
 159 

KAPITEL III     

ÆGTE OPSPARING 

III.1 Indledning 

Vi lever i samfund, hvor de materielle levevilkår generelt 
stiger som følge af den økonomiske vækst; samtidig oplever 
vi en række miljøproblemer, der påvirker befolkningens 
velfærd negativt. Der stilles ofte spørgsmålstegn ved, om 
samfundets velfærd samlet set stiger over tid, når man tager 
udviklingen i miljø og naturressourcer med i betragtning, 
eller om vi er i færd med at underminere grundlaget for 
fremtidens befolkninger. Dette er det centrale spørgsmål, 
når det skal vurderes, om udviklingen er bæredygtig. 
 
At udviklingen skal være bæredygtig, er et almindeligt an-
erkendt ønske, jf. Regeringen (2014). Begrebet ægte opspa-
ring spiller en central rolle i den miljøøkonomiske behand-
ling af spørgsmålet om bæredygtighed. Ægte opsparing kan 
opfattes som en operationalisering af bæredygtighedsbegre-
bet, idet den principielt angiver, om udviklingen er bære-
dygtig. Er opsparingen negativ, er udviklingen nemlig ikke 
bæredygtig. Som det fremgår af kapitlet, er der dog en lang 
række praktiske vanskeligheder ved entydigt at fastlægge 
størrelsen af den ægte opsparing; ikke mindst er det i mange 
tilfælde overordentlig svært at fastsætte, hvad der er en ri-
melig værdisætning af ændringen i de kapitalgoder (inklusi-
ve naturkapital), som bør indgå i beregningen. 
 
Kort fortalt er ægte opsparing en opgørelse af den samlede 
værdi af ændringerne i alle de formuegoder i bred forstand, 
der udgør grundlaget for vores velfærd. Det gælder produ-
cerede kapitalgoder som maskiner og bygninger, finansielle 
tilgodehavender, humankapital, naturkapital og social kapi-
tal. I dette kapitel foretages en opgørelse af den ægte opspa-
ring i Danmark i perioden 1980-2015.  
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Det første forsøg på at opgøre et mål for ægte opsparing 
blev gjort af Pearce og Atkinson (1993), og selve begrebet 
“genuine saving” blev navngivet i Hamilton (1994). Den 
første danske opgørelse af ægte opsparing er Hansen 
(1995). 
 
Der er i de senere år fremkommet en lang række undersøg-
elser af den ægte opsparing i forskellige lande og for for-
skellige perioder.1 Interessen for begrebet kan ses som et 
udtryk for et øget fokus på at supplere traditionelle national-
regnskabsberegninger med andre indikatorer, der giver et 
mere dækkende indtryk af udviklingen i samfundets vel-
færd. Det gælder ikke mindst inddragelsen af udviklingen i 
miljøforhold og naturressourcer. Et eksempel herpå er Stig-
litz-Sen-Fitoussi-kommissionen (iværksat på foranledning 
af den daværende franske præsident Sarkozy), der netop 
havde til formål at se på alternativer til BNP. Kommis-
sionen udpegede ægte opsparing som en vigtig alternativ 
indikator, jf. Stiglitz mfl. (2009).  
  
Den mest omfattende og systematiske undersøgelse af ægte 
opsparing foretages af Verdensbanken. Banken laver regel-
mæssigt en omfattende opgørelse for stort set alle lande i 
verden. Opgørelsen indeholder færre opsparingselementer 
end undersøgelsen i dette kapitel, men er til gengæld forsøgt 
foretaget efter ens principper i alle lande. Elementerne i Ver-
densbankens opgørelse er den nationale opsparing i finansiel 
og fysisk kapital fratrukket nedslidningen af fysisk kapital, 
tillagt et mål for udviklingen i humankapitalen og fratrukket 
en anslået værdi af formindskelsen af landenes mineraler, 
energidepoter og skovarealer samt en formodet værdisætning 
af landenes egne udledninger af CO2 og partikler.2  
 
1) Nylige detaljerede undersøgelser for enkeltlande i stil med opgø-

relsen i nærværende kapitel er bl.a. foretaget af Pezzey mfl. 
(2006) for Skotland, Randall (2008) for Australien, Mota og Mar-
tins (2010) for Portugal, Ferreira og Moro (2011) for Irland, Ar-
row mfl. (2012) for USA, Kina, Indien, Brasilien og Venezuela, 
Lindmark og Acar (2013) for Sverige samt Greasley mfl. (2014) 
for Storbritannien, Tyskland og USA. En nylig oversigt over 
forskningsområdet og diverse enkeltbidrag findes i Hanley mfl. 
(2015).   

2) Verdensbankens anslåede værdi af disse negative bidrag er mar-
kant lavere end den værdi, der anbefales i nærværende kapitel. 
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I Verdensbankens opgørelse ligger den globale ægte op-
sparing typisk på godt 10 pct. af BNI årligt, jf. tabel III.1. 
Den danske ægte opsparing er ifølge Verdensbanken lidt 
højere, nemlig på ca. 14 pct. i gennemsnit i perioden 1990-
2013. Det er lidt højere end den ægte opsparing i Tyskland 
og EU og på linje med Norge, men lavere end Sverige, der 
ifølge Verdensbanken har haft en opsparing på 18 pct. af 
BNP over perioden. For både Danmark og verden som hel-
hed var opsparingen lidt højere i 2014 end gennemsnittet for 
de foregående ca. 25 år.  
 
 

Tabel III.1 Verdensbankens opgørelse af ægte opsparing  

 Gns. 1990-2013 2014 

 -----------  Pct. af BNI  --------- 
Danmark 13,5 14,5 
Norge 12,4 21,0 
Sverige 18,0 18,8 
Tyskland 10,5 13,3 
EU 9,6 8,8 
OECD 9,0 7,8 
USA 6,4 6,5 
Kina 28,8 34,5 
Saudi-Arabien 10,0 20,0a 
Afrika syd for Sahara 1,1 5,5 
Verden 10,4 12,7 
 

a) Tallet er fra 2013. 
Kilde: Verdensbanken. 
 
 
I Norge har Statistisk Sentralbyrå i en årrække officielt op-
gjort en nationalformue, der udover produceret kapital og 
finanskapital også omfatter human- og naturressource-
kapital. Derudover opgør man en række officielle indikato-
rer for bæredygtig udvikling.  
 
I Det Økonomiske Råds formandskab (1998) foretoges en 
kortfattet opgørelse af Danmarks ægte opsparing 1986-96 i 
et kapitel, der bredt behandlede emnet bæredygtighed. I De 
Økonomiske Råds formandskab (2012) blev foretaget en 
mere omfattende beregning for årene 1990-2010, der tog 
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udgangspunkt i nyere metoder og inddrog flere elementer 
end tidligere. Nærværende kapitel kan ses som en opdate-
ring af 2012-beregningerne. Det er omtrent de samme for-
muegoder, der er inddraget i beregningerne, men den under-
søgte tidsperiode er blevet udvidet i begge retninger med i 
alt 15 år. I en række tilfælde er inddraget andre datakilder, 
ligesom de metodiske principper er underkastet en kritisk 
granskning og i nogle tilfælde revideret.  
 
I afsnit III.2 beskrives den teoretiske baggrund for begrebet 
ægte opsparing, de overordnede beregningsprincipper og en 
række overordnede problemstillinger i de konkrete udreg-
ninger. I de følgende afsnit præsenteres og diskuteres de 
foretagne beregninger for den ægte opsparing i Danmark, 
opdelt på miljøgoder (klimaproblemet, anden luftforurening 
og forurening af grundvand), naturressourcer (Nordsøen, 
fisk, jord og skov) og menneskeskabte formuegoder (fysisk, 
vidensmæssig og finansiel opsparing samt ændringer i hu-
man og sundhedskapital). Også biodiversitet og social kapi-
tal – to kapitalgoder, som det ikke har været muligt at kvan-
tificere monetært – berøres. Kapitlet afsluttes med en samlet 
præsentation og diskussion af den danske ægte opsparing i 
årene 1980-2015. 

III.2 Bæredygtighed og ægte opsparing 

I dette afsnit beskrives, hvad der menes med begrebet bære-
dygtighed. Derefter forklares sammenhængen mellem bæ-
redygtighed og mængden af de aktiver, som indgår i natio-
nalformuen. Dernæst beskrives begrebet ægte opsparing 
samt fordele og begrænsninger ved dette mål. Til slut i af-
snittet beskrives en række praktiske og metodiske udfor-
dringer ved at opgøre ægte opsparing. Her beskrives også en 
række metodiske valg, som ligger til grund for de beregnin-
ger af ægte opsparing for Danmark, der præsenteres i resten 
af kapitlet. 
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Bæredygtighed og formue 
 
Som nævnt i indledningen tager begrebet ægte opsparing 
udgangspunkt i spørgsmålet, om udviklingen er bæredygtig. 
Beregningen af ægte opsparing er dermed en måde, hvorpå 
bæredygtighedsbegrebet kan operationaliseres. 
 
Begrebet bæredygtighed blev for alvor kendt på baggrund af 
rapporten fra Brundtland-kommissionen, jf. World Com-
mission on Environment and Development (1987). Bære-
dygtig udvikling defineres i Brundtland-rapporten som et 
forløb, hvor opfyldelsen af nulevende generationers behov 
ikke sker på bekostning af fremtidige generationers mulig-
heder for at opfylde deres behov.3 Ud fra denne definition 
kan et forløb kaldes bæredygtigt, såfremt fremtidige genera-
tioners velfærd er mindst den samme som nulevende gene-
rationers velfærd. Et mål om bæredygtighed har således 
karakter af en målsætning om en bestemt fordeling mellem 
generationer. 
 
Befolkningens velfærd afhænger af en lang række forskel-
lige goder, både forbruget af fremstillede varer og tjeneste-
ydelser og en række andre forhold, herunder natur- og mil-
jøgoder. Produktionen eller forekomsten og dermed for-
bruget af alle disse goder afhænger igen af den kapital, der 
er til rådighed til at frembringe dem. Kapital skal her opfat-
tes i bred forstand som alle formuegoder, menneskelige 
ressourcer og naturkapital (naturressourcer, klimatiske be-
tingelser, biologisk mangfoldighed mv.), der har betydning 
for velfærden. En større mængde af disse aktiver forøger de 
fremtidige forbrugsmuligheder (inklusive “forbruget” af 
ikke-materielle goder), mens færre aktiver formindsker 
dem. Hvis fremtidige generationer skal have de samme 
forbrugsmuligheder som de nuværende, må den samlede 
velfærd, disse aktiver kan frembringe, og dermed deres 
samlede værdi, derfor ikke falde. 
 

 
3) Under dette ligger også en målsætning om, at alle skal have deres 

basale behov opfyldt. 
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Ændringen i beholdningen af aktiver over en given periode 
afspejler opsparingen i samfundet og de udefrakommende 
begivenheder, der påvirker akkumulationen (f.eks. grænse-
overskridende forurening). Hvis nationalformuen i bred 
forstand (værdien af samtlige relevante aktiver) vokser over 
tid, vil de fremtidige forbrugsmuligheder også øges. En 
stigning i vores nationalformue er dermed udtryk for et 
bæredygtigt forløb.  
 
Det er vigtigt at medregne alle aktiver, når det skal vurde-
res, hvorvidt udviklingen er bæredygtig. Hvis mængden af 
hvert enkelt aktiv vokser over tid (eller i hvert fald ikke 
aftager), er det udtryk for, at udviklingen er bæredygtig for 
hvert aktiv. En sådan udvikling betegnes som stærkt bære-
dygtig. Hvis dette krav til udviklingen er opfyldt, kan man 
være sikker på, at fremtidige generationers velfærd ikke 
reduceres i forhold til de nuværende generationer. Et krav 
om stærk bæredygtighed er altså tilstrækkeligt til at sikre, at 
udviklingen er bæredygtig ifølge Brundtland-kommis-
sionens definition.  
 
Hvis der er et enkelt aktiv, hvis beholdning reduceres over 
tid, mens mængden af alle andre aktiver vokser, vil udvik-
lingen ikke være bæredygtig i stærk forstand. Udviklingen 
vil imidlertid fortsat være bæredygtig ifølge Brundtland-
definitionen, hvis velfærdsvirkningen for de fremtidige 
generationer af faldet i det ene aktiv opvejes af velfærds-
virkningen af stigningen i de øvrige aktiver. Et krav om 
stærk bæredygtighed indebærer eksempelvis, at man aldrig 
må bruge ikke-fornybare naturressourcer som f.eks. minera-
ler, olie, gas og kul. Afstår man permanent helt fra at udnyt-
te sådanne ressourcer, reduceres velfærden for såvel nuvæ-
rende som fremtidige generationer, hvilket ikke er en fordel 
for nogen.  
 
Hvis den samlede værdi af aktiverne afspejler deres nytte-
værdi for fremtidige generationer, og denne ikke er aftag-
ende, betegnes udviklingen som bæredygtig i svag forstand. 
Et forløb er altså svagt bæredygtigt, selvom beholdningen af 
nogle aktiver falder, hvis velfærdsforringelsen heraf opvejes 
af velfærdsværdien af en øget beholdning af andre aktiver. 
Dermed indikerer en ikke-faldende nationalformue svag 
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bæredygtighed, hvilket svarer til Brundtland-kommis-
sionens bæredygtighedsdefinition. 
 
Den ægte opsparing for en given periode opgør netop sum-
men af ændringer i beholdningerne af alle aktiver prissat til 
den velfærdsværdi, de har. Dermed måler den ægte op-
sparing ændringen i nationalformuen over perioden, jf. boks 
III.1, hvor opsparingens fortegn indikerer, om udviklingen 
har været bæredygtig. Dette er en fordel, fordi det er nem-
mere at opgøre den ægte opsparing end at opgøre den sam-
lede værdi af nationalformuen. Der kan for eksempel være 
usikkerhed om den samlede mængde af oliereserverne i 
Nordsøen, fordi der kan være uopdagede reserver. Omvendt 
kræver en opgørelse af ægte opsparing alene, at man opgør 
den reduktion i oliereserverne, som olieindvinding har bety-
det over perioden, hvilket er lettere at vurdere. Det kan også 
være vanskeligt at fastsætte priser, der afspejler velfærds-
værdien af den samlede mængde af et aktiv. For vand vil 
markedsprisen således afspejle velfærdsværdien af den sid-
ste enhed af vandressourcen, der forbruges, mens værdien af 
de første enheder formodentlig er væsentligt højere og van-
skelige at vurdere. De ændringer i vandressourcen, der op-
gøres i forbindelse med ægte opsparing, vedrører netop de 
sidst forbrugte enheder, hvis værdi er tæt på markedsværdi-
en og derfor lettere at vurdere. 

Ægte opsparing 
nemmere at 
vurdere end  
den samlede 
nationalformue 



Ægte opsparing. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2017 

 166 

Boks III.1 Nationalformue, bæredygtighed og ægte opsparing 

Nationalformuen i bred forstand kan defineres med udgangspunkt i følgende sam-
fundsvelfærdsfunktion, jf. Arrow mfl. (2012):  

 = ( ) 1(1 + ) 		,					 ≥ 0, 
 

hvor  er den samfundsmæssige diskonteringsrente. Ligningen udtrykker sam-
fundsvelfærden,  på tidspunkt  som den tilbagediskonterede fremtidige strøm 
af nytteniveauer, . Nytten til tidspunkt  er en funktion af forbrugsvektoren . 
Den omfatter alle goder, som mennesker tillægger en positiv eller negativ værdi, 
herunder materielt forbrug, naturoplevelser osv. Forbruget i periode s er betinget 
af det kapitalapparat i bred forstand, der er til rådighed i periode s, . Kapital-
apparatet omfatter i princippet alle typer af kapital, herunder det egentlige fysiske 
kapitalapparat i betydningen bygninger og maskiner samt naturressourcer, viden 
og humankapital mv. Da kapitalapparatet på ethvert tidspunkt betinger kapital-
apparatet på senere tidspunkter, kan samfundsvelfærden på tidspunkt t også ud-
trykkes direkte som en funktion af vektoren af alle aktiver  på tidspunkt t: 

 = ( ). 
 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, hvor samfundsvelfærden ikke falder 
over tid (hvor ≥ ). Betingelsen for, at udviklingen på tidspunkt t er bære-
dygtig, er derfor, at 

 − = , , − , , ≥ 0, 
hvor ,  er beholdningen af aktiv i til tidspunkt t, og d 	/d ,  er velfærdsværdien 
af den marginale enhed af aktiv i til tidspunkt t. Betingelsen betyder, at den sam-
lede velfærdsvirkning af, at mængden af nogle aktiver stiger, skal være mindst 
lige så stor som den samlede velfærdsvirkning af, at mængden af andre aktiver 
falder, hvis udviklingen skal være bæredygtig.  
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Boks III.1 Nationalformue, bæredygtighed og ægte opsparing, fortsat 

Den ægte opsparing mellem tidspunkterne t og t+1 er defineret som den tilsva-
rende opgørelse af velfærdsvirkningen af ændringen i nationalformuens kompo-
nenter mellem de to tidspunkter: ∆ , = , − , , 
hvor  er velfærdsværdien per enhed af den ændring af mængden af det pågæl-
dende aktiv, der sker i tidsperioden mellem tidspunkt t og tidspunkt t+1. På sam-
me måde som ovenfor vil en ikke-negativ ægte opsparing indikere, at udviklingen 
over perioden har været bæredygtig. 

 
 
Af disse grunde benyttes den ægte opsparing som indikator 
for, om udviklingen er bæredygtig. Der er imidlertid fortsat 
betydelige metodiske og praktiske udfordringer ved at op-
gøre den ægte opsparing.  
 
Metodiske udfordringer knyttet til substituerbarhed 
 
En korrekt prissætning af ændringen i de forskellige aktiver 
er afgørende for, at opgørelsen af den ægte opsparing er 
retvisende. Her udgør aktiver, der vanskeligt kan substitu-
eres med andre, en særlig udfordring. Det skyldes, at vel-
færdsværdien af den sidste (marginale) enhed af et sådant 
aktiv kan være stærkt afhængig af den mængde af dette 
aktiv, som er til rådighed.  
 
Et eksempel herpå kunne være, at temperaturstigninger som 
følge af CO2-udledninger over bestemte niveauer kan med-
føre uoprettelige og uoverskuelige skader. For klimakapi-
talen gælder således, at den potentielt kan nærme sig en 
kritisk grænse. I nærheden af en sådan grænse vil der være 
stor usikkerhed om den pris, hvormed ændringer i aktiv-
mængden bør indregnes i den ægte opsparing. 
 
Ofte vil der være usikkerhed om, hvor den kritiske grænse 
er. Her vil brug af forsigtighedsprincippet tilsige, at man bør 
tillægge en høj værdi til reduktioner i det pågældende aktiv. 
Hvis der er vigtige aktiver, hvis beholdning er på vej til at 
blive reduceret ned mod deres kritiske grænse, kan der der-

Dog betydelige 
udfordringer i 
opgørelsen 

Ringe 
substitutions-
muligheder  
en væsentlig 
problemstilling 

Det gælder 
eksempelvis 
drivhusgasser 

Forsigtigheds-
princip ved 
kritiske grænser 



Ægte opsparing. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2017 

 168 

for sættes spørgsmålstegn ved, om en simpel beregning af 
den ægte opsparing er tilstrækkelig til at vurdere bæredyg-
tigheden. Her kan det være relevant i tillæg at kræve en 
ikke-faldende (bæredygtig) udvikling for hver enkelt af 
disse aktiver. 
 
Derfor bør opgørelser af ægte opsparing suppleres med en 
vurdering af, hvorvidt der er nogle typer naturkapital, som 
er væsentligt reduceret, og om der i så fald er risiko for, at 
pågældende naturkapital er på vej ned mod en kritisk grænse.  
 
Øvrige metodiske udfordringer knyttet til priser 
 
I prissætningen af udviklingen i de forskellige kapitalgoder 
anvendes som udgangspunkt markedspriser, når disse find-
es. Dette er på linje med sædvanlige nationalregnskabs-
principper. Markedspriser er en indikator for værdien af 
ændringer i beholdningen af et aktiv (marginalværdien). Det 
er netop marginalværdien, som skal anvendes i forbindelse 
med en opgørelse af ægte opsparing, jf. boks III.1. Mar-
kedspriser repræsenterer ikke nødvendigvis den sande sam-
fundsøkonomiske værdi på grund af afgifter, subsidier og 
markedsfejl, men af praktiske grunde tages udgangspunkt i 
markedspriser. 
 
En række goder, herunder en stor del af naturkapitalen og 
klimaet, er imidlertid ikke prissat på et marked. I disse til-
fælde er det nødvendigt særskilt at vurdere og så vidt muligt 
medtage værdien af de ikke-markedsmæssige afkast. I nogle 
tilfælde kan værdien af ændringer i et naturgode baseres på 
observeret adfærd. Det gælder f.eks. for brugsværdien af 
nye rekreative områder, som kan opgøres ud fra antallet af 
besøgende og de besøgendes rejseomkostninger. Der kan 
dog være stor usikkerhed knyttet til opgørelsen af prisen på 
nogle typer naturkapital. Det gælder bl.a. for udledningen af 
drivhusgasser, hvor de samlede effekter på klimaet og de 
afledte økonomiske konsekvenser er behæftet med stor 
usikkerhed. Som tidligere beskrevet gør det sig især gæld-
ende, hvis et aktiv kommer tæt på en kritisk grænse, hvor 
omkostningen af en yderligere reduktion i beholdningen kan 
være uendelig stor.  
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Værdien af ændringer i mængden af forskellige aktiver bliv-
er i kapitlet af praktiske grunde opgjort i faste priser (2010-
priser). Det skyldes, at det i praksis er meget ressource-
krævende at beregne ændringer i relative priser på alle kapi-
talgoder, vi er afhængige af – ikke blot med hensyn til var-
er, vi er nettoeksportører af som olie og gas fra Nordsøen, 
men også eksempelvis alle mineraler, som vi er nettoimpor-
tører af. Anvendelsen af faste priser er i overensstemmelse 
med den normale fremgangsmåde i litteraturen om ægte 
opsparing, jf. blandt andet Arrow mfl. (2012).  
 
Anvendelsen af faste priser kan imidlertid give en unøjagtig 
sammenvejning af de forskellige kapitalgoder. Hvis prisen 
på et gode stiger i forhold til de øvrige goder, f.eks. fordi 
knapheden på det pågældende gode øges, vil betydningen af 
ændringen i dette kapitalgode blive overvurderet i tiden før 
basisåret og undervurderet i tiden efter. Det omvendte gør 
sig gældende, hvis den relative pris på et kapitalgode falder. 
Dette er ikke mindst vigtigt for et gode som klimaet, der er 
blevet systematisk forringet i den betragtede periode. Miljø-
økonomer regner derfor også med, at den relative skades-
værdi ved udledningen af et ton CO2 stiger systematisk over 
tid – en effekt, der ikke indgår i beregningerne nedenfor. Jo 
dårligere substitutionsmulighederne er mellem forskellige 
kapitalgoder, jo større kan disse relative prisændringer for-
ventes at blive. 
 
Udover værdisætningen af den løbende ændring i hvert 
aktiv vil ændringer i relative priser på aktiverne også gene-
rere kapitalgevinster og -tab. Ejere af aktiver, hvis priser 
stiger relativt til andre goder, vil få en gevinst. Danmark er 
eksempelvis nettoeksportør af olie. En stigende oliepris vil 
forøge værdien af olien, der findes i Nordsøen, hvilket vil 
øge Danmarks samlede nationalformue. For lande, som er 
nettoimportører af olie, vil en stigning i olieprisen til gen-
gæld give et tab i den samlede nationalformue. Tilsvarende 
vil Danmarks fremtidige velfærd blive påvirket af eventuel-
le prisstigninger eller -fald på varer, som vi importerer som 
eksempelvis jern og andre metaller. Disse kapitalgevinster 
og -tab bliver ikke medregnet ved en opgørelse af den ægte 
opsparing i faste priser. 
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Ved fastlæggelse af værdien af nogle aktiver er det nødven-
digt at beregne værdien af aktivet med udgangspunkt i skøn 
for de fremtidige afkast af aktivet. Disse afkast tilbage-
diskonteres med en realrente på 3 pct. Denne rente bruges 
normalt af De Økonomiske Råds formandskab i forbindelse 
med langsigtede beregninger af f.eks. finanspolitisk hold-
barhed og i forbindelse med miljøøkonomiske analyser.  
 
