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CO2-udledning fra det samlede danske forbrug

Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at
begrænse udledningen af drivhusgasser. Og målt på
udledningen af CO2 fra dansk produktion går det fremad.
Men dette mål medtager alene CO2 fra produktion
inden for Danmarks grænser og måler dermed ikke
CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. En
væsentlig begrænsning i det produktionsbaserede
mål er, at udledninger, der er knyttet til vareimport,
ikke medregnes. Med forskningsmidler fra Rockwool
Fonden har Centre for Economic and Business Research
(CEBR) på CBS nu undersøgt, hvad det betyder for
målopfyldelsen, hvis man opgør CO2-belastningen fra
det samlede danske forbrug. Analysen viser, at Danmarks
forbrugsbaserede årlige CO2-udledning siden 1996 har
været op til 18 procent højere, end det traditionelle
CO2-regnskab indikerer.
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Measuring
Denmark’s CO2
Emissions

Centre for Economic and Business Research på
Copenhagen Business School har for Rockwool
Fonden analyseret konsekvenserne for det nationale
CO2-regnskab af at inddrage den CO2-udledning i
resten af verden, som skyldes produktion af varer
og tjenester til Danmark. Undersøgelsen er udført
af fire forskere, nemlig Lecturer Clinton J. Levitt,

Tre af de vigtigste resultater i CEBRs
analyse er:
1. CO2-udledning fra det samlede
danske forbrug, der medregner
klimabelastningen af vores importerede forbrug, er generelt en del
højere end den produktionsbaserede
opgørelse. I 2007 – det sidste år før
finanskrisen for alvor satte ind – var
forskellen omkring 18 procent.
2.

3.

Forskellen mellem CO2-udledning
fra det samlede danske forbrug og
fra dansk produktion kan frem for
alt forklares med den støt stigende
import af varer fra vækstøkonomier
med høj emissionsintensitet.
At CO2-udledning fra det samlede
forbrug er højere end for produktionen, er et generelt fænomen blandt
de veletablerede økonomier. Over
perioden 1996-2007 har Danmark
reduceret den forbrugsbaserede
CO2-udledning pr. indbygger med
omtrent 10 procent og placerer sig
nogenlunde midt i feltet af vestlige
lande, men stadig over udledningen
pr. indbygger i store vækstøkonomier som Kina og Indien.

Tasmanian School of Business and Economics,
Postdoc Morten Saaby Pedersen, Assistant Professor
Gagan P. Ghosh samt Professor Anders Sørensen,
Copenhagen Business School.
Analyserapporten ”Measuring Denmark’s CO2
Emissions” kan downloades fra Rockwool Fondens
hjemmeside www.rockwoolfoundation.org.

Hvor langt rækker klimaansvaret
egentlig?
Den traditionelle opgørelse af drivhusgas-udledningen i Danmark ser kun på
den udledning af drivhusgasser, der
finder sted inden for landets grænser,
altså emissioner der skyldes produktionen på nationalt område. Denne måde
at opgøre udledningen af drivhusgasser
på betegnes den produktionsbaserede
metode, og det er den, der ligger til
grund for blandt andet Danmarks
klimamålsætninger.

emissionsbilledet betydeligt, er der risiko
for at undervurdere klimabelastningen
i forhold til CO2-udledningen fra det
samlede danske forbrug og overvurdere effekten af nationale klimapolitiske
initiativer.

Danmarks reelle ansvar for udledningen
af drivhusgasser kan imidlertid siges at
række længere, hvis man også medtager den klimabelastning i udlandet, som
via international handel er forårsaget af
danske forbrugeres og virksomheders
efterspørgsel. Denne opgørelsestilgang
kaldes for den forbrugsbaserede metode.

Stor forskel mellem produktions- og
forbrugsbaseret CO2-mål
I princippet kan forskellen mellem
de to opgørelsesmetoder udledes af
CO2-indholdet i Danmarks internationale
handel med varer og tjenester. CO2-indholdet i varehandlen kan opgøres ved
at kombinere miljødata med en såkaldt
multinational Input-Output-analyse, som
registrerer den geografiske oprindelse
af det danske vareforbrug, også selvom
varerne passerer gennem flere lande på
vejen til Danmark. Analysen medtager
den CO2-udledning, som er knyttet til
transporten af varer til og fra Danmark.

