæssigt hensigtsmæssigt. Man har da heller ikke tilsva-
rende kompensationsaftaler i andre Nordsølande. 
 
Kompensationsretten gælder dog ikke ubegrænset. Der er 
således i aftalen en øvre grænse for, hvor stor en kompensation 
de pågældende selskaber kan få i tilfælde af en senere specifik 
skatteændring for Nordsøproduktionen. Ligeledes gælder kom-
pensationsbestemmelsen ikke i tilfælde af ændrede beskatnings-
regler, der omfatter en større del af dansk erhvervsliv. Eksem-
pelvis må en indførelse af en generelt højere skattesats for 
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overnormalt kapitalafkast kombineret med et egenkapitalfradrag 
formodes ikke at aktivere kompensationsbestemmelsen, selvom 
udnyttelsen af energireserverne i Nordsøen netop er det klareste 
eksempel herhjemme på eksistensen af en overnormal profit. 
 
Samlet set er der meget, der taler for, at skatteforholdene i 
Nordsøen bør ændres for at give en mere rimelig fordeling af de 
ekstraordinære indtjeningsmuligheder, som udnyttelsen af 
samfundets naturressourcer giver. Der bør således tilfalde staten 
en større andel af ressourcerenten, end det er tilfældet med de 
gældende skatteregler. Samtidig bør det overvejes, om ordnin-
gen kan justeres i retning af at give en mindre forvridende 
beskatning af aktiviteterne i Nordsøen. Kompensationsklausulen 
kan dog tænkes at lægge hindringer i vejen for en sådan ændring 
i skattesystemet. Der bør derfor ske en grundig afklaring af de 
juridiske muligheder for enten at ændre beskatningen inden for 
den eksisterende aftales rammer eller iværksætte en genforhand-
ling, der fører til de nævnte forbedringer. 
 
Selvom forekomsterne af gas og olie i Nordsøen er langt den 
vigtigste kommercielt udnyttede ikke-fornybare ressource 
herhjemme, er der også andre naturressourcer, der indtjener en 
ressourcerente. Det gælder eksempelvis fiskeriet, hvor den 
samlede handelsværdi af de uddelte fiskekvoter er et udtryk for 
ressourcerenten. Disse fiskekvoter er blevet uddelt gratis fra 
statens side. En bortauktionering af kvoterne eller en afgift på de 
eksisterende kvoter vil imidlertid kunne give staten en indtægt, 
som i modsætning til de fleste andre afgifter ikke vil medføre 
forvridninger. Hvis man mener, at den overnormale profit i form 
af ressourcerenten fra havfiskeriet også bør tilfalde hele samfun-
det i stedet for de enkeltpersoner, der oprindelig fik tildelt 
kvoterne eller siden har købt dem, bør staten inddrage ressource-
renten herfra.  
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