Metodiske udfordringer knyttet til at opgøre mængder  
  
I princippet bør opgørelsen af ægte opsparing medtage æn-
dringer i alle aktiver, som påvirker den menneskelige vel-
færd. Der er imidlertid en række aktiver, der potentielt kan 
være vigtige for vores fremtidige velfærd, men hvor man 
ikke med rimelighed kan kvantificere ændringen i mængden 
af aktivet (eller anslå en pris). Det er eksempelvis ikke fun-
det muligt i forbindelse med dette kapitel at opgøre de fulde 
ændringer i omfanget af biodiversitet, som potentiel har stor 
betydning for velfærden. 
 
De ikke-kvantificerbare aktiver kan være lige så vigtige for 
en bæredygtig samfundsudvikling, som de kvantificerbare 
aktiver. Det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse 
med tolkningen af konkrete opgørelser af ægte opsparing. 
 
Nærværende opgørelse af den ægte opsparing har til formål 
at måle, hvorvidt danskernes forbrugsmuligheder (i bred 
forstand) er steget eller faldet over tid, uanset om årsagerne 
til en ændring skyldes en udvikling i Danmark eller kan 
henføres til den omgivende verden. Danskerne er i høj grad 
selv herre over, om beholdningen af vigtige aktiver som 
fysisk kapital (maskiner og bygninger) og humankapital 
stiger eller falder. Vi bliver dog også påvirket af verden 
omkring os. Det gælder f.eks. ved grænseoverskridende 
forurening (klimaforandringer og luftforurening) og i for-
hold til den globale opbygning af viden, som øger vores 
produktivitet. Disse forhold påvirker også den danske be-
folknings fremtidige velfærd og bør derfor også indregnes i 
den ægte opsparing for Danmark.  
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I kapitlet opgøres den ægte opsparing for årene 1980 til 
2015. I denne periode er befolkningen i Danmark steget fra 
ca. 5,1 til 5,7 mio. indbyggere. Det ville derfor være rele-
vant at betragte udviklingen i den ægte opsparing pr. indi-
vid. Hvis vækstraten i nationalformuen (i bred forstand) er 
lavere end vækstraten i befolkningen, vil de fremtidige ge-
nerationers forbrugsmuligheder pr. individ blive reduceret. I 
kapitlet beregnes dog kun værdien af de ændringer i de 
enkelte formuegoder, der har fundet sted i perioden, men 
ikke niveauet for den samlede formue. Det er næppe muligt 
at beregne et meningsfuldt skøn for den totale værdi af natu-
ren, og dermed er det i praksis umuligt at beregne den sam-
lede formue inklusive naturkapital. Dermed er det heller 
ikke muligt at beregne vækstraten i formuen, og dermed 
heller ikke hvordan formuen pr. capita har udviklet sig i 
perioden. 
 
Ægte opsparing og grønt nationalregnskab 
 
Ægte opsparing er et element, der naturligt indgår i det bre-
dere begreb “grønne nationalregnskaber”. Det betegner et 
system af delregnskaber i tilknytning til det traditionelle 
nationalregnskab, der supplerer dette og giver et mere dæk-
kende billede af såvel den økonomiske som den miljømæs-
sige udvikling, jf. Gravgård (2013). Grønne nationalregn-
skaber indeholder typisk en opgørelse af sammenhængen 
mellem produktion/forbrug og en række miljøeffekter.4 
Grønne nationalregnskaber kan være et godt redskab til at 
lave analyser af samspillet mellem økonomi og miljø. Dan-
marks Statistik har siden 2013 arbejdet med at opstille et 
grønt nationalregnskab. Hvis man på et tidspunkt når frem 
til at have et komplet monetariseret grønt nationalregnskab, 
vil den ægte opsparing naturligt fremgå heraf som pendant-
en til den traditionelt opgjorte nationale opsparing i det 
traditionelle nationalregnskab. 
 

 
4) Danmarks Statistiks grønne nationalregnskaber er beskrevet i 

www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/groent-nationalregnskab. 
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III.3 Miljøgoder 

I dette afsnit vurderes betydningen for den ægte opsparing 
af udviklingen i klimaproblemerne, anden luftforurening og 
tilstanden af grundvandet i Danmark. 
 
Klimakapital 
 
Det vigtigste enkeltstående miljøproblem er sandsynligvis 
klimaforandringerne. Der udledes hvert år på hele kloden 
store mængder drivhusgasser, som akkumuleres i atmosfæ-
ren og medfører globale klimaændringer. Udledningen af 
drivhusgasser i dag påvirker dermed den fremtidige sam-
fundsvelfærd og har potentielt stor betydning for den ægte 
opsparing. Da drivhusproblemet er et globalt forurenings-
problem, er virkningen af et ton udledte drivhusgasser den 
samme, uanset hvor i verden udledningen finder sted. Den 
udledning, der finder sted i Danmark, er derfor af helt mar-
ginal betydning, når den formodede virkning for Danmark 
af drivhuseffekten skal kvantificeres. Det, der betyder no-
get, er den samlede globale udledning af drivhusgasser og 
betydningen heraf for danskernes økonomi og velfærd. 
 
Drivhusgasserne i atmosfæren udgør en beholdning. Udled-
ning af eksempelvis et ton CO2 i dag indebærer derfor ska-
desomkostninger i mange år fremover. Effekten formind-
skes dog gradvis over tid, idet CO2-molekylerne efterhånd-
en absorberes fra atmosfæren pga. forskellige biokemiske 
processer (kulstofkredsløbet). Når udviklingen i den danske 
“klimakapital” skal opgøres, bør man derfor tage udgangs-
punkt i ændringen i koncentrationen af drivhusgasser i at-
mosfæren (udledninger fratrukket “nedslidningen”), prissat 
med en passende vurdering af omkostningen herved for 
vores velfærd. 
 
Den vigtigste drivhusgas er kuldioxid, men derudover ud-
ledes der også andre vigtige drivhusgasser. Blandt de vig-
tigste er metan og lattergas. I Verdensbankens opgørelse 
over udledninger af drivhusgasser stod CO2 for 66 pct. af 
alle de målte drivhusgasser (omregnet til CO2-ækvivalenter) 
i 2012, mens metan stod for 15 pct. og lattergas for 6 pct. 
Derudover findes bl.a. CFC-gasser. Ifølge Verdensbanken 

Indhold i afsnit 

Klimaændringer 
nok det vigtigste 
miljøproblem 

Afhænger af 
koncentrationen 
af drivhusgasser i 
atmosfæren 

CO2, metan og 
lattergas er de 
vigtigste 
drivhusgasser  



III.3 Miljøgoder 
 

 173 

udgjorde de samlede udledninger af drivhusgasser (opgjort i 
CO2-ækvivalenter) godt 33 gigaton i 1980, stigende til godt 
53 gigaton i 2012, jf. figur III.1. Koncentrationen af driv-
husgasser i atmosfæren omregnet til CO2-ækvivalenter vok-
sede fra 385 ppm i 1980 til 485 ppm (andele per million) i 
2015 ifølge USA’s National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration. Det svarer til en gennemsnitlig vækst på godt 
½ pct. årligt i perioden eller en årlig stigning på 22 gigaton.  
 
 

Figur III.1 Koncentration, ændringer heri og udlednin-
ger for drivhusgasser 

 

 
 

Anm.: Ppm står for andele per million (parts per million). Koncentra-
tionsændringerne antager kun 4 diskrete værdier i perioden,
svarende til enten 2, 3, 4 eller 5 ppm. 1 ppm svarer til 7,81 gi-
gaton. I 1988 overstiger den angivne ændring i koncentrationen
de angivne udledninger. Det kan skyldes afrunding, forskellige
opgørelsesmetoder eller ikke-lineariteter i de forskellige driv-
husgassers kredsløb. Verdensbankens opgørelse af udledninger 
går til og med 2012. 

Kilde: Verdensbanken, Global Monitoring Division of the National
Oceanic and Atmospheric Administration og egne beregninger. 

 
 
Mens der er relativt sikre data for koncentrationen af driv-
husgasser, er der meget stor usikkerhed om, hvad en ret-
visende prissætning er. Det gælder både de gennemsnitlige 
globale skader og de specifikt danske skadesvirkninger ved 
en given klimaudvikling. Der findes enkelte studier for mu-
lige effekter i Danmark af ændrede klimaforhold på speci-
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fikke områder som landbrug, jf. f.eks. Olesen (2006), men 
ikke nogen samlet økonomisk kvantificering af de mange 
forhold, der kan tænkes at ændre sig. 
 
For de formodede globale skadesvirkninger er situationen 
en anden. Der findes en omfattende økonomisk litteratur, 
der forsøger at opgøre de globale omkostninger ved driv-
husproblemet. I oversigtsstudiet Tol (2013) henvises således 
til 75 studier med i alt 588 estimater af de marginale om-
kostninger ved CO2-udledninger under forskellige forud-
sætninger. I gennemsnit giver de en omkostning på 268 kr. 
for et ton CO2 i 2010-priser (den såkaldte SCC – social cost 
of carbon). Opgørelserne adskiller sig på mange måder, 
men indregner typisk formodede konsekvenser af klima-
ændringer for landbrugs- og skovbrugsproduktion, vand-
ressourcer, kystområder, energiforbrug, luftkvalitet, betyd-
ningen af ekstreme vejrfænomener som storme samt direkte 
helbredseffekter. En række af disse virkninger kan være 
både positive og negative. Især for ret moderate stigninger i 
temperaturen beregner nogle studier således, at visse områ-
der kan opleve en nettogevinst ved et varmere klima.  
 
Fælles for de fleste af studierne er, at der er en række mu-
lige konsekvenser af klimaændringer, som ikke medtages i 
beregningerne. 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 usandsyn-
lige, men dog ikke helt kan udelukkes, og som kan have 
store konsekvenser, hvis de indtræffer. Samtidig behandler 
de fleste scenarier kun perioden frem til 2100, selvom na-
turvidenskabelige undersøgelser peger på, at klimaeffekt-
erne vil vokse over tid og måske endda accelerere efter 
2100, jf. Tol (2013). Ved ikke at medtage konsekvenser 
efter dette århundrede undervurderes omkostningerne, især 
hvis diskonteringsraten er beskeden.  
 
Der er mange forskellige årsager til de meget forskellige 
skøn, og Tol opdeler derfor studierne i undergrupper efter 
diverse kriterier. En af de vigtige forskelle går på, hvilken 
tidspræferencerate de forskellige studier anvender. Da om-
kostningerne ved at udlede et ton CO2 i eksempelvis 2015 
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indfinder sig mange år ude i fremtiden, er det afgørende, 
hvordan disse omkostninger tilbagediskonteres til udled-
ningsåret. Et af de vigtige elementer i diskonteringsraten er 
tidspræferenceraten, altså hvor meget mindre vægt man 
lægger på fremtidig velfærd i forhold til nutidig velfærd. 
Mange af studierne i Tol (2013) anvender en tidspræferen-
cerate på tre procent, hvilket medfører en relativt høj samlet 
diskonteringsrate, jf. De Økonomiske Råds formandskab 
(2012). Det virker dog i modstrid med en målsætning om 
bæredygtighed at lægge mindre vægt på fremtidige genera-
tioners velfærd, udelukkende fordi disse lever på et senere 
tidspunkt. Derfor tages her udgangspunkt i den delmængde 
af studierne, som anvender en tidspræferencerate på 0.  
 
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. I alt optræder 101 beregninger, der lever op til beg-
ge kriterier. Inden for denne undergruppe er den laveste pris 
tæt ved 0 kr. pr. ton CO2, den højeste over 11.000 kr., og 
gennemsnittet ligger på USD 69 eller 386 kr. pr. ton CO2 
(stadig i 2010-priser). Denne gennemsnitlige pris anvendes 
som udgangspunkt for betydningen af klimaproblemerne i 
beregningen af den ægte opsparing. Det bør imidlertid gen-
tages, at der er en ekstremt stor usikkerhed mht. størrelsen 
af de formodede omkostninger ved drivhusproblemet.  
 
I USA har den amerikanske regering i de seneste år anvendt 
et officielt skøn for den (globale) marginale omkostning ved 
udledning af et ton CO2. Den udarbejdes og opdateres jævn-
ligt af en tværministeriel arbejdsgruppe på baggrund af be-
regninger med tre af de førende klimaøkonomiske modeller 
(såkaldte integrated assessment models eller IAM-modeller: 
DICE, FUND og PAGE). I den senest opdaterede version 
finder de en SCC på USD 31 (2007-priser) for udledninger 
foretaget i 2010, jf. Interagency Working Group (2016). I 
beregningen bag dette tal er anvendt en diskonteringsrate på 
3 pct. I De Økonomiske Råds formandskab (2016) blev 
anvendt data fra denne arbejdsgruppe, der har den fordel, at 
de også beregner bud på SCC i fremtidige år frem til 2050.  
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Der er i de senere år kommet mange nye bud på SCC-
værdier, og ny forskning kan hurtigt ændre billedet af de 
skønnede omkostninger ved klimaproblemet. I den seneste 
version af den anerkendte amerikanske klimamodel DICE 
foretages en relativt kraftig oprevision, jf. Nordhaus (2016). 
Nordhaus’ centrale skøn ændres her fra USD 17 i den tidli-
gere DICE-version (fra 2013) til USD 31 for udledninger 
foretaget i 2015, svarende til en stigning på 83 pct. Nord-
haus rapporterer også, hvad SCC ifølge DICE nu vil være 
under den amerikanske regerings beregningsforudsætninger 
inklusive en diskonteringsrate på 3 pct. Her fås i den nye 
DICE en værdi på USD 87 mod tidligere USD 50 (2020-
udledninger).   
 
I de senere år har adskillige bidrag fokuseret på, om de tra-
ditionelt anvendte klimamodeller i tilstrækkelig grad tager 
højde for risikoen for mere ekstreme klimascenarier med 
katastrofale konsekvenser. En række forskere argumenterer 
for, at klimaproblemerne bør analyseres ved anvendelsen af 
en samfundsvelfærdsfunktion, der udtrykkeligt tager højde 
for, at graden af usikkerhed om et problems størrelse kan 
have meget stor betydning for, hvor meget man rationelt vil 
ønske at gøre for at forebygge problemet. Det kan bl.a. gø-
res med de såkaldte Epstein-Zin-præferencer, jf. bl.a. Barro 
(2015) og diskussionen i De Økonomiske Råds formand-
skab (2015). Anvendelsen af sådanne præferencer kan føre 
til markant højere vurderinger af de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved drivhusgasudledninger, jf. Daniel mfl. 
(2016).  
 
En anden tilgang til SCC foretages af den anerkendte øko-
nom Robert Pindyck i et nyligt studie. Han tager udgangs-
punkt i, at den helt afgørende potentielle klimaomkostning 
er risikoen for en katastrofisk udvikling, defineret som ska-
desvirkninger på over 20 pct. af globalt BNP. Han foretager 
derfor et rundspørge blandt mere end 500 videnskabsfolk og 
eksperter, der har lang erfaring med klimaarbejde, om deres 
vurdering af sådanne risici. Afhængigt af, om man ser bort 
fra outliere (de mest ekstreme svar) eller ej, og om man 
begrænser sig til svar fra eksperter, der udtrykker en høj 
grad af tillid til deres egne svar, kommer Pindyck på bag-
grund heraf frem til forskellige SCC-vurderinger. Med en 
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relativt snæver afgrænsning får han værdier på omkring 
USD 80 og med en bredere afgrænsning værdier i størrel-
sesordenen USD 200, jf. Pindyck (2016).  
 
Der ser således ud til blandt klimaøkonomer at være en vis 
bevægelse i retning af en større vægt på værdien af at redu-
cere risikoen for katastrofale klimascenarier – situationer, 
der nok har en lav sandsynlighed for at indtræffe, men kan 
få meget store velfærdskonsekvenser, hvis de indtræffer, jf. 
Havranek mfl. (2015). Det er i modsætning til de tidligere 
traditionelt anvendte klimamodeller og -beregninger, hvor 
omkostningerne primært beregnes ud fra mere sikre, men 
typisk mindre skadelige forventninger til de økonomiske 
konsekvenser af ændrede klimaforhold. Da den her anvend-
te CO2-pris som nævnt bygger på et litteraturstudie fra 
2013, indregner prisen ikke disse allernyeste vurderinger. 
Selvom prisen er væsentligt højere end den anvendte i De 
Økonomiske Råds formandskab (2012), kan den derfor 
stadig tænkes at udgøre et konservativt skøn for den nuvæ-
rende klimaøkonomiske opfattelse af skadesvirkningerne 
ved udledninger af drivhusgasser. 
 
Anvendes den nævnte pris på 386 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. Det er valgt at antage, at 
Danmarks andel af de samlede globale omkostninger svarer 
til Danmarks andel af globalt BNP. De formodede skades-
virkninger af den globale opvarmning vil ofte være korre-
leret med velstandsniveauet i de enkelte lande; kapital-
apparatet, der kan blive udsat for skader, er således større i 
rige lande, ligesom værdisætningen af et statistisk liv typisk 
vil være højere.5  
 

 
5) 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 såvel denne som 
den tidligere nævnte anvendte CO2-pris (SCC), hvorved man vil 
få samme slutresultat, som hvis der ikke købekraftskorrigeres. 
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Der kan desuden være en række særlige forhold, der bevir-
ker, at et lands andel af de samlede globale skader er enten 
større eller mindre end landets samlede velstandsandel. 
Mængden af kyststrækninger og beliggenheden i forhold til 
klimazoner er således to vigtige forhold. Ciscar mfl. (2011) 
forsøger at dekomponere virkningerne for forskellige EU-
regioner af en generel stigning i temperaturen. De finder, at 
mens de fleste EU-lande vil lide nettovelfærdstab ved de 
undersøgte temperaturstigninger, vil “Nordeuropa” (som her 
ikke omfatter Danmark, men Sverige, Finland og de baltiske 
lande) som den eneste region få en økonomisk nettogevinst 
af de effekter, undersøgelsen medtager. “Nordlige Central-
europa” (Tyskland, Polen, Belgien og Holland) vil opleve 
nettotab, men i mindre omfang end de sydeuropæiske EU-
lande. En nylig rapport fra Det Europæiske Miljøagentur 
konkluderer ligeledes, at omkostningerne for Europa gene-
relt vil være højest i de sydeuropæiske lande, jf. Det Euro-
pæiske Miljøagentur (2017). Rapporten påpeger dog også, 
at der er stor usikkerhed i disse regionale vurderinger, og at 
de bygger på en ret begrænset delmængde af de omkost-
ninger på mange forskellige områder, der kan blive resultat-
et af klimaforandringerne.  
 
Mens der findes en række regionale beregninger af, hvordan 
forskellige dele af verden og Europa kan tænkes at blive 
ramt af en given temperaturstigning, eksisterer der så vidt 
vides ikke nogen samlet økonomisk opgørelse på lande-
niveau for Danmark. Mens nogle undersøgelser tyder på, at 
eksempelvis den danske landbrugsproduktion kan opleve et 
forøget udbytte ved en moderat temperaturstigning, trækker 
Danmarks meget kystnære territorium modsat i retning af 
relativt høje klimaomkostninger. Da disse forhold er over-
ordentlig vanskelige at kvantificere, er der ikke foretaget 
nogen korrektion herfor. 
 
Med de anførte antagelser udgør nedsparingen i Danmarks 
klimakapital i 1980-2015 i gennemsnit 3,2 pct. af BNP år-
ligt, jf. boks III.2 og figur III.2. Det ses, at omkostningerne 
ved udledningerne udviser en faldende tendens over tid. Det 
skyldes, at Danmarks BNP er steget, samtidig med at der er 
anvendt en fast pris på omkostningen ved udledningerne i 
alle årene. 
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Boks III.2 Metode: Klima 

Nedsparingen i klimakapital i pct. af BNP er beregnet på følgende måde: 

 ∆ = , ∙ ∙ 	∆ , 
 

hvor ∆Wt er formindskelsen af værdien af klimakapitalen i år t, ,  er Danmarks 
andel af de samlede globale omkostninger, p er omkostningen ved en forøgelse af 
atmosfærens indhold af et ton CO2 (SCC) i 2010, og ∆kt er ændringen i koncen-
trationen af drivhusgasser i atmosfæren i år t, målt i gigaton CO2-ækvivalenter. 
FYt er BNP i 2010-priser. 

 

Den danske andel af de samlede globale omkostninger antages at være lig med 
Danmarks andel af globalt BNP i det pågældende år, beregnet ud fra tal fra Ver-
densbanken og opgjort ved almindelige valutakurser. 

 

Omkostningen ved at udlede et ton CO2 (SCC) i 2010 antages at være USD 68,7 
eller DKK 386. Det er gennemsnittet af værdien i de 101 scenarier i oversigtsar-
tiklen af Tol (2013), som dels er fagfællebedømt og dels har en tidspræferencerate 
på 0.  

 

Ved opgørelsen af ændringen i den årlige koncentration af drivhusgasser i atmos-
færen omregnet til CO2-ækvivalenter anvendes data fra den amerikanske Global 
Monitoring Division of the National Oceanic and Atmospheric Administration, en 
videnskabelig institution under det amerikanske handelsministerium.  
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Figur III.2 Opsparing i klimakapital 
 

 

Anm.: I beregningen antages, at den reale CO2-pris på 386 kr. i 2010-
priser er konstant i alle år. 

Kilde: Global Monitoring Division of the National Oceanic and At-
mospheric Administration og egne beregninger. 

 
 
Beregningen tager dermed ikke hensyn til, at omkostningen 
normalt forventes at være stigende over tid. En stor del af 
skadesomkostningerne kan forventes at stige realt over tid i 
takt med de generelle velstandsstigninger i økonomien. 
Eksempelvis er værdisætningen af et statistisk liv klart kor-
releret med indkomstniveauet. Samtidig vil de marginale 
skadesomkostninger generelt være stigende, når klima-
problemet vokser i takt med, at koncentrationen af drivhus-
gasser stiger.  
 
Ofte vurderes det, at omkostningen ved at udlede et ton CO2 
stiger i omegnen af 2-3 pct. årligt ud over den almindelige 
inflation. I den meget anvendte økonomiske klimamodel 
DICE udviser velfærdsomkostningerne således en real pris-
stigning på CO2 på 3 pct. årligt, jf. Nordhaus (2014). Antag-
es en sådan real prisstigning over tid, fås i stedet udvikling-
en i figur III.3. Her er omkostningerne målt som andel af 
BNP lavere i perioden indtil 2010 og højere i perioden efter 
2010. I gennemsnit over hele perioden er nedsparingen i 
klimakapital nu lidt mindre, nemlig 2,2 pct. 
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Figur III.3 Opsparing i klimakapital med real 
prisstigning 

 

 

Anm.: I beregningen er det antaget, at den reale omkostning ved at
udlede et ton CO2 stiger med 3 pct. årligt. 

Kilde: Global Monitoring Division of the National Oceanic and At-
mospheric Administration og egne beregninger. 

 
 
I forhold til beregningen af nedsparingen i klimakapital i De 
Økonomiske Råds formandskab (2012) er der foretaget flere 
ændringer. Beregningerne tager nu udgangspunkt i en noget 
højere global CO2-omkostning på 386 kr. pr. ton (i 2010-
priser) end den tidligere beregning, der anvendte 253 kr. pr. 
ton (i 2005-priser). Forskellen skyldes, at der nu foreligger 
et nyere sammenlignende studie af Tol, der resulterer i en 
højere gennemsnitlig pris. En hovedårsag hertil er, at Tol 
anvender en højere prisstigning i omregningen af CO2-
omkostninger end den anvendte i den tidligere undersøg-
else. Et væsentligt forhold, der trækker i modsat retning, er, 
at der i nærværende beregning i modsætning til den tidligere 
foretages et fradrag som følge af, at der også sker en løb-
ende absorbering af drivhusgasser fra atmosfæren. Endelig 
antages i nærværende beregning modsat den tidligere, at 
klimaskaderne for Danmark er proportionale med den dan-
ske andel af globalt BNP, hvilket også trækker i retning af, 
at klimaet får mindre betydning for den samlede ægte op-
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sparing.6 Samlet set medfører det en noget lavere værdi for 
klimanedsparingen – godt 3 pct. af BNP årligt i stedet for 
knap 6 pct., som var vurderingen i den tidligere opgørelse. 
 