Netop fordi den traditionelle produktionsbaserede metode ikke tager hensyn til
den globale samhandel, der kan forskyde

Figur 1 illustrerer udviklingen i den produktionsbaserede opgørelse af Danmarks
CO2-udledning i perioden 1996-2009.

Figur 1 – Produktionsbaseret CO2-udledning og CO2-udledning fra
forsyningsvirksomhed, 1996-2009

Det er ikke muligt at opgøre CO2-udledningen for det samlede danske forbrug
for årene efter 2009, da beregningen er
baseret på emissionsdata for 40 lande,
som kun er tilgængelige frem til 2009.
Analysen fokuserer derfor på udledningen af CO2 i perioden 1996-2009. I
sammenligningen af produktions- og forbrugsbaseret CO2-udledning anses 2007
dog som det seneste relevante observationsår i analyseperioden. Derved undgås
nemlig sammenblanding af virkningen
af stigende import fra især Kina med
den finansielle krise og det efterfølgende
kraftige fald i international handel.
Kilde: ”Measuring Denmark’s CO2 Emissions”, CEBR & Rockwool Fonden, 2014
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Figuren viser også CO2-udledningen
fra dansk energiforsyning (forsyningsvirksomhed). Det er tydeligt, at den
produktionsbaserede CO2-udledning
følger CO2-udledningen fra energiforsyning tæt i hele analyseperioden. Det ses
ikke mindst i årene 2003 og 2006, hvor
varme og tørre somre reducerede de
norske vandkraft-reservoirer og dermed
elproduktionen fra norsk vandkraft. Det
nødvendiggjorde en højere produktion på
danske anlæg, hvilket afspejles i figur 1
med markante opsving i CO2-udledningen
i begge disse år.
Figur 2 sammenligner udviklingen i
Danmarks produktions- og forbrugsbaserede CO2-udledning. Forskellen mellem
de to opgørelsesmetoder afspejler den
CO2-udledning, som er relateret til
dansk forbrug via international handel.
De sidste to år af analyseperioden er
stærkt præget af den globale finanskrise,

der både medførte forskydninger i den
internationale handel og en nedgang i
CO2-udledningerne i mange af de lande,
som Danmark importerer fra. Hvis man
ser bort fra disse to år – 2008 og 2009
– er den produktionsbaserede CO2-udledning faldet med 20 procent i perioden,
mens den forbrugsbaserede udledning
kun er faldet med 5 procent.
Figur 2 kan opdeles i to delperioder;
1996-2002 og 2003-2007. Gennem den
første delperiode har CO2-udledningen
under de to opgørelsesmetoder et parallelt og faldende forløb, der først og fremmest er drevet af en betydelig indfasning
af vedvarende energi (der alt andet lige
har et ensartet CO2-gennemslag i begge
opgørelsesmetoder). Gennem den anden
delperiode er CO2-udledningen fra forsyningsvirksomhed stabil med udsving i de
enkelte år.

Figur 2 – Danmarks samlede CO2-udledning 1996-2009

Kilde: ”Measuring Denmark’s CO2 Emissions”, CEBR & Rockwool Fonden, 2014

4

Rockwool Fonden

Voksende import af CO2-tunge varer
Som det fremgår af figur 2, har CO2-beregningerne baseret på de to metoder
ikke et parallelt forløb efter 2002. Mens
den produktionsbaserede CO2-udledning udvikler sig med udsving omkring
et forholdsvis stabilt niveau, så stiger
CO2-udledningen fra det samlede danske
forbrug. Bag denne udvikling ligger to
tendenser:
1. CO2-indholdet i importen af varer og
tjenester er i perioden 2002 til 2007
vokset med næsten 25 procent.
Importstigningen er domineret af
de nye vækstøkonomier, der har
relativt mindre restriktive miljøkrav
og højere emissionsintensitet.
2.

CO2-indholdet i eksporten har i perioden 2002 til 2007 været karakteriseret af årlige afvigelser omkring et
forholdsvist konstant niveau.