Selvom den samlede omkostning for Danmarks ægte op-
sparing nu vurderes at være lavere end sidst, er det vigtigt at 
være opmærksom på, at den nye beregning bygger på en 
noget højere vurdering af den reale globale omkostning ved 
ekstra udledning af CO2 og andre drivhusgasser (SCC). 
Udover den kendsgerning, at den marginale omkostning 
stiger hvert år som følge af, at nye udledninger kommer 
oveni en allerede ret høj koncentration i atmosfæren, er der 
en tendens til, at nye klimaøkonomiske forskningsbidrag i 
de seneste år har højere skadesvurderinger end tidligere 
undersøgelser. Det betyder, at nationale og internationale 
beregninger, der bygger på ældre priser, kan give et forkert 
billede af den nuværende klimaøkonomiske state-of-the-art. 
Det gælder også for beregningen i dette kapitel, der bygger 
på en litteraturoversigt fra 2013. Verdensbankens bereg-
ninger af klimaskader, der er omtalt i afsnit III.1, anvender 
priser fra Fankhauser (1994) på ca. USD 7 i 2005-priser, jf. 
Verdensbanken (2011 og 2017) – et estimat, som Verdens-
banken ganske vist også selv betegner som “konservativt”. I 
Verdensbankens beregninger har udledningen af klimagas-
ser derfor nærmest ingen nævneværdige konsekvenser for 
de enkelte landes ægte opsparing.  
 
Anden luftforurening 
 
Luftforurening påvirker menneskers helbred negativt og gør 
skade på natur og bygninger. Luftforureningen stammer 
primært fra menneskelige aktiviteter såsom landbrug, trans-
port, energiproduktion og boligopvarmning, men naturen er 
også en kilde til luftforurening, eksempelvis gennem salt-

 
6) I De Økonomiske Råds formandskab (2012) blev der anvendt en 

korrektionsfaktor på 1,56 ved omregningen fra globale til danske 
klimaomkostninger. Denne faktor stammer fra den regionale kli-
mamodel RICE, der giver et bud på klimaskaderne i Vesteuropa, 
jf. Arrow mfl. (2012). Som nævnt er det denne gang vurderet, at 
usikkerheden ved at vurdere de formodede fremtidige klima-
skader for Danmark relativt til resten af verden er for store til, at 
det er fundet rimeligt at anvende en særlig faktor. 
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partikler fra havet og skovbrande, jf. Brandt mfl. (2016a). 
Da skaderne på natur og bygninger er svære at opgøre, und-
ersøges i den talmæssige opgørelse her kun helbredseffekter 
af luftforurening.7 
 
Luftforurening har betydelige negative effekter på hel-
bredet. Det skyldes primært øget dødelighed som følge af 
langtidseksponering for partikler samt korttidseksponering 
for ozon, jf. Brandt mfl. (2016b).  
 
Koncentrationerne af forskellige typer luftforurening i 
Danmark afhænger ikke kun af udledninger fra danske akti-
viteter, men i høj grad også af luftforurening fra udenland-
ske kilder. På samme måde forringer danske kilder til luft-
forurening også luftkvaliteten i landene omkring os. I 2013 
blev de samlede helbredsomkostninger af luftforurenings-
koncentrationer i Danmark opgjort til ca. 39 mia. kr., jf. De 
Økonomiske Råds formandskab (2016). Heraf skyldes 32 
mia. kr. luftforurening fra udlandet, mens danske aktiviteter 
skønnes at bidrage til en helbredsomkostning på 31 mia. kr. 
i udlandet, jf. figur III.4. 
 
Helbredsomkostningerne af luftforurening er beregnet af 
DCE, Aarhus Universitet. Beregningerne er lavet i EVA-
modelsystemet (Economic Valuation of Air Pollution). 
Denne model er baseret på den såkaldte “impact-pathway”-
metode. Denne metode estimerer de helbredsrelaterede eks-
terne omkostninger af luftforurening i en række beregnings-
led. Først beregnes koncentrationer af luftforurening på 
baggrund af udledninger af forskellige stoffer. Herfra esti-
meres helbredseffekter af koncentrationerne på baggrund af 
såkaldte eksponering-respons-funktioner baseret på epi-
demiologiske studier. Endelig værdisættes helbredsomkost-
ningen på baggrund af bl.a. en værdi af statistisk liv og le-
veår.8 I opgørelsen af de afledte helbredsomkostninger ind-
går primære partikler, de sekundært dannede partikler sul-

 
7) Omkostningerne forårsaget af luftforurening i form af nedslid-

ning af bygninger vil i princippet være medtaget i beregningen af 
fysisk kapital, der netop omfatter værdien af bygningsmassen. 

8) En nærmere gennemgang af modellen findes i Brandt mfl. 
(2016a). 
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fat, nitrat og ammonium samt gasserne svovldioxid, kulmo-
noxid og ozon.  
 
 

Figur III.4 Helbredsrelaterede omkostninger ved luft-
forurening til og fra Danmark 

 

 

Anm.: Beregningen bygger på udenlandske udledninger fra 2008 og
danske udledninger i 2013. Værdierne er opgjort i 2013-priser. 

Kilde: De Økonomiske Råds formandskab (2016). 
 
 
Koncentrationerne af forurenende stoffer i luften er generelt 
reduceret i perioden 1980-2015. Faldet har betydet, at antal-
let af dødsfald, der kan tilskrives danskernes eksponering 
for luftforurening, er faldet i perioden. Det dækker over en 
klar tilbagegang i antallet af dødsfald, primært blandt ældre 
mennesker, som følge af en reduktion i udledningen af luft-
forurening i Danmark og det øvrige Europa. Omvendt har 
antallet af dødsfald som følge af korttidseksponering af 
ozon været svagt stigende i perioden på trods af en streng 
regulering i EU siden 1990. Stigningen skyldes en øget 
global udledning af de gasser, der bidrager til ozondannel-
sen, jf. Brandt mfl. (2016b). Faldet i antallet af dødsfald 
som følge af luftforurening svarer til, at helbredsomkostnin-
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gen som følge af luftforurening er faldet fra ca. 80 mia. kr. i 
1980 til 44 mia. kr. i 2015, jf. figur III.5.9  
 
 

Figur III.5 Eksterne helbredsomkostninger af luftforure-
ning i Danmark 

 

 

Anm.: Helbredsomkostningen er estimeret i EVA-modellen under 
antagelse af en højere værdi af statistisk liv end anvendt i
Brandt mfl. (2016b). Udsvingene mellem de enkelte år skyldes
primært forskelle i vejret. 

Kilde: Ekstraberegning af Brandt mfl. (2016b). 
 
 
Værdisætningen af helbredsomkostningerne af luftforu-
rening er ligesom for mange andre aktiver behæftet med 
stor usikkerhed. Det gælder for beregningen af de præcise 
effekter på sundhedstilstanden af luftforurening (de såkaldte 
eksponering-respons-funktioner), ligesom den økonomiske 
værdisætning af leveår også er usikker.  
 
Det fremgår af ovenstående beregning, at de undersøgte 
typer af luftforurening især tidligere har givet anledning til 

 
9) Helbredsomkostningerne præsenteret her er en ekstraberegning 

med en højere værdi af statistisk liv end i resultaterne fremsat i 
Brandt mfl. (2016b). I beregningen her anvendes en værdi af sta-
tistisk liv på 29 mio. kr. og en heraf afledt værdi af et tabt leveår 
på ca. 800.000 kr. (2010-priser), jf. De Økonomiske Råds for-
mandskab (2016). 
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meget betydelige helbredsomkostninger i Danmark. Det er 
imidlertid ikke helt oplagt, hvordan disse omkostninger skal 
indregnes i den ægte opsparing. Som forklaret i afsnit III.2 
forsøger den ægte opsparing at indregne værdien af æn-
dringen i de beholdninger, der er relevante for vores frem-
tidige velfærd. Modsat klimaproblemet, hvor selve de ud-
ledte drivhusgasser akkumuleres i atmosfæren og dermed 
udgør en mangeårig beholdning, har de luftforurenende 
stoffer behandlet her en kort overlevelsestid i luften, typisk 
på langt mindre end et år. Hvert års udledninger resulterer 
dermed ikke i nogen egentlig fremtidig beholdning af “luft-
forureningskapital” i atmosfæren, som gør luften mere 
usund at indånde i fremtidige år. 
 
Derimod akkumuleres partikler mv. i kroppen hos de per-
soner, der indånder dem, og kan forårsage skader i form af 
sygdom og dødsfald mange år efter udledningen. I den for-
stand skader årets udledninger “sundhedskapitalen” i form 
af befolkningens forventede fremtidige levealder. En given 
dosis udledt luftforurening vil isoleret set reducere værdien 
af sundhedskapitalen, fordi den formindsker befolkningens 
levetid. Omkostningerne illustreret i figur III.5 kan ud fra 
denne betragtning direkte opgøres som luftforureningens 
(negative) bidrag til den ægte opsparing. Som andel af BNP 
udgjorde det en nedsparing på godt 7 pct. i 1980 faldende til 
godt 2 pct. i 2015, jf. figur III.6. Luftkvaliteten er forbedret i 
perioden, og det negative bidrag fra luftforurening er derfor 
reduceret meget betydeligt siden 1980. I gennemsnit over 
hele perioden har bidraget beregnet på denne måde udgjort 
en nedsparing på 4 pct. af BNP.  
 
Dette resultat er noget højere end bidraget på -1,5 pct. af 
BNP pr. år i perioden 1990-2010 fundet i De Økonomiske 
Råds formandskab (2012). Det skyldes for det første en 
højere anvendt værdi af statistisk liv (ca. dobbelt så høj); for 
det andet er grundlaget for opgørelsen af koncentrationen af 
luftforurening mere omfattende her.10 Endelig forøger ind-
dragelsen af en længere årrække også den gennemsnitlige 

 
10) I De Økonomiske Råds formandskab (2012) foretoges kun bereg-

ninger for skader forårsaget af svovldioxid, kvælstofoxider og 
ammoniak.  
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nedsparing i hele perioden, da det negative bidrag var størst 
i 1980-89. 
 
 

Figur III.6 Opsparing i luftforurening 
 

 

Anm.: Helbredsomkostningerne som følge af eksponering af luftforu-
rening er beregnet i EVA-modellen med en højere værdi af sta-
tistisk liv og leveår i forhold til resultatet i Brandt mfl. (2016b).
Den anvendte værdi af statistisk liv og leveår er den samme
som beregnet i De Økonomiske Råds formandskab (2016). 

Kilde: Brandt mfl. (2016b), Danmarks Statistik, Statistikbanken og
egne beregninger 

 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne beregning 
kun giver et meget partielt bidrag til vurderingen af udvik-
lingen i den samlede sundhedskapital. Sundhedskapitalen, 
altså befolkningens størrelse, levealder og generelle sund-
hedstilstand, påvirkes af mange andre og mere betydnings-
fulde faktorer end luftforurening. Antallet af årlige fødsler 
udgør således en overordentlig vigtig årlig nyinvestering i 
sundhedskapitalen. I den betragtede periode er såvel befolk-
ningstallet som levealderen pr. person steget betydeligt, og 
“opsparingen” i den samlede sundhedskapital har således 
generelt været positiv i perioden og formodentlig af en meg-
et betydelig størrelsesorden. Det vil dermed alt andet lige 
medføre en undervurdering af den samlede ægte opsparing, 
hvis det her beregnede (negative) bidrag til sundhedskapi-
talen fra luftforurening indgår i det samlede regnestykke, 
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men ikke de øvrige forhold, der påvirker sundhedskapitalen 
og tilsammen giver et klart positivt bidrag. I afsnit III.5 
foretages en illustrativ beregning, der demonstrerer, at den 
samlede årlige udvikling i sundhedskapitalen kan udgøre et 
meget stort positivt bidrag til den ægte opsparing. 
 
Som alternativ til den her foretagne beregning er det muligt 
at anskue problemstillingen med luftforurening på en anden 
måde, der ikke nødvendigvis medfører et negativt bidrag til 
den ægte opsparing. Hvis man betragter den relevante kapi-
tal som den mængde skadelige affaldsstoffer fra luftforure-
ning, der er akkumuleret i kroppene hos den til ethvert tids-
punkt levende befolkning (”luftforureningskapital”), sker 
der ikke blot en løbende tilgang som følge af ny forure-
ningsudledning, men også en løbende “nedslidning” som 
følge af, at denne beholdning reduceres i takt med, at de 
enkelte mennesker dør. Ud fra denne betragtning vil den 
ægte opsparing fra luftforurening udgøre et positivt bidrag 
til den samlede ægte opsparing, hvis tilgangen i form af 
nyudledt forurening i et år er mindre end afgangen i form af 
den akkumulerede tidligere forurening i kroppen hos årets 
afdøde.11 Dette kan tænkes at være tilfældet i den betragtede 
periode, hvor luftforureningen generelt har været faldende.  
 
Den først præsenterede tilgang, hvor bidraget til den ægte 
opsparing fra luftforurening udelukkende beregnes som den 
årlige udledte forurenings isolerede påvirkning af sund-
hedskapitalen, er dog den almindeligt anvendte metode til at 
beregne bidraget til den ægte opsparing fra luftforurening. 
Den følges således i Mota mfl. (2010), Verdensbanken 
(2011), Ferreira og Moro (2011), Lindmark og Acar (2013), 
De Økonomiske Råds formandskab (1998) og (2012) og 
altså også i nærværende kapitel. Ifølge denne vil bidraget til 
den ægte opsparing altid være negativt, men sker der en 
mindskelse af forureningsproblemet, som det har været 
tilfældet i den betragtede periode, slår det igennem i form af 

 
11) Hvis virkningen af luftforureningen er øjeblikkelig og toksisk, 

sådan at de forårsagede dødsfald finder sted samme år som ud-
ledningen, vil virkningen på den ægte opsparing under denne tan-
kegang pr. konstruktion være 0, idet der aldrig når at opstå en ak-
kumuleret “forureningskapital” i befolkningens kroppe. 
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et lavere nedsparingsbidrag over tid. Det giver dermed an-
ledning til en positiv udvikling i den ægte opsparing. 
 
Beregningen af luftforureningens bidrag til ægte opsparing 
omfatter udelukkende de helbredsrelaterede omkostninger 
af luftforurening. Luftforurenende stoffer har også en om-
kostning i form af skader på naturen, miljøet og bygninger. 
Det er imidlertid ikke fundet muligt at beregne omkostning-
er herfor, hvorfor resultatet ovenfor må ses som et under-
kantskøn af luftforureningens samlede påvirkning af ægte 
opsparing.  
 
Forurening af grundvand  
  
Grundvandet bidrager til samfundsvelfærden på mange 
måder. En ren grundvandsressource er blandt andet vigtig 
for en sikker forsyning af drikkevand, markvanding samt 
økosystemerne i åer og søer. Grundvandet påvirker således 
den nuværende og fremtidige velfærd, hvorfor udviklingen i 
grundvandsressourcen er relevant for den ægte opsparing.   
 
I forbindelse med opgørelsen af den ægte opsparing er både 
mængden og kvaliteten af grundvandet relevant. Begge dele 
påvirkes af indvindingen. Indvindes der mere vand, end der 
tilføres, forringes grundvandsmagasinerne med faldende 
grundvandsspejl til følge. Det medfører mindre afvanding til 
søer, åer og vandløb såvel som iltning af blotlagte jordlag, 
som frigiver skadelige stoffer til grundvandet. Kvaliteten af 
grundvandet påvirkes udover indvindingen også af regn-
vand, der siver ned gennem jorden og transporterer pestici-
der, nitrater og andre forurenende stoffer ned i grundvands-
magasinerne. Afhængigt af, hvordan forureningsniveauet 
udvikler sig på overfladen, forbedres eller forringes grund-
vandskvaliteten, med en tidsmæssig forsinkelse.  
 
Hvad angår mængden af grundvand, er det tidligere anslået, 
at den bæredygtige udnyttelige grundvandsressource for 
hele Danmark er omkring 1 mia. m3 pr. år, jf. Henriksen og 
Sonnenborg (2003).12 Indvindingen har vist en faldende 

 
12)  Den bæredygtige udnyttelige grundvandsressource er den vand-

mængde, der “… med bibeholdelse af en god vandkvalitet og op-
retholdelse af recipienthensyn, maksimalt kan indvindes fra et 
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tendens i perioden 1990-2015 og ligger nu på omkring 600-
700 mio. m3 pr. år, jf. Thorling mfl. (2016). På landsplan er 
der derfor ikke tegn på, at niveauet af grundvands-
indvinding er problematisk.  
 
Grundvand er imidlertid en lokal ressource, og i visse om-
råder er tilstanden i grundvandsmagasinerne ringe som føl-
ge af for høj indvinding.13 Ud af de godt 400 grundvandsfo-
rekomster i Danmark er der kun tre, der er i en ringe tilstand 
(alle beliggende på Sjælland), jf. Miljø- og Fødevaremini-
steriet (2016a, 2016b, 2016c, 2016d). Der fokuseres derfor 
på udviklingen i kvaliteten af grundvandet i det følgende.  
 
Kvaliteten af grundvandsressourcen kan måles på, hvor 
meget af grundvandet der er forurenet. Grundvandet forure-
nes af mange stoffer, men den mest udbredte forurenings-
type er pesticidforurening. Forureningen overvåges primært 
gennem to kanaler: den landsdækkende grundvandsover-
vågning, der dækker omkring 1.000 overvågningsboringer, 
og den såkaldte boringskontrol af de ca. 8.000 indvindings-
boringer i vandværkerne. 
 
Det er imidlertid ikke ligetil at vurdere på baggrund af de to 
overvågningskanaler, hvor meget af grundvandet der er 
forurenet. For boringskontrollen gælder, at vandværks-
boringer, hvor der findes koncentrationer af pesticider over 
grænseværdien på 0,1 μg/l., normalt bliver lukket.14 De 
lukkede boringer kontrolleres ikke igen og forsvinder der-
med ud af statistikken. Data fra boringskontrollen viser med 

 
grundvandsmagasin, og som gendannes naturligt uden uønskede 
følger”, jf. Miljø- og Energiministeriet (1995).  

13) Tilstanden i et grundvandsområde er ringe, hvis vandbalancen 
(den mængde grundvand, der kan indvindes uden uacceptable 
følgevirkninger på grundvandets kvalitet sammenlignet med den 
upåvirkede forekomst) overskrider 30 pct. af den langsigtede 
grundvandsdannelse, jf. Miljø- og Fødevareministeriet (2016a).  

14) Grænseværdien for pesticider i Danmark er fastsat ud fra en 
målsætning om, at der slet ikke må være pesticider i drikkevan-
det, og tager udgangspunkt i den laveste koncentration, der kunne 
måles i slutningen af 1970’erne, da målsætningen oprindelig blev 
formuleret. Grænseværdien er således ikke fastlagt ud fra en vur-
dering af farligheden ved pesticider.  
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andre ord, hvor gode vandværkerne er til at levere rent drik-
kevand, og ikke hvor meget af drikkevandsressourcen der er 
forurenet. I beregningen af bidraget fra grundvandsres-
sourcen til den ægte opsparing er det derfor valgt at tage 
udgangspunkt i data fra grundvandsovervågningen.15 
 
Andelen af kontrollerede prøver fra boringerne i grund-
vandsovervågningen, hvor der er fundet pesticider over 
grænseværdien, er steget i perioden 1990-2015, jf. figur 
III.7.  
 
 

Figur III.7 Andel af kontrollerede indtag med fund af 
pesticider over grænseværdien  
 

 
 

Anm.: Grænseværdien er på 0,1 μg/l. I grundvandsovervågningen er 
der i perioden blevet analyseret for et varierende antal pestici-
der og nedbrydningsprodukter. 

Kilde: Thorling mfl. (2007, 2008, 2015 og 2016). 
 
Der kan imidlertid argumenteres for, at stigningen i andelen 
af prøver med pesticider over grænseværdien i grundvands-
overvågningen er overvurderet. Det skyldes, at der over tid 
er blevet testet for flere stoffer, hvilket isoleret set medfører 
en stigning i andelen af prøver med pesticider over grænse-
værdien. Dette er især gældende for perioden 1990-2003. 
Det indikerer, at stigningen er overvurderet i denne periode. 
Endelig er der de seneste år etableret flere dybe indtag, hvor 

 
15) I De Økonomiske Råds formandskab (2012) tog man udgangs-

punkt i data fra vandværkerne.  
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forekomsten af pesticider er lavere. Dette kan have bidraget 
til den stabilisering, der er sket de seneste år. Derudover 
afspejler kurven ikke, at de øverste, yngre lag af grundvand-
et bliver stadig renere. Dette kan tolkes som, at udviklingen 
går den rigtige vej, og at reguleringen af pesticider de sene-
ste årtier har haft en effekt, jf. Thorling mfl. (2016). 
 
Opgørelsen af bidraget til den ægte opsparing fra grundvand 
tager udgangspunkt i grundvandsovervågningens tal for 
andelen af grundvandet, der ikke er forurenet med pestici-
der, jf. boks III.3. Denne andel ganges med værdien af “rent 
og naturligt” drikkevand, skønnet til at udgøre 190 mia. kr. 
(2010-priser) på baggrund af et studie af Hasler mfl. 
(2005).16 Ændringen i andelen af forurenet grundvand fra år 
til år bestemmer således bidraget fra grundvandsressourcen 
til den ægte opsparing.   
 
Med udgangspunkt i metoden beskrevet i boks III.3 bereg-
nes bidraget fra grundvandsressourcen til den ægte opspar-
ing i perioden til at udgøre i gennemsnit -0,03 pct. af BNP 
pr. år, jf. figur III.8.  
 
I De Økonomiske Råds formandskab (2012) fandt man, at 
bidraget fra grundvandsressourcen til den ægte opsparing i 
perioden 1990-2010 i gennemsnit var svagt positiv (0,04 
pct. af BNP pr. år). Beregningen var den gang baseret på 
data fra boringskontrollen, som giver et underkantskøn for 
andelen af forurenet grundvand.  
 

 
16) Værdien fra Hasler mfl. (2005) anvendes som værdien for grund-

vandsressourcen som helhed, selvom værdisætningsscenariet er 
for en ren og naturlig drikkevandsressource. 
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Boks III.3 Metode: Grundvand 

Opsparingen i grundvandsressourcen beregnes ved følgende formel: 
 ∆ = ∗ ∙ 	∆

 
 

 

 
Hvor ∆Wt er ændringen i værdien af grundvandet i år t, W* er nutidsværdien af en 
“ren og naturlig” drikkevandsressource, og ∆kt er ændringen i andelen af grund-
vandet, der ikke er forurenet med pesticider i år t. FYt er BNP i faste 2010-priser.  
 
Værdien af en ren og naturlig grundvandsressource, W*, er beregnet på baggrund 
af en undersøgelse af Hasler mfl. (2005). De finder, at husstande i gennemsnit er 
villige til at betale 2.200 kr. ekstra om året for “rent og naturligt” drikkevand 
(2010-priser). Denne værdi ganges op med antallet af husstande, hvilket giver en 
årlig ekstra betalingsvilje på 5,7 mia. kr. Denne betalingsvilje antages at gælde i al 
fremtid, og beløbet tilbagediskonteres med en diskonteringsrate på 3 pct., hvilket 
giver en nutidsværdi af en “ren og naturlig” grundvandsressource, W*, på 190 
mia. kr. i 2010-priser. 
 
Andelen af grundvandet, der ikke er forurenet, ∆kt, stammer fra grundvandsover-
vågningen, jf. figur III.7.  

 
 

Figur III.8 Opsparing i grundvandsressourcen 
 

 
 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Thorling mfl. (2007, 2008, 
2015 og 2016) og Hasler mfl. (2005). 
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III.4 Naturressourcer 

Naturressourcer bidrager til befolkningens velfærd og vel-
stand på mange måder, eksempelvis som indtægter fra salg 
af Nordsøolie og rekreative værdier af skove. I dette under-
afsnit opgøres bidraget til den ægte opsparing fra centrale 
fornybare og ikke-fornybare naturressourcer. Bidraget fra 
de ikke-fornybare ressourcer kommer i Danmark primært 
fra de fossile brændsler i Nordsøen, mens bidraget fra for-
nybare ressourcer omfatter ændringer i bestanden af fisk og 
skovbeplantninger. Derudover er der også en drøftelse af 
udviklingen i den danske biodiversitet og værdisætningen 
heraf. Det har ikke været muligt at opgøre bidraget herfra til 
den ægte opsparing, grundet usikkerhed omkring størrelsen 
af ændringen i biodiversiteten. 
  
Nordsøen og andre ikke-fornybare naturressourcer 
 
Et af de potentielt væsentlige elementer i beregningen af 
den ægte opsparing er det negative bidrag til opsparingen, 
der stammer fra udvindingen af ikke-fornybare naturres-
sourcer som mineraler og fossile brændsler. I Danmark 
udgøres den vigtigste aktivitet på dette felt af udvindingen 
af olie og gas i Nordsøen. Der udvindes dog også andre 
ikke-fornybare naturressourcer som grus og sten. I 2013 
udgjorde udvindingen af olie og gas ca. 95 pct. af den sam-
lede bruttoværditilvækst (BVT) på ca. 47 mia. kr. i råstof-
indvindingserhvervet. I begyndelsen af den undersøgte pe-
riode (i 1980) var andelen imidlertid kun 25 pct., da udvind-
ingen i Nordsøen først tog fart omkring dette tidspunkt. 
Allerede året efter udgjorde BVT fra Nordsøen dog ca. to 
tredjedele af udvindingserhvervets samlede bruttoværdi-
tilvækst, jf. figur III.9.  
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Figur III.9 Andel af BVT i råstofudvindingen  
 

 

Anm.: Kategorien “Andet” dækker over serviceleverancer til råstofud-
vinding. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Produktionsværdien i råstoferhvervet – dvs. salgsværdien af 
de udvundne ressourcer – er generelt steget over perioden 
indtil 2008, hvor værdien målt i løbende priser toppede med 
74 mia. kr. Nedsparingen er dog ikke lig med værdien af de 
udvundne ressourcer, men den ressourcerente, der er for-
bundet med dem. Ressourcerenten er lig med indtjeningen 
ved salget af ressourcen fratrukket de samlede omkostning-
er, der er forbundet med udvindingen, jf. boks III.4. Dermed 
udtrykker ressourcerenten nedgangen i nettokapitalen ved at 
udnytte ressourcen. 
 
Beregningen anvender data for det danske råstofudvin-
dingserhverv fra nationalregnskabet. Ved beregningen af 
normalforrentningen af den investerede kapital er anvendt 
en realrentesats på 8 pct., hvilket er i overensstemmelse 
med fremgangsmåden i Danmarks Statistik (2010). Størrel-
sesordenen er blandt andet baseret på ældre udenlandske 
vurderinger af nettoafkastraten for fremstillingsvirksomhed, 
jf. Eurostat (2003). Beregningen af ressourcerenten er selv-
sagt følsom overfor denne antagelse – var i stedet anvendt 
en lavere rentesats, ville den beregnede ressourcerente være 
tilsvarende højere. 
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Boks III.4 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 til-
trække 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 tidspunkt. 

 

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. 
 

Der er anvendt faste priser i beregningen. 

 
 
Ressourcerenten og dermed den nedsparing, der har fundet 
sted som følge af råstofudvinding, har i gennemsnit udgjort 
1,6 pct. af BNP i den betragtede periode. Den årlige ned-
sparing har ændret sig en del over tid, i alt væsentligt svar-
ende til udviklingen i udvindingen i Nordsøen, jf. figur 
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III.10. Fra starten af 1980’erne indtil starten af 2000’erne 
har der været en stigende produktion af olie og gas, hvor-
efter den igen er faldet. I årene 2000-06 udgjorde ressource-
renten og dermed den ægte nedsparing over 3 pct. af BNP. 
 
 

Figur III.10 Opsparing i ikke-fornybare naturressourcer 
 

 

Anm.: Bidraget til den ægte opsparing er lig med ressourcerenten
(opgjort i faste priser) med negativt fortegn. Der er en negativ
ressourcerente i de første år. Det er naturligt i en investerings-
periode, hvor der er omkostninger, men endnu ingen indvinding
af betydning. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Sammenlignet med beregningen af ægte opsparing i De 
Økonomiske Råds formandskab (2012) udgjorde den gen-
nemsnitlige nedsparing fra udvinding af ikke-fornybare 
naturressourcer nogenlunde samme andel af BNP. I den 
tidligere opgørelse beregnedes nedsparingen til 1,8 pct. af 
BNP i gennemsnit over årene 1990-2010. Der er to væsent-
lige modsatrettede ændringer i beregningerne. For det første 
anvendes i nærværende beregning faste 2010-priser i stedet 
for faste 2005-priser. Netop for Nordsø-udvindingen har 
dette væsentlig betydning, da olieprisen steg relativt kraftigt 
fra 2005 til 2010. Det har i sig selv medført en stigning på 
knap 50 pct. i forhold til den tidligere beregning. For det 
andet er den beregnede periode nu noget længere, hvilket 
trækker ned i det samlede gennemsnit, da produktionen og 
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dermed ressourcerenten i både 1980’erne og perioden efter 
2010 har været mindre end i de mellemliggende år. I starten 
af 1980’erne, hvor der blev brugt en del ressourcer på at 
sætte udvindingen i Nordsøen i gang, var den beregnede 
ressourcerente endda svagt negativ. 
 
Sammenligningen med den tilsvarende beregning i De 
Økonomiske Råds formandskab (2012) illustrerer, at det 
specielt for udvindingen i Nordsøen spiller en ret stor rolle, 
hvilke års relative priser der tages udgangspunkt i. Den 
beskrevne beregning er foretaget i faste priser, ligesom det 
gælder beregningen af de øvrige opsparingselementer, der 
behandles i dette kapitel. Dermed tages ikke højde for even-
tuelle udsving i de relative priser mellem de forskellige 
kapitalgoder. Netop for olie- og gasforekomsternes ved-
kommende svinger priserne meget i forhold til den alminde-
lige prisudvikling. Hvis man gennemførte den samme be-
regning i løbende priser, ville ressourcerenten relativt til 
BNP generelt være mindre før basisåret 2010 og i gennem-
snit udgøre 0,9 pct. af BNP over hele perioden, jf. figur 
III.11. 
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Figur III.11 Opsparing i ikke-fornybare naturressourcer i 
faste og løbende priser 

 

 

Anm.: Figuren viser bidraget til den ægte opsparing fra udvindingen af
ikke-fornybare ressourcer målt i henholdsvis faste (2010-) og 
løbende priser. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Relative prisændringer på olie og gas påvirker ikke bare 
værdien af den løbende ressourceudvinding, men også vær-
dien af de tilbageværende reserver i Nordsøen. Hvis olie-
prisen stiger over tid, vil der være systematiske kapitalge-
vinster, som også påvirker den samlede nationalformue i 
bred forstand (“den ægte formue”), og som derfor også na-
turligt bør indgå i beregningen af den ægte opsparing. Som 
følge af antagelsen om faste priser optræder der imidlertid 
ingen kapitalgevinster og -tab i beregningerne. Det ville af 
praktiske grunde være overordentlig omstændeligt at bereg-
ne kapitalgevinster og -tab for alle de kapitalgoder, som 
Danmark er afhængig af. Disse omfatter ikke blot de natur-
ressourcer, som vi eksporterer, men også alle dem, som vi 
importerer, eksempelvis mineraler og udenlandske fødeva-
rer. Princippet skal desuden udstrækkes til alle andre kapi-
talgoder, der også kan opleve skift i de relative priser; hvis 
værdien af de færdigheder, den danske befolkning især er 
uddannet i, falder på globalt plan relativt til andre former 
for know-how, vil det således implicere et kapitaltab for 
værdien af vores humankapital, som i princippet også på-
virker den ægte opsparing.  
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Vurderingen af, hvor mange endnu ikke-udvundne mængd-
er af fossile brændsler der findes under havbunden i Nord-
søen, har ændret sig over tid som følge af nye fund. Samti-
dig har vurderingen af, hvor mange af de kendte reserver 
det vil kunne betale sig at udvinde, også varieret over tid 
som følge af forventninger om olieprisens udvikling og de 
forbundne udvindingsomkostninger. De sidste er i høj grad 
afhængige af den teknologiske udvikling på området. I det 
meste af den undersøgte periode er Energistyrelsens skøn 
for den samlede energiudvinding i Nordsøen (den allerede 
stedfundne udvinding tillagt den forventede realistiske 
fremtidige udvinding) systematisk blevet opjusteret med 
tiden, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2012). Da de 
nye og typisk forbedrede vurderinger i høj grad er et resultat 
af, at man har gjort en indsats for at blive klogere, kan man 
argumentere for, at stigningen i den forventede naturkapital 
bør indgå i den ægte opsparing. Investeringerne i denne 
værdistigning medregnes under videnskapital, jf. afsnit III.5.  
 
Beskatning i Nordsøen 
 
Der er i øjeblikket fornyet opmærksomhed om skatte-
forholdene i Nordsøen i forbindelse med forhandlinger mel-
lem regeringen og olieselskaber om rammevilkårene for den 
fortsatte udvinding. Da der er tale om potentielt store værdi-
er, er det også et vigtigt samfundsøkonomisk spørgsmål, om 
forholdene her er indrettet hensigtsmæssigt. 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, 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 dan-
ske befolkning, der har selve ejendomsretten til værdierne 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 Råds for-
mandskab (1999, 2001a, 2001b, 2003) og De Økonomiske 
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Råds formandskab (2008, 2012, 2013). Dette princip er 
ensbetydende med, at den egentlige ressourcerente som 
udgangspunkt bør tilfalde staten.17 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. 
 
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 – en såkaldt neutral beskatning. Det vil være 
tilfældet, hvis selskaberne kan fratrække alle relevante om-
kostninger for deres drift og investeringer – herunder en 
normalforrentning af deres investerede kapital – inden skat-
tegrundlaget beregnes. Samtidig skal positiv og evt. negativ 
ressourcerente behandles symmetrisk, sådan at staten dæk-
ker en andel af en evt. negativ ressourcerente. På denne 
måde vil en neutral beskatning automatisk medføre, at stat-
en overtager en del af selskabernes risiko. Jo højere skatte-
satsen er, jo større andel af usikkerheden ved investeringen 
vil blive båret af staten. 
 
Den nuværende beskatning afviger på flere måder fra en 
neutral beskatning af ressourcerenten. Der er således ikke 
noget fradrag for den investerede egenkapital i grundlaget 
for kulbrinteskatten, men til gengæld et ekstrafradrag på 5 
pct. i seks år for nyinvesteringer. Samtidig kan underskud 
ikke fremføres med rente, og deres skatteværdi kan ikke 
handles og udbetales. Disse afvigelser skævvrider incita-
menterne til investeringer. Desuden forvrider forskels-
behandlingen af egen- og fremmedkapital virksomhedernes 
finansieringsbeslutninger. Det eksisterende system inde-
 
17) De samlede indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen kan opdeles i 

en normalforrentning af den investerede kapital samt den over-
normale 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 inde-
bærer den sædvanlige selskabsbeskatning baseret på den skatte-
pligtige selskabsindkomst, at der er fradrag for betalte renteudgif-
ter (og dermed normalforrentningen af fremmedkapital), mens 
normalforrentningen af egenkapital ikke kan fradrages. 
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holder således flere uhensigtsmæssige elementer i forhold 
til et neutralt system. 
 
Hvis det manglende fradrag for forrentningen af egen-
kapitalen i praksis modsvares af det ekstraordinære investe-
ringsfradrag, kan kulbrinteskatten dog ses som en tillempet 
skat på ressourcerenten. Hvorvidt de to afvigelser fra den 
neutrale beskatning ophæver hinanden, afhænger af flere 
forskellige forhold. Skatteministeriet viste i forbindelse med 
serviceeftersynet af Nordsøbeskatningen i 2013 ved en ræk-
ke regneeksempler, at de to forhold tilsammen normalt giv-
er virksomhederne en nettosubsidiering i forhold til et neu-
tralt skattesystem og dermed tilskynder til investeringer, der 
er samfundsøkonomisk urentable. Kun for investeringer i 
aktiver med meget lang levetid og med en meget høj andel 
af egenkapitalfinansiering vil situationen være den modsat-
te, jf. Skatteministeriet (2013).  
 
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 prak-
tiske afvigelser. Det vil derfor næppe være hensigtsmæssigt 
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. Det danske Kulbrinte-
skatteudvalg fremlagde således sin rapport baseret på en 
effektiv skat på ressourcerenten på 84 pct., jf. Kulbrinte-
skatteudvalget (2001). I Norge er hovedprincippet i oliebe-
skatningen, at staten har et direkte økonomisk engagement 
(SDØE) svarende til en statsdeltagelse i de forskellige felt-
er. Af de private indtægter betales en skat på den beregnede 
ressourcerente på 78 pct. (ordinær selskabsskat på 25 pct. 

Ekstraordinært 
investerings-
fradrag medfører 
subsidiering 

Hvor høj skal 
beskatningen 
være? 

Spillerum for 
højere beskatning 



III.4 Naturressourcer 
 

 203 

plus særskat på 53 pct.). SDØE fastsættes særskilt for hvert 
felt, men vurderedes i 2016 samlet at udgøre ca. 27 pct., jf. 
Rystad Energy (2016). Ved et direkte engagement på 27 
pct. udgør statens marginale andel af ressourcerenten ca. 84 
pct. (= 0,27 + (1-0,27)*0,78).18 
 
Hvis man antager, at grundlaget for hhv. den danske kul-
brinteskat og den norske særskat svarer til den faktiske res-
sourcerente, vil den effektive samlede statslige andel af 
ressourcerenten i Norge også svare til 84 pct. I Danmark er 
den tilsvarende effektive statslige andel af ressourcerenten i 
fremadrettede udvindingsprojekter beregnet til at være på 
godt 71 pct., jf. De Økonomiske Råds formandskab (2012). 
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. Som nævnt ovenfor vil denne antag-
else dog normalt overvurdere den faktisk betalte skat af 
ressourcerenten, da investeringsfradraget typisk vil medføre 
en nettosubsidiering.   
 
I den nuværende situation fremfører nogle, at højere inve-
steringsfradrag vil medføre større aktivitet og dermed en 
større bruttoværditilvækst i Nordsøen. Det er naturligt, at en 
skattemæssig subsidiering vil føre til et større engagement i 
en branche. Det betyder imidlertid ikke, at samfundets sam-
lede økonomiske velstand vil stige som følge heraf. Hvis de 
pågældende aktiviteter kun vil blive gennemført, hvis de 
modtager et skattemæssigt subsidium, tyder det på, at der i 
udgangspunktet er tale om investeringer, der ikke er rentab-
le. I den situation vil en subsidiering nok føre til større BVT 
i Nordsøen, men kun fordi man kunstigt allokerer ressourcer 
hertil, som kunne have skabt et større samfundsøkonomisk 
afkast andetsteds.  

 
18) I Norge kan underskud fremføres med renter modsat i Danmark. 

En såkaldt friindtægt bestående af 5½ pct. af investeringerne i fire 
år (i alt 2 pct.) kan fratrækkes i grundlaget for særskatten, jf. Ol-
jeskattekontoret (2016). I Norge får staten desuden også mere be-
skedne indtægter fra afgifter i petroleumssektoren og udbytte fra 
Statoil. SDØE forventes at falde til ca. 23 pct. frem mod 2025, jf. 
Rystad Energy (2016), hvilket i så fald vil resultere i en effektiv 
skattesats på 83 pct. 
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Fisk 
 
Fisk bidrager til samfundsvelfærden på flere måder, først og 
fremmest gennem forbrugsværdien som fødevare. I opgør-
elsen af bidraget fra fiskebestande til den ægte opsparing er 
fokus på denne værdi.19 
 
Fisk er en fornybar ressource, hvor udnyttelsen under de 
rette reguleringsmæssige rammer giver anledning til en 
overnormal profit, en såkaldt ressourcerente. Ressource-
renten er den indtjening ved udnyttelse af en naturressource, 
som ligger ud over den normale aflønning af arbejdskraft og 
normalforrentning af investeret kapital i fiskeriet, jf. boks 
III.4. Ressourcerenten angiver dermed den ekstraordinære 
gevinst, der kan tjenes ved at fiske i forhold til alternative 
investeringer. 
 
På et ureguleret marked vil fiskeflåden og dermed fiskeri-
indsatsen vokse, så længe der er overnormal profit at hente, 
indtil den marginale omkostning er lig med den marginale 
indtjening. Et ureguleret fiskeri giver sig udslag i økono-
misk overfiskning og potentielt udryddelse af arter. Det er 
denne situation, der kendetegner mange af verdens fiskerier. 
De overfiskede bestande samt mangel på relevante data er 
blandt grundene til, at Verdensbanken ikke medregner vær-
dien af fisk i deres opgørelser af den ægte opsparing, jf. 
Verdensbanken (2011).  
 
Ved at begrænse fiskeriet, f.eks. gennem kvoter, kan man 
sikre en større fiskebestand, end hvis ressourcen er frit til-
gængelig. En økonomisk hensigtsmæssig regulering kan 
både sikre arternes overlevelse og en overnormal profit 
(ressourcerente).  
 
Det er naturligt at tænke på de danske fiskeriressourcer med 
udgangspunkt i bestandene af forskellige fiskearter i far-
vandene omkring os. Danmark deler imidlertid disse be-
stande med nabolande, der også har rettigheder til at fiske i 
de relevante farvande. I forhold til opsparingen i fisk er det 

 
19) Derudover er der også en rekreativ værdi forbundet med lystfi-

skeri samt biodiversitets- og eksistensværdier.  
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derfor relevant både at vurdere udviklingen i bestandene og 
Danmarks andel af disse bestande.  
 
Bestandene er forvaltet på europæisk niveau gennem EU's 
fælles fiskeripolitik og i samarbejde med en række ikke-EU-
lande, som EU deler bestandene med. EU-Kommissionen 
fastsætter hvert år kvoter for fiskeriet for medlemslandene. 
Dette sker på baggrund af rådgivning fra Det Internationale 
Havforskningsråd (ICES), som udarbejder skøn for det bæ-
redygtige niveau af fiskeri for hver art. Kvoterne fordeles 
derefter mellem EU's medlemslande på baggrund af histo-
risk fastsatte kvoteandele. Den samlede EU-kvote for en art 
kan variere en del fra år til år, men de forskellige landes 
andel af den totale kvote for en art varierer kun lidt. Hoved-
parten af det danske fiskeri er omfattet af kvoter. 
 
Under en optimal regulering kan kvoterne betragtes som 
den andel af bestanden, der kan fiskes i tråd med en bære-
dygtig forvaltning af ressourcen. I denne situation kan det 
forventes, at kvoterne udvikler sig i tråd med bestandene. 
Dette er imidlertid ikke altid tilfældet. For eksempel kan 
kvoten af politiske grunde sættes op, selvom bestanden ikke 
er vokset. Det fremgår af figur III.12, at udviklingen i de 
danske kvoter ikke har fulgt udviklingen i bestandene for to 
af de kommercielt vigtigste arter, torsk og tobis, i perioden 
1990-2015. Figuren viser også den danske andel af bestand-
ene. Denne andel er beregnet som Danmarks gennemsnit-
lige andel af de totale kvoter for hver art i perioden 1990-
2015, ganget med bestanden i de relevante farvande. I mod-
sætning til de danske kvoter følger denne andel udviklingen 
i bestandene.  
  
Bidraget fra fisk til den ægte opsparing opgøres som æn-
dringen i værdien af ressourcerenten fra år til år. I bereg-
ningerne tages udgangspunkt i den ressourcerente, erhvervet 
indtjener under de aktuelle forhold. Ressourcerenten ganges 
med ændringen i den danske fiskeriressource, opgjort som 
den gennemsnitlige danske kvoteandel af hver art i perio-
den, ganget med den respektive bestand, jf. boks III.5. 
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Figur III.12 Bestand, dansk andel og danske kvoter for torsk og tobis i relevante 
farvande  

Torsk   Tobis 
 

 

 

 
 

Anm.: De relevante farvande er der, hvor Danmark har kvoter. For de viste arter omfatter det Katte-
gat, Skagerrak, Østersøen og Nordsøen. Kvoterne for tobis er frem til 1998 antaget at være de 
samme som i 1998. I årene omkring 2003 oversteg den danske kvote bestanden af tobis, hvil-
ket skyldtes uforudsete naturlige ændringer i bestanden. Den danske kvote blev derfor ikke
fuldt udnyttet i disse år. I de relevante farvande var den danske kvoteandel i gennemsnit 0,3
for torsk og 0,9 for tobis.  

Kilde: ICES, EU-Kommissionen og Landbrugs- og fiskeristyrelsen. 
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Boks III.5 Metode: Fisk 

Opsparingen i fisk i pct. af BNP er beregnet ved følgende formel: 

 
hvor Wt er værdien af fiskeressourcerne i år t målt i 2010-priser, R er ressource-
renten, beregnet som den overnormale profit i pct. af omsætningen, pi er gennem-
snitsprisen pr. ton af fiskeart i i basisåret 2010,	  er Danmarks gennemsnitlige 
kvoteandel af fiskeart i i perioden, ∆Bi,t er ændringen i bestanden af fiskeart i fra 
år t-1 til år t, og FYt er BNP i faste 2010-priser. Der benyttes en diskonteringsrate, 
r, på 3 pct. og der forudsættes en produktivitetsvækst i erhvervet, g, på 1,5 pct. 
Ved at dividere med (r-g) beregnes nutidsværdien af ressourcerenten, korrigeret 
for en fremtidig vækst i produktiviteten. Den fremtidige produktivitetsvækst gør, 
at man kan fange samme mængde fisk med en mindre indsats, hvilket medfører, 
at R bliver større. Fordi R er konstant i formlen, korrigeres der for produktivitets-
væksten i nævneren.  
 
Ressourcerenten er beregnet på baggrund af regnskabstal fra Danmarks Statistik 
(2011) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (2011). Der forudsættes en 
alternativ forrentning på kapital på 7 pct. og en afskrivningsrate på kapital på 4 
pct.a Ressourcerenten er beregnet på baggrund af tal for perioden 2008-14, da 
reguleringen af fiskeriet blev omlagt til omsættelige kvoter i 2007. Med udgangs-
punkt i disse forudsætninger skønnes den overnormale profit i fiskerierhvervet at 
være 16,2 pct. af omsætningen.  
   
I opgørelsen af fiskeressourcerne tages der udgangspunkt i den danske andel af 
bestandene af de ti kommercielt mest betydningsfulde arter.b Data for kvoterne og 
bestandene kommer fra Landbrugs- og fiskeristyrelsen, EU-Kommissionen og 
ICES. Til prisen (pi) benyttes 2010-priser for de forskellige fiskearter, som er 
hentet fra Landbrugs- og fiskeristyrelsens afregningsregister. Beregningen er 
nærmere beskrevet i et dokumentationsnotat tilgængeligt via www.dors.dk. 

a) Den alternative forrentning på kapital på 7 pct. er den, der ofte benyttes på området, jf. Insti-
tut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (2011). Denne adskiller sig fra den alternative for-
rentning, der benyttes i opgørelsen af ressourcerenten for Nordsøen. 

b) De ti omsætningsmæssigt vigtigste arter for dansk fiskeri i 2014 var: tobis, torsk, makrel, 
hesterejer, jomfruhummer, sild, rødspætte, brisling, grønlandsrejer og mørksej, jf. Frost og 
Ståhl (2016). For jomfruhummer, hesterejer og grønlandsrejer tager beregningen udgangs-
punkt i danske landinger.  

 ∆ = ∙ ∑ ∆ ,( − ) ,  
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Boks III.5 Metode: Fisk, fortsat 

I beregningen antages, at ressourcerenten i pct. af omsætningen er konstant. 
Teoretisk set stiger ressourcerenten, hvis bestanden vokser, og fiskeriet holdes 
uændret. Det skyldes, at den samme mængde fisk kan fanges med en mindre 
indsats. Af praktiske årsager ses der bort fra denne effekt, der kræver mere om-
fattende modellering at fastlægge.  

 
 
Den gennemsnitlige opsparing i fiskeriressourcen i perioden 
1991-2015 var 0,08 pct. af BNP pr. år. Opsparingen har 
svinget mellem positiv og negativ, i tråd med at bestandene 
af fiskearterne har ændret sig i perioden, jf. figur III.13.20 
 
 

Figur III.13 Opsparing i fiskeressourcen  
 

 
 

Kilde: ICES, EU-Kommissionen, Landbrugs- og fiskeristyrelsen, 
Danmarks Statistik (2011), Institut for fødevare og ressource-
økonomi (2011) og egne beregninger. 

 
 

 
20) Følsomhedsberegninger viser, at opsparingen kun ændres lidt, når 

ressourcerenten ændres. Detaljer kan ses i et dokumentationsnotat 
tilgængeligt på www.dors.dk. 
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I De Økonomiske Råds formandskab (2012) fandt man en 
gennemsnitlig opsparing i fiskeressourcen på -0,01 pct. af 
BNP pr. år for perioden 1991-2010. Forskellen fra den tid-
ligere analyse skyldes dels, at man i 2012 beregnede opspar-
ingen med udgangspunkt i kvoter i stedet for andelen af 
bestandene, og dels, at der blev benyttet en lavere ressour-
cerente på 2,5 pct. af omsætningen i fiskeriet. Det er valgt at 
tage udgangspunkt i bestande i stedet for kvoter, da først-
nævnte giver et mere retmæssigt billede af udviklingen i 
den danske fiskeressource. Stigningen i ressourcerenten til 
16,2 pct. af omsætningen afspejler en større rentabilitet i 
fiskeriet i årene 2008-14 i forhold til 1997-2009 (som var 
den periode, ressourcerenten i De Økonomiske Råds for-
mandskab (2012) var beregnet på baggrund af). Den øgede 
rentabilitet kan tyde på, at fiskeressourcerne med udpræget 
anvendelse af individuelle omsættelige kvoter forvaltes 
bedre. Der overlades dermed en bestand, der giver en større 
ressourcerente til kommende generationer. Det bidrag til 
opsparingen, som den bedre forvaltning har medført, er 
afspejlet i ressourcerenten. Da ressourcerenten inden 2007 
var markant lavere, er den beregnede opsparing i fisk over-
vurderet for årene 1991-2007.  
 
Jord og arealanvendelse 
 
Mange aktiviteter kræver anvendelse af jord. Det gælder 
især for landbrugs- og skovdrift, men også andre erhverv, 
infrastruktur og boliger lægger beslag på areal. Jord er såle-
des en begrænset ressource. 
 
Den samlede mængde af jord i Danmark har været konstant 
siden 1980 bortset fra mindre eroderinger ved kysterne. Der 
er således ingen ændringer i mængden af jord, som påvirker 
den ægte opsparing.21 
 

 
21) Da prisen på jord er steget, kan der argumenteres for, at den 

nationale formue (og dermed den ægte opsparing) også har været 
stigende. Da der generelt anvendes faste priser i opgørelsen, ind-
går denne effekt imidlertid ikke, jf. afsnit III.2. 
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Ændringer i anvendelsen af jorden kan imidlertid påvirke 
den samlede mængde kapital og dermed den ægte opspar-
ing. Når der bygges boliger eller infrastruktur på landbrugs-
jord, vokser den fysiske kapital. Stigningen i den fysiske 
kapital indgår direkte i nationalregnskabets opgørelse af 
kapital og formue.  
 
Der er dog andre ændringer i arealanvendelse, der påvirker 
nationalformuen, men som ikke indgår i nationalregnskabet. 
Hvis et åbent naturområde som en eng eller en randzone 
overgår til intensiv landbrugsdrift, vil det mindske biodiver-
siteten og dermed det fremtidige afkast af økosystem-
ydelser. Hvis der rejses skov på landbrugsjord, vil det øge 
de rekreative muligheder samt medføre en opbygning i 
vedmasse. Udover ændringer i arealanvendelse kan kvalitet-
en af eksisterende naturområder også forandres af andre 
årsager. Det kan bl.a. medføre ændringer i den rekreative 
værdi af området. En nylig undersøgelse af udviklingen i 
danske naturområder viser eksempelvis, at tilstanden i klit-
hederne og anden lysåben natur er forværret i de seneste 10 
år, jf. Nygaard mfl. (2017). Ændringer i rekreative mulighe-
der, vedmasse og andre økosystemydelser er ikke markeds-
omsat og indgår ikke i nationalregnskabets formueopgørelser.  
 
Den mest markante ændring i arealanvendelsen siden 1980 
er en omfattende omlægning af landbrugsjord mv. til skov-
areal. Der fokuseres derfor i det følgende på betydningen af 
stigningen i skovarealet for den ægte opsparing. 
 
Skov 
 
Det øgede skovareal genererer en række afkast, som ikke 
allerede indgår i værdifastsættelsen af aktiver i national-
regnskabet. Ud over rekreative værdier vil en omlægning 
fra landbrugsdrift til skovdrift bidrage til øget biodiversitet 
og lagring af CO2. Når landbrugsjord omlægges til skov, vil 
det også kunne bidrage til at sikre grundvandet mod pesti-
cidforurening ved konventionel landbrugsproduktion. Når 
ny skov vokser op, skabes løbende en opsparing, fordi træet 
på sigt kan sælges. Denne værdi indgår ikke i kapitalbe-
holdningen i nationalregnskabet. Jagtmulighederne er også 

Ændringer i 
arealanvendelse 
og ægte 
opsparing 

Ikke-markeds-
omsatte afkast af 
arealanvendelse 

Ændring i 
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Skov og ægte 
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bedre for skove end for landbrugsarealer. Ved skovrejsning 
opnås derfor også et øget afkast i form af højere jagtleje. 
 
Skovarealet er vokset fra at udgøre knap 500.000 hektar 
(ha) i 1980 til knap 620.000 i 2015. Det svarer til, at skov-
ene er vokset fra at udgøre 11,6 pct. til 14,4 pct. af Dan-
marks samlede areal i perioden. Med undtagelse af et lille 
fald i 2012 har skovarealet været stigende i perioden, jf. 
Nielsen mfl. (2015) og Nord-Larsen mfl.(2016). 
 
Nogle af gevinsterne ved øget skovareal indgår særskilt i 
andre bidrag til den ægte opsparing. Det gælder f.eks. 
grundvandsbeskyttelse og CO2-lagring. Det ville derfor 
være dobbeltregning at medtage disse værdier også under 
skov. Udviklingen i biodiversiteten beskrives i næste under-
afsnit. Eventuelle afledte sundhedsgevinster ved flere rekre-
ative områder er omfattet af beregningerne i afsnit III.5. 
Ved opgørelsen af bidraget til den ægte opsparing fokuseres 
derfor alene på ændringen i den rekreative værdi, op-
sparingen i træmassen og det øgede jagtafkast. Beregningen 
af det øgede skovareals bidrag til ægte opsparing er nærme-
re beskrevet i boks III.6. 

Meget mere skov 

Værdier af skov 
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Boks III.6 Metode: skov 

Opsparingen i skov i pct. af BNP er beregnet på følgende måde: 
 ∆ = ( + ) ∙ ∆ , 
 

hvor ∆Wt er opsparingen i skov i år , pr og pk er hhv. den rekreative og kommer-
cielle nutidsværdi pr. ha skov i 2010-priser. ∆kt er ændringen i det danske skov-
areal fra år t-1 til t målt i ha. FYt er BNP i faste 2010-priser i periode t.  

 

Rekreativ værdi (pr) 

Den rekreative værdi er baseret på en opgørelse af værdien af rekreative områder 
ud fra rejseomkostningsmetoden præsenteret i De Økonomiske Råds formandskab 
(2014). Her findes en gennemsnitlig årlig rekreativ værdi af skove og andre na-
turområder på ca. 4.800 kr. pr. ha pr. år (2010-priser). Dette svarer til en rekreativ 
nutidsværdi på ca. 159.000 kr. pr. ha (3 pct. diskonteringsrate). Den rekreative 
værdi vil være lavere for en nyplantet skov end en ældre, mere tilvokset skov. Nu-
tidsværdien af den rekreative værdi skal således afspejle, at den fulde rekreative 
værdi først opnås, når træerne har vokset tilpas længe. I De Økonomiske Råds 
Sekretariat (2015) blev det opgjort, at den annuiserede rekreative værdi af en ny 
skov svarer til 82 pct. af den (endelige) rekreative værdi for skov. Den rekreative 
nutidsværdi for ny skov antages således at være 130.000 kr. pr. ha (2010-priser). 

 

Kommerciel værdi (pk) 

Den kommercielle værdi består af to dele: værdien af vedmasse og værdien af 
jagtleje. I en ny skov vil der i en årrække være en stigning i træmassen (vedmas-
sen), som har karakter af en løbende opsparing, indtil træerne fældes og træet 
sælges. Det antages på baggrund af beregningsmodellen anvendt i Petersen mfl. 
(2016), at nutidsværdien af denne opsparing er på 20.000 kr. pr. ha. Ved opgørel-
sen af nutidsværdien af træmassen er ikke medregnet etableringsomkostninger 
ved plantning. Det er endvidere antaget, at skovrejsning genererer øgede jagtind-
tægter svarende til en nutidsværdi på 10.000 kr. pr. ha. Ved en 3 pct. diskon-
teringsrate svarer dette til en årlig jagtindtægt på 300 kr. pr. ha, som er på niveau 
med opgørelser af jagtindtægter i Lundhede mfl. (2010 og 2015). Den kommerci-
elle værdi antages således at være på 30.000 kr. pr. ha.  

 
Beregningen er beskrevet i et dokumentationsnotat tilgængelig på www.dors.dk. 
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Opgørelsen af den rekreative værdi er baseret på opgørelsen 
af den rekreative værdi af knap 2.500 forskellige skove og 
naturområder i Danmark præsenteret i De Økonomiske 
Råds formandskab (2014). Her blev fundet en gennemsnit-
lig rekreativ værdi på 4.800 kr. pr. ha pr. år (2010-priser). 
Dette beløb skal tolkes som den gennemsnitlige værdi af 
hvert enkelt skovområde (og andre naturområder) givet 
eksistensen af alle øvrige rekreative områder. Værdien kan 
således tolkes som en marginal værdi. Der findes en række 
andre opgørelser af den rekreative værdi af skov. Nogle 
opgørelser finder lavere værdier, mens andre har højere 
værdier end anvendt her, jf. boks III.7. 
 
Baseret på antagelserne beskrevet i boks III.6 kan den årlige 
opsparing i skov i perioden 1980-2015 opgøres til 0,04 pct. 
af BNP pr. år, jf. figur III.14.22 Bidraget har bortset fra et 
enkelt år været positiv i alle årene, men bidraget har været 
aftagende over tid.  
 

 
22) Det bemærkes, at bidraget til den ægte opsparing i pct. af BNP 

har været aftagende, selvom der har været en forholdsvis jævn 
stigning i skovarealet. Dette skyldes, at vækstraten i BNP har væ-
ret større end vækstraten i skovarealet. 

Rekreativ værdi  

Lille, positiv 
opsparing i skov 



Ægte opsparing. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2017 

 214 

Boks III.7 Opgørelser af den rekreative værdi af skov 

Der findes flere undersøgelser af den rekreative værdi af danske skove, jf. tabel A. 
Tre studier opgør den rekreative værdi af skove og andre rekreative områder på 
landsplan. Det nyeste af disse studier (De Økonomiske Råds formandskab (2014)) 
finder en noget højere gennemsnitlig værdi end Dubgaard (1998), som blev an-
vendt til at opgøre den rekreative værdi af skov i opgørelsen af den ægte opspa-
ring i De Økonomiske Råds formandskab (2012).  

 

Foruden de landsdækkende opgørelser af rekreative værdier er der opgørelser af 
den rekreative værdi af enkeltstående skove, tæt på byer eller i områder med høj 
befolkningstæthed. Det fremgår af tabel A, at man i disse studier finder rekreative 
værdier, der er højere end den gennemsnitlige værdi fra De Økonomiske Råds 
formandskab (2014). Dette afspejler formentlig bynærhed og den høje befolk-
ningstæthed.  

 

Tabel A Rekreative værdier fra danske værdisætningsstudier 

  Kr. pr. ha pr. år (2010-priser) 

Hele Danmark  

Dubgaard (1998) 1.600 

Termansen mfl. (2013) 150-55.300 a) 

De Økonomiske Råds formandskab (2014) 4.800 b)  

Skove i Nordsjælland 

Bjørner mfl. (2000)c) 5.700 

Hasler mfl. (2002)c) 9.700 

Zandersen mfl. (2007) 16.300 

Andre danske skove 

Dubgaard (2000)d) 22.800 

Hasler mfl. (2002)e) 41.600 

Anm: Værdierne er afrundet. 

a) I tabellen er vist rekreativ værdi for skov med lavest og højest værdi. 

b) Gennemsnit af marginalværdien af alle rekreative naturområder i Danmark over 50 ha. 

c) Tokkekøb Hegn nær Allerød 

d) Vestskoven vest for København. 

e) Gjesing Plantage udenfor Esbjerg. 
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Figur III.14 Opsparing i skov 
 

 
 

Anm.: Figuren viser det udglattede bidrag fra skov til den ægte opspa-
ring. Det er valgt at udglatte af to grunde. Dels bygger kurven i
årene 1980-2005 kun på data fra årene 1980, 1990, 2000 og
2005. For mellemliggende år antages en lineær udvikling. Dels 
var der et lille fald i skovarealet i 2012, der ville give et stort 
udslag i figuren. Pga. usikkerhed i opgørelsen af skovarealet er
det dog usikkert, om der faktisk var et fald dette år. Den gen-
nemsnitlige opsparing for kurven i figuren og i beregningen er
det samme.    

Kilde: DCE, Danmarks Statistisk, Statistikbanken, De Økonomiske
Råds formandskab (2014, 2015), Nielsen mfl. (2015), Nord-
Larsen mfl. (2016) og egne beregninger. 

 
 
Bidraget til ægte opsparing på i gennemsnit 0,04 pct. af 
BNP pr. år er ca. tre gange større end den seneste opgørelse 
af opsparingen i skov, jf. De Økonomiske Råds formand-
skab (2012). Forskellen skyldes især, at der dengang blev 
anvendt en noget lavere rekreativ værdi pr. ha baseret på 
Dubgaard (1998), jf. boks III.7.  
 
Biodiversitet 
 
Biodiversitet betegner den mangfoldighed af liv, der findes i 
naturen. Denne mangfoldighed findes på mange niveauer, 
fra gener til arter og økosystemer. Man kender i dag ca. 1,6 
mio. forskellige arter af planter, dyr, svampe og mikroorga-
nismer, jf. Catalogue of Life (2016). Det vurderes imidler-
tid, at det virkelige antal arter er mange gange større, måske 
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i omegnen af 8,7 mio., jf. Mora mfl. (2011). I Danmark er 
der registreret godt 35.000 arter i databasen Allearter.dk.  
 
Udviklingen i biodiversitet er relevant for opgørelsen af den 
ægte opsparing, fordi samfundet er helt afhængigt af øko-
systemers funktioner. Mangel på data om udviklingen i 
biodiversiteten gør det imidlertid svært at beregne bidraget 
fra biodiversitet til den ægte opsparing. Der er også flere af 
de afledte ydelser fra biodiversitet, som er vanskelige at 
opgøre værdien af. Biodiversitet er dermed et af de aktiver, 
der ikke indgår i opgørelsen af den ægte opsparing, men 
hvis udvikling kan have en væsentlig betydning for den 
menneskelige velfærd.  
 
Biodiversiteten kan kategoriseres på mange måder, både 
rent fysisk og i forhold til de værdier, den er ophav til, jf. 
boks III.8. I det følgende drøftes kort forskellige ydelser 
forbundet med biodiversitet. Derefter skitseres udviklingen i 
den globale og den danske biodiversitet på baggrund af 
forskellige indikatorer. Afslutningsvist præsenteres udvalgte 
eksempler på økonomisk værdisætning af biodiversitet. 
  

Ikke muligt at 
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opsparingen i 
biodiversitet 

Indhold i afsnit 
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Boks III.8 Biodiversitet  

I boksen præsenteres kort fysiske mål for biodiversitet, samt de afledte værdier 
forbundet med biodiversitet, som bidrager til den menneskelige velfærd. 
  
Fysiske indikatorer for biodiversitet 
Biodiversitet betegner den mangfoldighed af økosystemer, arter og gener, der 
findes i naturen. Når biodiversitet skal opgøres fysisk, tages der ofte udgangs-
punkt i indikatorer for arter (antallet af arter og deres populationer), levesteder 
(som skove, dødt ved) og processer i naturen, som er vigtige for biodiversiteten 
(som skovbrande, græsning), jf. Ejrnæs mfl. (2011). De forskellige indikatorer 
måles i forskellige enheder (f.eks. antal fugle, hyppighed af skovbrande, skovare-
al), hvorfor det er svært at lave en samlet indikator for udviklingen i biodiversitet. 
For at opgøre udviklingen i biodiversitet er det derfor nødvendigt at vurdere en 
række forskellige indikatorer. 
 
Økosystemtjenester 
Biodiversitet danner grundlag for velfærd gennem en række goder og tjenester, 
mennesker får fra naturen. Disse såkaldte økosystemtjenester opdeles ofte i fire 
overordnede kategorier, jf. Millennium Ecosystem Assessment (2005):  
 

• Forsynende økosystemtjenester, som omfatter de produkter, vi får fra na-
turen (f.eks. fødevarer, råmaterialer, ferskvand, vandkraft og biomasse 
mv.).  

• Regulerende økosystemtjenester, der betegner goderne ved reguleringen af 
økosystemprocesser (f.eks. luftkvalitets- og klimaregulering, naturlig re-
gulering af vandløb, nedbrydning af organisk materiale samt sygdoms- og 
pestkontrol mv.).  

• Kulturelle økosystemtjenester, som er de ikke-materielle goder, som men-
nesker får fra naturen (f.eks. rekreation, kundskab, æstetiske værdier mv.).  

• Støttende økosystemtjenester, der er nødvendige for produktionen af alle 
andre økosystemtjenester (f.eks. fotosyntese, jorddannelse samt nærings-
stoffers og vandets kredsløb mv.). 

 

 
 
En vigtig kilde til værdi er de goder og tjenester, mennesker 
får fra naturen. Disse omtales ofte ved samlebetegnelsen 
økosystemtjenester. Eksempler på vigtige økosystemtjenes-
ter i Danmark, der er understøttet af biodiversitet, er be-
støvning, fiskeri og friluftsliv. Økosystemtjenester omfatter 
også eksistensværdier, som er den nytte, man får af at vide, 

Økosystem-
tjenester bidrager 
til velfærden 
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at noget (en art, et sted el.lign.) eksisterer, uden at man selv 
har en brugsværdi af det.23 
 
Biodiversiteten er en forudsætning for udviklingen og til-
pasningen af økosystemer til forskellige geografiske og 
klimatiske forhold gennem naturlig selektion. En nedgang i 
biodiversitet kan derfor ikke kun medføre en nedgang i 
produktionen af økosystemtjenester (f.eks. færre fisk, min-
dre CO2-lagring i træer osv.), men forringer også mulighed-
en for, at økosystemerne kan modstå ændringer som f.eks. 
klimaforandringer, pest- og sygdomsudbrud. Tab af arter 
gør økosystemer mere sårbare overfor potentielt irreversible 
ændringer. Det skyldes, at modstandsdygtigheden i et øko-
system generelt stiger med antallet af arter, jf. Rockström 
mfl. (2009) og UK NEA (2011). Dette gælder ikke kun i 
“naturlige” økosystemer som skov og søer, men også men-
neskeskabte økosystemer som kornmarker og plantager.24 
Biodiversitet har derfor en potentielt vigtig forsikringsværdi 
(eller optionsværdi) i forhold til at imødekomme fremtidige 
ændringer i f.eks. klima.       
 
Et andet aspekt ved biodiversitetens forsikringsværdi ved-
rører muligheden for at udvikle mediciner mod kendte og 
ukendte sygdomme. Det gælder både for arter, der ikke er 
opdaget endnu, og kendte arter, der endnu ikke er forsket i. 
Mange af verdens mest brugte lægemidler er baseret på 
naturligt forekommende stoffer i dyr og planter. Verdens-
sundhedsorganisationen skønner således, at 60 pct. af ver-
dens befolkning får dækket deres grundlæggende lægemid-
delbehov af naturmedicin, jf. Robinson og Zhang (2011). 
En rigere biodiversitet giver større muligheder for at udvikle 
morgendagens mediciner.  

 
23) Der tales også om biodiversitetens iboende værdi, som alle øko-

systemer, arter mv. har, i kraft af at de eksisterer, jf. Redford mfl. 
(2009) og Davidson (2013). Den iboende værdi er således uaf-
hængig af den menneskelige nytte og er derfor ikke relevant for 
den ægte opsparing.   

24) Gendiversitet giver eksempelvis større muligheder for at tilpasse 
kommercielt vigtige arter som hvede og majs til klima-
forandringer, skadedyr og sygdomme. 
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Biodiversitetens forsikringsværdi grunder i, at man ikke 
ved, hvor mange økosystemer, arter og gendiversitet der kan 
forsvinde, uden at det medfører en kollaps med katastrofale 
følger. Begrebet kritiske grænser er derfor helt centralt, når 
det gælder biodiversitet. De ovenfornævnte aspekter ved 
biodiversitetens forsikringsværdi tilsiger en forvaltning af 
den biologiske mangfoldighed i tråd med et forsigtigheds-
princip. Dette skyldes grundlæggende, at biodiversitet i 
praksis er en ikke-fornybar ressource, da arternes udvikling 
tager tusindvis af år. Der er derfor tale om irreversible æn-
dringer og stor usikkerhed omkring konsekvenserne ved tab 
af biodiversitet. 
 
Biodiversitet har i lighed med klimakapital karakter af et 
globalt gode. Ydelser som CO2-lagring i Brasiliens regn-
skove kommer eksempelvis alle verdens lande til gode. 
Samtidig er biodiversiteten uløseligt forbundet med de loka-
le omgivelser og klima. For sjældne og udsatte naturtyper 
og arter betyder det, at et nationalt tab af biodiversitet kan 
have global betydning. Det samme vil ikke være tilfældet 
for en globalt meget udbredt art (f.eks. tyrkerduen), da den-
ne i princippet kan genindvandre. Der kan imidlertid være 
andre grunde til national beskyttelse af almindelige arter, 
f.eks. rekreative værdier.    
 
Udviklingen i biodiversitet 
 
På trods af de mange måder, biodiversitet bidrager til vel-
færden, er den globale biodiversitet i tilbagegang, og presset 
forventes at vokse frem mod 2020. De vigtigste årsager til 
denne tilbagegang er tab og forringelse af levesteder, over-
udnyttelse af arter (f.eks. overfiskning), forurening, invasive 
arter og sygdomme samt klimaforandringer, jf. Global Bio-
diversity Outlook (2014) og WWF (2016). Nogle vurderer, 
at den nuværende hastighed for tab af biodiversitet ikke kan 
fortsætte, uden at det medfører en udbredt kollaps i øko-
systemers funktion, jf. Steffen mfl. (2015).25  

 
25) Steffen mfl. (2015) er en opdatering af Rockström mfl. (2009), 

hvor udviklingen i biodiversitet blev vurderet på antallet af arter, 
der uddør hvert år. Denne indikator blev bl.a. kritiseret for ikke at 
fange udviklingen i størrelsen af arternes populationer, jf. Mace 
mfl. (2014). I Steffen mfl. (2015) vurderes biodiversitetens ud-
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Internationalt har man i en årrække arbejdet for at vende 
denne trend, primært gennem FN’s Biodiversitetskonven-
tion fra 1992. Under konventionen har EU, og herunder 
Danmark, vedtaget en målsætning om at standse tabet af 
biodiversitet inden 2020.26 
 
På trods af denne målsætning er der bred enighed om, at der 
er tilbagegang i den danske biodiversitet, jf. Agger mfl. 
(2012), Ejrnæs mfl. (2011), Meltofte mfl. (2010), Nygaard 
mfl. (2017) og Termansen mfl. (2015). Den præcise udvik-
ling i Danmarks biodiversitet er imidlertid svær at opgøre, 
grundet et utilstrækkeligt datagrundlag og mangel på et 
aggregeret mål for biodiversitet.27 Det har derfor ikke været 
muligt at angive ændringen i den samlede biodiversitet i 
perioden.  
 
Den undersøgelse, der kommer tættest på at opgøre ud-
viklingen i den totale biodiversitet i Danmark, er Ejrnæs 
mfl. (2011). Studiet vurderer på baggrund af tilgængelige 
data og ekspertvurderinger udviklingen i arter, levesteder og 
processer for de ni overordnede naturtyper i Danmark, jf. 
figur III.15. For hver naturtype er udvalgt arter, levesteder 
og processer, som tilsammen repræsenterer naturtypens 
samlede biodiversitet. De underliggende data for Ejrnæs 
mfl. (2011) dækker forskellige tidsperioder og bygger 
blandt andet på rødlisten fra 2010, jf. Wind og Ejrnæs 
(2014).28 For to tredjedele af elementerne er tidsserier ikke 
tilgængelige, hvorfor udviklingen er baseret på ekspert-
vurderinger for de seneste 5-10 år. 
 

 
vikling derfor også på, hvor meget af naturen der er i den samme 
tilstand, som den var inden den industrielle udvikling. 

26) Målsætningen var oprindeligt at standse tabet af biodiversitet i 
EU inden 2010, men dette mål blev ikke nået. Det er også 
usikkert, om man vil nå målet i 2020, jf. Tucker mfl. (2016). 

27) Selv når man vurderer alle tilgængelige kilder, er der betydelige 
huller i viden om særlige arter og artsgrupper i Danmark. Der er 
derfor en betydelig usikkerhed ved vurderingen af størrelsen og 
hastigheden i ændringerne i biodiversiteten, jf. Ejrnæs (2011). 

28) Rødlisten er en måde at klassificere arter efter deres status, f.eks. 
uddød, kritisk truet osv. 
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Figuren viser, at der overordnet set er tilbagegang i den 
danske biodiversitet (markeret med rødt). Af alle de ele-
menter, der indgik i Ejrnæs mfl. (2011), var 47 pct. i til-
bagegang, herunder hele 72 pct. af arterne.29 Tilbagegangen 
er mest markant ved kysterne, græsland og heder, moser og 
enge samt agerland og urbane områder. Det går dog også 
fremad for nogle arter og økosystemer, f.eks. søer og vand-
løb. Denne fremgang skyldes bl.a., at udledningen af næ-
ringsstoffer fra landbruget er faldet i perioden, jf. Jensen 
mfl. (2016).    
 
 

Figur III.15 Udvikling i Danmarks ni vigtigste naturtyper 
 

 

Anm.: De røde områder indikerer tilbagegang, de grønne stabilitet 
eller fremgang og de grå en usikker udvikling. 

Kilde: Ejrnæs mfl. (2011). 
 

 
29) Ejrnæs mfl. (2011) analyserede tilsammen 139 forskellige ele-

menter, fordelt på 65 arter eller artsgrupper (i alt mere end 600 
arter), 43 levesteder og 31 processer. 
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Et stort problem ved at opgøre udviklingen i biodiversiteten 
over tid er, at der ikke findes tidsserier for særlig mange 
arter og økosystemer. En vigtig undtagelse i Danmark er 
fugle, hvor Dansk Ornitologisk Forening siden 1975 har 
indsamlet data ved hjælp af punkttællinger for mere end 100 
fuglearter. Der har været en negativ trend i antallet af al-
mindelige danske ynglefugle i perioden 1980-2015, jf. figur 
III.16 Indikatoren dækker over, at omtrent halvdelen af de 
110 arter, der indgår, er i tilbagegang, mens omtrent hver 
fjerde art er i fremgang, jf. Fenger mfl. (2016).  
 
 

Figur III.16 Indeks for alle almindelige danske ynglefugle 
 

 
 

Anm.: Indekset for alle almindelige danske ynglefugle er baseret på 
punkttællinger af 110 fuglearter i perioden 1980-2015. Basis-
året er 2010. 

Kilde: Fenger mfl. (2016). 
 
 
En anden indikator for udviklingen i biodiversiteten er de 
danske rødlister over truede arter. Den første samlede, na-
tionale rødliste udkom i 1990, og er siden blevet opdateret i 
1997 og 2010.30 Den seneste rødliste viser, at der er 303 
arter, der er forvundet fra Danmark siden 1850, mens hhv. 
369 og 496 arter blev vurderet som kritisk truede og truede i 

 
30) Der har imidlertid været metodemæssige ændringer undervejs, 

som gør det svært at bruge ændringen i antallet af truede og ud-
døde arter som indikator for biodiversitetens udvikling. 
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2010, jf. Wind og Ejrnæs (2014). Rødlisten behandler godt 
10.500 arter, som svarer til ca. en tredjedel af de kendte 
arter i Danmark.31  
 
Udviklingen i antal arter og deres levesteder kan siges at 
være en indikator for kvaliteten af den biologiske mang-
foldighed, mens udbredelsen (arealet) af en bestemt type 
økosystem er en indikator for biodiversitetens kvantitet. I 
enkelte lande har man forsøgt at udarbejde en samlet indi-
kator for biodiversitetens kvantitet og kvalitet i et såkaldt 
naturindeks.32 Denne form for indeks er beskrevet i Nor-
mander mfl. (2009), hvor naturindeks for forskellige dele af 
biodiversiteten i de nordiske lande er konstrueret. Norman-
der mfl. (2009) finder i lighed med Ejrnæs mfl. (2011), at 
det primære problem i Danmark er forringelser i kvaliteten 
af biodiversiteten, mens kvantiteten (arealerne) er rimelig 
stabile.  
 
Værdisætning af biodiversitet 
 
Usikkerheden omkring udviklingen i den samlede bio-
diversitet er afspejlet i den litteratur, der forsøger at værdi-
sætte biodiversitetens bidrag til velfærden. Den samlede 
værdi af biodiversiteten kan siges at være uendelig stor, 
eftersom en verden uden biodiversitet er ensbetydende med 
en planet uden liv. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn 
ved, om det er meningsfyldt at opgøre den samlede værdi af 
biodiversitet.33 Værdien af ændringer i biodiversiteten er 
derimod relevant for at kunne vurdere omkostningen ved 
det tab af biodiversitet, der finder sted. Der er udført et stort 
antal studier, der belyser værdien af forskellige aspekter ved 
biodiversitet. I disse studier værdisættes typisk rekreative og 
 
31) Rødlisten vurderer kun arter, der er hjemmehørende i Danmark. 

Nyindvandrede og indførte arter er ikke vurderet. 

32) Der er for nylig udarbejdet et naturkapitalindeks over de danske 
kommuner, jf. Skov mfl. (2017). Indekset viser den nuværende 
tilstand af naturen, men ikke dennes udvikling over tid.  

33) Costanza mfl. (1997) opgjorde den samlede værdi af verdens 
økosystemtjenester og naturkapital til ca. det dobbelte af verdens 
daværende BNP. Opgørelsen blev stærkt kritiseret både for belø-
bets størrelse og for at opgøre den totale værdi baseret på margi-
nale priser, jf. Bockstael mfl. (2000) og Pearce (1998). 
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eksistensværdier samt enkelte regulerende økosystemtjene-
ster som bestøvning. Biodiversitetens rolle i naturens mod-
standsdygtighed overfor f.eks. klimaforandringer og om-
kostningerne ved at overskride kritiske grænser for biolog-
isk mangfoldighed er i meget mindre omfang værdisat.   
 
Blandt de mest omfattende studier af biodiversitetens værdi 
kan nævnes UK NEA (2011) og Bateman mfl. (2014). UK 
NEA opgjorde den årlige værdi af biodiversitetens bidrag til 
en række økosystemtjenester i Storbritannien til ca. 0,3 pct. 
af BNP.34 The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB) (2010) er et globalt initiativ, der har som mål at 
bevidstgøre og demonstrere værdien af økosystemtjenester 
og biodiversitet for beslutningstagere på det lokale, natio-
nale og globale niveau.35 UK NEA og TEEB har i høj grad 
bidraget til at sætte værdien af biodiversitet og økosystem-
tjenester på den internationale dagsorden, jf. Atkinson mfl. 
(2012). 
 
På EU-niveau har man forsøgt at opgøre en aggregeret vær-
di af Natura 2000-netværket, jf. EU-Kommissionen 
(2013).36 Undersøgelsen viser, at den samlede årlige værdi 
af netværket er i omegnen af 2-3 pct. af EU's BNP. Gevin-
sterne ved Natura 2000-netværket omfatter primært den 
rekreative værdi ved de forskellige områder, men enkelte 
markedsgoder og forsynende økosystemtjenester indgår 
også.  
 

 
34) De 0,3 pct. af BNP inkluderer betalingsvilje for bl.a. beskyttelse 

af arter, værdien af levesteder samt værdien af bestøvning for 
landbrugsproduktionen. Den samlede årlige værdi af alle økosy-
stemtjenester værdisat i UK NEA blev opgjort til omkring 2,3 
pct. af BNP (ekskl. fødevareproduktion i landbrug og til havs).     

35) I TEEB er ikke opgjort et samlet beløb for værdien af økosystem-
tjenester, men snarere præsenteret illustrative case-beregninger.  

36) Natura 2000-områder har som formål at beskytte biodiversitet, og 
dækker godt 26.000 områder over hele EU (18 pct. af EU's areal). 
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I Danmark er der også lavet en række værdisætningsstudier 
af forskellige økosystemtjenester relateret til biodiversitet. 
De fleste af studierne fokuserer på de kulturelle værdier af 
biodiversitet, især rekreation og eksistensværdier, jf. Ter-
mansen mfl. (2015).37 Generelt finder studierne en betydelig 
betalingsvilje for beskyttelse af naturområder og arter. 
Blandt de nyere studier kan nævnes Campbell mfl. (2014), 
som finder en positiv betalingsvilje for at bevare truede 
arter såvel som for plads til naturlige processer (dødt ved) i 
skove. I boks III.9 præsenteres et simpelt regneeksempel for 
værdien af tab af arter med udgangspunkt i danske værdi-
sætningsstudier. I eksemplet beregnes det årlige tab af to 
danske arter til at udgøre mellem 0,16 og 3,8 pct. af BNP.   
 
Udover værdisætningsstudier er der også lavet konsekvens-
analyser af et potentielt tab af biodiversitet. Axelsen mfl. 
(2011) beregner værdien af bestøvning for dansk landbrug 
til 0,4-0,7 mia. kr. årligt (ca. 0,03 pct. af BNP ). Denne vær-
di er opgjort som andelen af landbrugsproduktion, der er 
afhængig af insektbestøvning. Der ses imidlertid bort fra 
andre indsatsfaktorer i produktion af f.eks. frugt (arbejds-
kraft mv.), hvorfor den beregnede værdi er et klart over-
kantskøn.   
 
Der findes således en del opgørelser af værdien af forskel-
lige dele af den danske biodiversitet, men der er også mange 
værdier, der ikke er opgjort. Det gælder især værdien af de 
regulerende økosystemtjenester (f.eks. regulering af over-
svømmelser) og forsikringsværdien af biodiversitetens mod-
standsdygtighed overfor fremtidige ændringer i f.eks. klima, 
sygdomme og forurening. Derudover er der også et poten-
tielt tab for danskere ved, at arter i andre lande uddør.38  
 

 
37) En oversigt over forskellige danske undersøgelser af rekreative 

værdier ved naturområder er beskrevet i boks III.7. En større 
gennemgang af danske værdisætningsstudier af biodiversitet er 
præsenteret i De Økonomiske Råds formandskab (2012).  

38) Denne værdi giver sig delvist til udtryk bl.a. gennem kampagner 
for at redde såkaldt karismatiske arter (f.eks. pandaer og isbjørne). 
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Boks III.9 Regneeksempel for værdien af tabet af arter i Danmark 

I det følgende foretages en illustrativ beregning af det tab, der er forbundet med, 
at arter er forsvundet fra Danmark i perioden 1980-2015. Beregningen bygger på 
den antagelse, at betalingsviljen for at beskytte en art fra at uddø svarer til tabet 
ved, at en art forsvinder. Det kan dog godt tænkes, at værdien af tabet af en art er 
højere end betalingsviljen for at beskytte en art (willingness to accept er højere 
end willingness to pay), jf. Pearce mfl. (2006). Følgende udtryk beregnes:  
 = 	 ∙ ∙ , 
 
hvor VT er nutidsværdien af tab af arter pr. år, A er antallet af arter, der er uddøde i 
løbet af året, WTPh er betalingsviljen pr. art pr. husholdning, H er antallet af hus-
holdninger, og r er diskonteringsraten.  
 
Ifølge rødlisten fra 2010 er der forsvundet 303 arter i Danmark siden 1850, jf. 
Wind og Ejrnæs (2014). Antages, at disse arter er forsvundet med jævnt tempo, 
svarer det til ca. 2 arter om året.  
 
Betalingsviljen for at sikre overlevelsen til navngivne og ikke-navngivne arter i 
danske heder er undersøgt i Jacobsen mfl. (2008). De finder, at betalingsviljen er 
meget højere for en identificeret art end for en gruppe på 25 ikke-navngivne arter. 
Den gennemsnitlige betalingsvilje for at bevare en art varierer mellem ca. 10-350 
kr. (2010-priser). I et andet studie finder Campbell mfl. (2014) betalingsviljen for 
at sikre overlevelsen af hhv. 50 og 100 truede arter i Danmark. Betalingsviljen 
varierer mellem 15-25 kr. pr. art (2010-priser).  
 
Der beregnes en nutidsværdi af det årlige tab af to arter baseret på en gennemsnit-
lig årlig betalingsvilje pr. husstand på 15 kr. pr. art, og en diskonteringsrate på 3 
pct. Det giver et årligt tab på ca. 2,2 mia. kr., svarende til -0,16 pct. af BNP i peri-
oden 1980-2015 i gennemsnit. Anvendes i stedet en betalingsvilje på 350 kr., 
giver det et årligt tab på ca. 52 mia. kr., svarende til i gennemsnit -3,8 pct. af 
BNP. 
 
I regneeksempelet er ikke taget højde for at der i perioden også er indvandret nye 
arter til Danmark, eller den eventuelle nedgang i bestande af forskellige arter. I 
nogle tilfælde vil en art, der er uddøet i Danmark, leve i bedste velgående andre 
steder i verden. I dette regneeksempel er der ikke taget højde for, hvordan det evt. 
påvirker betalingsviljen i befolkningen.  
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I dette underafsnit har biodiversitetens bidrag til velfærden 
og økonomiske værdi samt udviklingen i global og national 
biodiversitet været i fokus. På trods af manglende viden om 
størrelsen af de konkrete ændringer i den samlede bio-
diversitet og værdien heraf, er der meget der tyder på, at der 
har været en nedsparing i biodiversitet i perioden 1980-
2015. Fordi denne ændring ikke kan kvantificeres, kan den 
ikke medregnes i den samlede ægte opsparing. Det trækker 
isoleret set i retning af, at den samlede ægte opsparing er 
overvurderet.  

III.5 Menneskeskabte formuegoder 

Traditionelt bruges begrebet den nationale opsparing om 
ændringerne i de dele af nationalformuen, der opgøres i 
nationalregnskabet. Det omfatter dels det fysiske inden-
landske kapitalapparat som bygninger og maskiner og dels 
de finansielle nettofordringer på udlandet (nettoudlands-
formuen). Siden 2014 har det danske nationalregnskab også 
beregnet en særlig beholdning af intellektuelle rettigheder, 
primært værdien af de afholdte investeringer i forskning og 
udvikling i Danmark. I det følgende gennemgås udviklingen 
i fysisk, videns- og finansiel kapital (hvor videnskapitalen 
er identisk med nationalregnskabets opgørelse af intellek-
tuelle rettigheder). Udover de traditionelle kapitaltyper er 
der flere menneskeskabte kapitaltyper, der kan bidrage til 
den ægte opsparing. I dette afsnit behandles tre af dem, 
nemlig humankapital, sundhedskapital og social kapital.   
 
Fysisk kapital 
 
Det fysiske kapitalapparat udgjorde primo 2016 ca. 5.900 
mia. kr. eller ca. 3 gange BNP. Langt hovedparten heraf, 
nemlig ca. 85 pct., består af bygninger og anlæg. Private 
boliger udgjorde alene halvdelen af det fysiske kapital-
apparat, mens erhvervsbygninger stod for 22 pct. og anlæg 
for 13 pct. Maskiner og inventar udgør ca. 10 pct. og trans-
portmidler ca. 5 pct. Endelig opgøres værdien af land-
brugets stambesætninger for sig, men udgjorde “kun” en 
værdi på knap 9 mia. kr. eller ca. 1½ promille af det samle-
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de kapitalapparat. Værdien af det samlede jordareal her-
hjemme indgår ikke i kapitalapparatet. 
 
Den årlige nettoopsparing i fysisk kapital er lig med æn-
dringen i det fysiske kapitalapparat herhjemme, som igen er 
lig med årets bruttoinvesteringer fratrukket nedslidningen af 
det eksisterende kapitalapparat (afskrivningerne). Nedslid-
ningen udgør knap 13 pct. af BNP i gennemsnit i perioden, 
jf. figur III.17. Udviklingen i nedslidningen er ret jævn med 
en ganske svagt stigende tendens, i hvert fald frem til krisen 
i slutningen af 00’erne. Bruttoinvesteringerne svinger i 
modsætning til nedslidningen betydeligt mere over tid, da 
de er meget konjunkturfølsomme. I gennemsnit har de ud-
gjort knap 15 pct. af BNP i hele perioden. Som for afskriv-
ningerne har bruttoinvesteringerne som andel af BNP udvist 
en svag tendens til stigning. Nettoopsparingen i fysisk kapi-
tal har dermed udgjort ca. 2 pct. af BNP i gennemsnit i alle 
årene 1980-2015, men med store udsving i de enkelte år. I 
lavkonjunkturårene i starten af 1980’erne, i starten af 
1990’erne og under finanskrisen omkring 2010 var op-
sparingen i fysisk kapital således direkte negativ. 
 
 

Nettoopsparing i 
fysisk kapital 
udgør ca. 2 pct.  
af BNP 
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Figur III.17 Opsparing i fysisk kapital 
 

 

Anm.: Ændringer i fysisk kapital udgør bidraget til den ægte opspa-
ring. De er i al væsentlighed lig med bruttoinvesteringer fra-
trukket kapitalnedslidning. Pga. opgørelsen i faste priser gælder 
sammenhængen dog ikke 100 pct. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Videnskapital 
 
Værdien af intellektuelle rettigheder udgjorde ifølge natio-
nalregnskabet primo 2016 478 mia. kr. eller ca. en fjerdedel 
af BNP. Knap tre fjerdedele heraf bestod af den akkumu-
lerede værdi af tidligere investeringer i forskning og udvik-
ling (F&U); andre 20 pct. udgjordes af computer-software. 
Den akkumulerede kapital mht. olie-, gas- og mineral-
efterforskning (eksempelvis afholdte omkostninger ved at 
lede efter nye fund) og originalværker indenfor kunst og 
underholdning mv. hver udgjorde ca. 4 pct. af værdien af 
den samlede videnskapital.39 
 

 
39) Nationalregnskabet inkluderer dog fortsat kun en delmængde af 

de investeringer i såkaldte “intangible assets”, som foretages for 
at øge produkters og virksomheders værdi. Disse inkluderer også 
omkostninger til bl.a. organisatoriske ændringer og reklame, jf. 
OECD (2009).  
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Der er sket en meget betydelig stigning i bruttoinvestering-
erne i videnskapital siden 1980, jf. figur III.18. Den bereg-
nede nedslidning af videnskapitalen er imidlertid steget 
næsten lige så meget, og den årlige stigning i kapitalgodet 
har derfor været beskeden, nemlig 0,4 pct. af BNP i gen-
nemsnit i hele perioden. Ses udelukkende på årene 1980-99, 
har stigningen været på 0,3 pct. af BNP, mens den har ud-
gjort 0,6 pct. af BNP i gennemsnit siden årtusindskiftet. Der 
har således været en positiv trend i denne ægte opsparings-
komponent. 
 
 

Figur III.18 Opsparing i videnskapital 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
I forhold til De Økonomiske Råds formandskabs seneste 
opgørelse af den ægte opsparing i Økonomi og Miljø, 2012 
er beregningsgrundlaget for videnskapital grundlæggende 
ændret. Da nationalregnskabet tidligere ikke har offentlig-
gjort tal for den danske forsknings- og udviklingskapital, 
byggede den foregående opgørelse på en beregning baseret 
på tal fra Eurostat suppleret med selvstændige antagelser 
om nedslidningsrater mv. Det grundlæggende princip bag 
beregningen var dog den samme som den, nationalregn-
skabet i dag anvender. I begge tilfælde er kapitalens udvik-
ling over tid beregnet ud fra oplysninger om den årlige til-
gang (bruttoinvesteringerne), en antaget nedslidningsrate og 

20152010200520001995199019851980

6

5

4

3

1

0

-1

Pct. af BNP

Opsparing
Gennemsnit (opsparing)
Bruttoinvesteringer
Nedslidning

Væsentlig 
stigning i brutto-
investeringer i 
videnskapital 

Beregning 
kommer nu 
direkte fra 
nationalregnskab 



III.5 Menneskeskabte formuegoder 
 

 231 

antagelser om det initiale niveau for kapitalens størrelse. 
Nationalregnskabets nedslidningsrater bygger på antagelser 
om en levetid for grundforskning på 12 år, anvendt forsk-
ning på 10 år og udviklingsarbejde på 8 år, jf. Danmarks 
Statistik (2014). I De Økonomiske Råds formandskab 
(2012) anvendtes en generel nedslidningsrate på 15 pct., 
baseret på Hall mfl. (2010).  
 
En meget væsentlig forskel på traditionel fysisk kapital og 
forsknings- og udviklingskapital er, at sidstnævnte er præget 
af potentielt væsentlige positive eksternaliteter. Viden kan 
benyttes af flere personer og/eller virksomheder på samme 
tidspunkt, og ofte er det omkostningsfuldt eller direkte umu-
ligt for producenten af ny viden at udelukke andre fra at 
erhverve og benytte sig af den pågældende viden. Forsk-
nings- og udviklingskapital har dermed elementer af et of-
fentligt gode. Disse positive eksterne effekter er grænse-
overskridende. Danmark må derfor formodes også at have 
betydelig gavn af de investeringer i forskning og udvikling, 
der har fundet sted globalt i perioden siden 1980. Da stig-
ningen i det globale vidensniveau også har betydning for 
Danmarks fremtidige forbrugsmuligheder, bør virkningen 
heraf i princippet også medregnes i den ægte opsparing.  
 
Den globale forsknings- og udviklingskapital opgjort ud fra 
nationale F&U-investeringer er steget markant i perioden 
1980-2015, jf. figur III.19. Danmarks forskningskapital som 
opgjort af Danmarks Statistik udgør kun ca. ½ pct. af den 
samlede globale F&U-kapital med en faldende tendens. Den 
årlige stigning i den globale F&U-kapital har gennemsnit-
ligt udgjort tæt ved 100 pct. af Danmarks BNP.  
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Figur III.19 Global F&U-kapital 
 

 

Anm.: Figuren viser udenlandsk forsknings- og udviklingskapital i pct. 
af dansk BNP. 

Kilde: OECD, UNESCO, Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne
beregninger. 

 
 
Det er imidlertid forbundet med overordentlig stor usikker-
hed at vurdere effekten af denne udenlandske F&U på den 
danske “ægte formue”. Ikke al den udenlandskproducerede 
viden er relevant for Danmark. Nye produktionsprocesser 
og varer vil være mere relevante for nogle lande end for 
andre. En række undersøgelser af de såkaldte spillover-
effekter mellem lande peger på, at det investerende land får 
mere ud af en investering i F&U, end omverdenen gør. Iføl-
ge Bottazzi og Peri (2007) er der en elasticitet mellem front-
linjeforskerlandenes (defineret som G7-landenes) videns-
kapital og mængden af teknologiske innovationer i mindre 
lande på 0,75. Dermed er en stigning i F&U-kapitalen i G7-
landene på 1 pct. associeret med en stigning på ¾ pct. i de 
mindre landes innovationsmængde. 
 
På grund af den store usikkerhed er der afstået fra at kvanti-
ficere betydningen af væksten i den globale forsknings-
kapital for Danmarks ægte opsparing.40  

 
40) I De Økonomiske Råds formandskab (2012) blev det vurderet, at 

et centralt skøn for udlandets bidrag til den danske videnskapital 
udgjorde ca. 0,2 pct. af BNP årligt i perioden 1990-2010. Det 
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Finansiel kapital 
 
Danmarks finansielle nettoopsparing er lig med netto-
fordringserhvervelsen overfor udlandet. Den består af den 
opsparing, der finder sted i form af danskernes køb af uden-
landske værdipapirer fratrukket udenlandske køb af danske 
værdipapirer. Nettofordringserhvervelsen opgøres af natio-
nalregnskabet i løbende priser. Da beregningen af den ægte 
opsparing som tidligere nævnt af praktiske grunde foretages 
i faste priser, er det valgt at deflatere nettofordrings-
erhvervelsen med BNP-deflatoren. Den finansielle opspar-
ing som andel af BNP, har dermed samme deflator i tæller 
og nævner. 
 
Udviklingen i den finansielle opsparing har været meget 
iøjnefaldende i perioden: Den er gået fra at udgøre -2,5 til 
8,7 pct. af BNP fra 1980 til 2015, altså en stigning på over 
11 pct. af BNP, jf. figur III.20. I gennemsnit over alle årene 
udgør opsparingsbidraget fra den finansielle kapital godt 2 
pct. af BNP og er dermed langtfra den største komponent i 
den ægte opsparing, men den udviser den klareste trend-
mæssige ændring af alle de undersøgte delmængder.  
 
Der kan umiddelbart peges på to væsentlige samfunds-
ændringer, som har understøttet en større opsparing i den 
betragtede periode. For det første har en række skatte-
reformer i 1987, 1993, 1998 og 2009 systematisk reduceret 
rentefradraget, der reelt virker som et subsidium til gæld-
sætning. Det har stimuleret den private opsparing. Samtidig 
må den store stigning i obligatoriske arbejdsmarkeds-
pensionsordninger formodes at have medført større privat 
netto-opsparing. Den stigende opsparingskvote har ikke 
medført en nævneværdig stigning i de indenlandske netto-
investeringskvoter i fysisk og videnskapital, (jf. figur III.17 
og figur III.18), men er i stedet slået ud i opbygningen af en 
finansiel udlandsformue. 
 

 
samlede bidrag til den ægte opsparing fra videnskapital blev be-
regnet til 0,8 pct. af BNP årligt. 
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Figur III.20 Opsparing i finansiel kapital 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
I Den samlede kapitalbeholdning, (summen af værdien af 
fysisk, videns- og finansiel kapital), var faldende i starten af 
1980’erne, men er siden i de allerfleste år steget hurtigere 
end BNP, jf. figur III.21. Ved slutningen af 2015 udgjorde 
kapitalen ca. 550 pct. af BNP mod ca. 400 pct. i 1980. Mens 
det fysiske kapitalapparat er faldet relativt til BNP, er vi-
denskapitalen steget kraftigt, og den finansielle kapital er 
gået fra at være en nettogæld til at udgøre et tilgodehavende 
på ca. 50 pct. af BNP. 
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Figur III.21 Udviklingen i samlet kapitalbeholdning 
 

 

Anm.: I figuren ses dels udviklingen i den samlede kapitalbeholdning, 
altså de dele af nationalformuen, som opgøres i det traditionelle
nationalregnskab, og dels udviklingen i de tre delkomponenter 
hver for sig. Opgørelsen er foretaget i faste priser.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Humankapital  
 
Humankapitalen omfatter alle de færdigheder, som menne-
sker enten er født med eller udvikler i løbet af livet, f.eks. 
uddannelse, viden og evner. Den samlede humankapital i 
befolkningen kan på samme måde som den fysiske kapital 
betragtes som et aktiv, der bidrager til produktionen og øger 
produktiviteten i samfundet. Derudover kan humankapitalen 
også bidrage til en større glæde af fritid. Humankapital er 
derfor en vigtig faktor i den ægte opsparing.    
 
Der er mange måder at opbygge humankapital på, hvoraf 
den mest grundlæggende er uddannelse. I løbet af perioden 
1980-2015 er danskerne blevet mere uddannet. Den gen-
nemsnitlige uddannelseslængde er således steget med ca. 
1,4 år i perioden, fra 10,9 år til 12,2 år, jf. figur III.22. 
 
Der er umiddelbart to metoder til at beregne humankapita-
lens bidrag til den ægte opsparing, som begge forsøger at 
opgøre den samfundsmæssige værdi af uddannelse. Om-
kostningsmetoden bygger på de omkostninger, der er brugt 
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til at skabe humankapitalen, herunder direkte udgifter til 
undervisning og et skøn for tabt arbejdsfortjeneste, mens 
man er under uddannelse.41 Indkomstmetoden tager ud-
gangspunkt i det afkast, uddannelse giver, i form af højere 
livsindkomst. I det følgende præsenteres beregninger af 
bidraget fra humankapital til den ægte opsparing opgjort 
ved de to metoder.  
 
 

Figur III.22 Gennemsnitlig uddannelseslængde  
 

 

Anm.: Figuren angiver den gennemsnitlige uddannelseslængde for
befolkningen i alderen 16-66 år.  

Kilde: DREAM. 
 
 
Opsparingen i humankapital beregnet fra omkostningssiden 
består af de afholdte udgifter til undervisning og et skøn for 
den tabte arbejdsfortjeneste i forbindelse med uddannelse.42 
For at fange værdien af hele befolkningens humankapital og 
ikke kun dem, der er uddannet mellem 1980-2015, indgår 
også tidligere års omkostninger i beregningen. Befolkning-
ens humankapital afskrives løbende, svarende til en antagel-
se om, at viden gradvist forældes over tid. Omkostnings-
metoden er nærmere beskrevet i boks III.10. 
 
41) Den tabte arbejdsfortjeneste kan betragtes som en alternativom-

kostning for samfundet som følge af, at en del af befolkningen 
sidder på skolebænken i stedet for at være i arbejde. 

42) Undervisningsudgifter dækker over undervisning fra folkeskole-
niveau til og med videregående uddannelser. 
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Boks III.10 Metode: Humankapital, omkostningsmetoden 

Bidraget fra humankapitalen til den ægte opsparing kan opgøres med udgangs-
punkt i de omkostninger, der er forbundet med at skabe den. Bidraget beregnes 
ved følgende formel: 

 ∆ = 	 − 	,  

hvor ∆Wt er ændringen i værdien af humankapitalen pr. år, FYt er BNP i faste 
2010-priser, Kt er humankapital i år t, og Kt-1 er humankapital i det foregående 
år. Kt er opgjort som:  

 = (1 − ) + ,  

hvor δ er afskrivningsraten på humankapital, Ot er omkostninger forbundet med 
uddannelse i år t, bestående af offentlige undervisningsudgifter og et skøn for 
den tabte arbejdsfortjeneste. Der antages en lineær afskrivning over restlevetiden 
for en 16-årig (64 år), således at humankapitalen er nul, når man dør. 

 

For at kunne beregne opsparingen i perioden 1980-2015 er det nødvendig at 
kende værdien af humankapitalen tilbage til 1915. En restlevetid for en 16-årig 
på 64 år tilsiger, at humankapitalinvesteringer tilbage til 1915 påvirker niveauet 
for humankapitalen i hele perioden indtil 1980. De offentlige udgifter til folke-
skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og ph.d.-uddannelser 
(ekskl. SU) kommer fra Danmarks Statistik og strækker sig tilbage til 1971. Der 
er skønnet over udgifterne tilbage til 1915 på baggrund af udviklingen i antal 
dimittender fra de almene gymnasier.   

 

Skønnet for tabt arbejdsfortjeneste tager udgangspunkt i antallet af personer over 
16 år under uddannelse og årslønnen for en ufaglært. Antallet af personer under 
uddannelse i årene 1991 til 2015 kommer fra Danmarks Statistik, mens antallet 
af elever tilbage til 1915 er tilbageskrevet med de offentlige udgifter til under-
visning. Den tabte arbejdsfortjeneste for personer under uddannelse er skønnet 
som den gennemsnitlige årsløn for en privatansat i alderen 20-30 år med grund-
skoleuddannelse. I basisåret 2010 beregnes denne årsløn til ca. 300.000 kr. før 
skat på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 
 
Beregningen er nærmere beskrevet i et dokumentationsnotat tilgængeligt på 
www.dørs.dk. 
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Bidraget fra humankapitalen til den ægte opsparing opgjort 
ved omkostningsmetoden udgjorde i gennemsnit 8,3 pct. af 
BNP pr. år i perioden 1980-2015, jf. figur III.23. Opsparing-
en var højest i starten af perioden, hvorefter den har ligget 
stabilt. Det bemærkes, at det ikke har været muligt at ind-
drage udviklingen i andre faktorer, der kan bidrage til hu-
mankapitalen. Disse omfatter blandt andet praktisk erfaring 
samt kurser og uddannelser udenfor det regulære uddannel-
sessystem. Hvis omkostningerne forbundet hermed er steget 
i perioden, er den præsenterede beregning et underkantskøn. 
Det omvendte gælder, hvis udviklingen har været faldende.  
 
 

Figur III.23 Opsparing i humankapital, omkostningsme-
toden 

 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Opsparingen ligger noget lavere end de 10 pct. af BNP, man 
fandt ved samme metode i opgørelsen af den ægte op-
sparing i De Økonomiske Råds formandskab (2012). For-
skellen skyldes dels, at der i den tidligere analyse indgik 
udgifter til SU, dels blev der benyttet en højere løn i bereg-
ningen af tabt arbejdsfortjeneste.  
  
Bidraget fra humankapital opgjort ved indkomstmetoden 
tager udgangspunkt i det afkast, uddannelse medfører i form 
af højere livsindkomst. Metoden bygger på Arrow mfl. 
(2012). Opgørelsen af opsparingen tager udgangspunkt i 
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udviklingen i befolkningens gennemsnitlige uddannelses-
længde (som også ligger til grund for figur III.22). Tanken 
er her, at hvert ekstra års uddannelse giver et fremtidigt 
afkast i form af højere løn. Dette afkast afspejles i den for-
ventede livsindkomst, der bl.a. afhænger af det forventede 
resterende antal år på arbejdsmarkedet. Metoden er nærmere 
beskrevet i boks III.11.  
 
En central antagelse i beregningen vedrører afkastet af et 
ekstra års uddannelse. Arrow mfl. (2012) benytter en afkast-
rate på 8,5 pct., mens man i De Økonomiske Råds formand-
skab (2012) brugte en afkastrate på 4,3 pct., baseret på 
Christensen og Westergård-Nielsen (2001). I et nyligt studie 
finder Bhuller mfl. (2014), at et års ekstra uddannelse i gen-
nemsnit øger livsindkomsten med 10 pct. Dette afkast esti-
meres på baggrund af norske paneldata ved hjælp af nyere 
økonometriske metoder. 43 I beregningen af bidraget fra 
humankapital opgjort ved indkomstmetoden tages udgangs-
punkt i en afkastrate på 10 pct. Det bemærkes, at denne 
antagelse er behæftet med usikkerhed, og at en afkastrate på 
10 pct. ligger i den høje ende i forhold til litteraturen på 
området.   
 
Med de givne antagelser og på baggrund af metoden be-
skrevet i boks III.11 beregnes den gennemsnitlige opsparing 
i humankapital ved indkomstmetoden i perioden 1980-2015 
til 12 pct. af BNP. I lighed med omkostningsmetoden ind-
drager indkomstmetoden heller ikke eksplicit udviklingen i 
erfaring og uddannelse udenfor det formelle uddannelses-
system. Det er usikkert, i hvilken retning dette påvirker 
opsparingen i humankapital.   

 
43) Bhuller mfl. (2014) benytter både udrulningen af en uddannelses-

reform, tvillingestudier samt færdighedstest i estimationen af af-
kastet af et års ekstra uddannelse.   
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Boks III.11 Metode: Humankapital, indkomstmetoden  

Humankapitalens bidrag til den ægte opsparing kan opgøres med udgangspunkt i 
det afkast, uddannelse giver i form af højere livsindkomst, jf. Arrow mfl. (2012). 
Konkret beregnes følgende formel: 

 ∆ = ∙ ∆ ∙ ∆ℎ , (1) 

hvor ∆Wt er ændringen i værdien af humankapitalen pr. år, FYt er BNP i faste 
2010-priser, Ph er prisen på en enhed humankapital, ∆Bt er ændringen i befolknin-
gen over 16 år og ∆ht er ændringen i humankapital pr. person. Ph beregnes som: 

 = ( ) , (2) 

hvor w2010 er lønindkomsten pr. enhed humankapital i basisåret, r er realrenten, g 
er produktivitetsvæksten og 	er befolkningens gennemsnitlige forventede reste-
rende tid på arbejdsmarkedet i perioden.  beregnes på baggrund af beskæftigel-
sesfrekvenser, befolkningstal og dødeligheder i de enkelte år. Humankapital pr. 
person i et givet år er beregnet som: 

 ℎ = 	 ∙ , (3) 

hvor a er afkastet af et års ekstra uddannelse, ut er den gennemsnitlige uddannel-
seslængde for folk i den erhvervsaktive alder (16-66 år), og e er Eulers tal. I be-
regningen antages, at afkastraten af et ekstra års uddannelse er 10 pct., jf. Bhuller 
mfl. (2014). Der antages også en realrente på 3 pct. og en produktivitetsvækst på 
1,5 pct. Den gennemsnitlige uddannelseslængde i befolkningen kommer fra 
DREAM og fremgår af figur III.22.  

 

Humankapital (målt som den fremtidige lønsum) afhænger udover uddannelse af 
praktisk erfaring i arbejdslivet, da mere erfarne medarbejdere typisk får en højere 
løn. Erfaring er implicit indeholdt i w2010 i ligning (2). Antages, at det gennemsnit-
lige antal års erfaring har været konstant i perioden 1980-2015, tager beregningen 
derfor højde for effekten af erfaring på opsparingen i humankapital. Er det gen-
nemsnitlige antal års erfaring derimod ændret i perioden, over- eller undervurde-
rer beregningen værdien af den samlede humankapital. 

 

Beregningen er nærmere beskrevet i et dokumentationsnotat tilgængelig på 
www.dørs.dk.  
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Opsparingen har været positiv i hele perioden, jf. figur 
III.24. Opsparingen på 12 pct. af BNP er højere end den 
opsparing på 6,6 pct., der blev beregnet ved samme metode 
i De Økonomiske Råds formandskab (2012). Forskellen 
skyldes hovedsageligt, at der er anvendt en højere afkastrate 
af uddannelse samt et større antal resterende antal år på 
arbejdsmarkedet i den nærværende beregning.44 Benyttes 
den samme afkastrate som i den tidligere opgørelse, bereg-
nes opsparingen i humankapital til i gennemsnit 9,2 pct. af 
BNP pr. år i perioden 1980-2015.  
 
 

Figur III.24 Opsparing i humankapital, indkomstmetoden 
 

 

Anm.: Den negative trend i halvfemserne skyldes en lavere befolk-
ningsvækst i disse år.    

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, DREAM og egne bereg-
ninger. 

 
 
Afslutningsvis bemærkes, at opsparingen opgjort ved ind-
komstmetoden er noget større end ved omkostningsmeto-
den. I den samlede opgørelse af den ægte opsparing er valgt 
at anvende opsparingen beregnet ved omkostningsmetoden. 
Dette valg grunder dels i usikkerheden forbundet med afka-

 
44) Det gennemsnitlige antal forventede resterende år på arbejdsmar-

kedet i perioden 1980-2015 var ca. 16 år. I De Økonomiske Råds 
formandskab (2012) benyttede man 14,8 år svarende til basisåret 
2005.  
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stet af et års ekstra uddannelse i indkomstmetoden, dels at 
omkostningsmetoden er parallel til opgørelsen af andre 
aktiver i nationalregnskabet. Det var også denne metode, 
som blev brugt til at beregne bidraget fra humankapital til 
den ægte opsparing i De Økonomiske Råds formandskab 
(2012). Ved indkomstmetoden kan der endvidere være pro-
blemer med dobbeltregning, fordi man implicit fanger vær-
dien af f.eks. videnskapital og fysisk kapital gennem deres 
påvirkning på lønnen. Humankapitalen udgør det største 
enkeltstående bidrag til den ægte opsparing. Det understre-
ger humankapitalens centrale rolle for samfundsvelfærden i 
bred forstand, som ikke afspejles i det traditionelle national-
regnskab.   
 
Sundhedskapital 
 
Sundhed er i lighed med humankapital en kilde til både 
velfærd og velstand. En stigning i den forventede levealder 
vil således forøge velfærden, samtidig med at forbedringer i 
befolkningens sundhed påvirker produktiviteten positivt. 
Udviklingen i sundhedskapitalen er derfor relevant for den 
ægte opsparing.  
 
Ændringer i befolkningens sundhedskapital kan forstås som 
værdien af ændringer i levealderen, befolkningstallet og den 
gennemsnitlige sundhed i befolkningen. Det gennemsnitlige 
forventede antal leveår i befolkningen er en indikator for 
disse ændringer. Den værdi, der er forbundet med en æn-
dring i det gennemsnitlige antal leveår, kan dermed ses som 
opsparingen i sundhedskapital.  
 
I perioden 1980-2015 er den forventede levealder for en 
nyfødt dansker steget. Hvor en nyfødt dreng kunne forven-
tes at leve ca. 71 år i 1980, var restlevetiden for nyfødte 
drenge i 2015 steget til ca. 79 år. For piger er restlevetiden 
steget fra ca. 77 år til 83 år i samme periode. De forventede 
restlevetider er ikke kun steget for nyfødte i perioden, der 
har været en generel stigning for alle aldersgrupper, jf. 
DREAM (2016). De stigende restlevetider vil alt andet lige 
bidrage positivt til ægte opsparing, da det øger nytten i sam-
fundet, at befolkningen kan forvente at leve længere. Denne 
værdi er afspejlet i, at samfundet bruger mange ressourcer 
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på at forlænge levetiden, ligesom vi som individer forsøger 
at leve sundt.  
 
I det følgende foretages en illustrativ beregning af bidraget 
fra sundhedskapitalen til den ægte opsparing, med afsæt i 
Arrow mfl. (2012).45 I bidraget til ægte opsparing fra æn-
dringer i sundhedskapital kvantificeres mængden af forven-
tede kommende leveår for hele befolkningen. Herfra bereg-
nes ændringen i antallet af leveår i befolkningen fra år til år. 
Der tages i opgørelsen højde for, at ekstra leveår nu og her 
giver højere nytte end leveår langt ude i fremtiden.  
 
Ændringen i det samlede antal forventede leveår værdisæt-
tes med en værdi af leveår på ca. 1,4 mio. kr. (2010-
priser).46 Denne værdi er beregnet med udgangspunkt i en 
værdi af statistisk liv på 29 mio. kr. (stadig 2010-priser), jf. 
De Økonomiske Råds formandskab (2016).47 Omregningen 
fra værdien af et statistisk liv til værdien af leveår er behæf-
tet med usikkerhed.  
 
Beregnet med udgangspunkt i ændringen i antal leveår i 
befolkningen er opsparing i sundhedskapital overordentlig 
stor og udgør i gennemsnit 31,3 pct. af BNP pr. år i perio-
den 1980-2015, jf. figur III.25. Dette gennemsnit dækker 
over en negativ opsparing i starten af perioden og en meget 
stor opsparing midt i halvfemserne. De kraftige udsving 
skyldes både ændringer i den forventede levealder og i be-

 
45) Det lader ikke til, at der er andre opgørelser, der har forsøgt at 

medregne sundhedskapital i den ægte opsparing, jf. Hanley mfl. 
(2015).  

46) Denne værdi af leveår er højere end den, der ligger til grund for 
beregningen af helbredsomkostninger forbundet med luftforure-
ning i afsnit III.3. Forskellen skyldes, at der kan gå mange år fra 
eksponering for luftforurening til dødsfald, hvorfor værdien af le-
veår diskonteres for perioden mellem eksponering og død, jf. De 
Økonomiske Råds formandskab (2016).  

47) Her tages udgangspunkt i en gennemsnitlig dansker på 41 år og 
dennes forventede tilbagediskontorede antal leveår (tilbage-
diskonteret med en rente på 3 pct.). Værdien af statistisk liv for-
deles ud på de diskonterede antal leveår, den gennemsnitlige dan-
sker kan forventes at leve. 
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folkningens størrelse. I 1996 udgjorde opsparingen i sund-
hedskapital nærmest 100 pct. af BNP.   
 
I De Økonomiske Råds formandskab (2012) blev der fore-
taget den samme illustrative beregning af opsparingen i 
sundhedskapital. Man fandt dengang, at den årlige op-
sparing i sundhedskapital udgjorde 23,5 pct. af BNP i peri-
oden 1990-2009. Forskellen mellem de to resultater skyldes 
bl.a., at man anvendte en lavere værdi af leveår i den tid-
ligere analyse. Derudover beregnede man ikke opsparingen 
tilbage til 1980, og fik dermed ikke den negative opsparing i 
starten af perioden med.     
 
 

Figur III.25 Opsparing i sundhedskapital  
 

 
 

Anm.: Den negative opsparing i 1982-85 skyldes en nedgang i befolk-
ningstallet, ligesom det store udsving i 1996 skyldes en befolk-
ningsstigning det år.  

Kilde: DREAM’s befolkningsfremskrivning og egne beregninger. 
 
 
Ændringer i sundhedskapital skyldes både ændringer i be-
folkningsstørrelsen som følge af nettoindvandring samt 
fødselsrater og ændringer i dødeligheden. Fokuserer man 
udelukkende på påvirkningen fra ændringer i dødeligheden, 
reduceres opsparingen i sundhedskapital til i gennemsnit 
17,3 pct. af BNP pr. år.   
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Opsparingen i sundhedskapital indgår ikke i den samlede 
opgørelse af den ægte opsparing. Det skyldes bl.a., at vær-
dien af leveår er beregnet på baggrund af en reduktion i 
dødsrisici, som den enkelte kun i begrænset grad kan på-
virke, f.eks. trafikulykker og luftforurening. Dette er ikke 
nødvendigvis den rette værdi forbundet med reduktioner i 
dødsrisiko af andre årsager, inklusive individers egne hand-
linger (f.eks. motion, rygestop mv.). Derudover er værdien 
af sundhedskapitalen delvist fanget i bidraget fra andre akti-
ver (især luftforurening, humankapital samt videnskapital). 
Det vil derfor være dobbeltregning at medtage den beregne-
de værdi af sundhedskapital i den samlede opgørelse. 
 
Social kapital 
 
Begrebet social kapital er svært at definere præcist, men 
betegner typisk en række formelle eller uformelle institu-
tioner, 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 eksempelvist i et samfund, hvor man i alminde-
lighed kan regne med, at de fleste andre mennesker vil for-
søge at overholde de aftaler, de indgår, er det et eksempel 
på positiv social kapital. Det gør det mindre omkostnings-
fuldt at indgå forretningsaftaler og kan dermed stimulere 
den økonomiske velstand. En sådan tillid til andre menne-
sker kan bygge på formelle institutioner som bevidsthed 
om, at man har et politi- og retssystem, som effektivt straf-
fer bedrageri. Den kan også bygge på uformelle kulturelle 
vaner, hvor folk enten har internaliseret normer om ord-
holdende adfærd eller 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 produk-
tivitet og indkomst. Eksempler på udtryk for den sociale 
kapital kan være forekomsten af uformelle omgangsformer 
og netværk, engagement i civilsamfundet som eksempelvis 
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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. Det er imidlertid muligt at se på udviklingen i 
enkelte indikatorer, som hver på deres måde kan belyse 
udviklingen i kapitalen. Et eksempel er udbredelsen af tillid 
til andre mennesker. Forskningsprogrammet European Va-
lues Study har med mellemrum stillet befolkningen i en 
række lande forskellige spørgsmål, herunder også om deres 
tillid til andre. I De Økonomiske Råds formandskab (2012) 
præsenteredes data for såvel Danmark som forskellige andre 
europæiske lande for andelen af personer, der generelt stoler 
på deres omgivelser. Andelen steg mærkbart i Danmark fra 
starten af 1980’erne til 2009, hvor den foreløbig sidste 
spørgerunde fra Danmark fandt sted. Næste opdatering af 
forskningsprogrammet vil blive påbegyndt i 2017. 
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III.6 Sammenfatning 

Nulevende og kommende generationers velfærd afhænger af 
nationalformuen i bred forstand, inklusive menneskeskabte 
såvel som natur- og miljømæssige aktiver. For at leve op til 
målsætningen om en bæredygtig udvikling, må den samlede 
værdi af aktiverne ikke aftage. Et operationelt mål for æn-
dringen i denne værdi er den ægte opsparing. Kriteriet for, 
om samfundsudviklingen er bæredygtig i svag forstand, er, 
at den ægte opsparing ikke må være negativ. 
 
I dette kapitel er den ægte opsparing opgjort med det formål 
at belyse, om Danmark de seneste 35 år samlet set har for-
øget eller formindsket grundlaget for samfundsvelfærden. I 
dette afsnit beskrives den samlede udvikling i bidragene fra 
en række centrale aktiver, præsenteret i kapitlets forudgåen-
de afsnit. Den her præsenterede opgørelse dækker en længe-
re tidsperiode end tidligere danske opgørelser af den ægte 
opsparing. Det giver et forbedret grundlag for at vurdere, 
om der er en trend i forløbet i perioden 1980-2015, og om 
denne har bidraget til en mere eller mindre bæredygtig ud-
vikling i perioden.  
 
Den samlede opgørelse omfatter flere aktiver end sammen-
lignelige opgørelser i den internationale litteratur. Det har 
alligevel ikke været muligt at inddrage alle aktiver, der po-
tentielt påvirker samfundsvelfærden. Det gælder f.eks. bio-
diversitet og social kapital. Tabel III.2 giver et overblik over 
de medtagne aktiver samt en ikke-udtømmende liste over 
udeladte aktiver. Det er ikke muligt at afgøre, om den sam-
lede påvirkning på den ægte opsparing fra ændringer i de 
udeladte aktiver har været positiv eller negativ.    
 
 

Ægte opsparing 
mål for 
bæredygtig 
udvikling 

Afsnit 
præsenterer 
samlet opgørelse 

Vigtige aktiver 
ikke mulige at 
opgøre 



Ægte opsparing. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2017 

 248 

Tabel III.2 Overblik over medtagne og udeladte aktiver 

 Medtaget Forventet fortegn 

 Indgår i opgørelsen   

 Miljøgodera    

 Naturressourcerb    

Menneskeskabt kapitalc   

 Indgår ikke i opgørelsen   

Biodiversitet  - 

Sundhedskapital  + 

Globalt spillover af viden  + 

Social kapital  ? 

Rekreative værdier ekskl. skove  ? 

Forurening af jord og overfladevand   ? 
 

a) Klimakapital, luftforurening og forurening af grundvand. 
b) Nordsøen, fisk og skov. 
c) Fysisk, finansiel, videns- og humankapital. 

 
 
Udover usikkerheden forbundet med de udeladte aktiver er 
opgørelsen af bidragene fra de medtagne aktiver også be-
hæftet med usikkerhed, selv baseret på den nyeste viden og 
metoder til opgørelse. Det drejer sig især om usikkerhed om 
størrelsesordner, priser og underliggende antagelser. Denne 
usikkerhed er diskuteret i de pågældende underafsnit.  
 
I det følgende omtales summen af de opgjorte bidrag som 
den samlede ægte opsparing, selvom der i virkeligheden er 
tale om en partiel opgørelse. På trods af, at det ikke er mu-
ligt at afgøre, om udviklingen har været bæredygtig på bag-
grund af den præsenterede opgørelse, kan det konstateres, 
om de opgjorte bidrag har gjort udviklingen mere eller min-
dre bæredygtig i perioden.   
 
Resultater 
 
Den samlede ægte opsparing opgjort som summen af en-
keltbidragene fra de forskellige aktiver udgjorde i gennem-
snit 4½ pct. af BNP pr. år i perioden 1980-2015., jf. figur 
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usikkerhed 

Samlet opgørelse 
viser bidrag til 
bæredygtighed 

Samlet opsparing 
på 4½ pct. af BNP 
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III.26. Opsparingen var negativ i starten af perioden, men 
har siden ca. 1990 været positiv og voksende. Den foretagne 
opgørelse tyder således på, at forløbet har udviklet sig i en 
mere bæredygtig retning i løbet af den betragtede periode.   
 

 

Figur III.26 Ægte opsparing 
 

 

Anm.: Aktiverne, der indgår i “Menneskeskabt kapital”, fremgår af
tabel III.2. “Natur- og miljøkapital” omfatter kategorierne Mil-
jøgoder og Naturressourcer i samme tabel. Udsvinget i natur-
og miljøkapital i 1997-98 skyldes ændringer i klimakapitalen
og fiskebestandene, der ikke skal tillægges for meget vægt.   

Kilde: Egne beregninger.  
 

 
Den samlede opsparing kan dekomponeres i bidrag fra hen-
holdsvis natur- og miljøkapital samt menneskeskabt kapital. 
Natur- og miljøkapital omfatter klimakapital, luft- og 
grundvandsforurening, ressourcerne i Nordsøen, fisk- og 
skovbestande. Bidraget herfra til den ægte opsparing har 
været negativt i hele perioden. De menneskeskabte kapital-
typer omfatter det fysiske kapitalapparat, finansiel op-
sparing, videnskapital samt humankapital. Bidraget herfra 
har været positivt i hele perioden. Den positive trend i den 
samlede opsparing afspejler en stigende opsparing i både 
natur- og miljøkapital såvel som menneskeskabt kapital. 
Flere detaljer fremgår af tabel III.3, som viser den gennem-
snitlige opsparing for de forskellige aktiver i hele og dele af 
perioden 1980-2015. 
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Tabel III.3 Ændringer i ægte opsparing over perioden 1980-2015 

 1980-89 1990-99 2000-09 2010-15 1980-2015 

 -----------------------------  Pct. af BNP  ------------------------------ 

Klima -4,6 -3,0 -2,4 -2,5 -3,2 

Luft -6,1 -4,0 -2,8 -2,3 -4,0 

Grundvanda  0,0 -0,1 0,0 -0,0 

Nordsø -0,3 -2,0 -2,9 -1,1 -1,6 

Fiska  -0,4 0,2 0,6 0,1 

Skov 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fysisk 1,7 2,0 3,7 1,5 2,3 

Finansiel -2,2 2,2 3,3 7,5 2,2 

Viden 0,0 0,6 0,6 0,5 0,4 

Human 9,4 8,0 7,5 8,1 8,3 

I alt -2,0 3,4 7,1 12,3 4,5 
 

a) Grundet datamangel har det ikke været muligt at opgøre bidraget fra grundvand og fisk i
perioden 1980-1990. 

Anm.: På grund af afrunding summerer tallene ikke altid. I den præsenterede opgørelse indgår ikke
bidrag fra biodiversitet, sundhedskapital og social kapital. Der er flere aktiver, der potentielt
kan påvirke den ægte opsparing, som det ikke har været muligt at inddrage, så som forurening
af overfladevand, rekreative værdier af andre områder end skov, jordforurening mv. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
De mest betydningsfulde bidrag i perioden kommer fra hu-
mankapital, luftforurening, klimakapital samt fysisk og 
finansiel kapital og Nordsø-ressourcerne, jf. sidste søjle i 
tabel III.3. Humankapitalen stod for det største enkeltbidrag, 
hvilket afspejler betydningen af uddannelse for nuværende 
såvel som fremtidig velfærd. Det er værd at bemærke, at 
hverken humankapital eller de tre nævnte typer af miljø- og 
naturkapital indgår i det traditionelle nationalregnskab. Det 
illustrerer behovet for den ægte opsparing som et alternativt 
mål for den nationale opsparing. Tabellen viser også, at 
betydningen af skov, fisk og grundvand for den samlede 
ægte opsparing er relativt lille. 
 
Tabellens øvrige søjler viser, at den overordnede vækst i 
den ægte opsparing især er drevet af en stigning i den finan-
sielle kapital og en reduktion i det negative bidrag fra luft-

Det største bidrag 
kommer fra 
humankapital  

Politikændringer 
har bidraget til 
øget opsparing 
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forurening. Det er værd at bemærke, at politikændringer i 
begge tilfælde har haft stor betydning. Den stigende finan-
sielle opsparing skal ses på baggrund af den delvise udfas-
ning af rentefradrag samt indføring af obligatorisk pen-
sionsopsparing. Reduktionen i luftforurening kan primært 
tilskrives ratificeringen af en række europæiske konven-
tioner på området, hvoraf den første, Geneveprotokollen, 
trådte i kraft i 1983. 
 
Udeladelsen af potentielt betydningsfulde aktiver fra opgø-
relsen kan påvirke størrelsen såvel som fortegnet af den 
ægte opsparing. For nogle af disse aktiver er fortegnet på 
bidraget ukendt. Det gælder f.eks. social kapital og forure-
ning af jord. For andre aktiver er det mere oplagt, om bidra-
get i perioden har været positivt eller negativt. For eksempel 
er der meget der tyder på, at der har været en negativ udvik-
ling i biodiversitet i perioden. Det modsatte er tilfældet for 
befolkningens sundhedskapital, hvor der er meget, der taler 
for et (betydeligt) positivt bidrag i perioden. 
 
At befolkningen lever længere, må forventes at forøge sam-
fundsvelfærden betydeligt. Stigningen i den forventede 
levealder i perioden 1980-2015 er derfor sandsynligvis det 
største udeladte bidrag fra opgørelsen af den ægte op-
sparing. En del af stigningen i levealderen skyldes reduktio-
nen i luftforurening. Mens bidraget fra luftforurening opgør 
det stadig mindskende tab forbundet hermed, er gevinsten i 
form af forlænget levetid ikke med i den samlede opgørelse. 
Illustrative beregninger tyder på, at bidraget fra ændringer i 
befolkningens forventede levealder er i størrelsesordenen 
17-31 pct. af BNP. 
 
Diskussion 
  
Opgørelsen af den ægte opsparing bygger på en antagelse 
om, at bidraget fra de enkelte aktiver kan aggregeres til en 
samlet sum. Denne antagelse forudsætter fuld substituer-
barhed mellem forskellige typer af aktiver. Givet at alle 
aktiver, der har betydning for samfundsvelfærden, er med-
taget i opgørelsen, er en ikke-negativ ægte opsparing i tråd 
med princippet om svag bæredygtighed, jf. afsnit III.2. Svag 
bæredygtighed forudsætter, at beholdningen af nogle aktiver 
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kan falde (f.eks. olie og gas), såfremt velfærdsforringelsen 
heraf opvejes af en stigning i andre aktiver (f.eks. human-
kapital).  
 
Der er imidlertid en række problemer forbundet med at 
trække slutningen fra ikke-negativ ægte opsparing til svag 
bæredygtighed. Det største problem er, at det i praksis ikke 
er muligt at opgøre bidraget fra alle betydningsfulde aktiver. 
Et andet centralt problem vedrører brugen af faste priser og 
antagelsen om fuld substituerbarhed mellem de forskellige 
aktiver. Det skyldes, at den marginale pris på et aktiv kan 
tænkes at stige, efterhånden som aktivet bliver mere knapt, 
hvorfor der skal mere til af andre aktiver for at holde den 
ægte opsparing uændret.48 Det er imidlertid ikke praktisk 
muligt at tage højde for alle relative prisændringer i op-
gørelsen af den ægte opsparing. Af denne grund benyttes 
faste priser i opgørelsen. Dette medfører, at de absolutte og 
relative bidrag fra de forskellige aktiver til den ægte op-
sparing kan være misvisende.  
 
Problemstillingen med faste priser er især relevant for bi-
draget fra Nordsøen og klimakapitalen. For Nordsø-
ressourcerne gælder, at der i perioden 1985-2015 har været 
store udsving i olieprisen. Afhængigt af, hvilket år der er 
basisår for analysen, kan bidraget herfra til den ægte op-
sparing variere meget. For klimakapitalens vedkommende 
har der de seneste år været en tendens til, at prisen på at 
udlede et ekstra ton CO2 (SCC, the social cost of carbon), er 
steget. Denne prisstigning vil reelt påvirke opsparingen i 
negativ retning, men indgår ikke i opgørelsen, når der be-
nyttes faste priser. For klimakapitalen gælder også, at den 
potentielt kan nærme sig en kritisk grænse. En opgørelse i 
faste priser afspejler ikke, at SCC vil stige kraftigt og måske 
blive uendelig høj i nærheden af en sådan grænse.   
 

 
48) De marginale priser er relevante i prissætning af små ændringer i 

aktiverne fra år til år. Marginale priser kan ikke benyttes til at op-
gøre værdien af større ændringer i fremtiden, som f.eks. over-
skridelsen af en kritisk grænse i udledningen af CO2.  

Faste priser ikke 
optimalt… 

… især ikke for 
olie og gas samt 
klimakapital 



III.6 Sammenfatning 
 

 253 

For at undersøge den ægte opsparings følsomhed overfor 
betydningen af klimaproblemet kan man beregne, ved hvil-
ken værdisætning af den faldende klimakapital den ægte 
opsparing i perioden 2010-15 vil blive negativ. Det vil ske, 
hvis man seksdobler den anvendte pris, dvs. regner med en 
SCC på godt 2.300 kr. (eller USD 412). Selvom der findes 
scenarier i litteraturen og i den tidligere omtalte oversigt af 
Tol (2013), der resulterer i en tilsvarende høj eller endnu 
højere SCC, må de betegnes som ret ekstreme i forhold til 
de fleste vurderinger.   
 
Opgørelsen af den ægte opsparing viser, at Danmark de 
seneste 35 år for de medtagne aktiver har forøget de sam-
lede forbrugsmuligheder i bred forstand, herunder både 
menneskeskabte og naturlige goder og tjenester. I samme 
periode har der imidlertid været en betydelig befolknings-
vækst. Det er derfor ikke oplagt, hvordan forbrugsmulig-
hederne pr. person har udviklet sig i perioden.  
 
Sammenligning med tidligere opgørelser  
 
Det er ikke første gang, at Formandskabet for Det Miljø-
økonomiske Råd opgør den ægte opsparing. Denne opgørel-
se kan således ses som en udvidelse og opdatering af De 
Økonomiske Råds formandskab (2012), som opgjorde den 
ægte opsparing for perioden 1990-2009. Herværende ana-
lyse er en udvidelse i den forstand, at den strækker sig over 
en længere årrække, og en opdatering i den forstand, at både 
datagrundlag og beregningsmetoder for en række aktiver er 
revideret i tråd med den nyeste viden på området. I tabel 
III.4 sammenlignes resultaterne af de to opgørelser for peri-
oden 1990-2009.  
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15 blive negativ 

Effekt af 
befolkningsvækst 
ikke entydig 

Udvidelse og 
opdatering af 
tidligere analyse 
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Tabel III.4 Sammenligning med tidligere analyse for 
perioden 1990-2009 

 De Økonomiske 
Råds formand-

skab 2012 

De Økonomiske 
Råds formand-

skab 2017 

Forskel a) 

 

 -------------------  Pct. af BNP  ------------------- 
Klima -5,8 -2,7 3,1 
Luft -1,5 -3,4 -1,9 
Grundvand 0,0 -0,1 0,0 
Nordsø -1,8 -2,5 -0,6 
Fisk 0,0 -0,1 -0,1 
Skov 0,0 0,0 0,0 
Fysisk 3,3 2,8 -0,5 
Finansiel 2,1 2,8 0,7 
Viden 0,8 0,6 -0,2 
Human 10,3 7,7 -2,6 
I alt 7,4 5,3 -2,1 
 

a) Søjlen angiver ændring i opsparing fra De Økonomiske Råds 
formandskab (2012) til De Økonomiske Råds formandskab
(2017) i perioden 1990-2009. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Det fremgår af tabellen, at den gennemsnitlige ægte opspa-
ring opgjort i 2012 var godt 2 pct.point højere end den op-
sparing, der er beregnet i dette kapitel. Forskellen fra opgø-
relsen i 2012 skyldes især et større negativt bidrag fra luft-
forurening og et lavere bidrag fra humankapital. Det større 
negative bidrag fra luftforurening grunder i både en ændring 
af metode og i, at der er benyttet et højere nøgletal i bereg-
ningen af helbredsomkostningerne ved luftforurening. For-
skellen i bidraget fra humankapital skyldes ændringer i be-
regningens antagelser, jf. afsnit III.5.  
 
Det negative bidrag fra klimakapitalen er mere end halveret 
i forhold til opgørelsen fra 2012. Ændringen sker på trods 
af, at der er benyttet en SCC, der er mere end 50 pct. højere 
i herværende beregning. Det skyldes dels, at der nu er taget 
højde for nedslidningen af drivhusgasser i atmosfæren, dels 
en ændring i antagelsen om, hvordan omkostningerne ved 
klimaforandringer fordeles mellem verdens lande.  

Lavere opsparing 
end tidligere 
skyldes luft og 
humankapital 

Halveret 
klimabidrag på 
trods af højere 
SCC 
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Verdensbanken opgør også den ægte opsparing for Dan-
mark, jf. Verdensbanken (2016). De finder, at den gennem-
snitlige opsparing i perioden 1990-2013 var 13,5 pct. af 
BNP. For den samme periode er opsparingen opgjort til 6,1 
pct. i den præsenterede analyse. At Verdensbanken finder 
en opsparing, der er godt dobbelt så stor, skyldes især, at de 
anvender lavere nøgletal for helbredsomkostninger i forbin-
delse med luftforurening samt en meget lav værdi for SCC. 
Derudover opgøres bidraget fra klimakapitalen på baggrund 
af det enkelte lands udledninger, ikke de samlede globale 
koncentrationer, som i denne opgørelse. I den herværende 
beregning stod luftforurening og klimakapital tilsammen for 
et bidrag på ca. -6 pct. af BNP i perioden 1990-2013.49  
 
Opdateret vidensgrundlag afgørende 
 
Den præsenterede opgørelse af den ægte opsparing indi-
kerer, at det samlede forbrug af forskellige aktiver i perio-
den 1980-2015 er blevet mere bæredygtigt i løbet af perio-
den. Det er imidlertid ikke muligt at afgøre, om Danmarks 
udvikling samlet set har været bæredygtig. Det skyldes både 
mangel på viden om den konkrete udvikling i flere af akti-
verne (især biodiversitet) såvel som usikkerhed om prisen 
på en række aktiver (især klimakapital). Dette taler for, at et 
bedre vidensgrundlag både nationalt og internationalt vil 
bidrage til at reducere usikkerheden omkring, hvorvidt 
Danmark lever op til målet om bæredygtig udvikling.  
 
I opgørelsen af den ægte opsparing er det vigtigt, at priserne 
på de forskellige aktiver er så retvisende som muligt, givet 
de usikkerheder, der er forbundet hermed. I denne opgørelse 
benyttes derfor en værdi af statistisk liv (VSL), der er i tråd 
med nyeste viden på området. Rigtig prissætning er nød-
vendig for at sikre, at både det absolutte og relative bidrag 
fra hvert aktiv opgøres korrekt. Anvendelsen af nøgletal 
som VSL strækker sig imidlertid udover opgørelsen af den 
ægte opsparing til bredere samfundsøkonomiske analyser, 
ikke mindst i offentlige institutioner. På grund af nøgletal-
lenes betydning er det vigtigt, at samfundsøkonomiske ana-

 
49) Derudover medregner Verdensbanken ikke værdien af fiskebe-

stande, grundvandsforurening samt rekreative værdier af skove.  

Verdensbanken 
benytter lavere 
tal for de negative 
bidrag 

Behov for mere 
viden om især 
biodiversitet  
og klima 

Priser bør 
afspejle nyeste 
viden 
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lyser er baseret på den nyeste viden om f.eks. helbreds-
omkostninger ved luftforurening, nationalt såvel som inter-
nationalt. Dette vil understøtte de prioriteringer og beslut-
ninger, der fra en samfundsøkonomisk vinkel er mest hen-
sigtsmæssige. 
 
Den vurderede skadesvirkning af udledning af et ton CO2 i 
atmosfæren, SCC, er et tilsvarende vigtigt nøgletal. I denne 
opgørelse er benyttet en højere SCC end i den tidligere ana-
lyse af den ægte opsparing. Forskellen afspejler nyere vur-
deringer af omkostningerne ved drivhuseffekten. I inter-
nationale undersøgelser af den ægte opsparing fra eksem-
pelvis Verdensbanken anvendes betydeligt ældre og lavere 
priser, hvilket bidrager til at undervurdere klimaproblemets 
konsekvenser. I de danske diskussioner af klimaproblemets 
betydning er det vigtigt at være opmærksom på at anvende 
opdaterede SCC-priser. 
 
Beskatning i Nordsøen  
 
Der er i øjeblikket fornyet opmærksomhed om skattefor-
holdene i Nordsøen. Nogle har fremført, at en lempelse af 
skatteforholdene i form af eksempelvis et højere skattefra-
drag for investeringer vil føre til et forøget økonomisk en-
gagement i Nordsøen. Overordnet er beskatningen i Nord-
søen karakteriseret af to problemer. Dels er der argumenter 
for, at den samlede beskatning er for lav, og dels afviger 
den fra principperne om en neutral beskatning af ressource-
renten, der sikrer den mest hensigtsmæssige udvinding.  
 
Det er den danske stat, og dermed hele den danske befolk-
ning, der har ejendomsretten til værdierne i undergrunden, 
mens de private virksomheders opgave er at lokalisere res-
sourcerne og hente dem op til videresalg. Et naturligt ud-
gangspunkt for en fordeling er derfor, at den del af ressour-
cens værdi, der er tilbage, når udvindingsselskaberne har 
fået en rimelig forrentningen af deres investeringer, bør 
tilfalde staten. Det svarer til, at den egentlige ressourcerente 
bør tilfalde staten. Man kan sammenligne forholdet med 
andre områder, hvor staten køber tjenesteydelser fra private. 
Staten har også her en forpligtelse til at sikre, at den ikke 
betaler unødigt mange penge for de givne ydelser.  

Højere pris på 
udledning af CO2 

Nordsøskattens  
to problemer:  
For lav og  
ikke neutral 

Ressourcerenten 
bør tilfalde staten  
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I praksis vil det næppe være hensigtsmæssigt at beskatte 
ressourcerenten med en sats på 100 pct., da det bl.a. vil 
fjerne virksomhedernes incitament til effektiv drift. Der 
lader dog til at være et betydeligt spillerum for højere be-
skatning i forhold til det nuværende niveau uden at ramme 
en urealistisk høj skattesats. Kulbrinteskatteudvalget (2001) 
regnede således i sin tid med en effektiv skat på ressource-
renten på 84 pct., hvilket også svarer til det nuværende be-
skatningsniveau i Norge. Den tilsvarende skattesats i Dan-
mark er betydeligt lavere, idet den ligger på ca. 71 pct.  
 
Samtidig afviger de danske skatteregler fra en neutral skat 
på flere måder. Der gives ikke noget skattefradrag fra for-
rentningen af egenkapital, men til gengæld et ekstra investe-
ringsfradrag på 5 pct. i seks år. Samtidig kan underskud 
ikke fremføres med renter og ikke udbetales i forbindelse 
med ophør af aktiviteter. Disse afvigelser kan i sig selv både 
tilskynde til for høj og for lav udvindingsaktivitet. 
 
Eventuelle ændringer i beskatningen bør derfor kun overve-
jes, hvis de bringer beskatningen tættere på et neutralt sy-
stem. Samtidig er der meget, som tyder på, at den effektive 
beskatning af ressourcerenten bør være højere. En samlet 
aftale, der sikrer begge dele, vil derfor være et fremskridt. 
Derimod bør man ikke generelt give udvindingsvirksom-
hederne mere favorable vilkår, selvom dette kunne medføre 
større aktivitet i Nordsøen. Det er ikke noget mål i sig selv 
at opretholde den størst mulige indtjening i Nordsøen. 
Tværtimod vil det reducere samfundets samlede velstand, 
hvis man via subsidier forsøger at stimulere udvindings-
aktiviteter i Nordsøen, der ikke er rentable i sig selv.  
 

Beskatning bør 
ikke være lavere 
end i Norge 

Uhensigtsmæssige 
afvigelser fra 
neutral skat 

Uhensigtsmæssigt 
at tilskynde til 
urentabelt stor 
udvinding 
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