Denne udvikling fremgår tydeligt af
figur 3, der sammenligner CO2-indholdet i Danmarks im- og eksport pr.
1.000 kroners international handel. For
perioden 1996-2007 viser figuren et
generelt faldende CO2-indhold pr. 1.000
kroners eksport, ikke mindst drevet af
en omlægning af energiforbruget i den
danske elektricitetsproduktion – fra
kul til naturgas og vedvarende energi
som beskrevet ovenfor. Til gengæld er
CO2-indholdet pr. 1.000 kroners import
kun faldende frem til 2002. Herefter er
importens CO2-indhold pr. 1.000 kroner
som nævnt vokset betragteligt, primært
på grund af vækstøkonomiernes øgede
andel i dansk import.
I 2007 nåede CO2-intensiteten pr. 1.000
kroners import faktisk et niveau, der er
næsten dobbelt så højt som CO2-intensiteten pr. 1.000 kroners eksport.

Danmark befinder sig med godt 13 tons
CO2 pr. indbygger i 2007 nogenlunde
midt i feltet af vestlige økonomier, men
klart over udledningen pr. indbygger fra
vækstøkonomier som Kina og Indien.

Figur 3 – CO2-indhold pr. 1.000 kroner import og eksport i Danmark,
1996-2009

Kilde: ”Measuring Denmark’s CO2 Emissions”, CEBR & Rockwool Fonden, 2014

Kina fylder mere og mere i
regnskabet
I 2007 er den samlede forbrugsbaserede
CO2-udledning gjort op til 77 millioner
tons. Heraf er knap 30 procent knyttet til
importerede varer. Kina er den største bidragsyder til den importerede CO2-udledning. Mens importen fra Kina kun tegner
sig for 5 procent af Danmarks import af
varer og tjenester, fylder kinesisk udledt
CO2 hele 17 procent af den importerede
CO2-udledning. Importen fra Kina har
især taget fart siden 2002, umiddelbart
efter at Kina blev medlem af verdenshandelsorganisationen WTO.
Det internationale perspektiv
Når den forbrugsbaserede CO2-udledning sættes i forhold til bruttonationalproduktet, BNP, placerer Danmark sig
sammen med en stor gruppe af vestlige
økonomier langt bedre end vækstøkonomier som Kina, Indien og Rusland. Det
fremgår af figur 4, der viser forbrugsbaseret CO2-udledning i forhold til BNP for

de 40 lande i den internationale database, der ligger til grund for CEBRs analyse
(se www.wiod.org).

Den store forskel mellem vækstøkonomier og etablerede økonomier skyldes, at
emissionsintensiteten fra produktionen
er højere i vækstøkonomierne end i de
etablerede økonomier. Da vækstøkonomierne har forholdsvis beskeden produktion
pr. indbygger, er emissionen stor i forhold
til produktionen, men lille i forhold til befolkningen. Det omvendte forhold gør sig
gældende for de etablerede økonomier.
For i en sammenligning af landenes
forbrugsbaserede CO2-udledninger pr.
indbygger som i figur 5, er det de vestlige lande, der placerer sig i top. Danmark
befinder sig med godt 13 tons CO2 pr.
indbygger i 2007 nogenlunde midt i feltet
af vestlige økonomier, men klart over
udledningen pr. indbygger fra vækstøkonomier som Kina og Indien.
Med et fald i den forbrugsbaserede
CO2-udledning på 5 procent og en

Figur 4 – International sammenligning af forbrugsbaseret CO2udledning i forhold til BNP, 1996-2009

Kilde: ”Measuring Denmark’s CO2 Emissions”, CEBR & Rockwool Fonden, 2014
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Tabel 1 –
Placering af
lande efter
forbrugsbaseret
CO2-udledning
per indbygger,
1996, 2001 og
2007.

Placering

1996

2001

2007

1

USA

USA

USA

2

Australien

Australien

Australien

3

Luxemburg

Luxemburg

Luxemburg

4

Danmark

Canada

Canada

5

Canada

Finland

Irland

6

Tyskland

Irland

Finland

7

Finland

Tyskland

Danmark

8

Belgien

Belgien

Grækenland

9

Holland

Holland

Estland

10

Østrig

Grækenland

Belgien

11

Estland

Danmark

Holland

12

Storbritannien

Storbritannien

Tyskland

13

Irland

Østrig

Storbritannien

14

Tjekkiet

Estland

Østrig

15

Japan

Tjekkiet

Korea

Kilde: ”Measuring Denmark’s CO2 Emissions”, CEBR & Rockwool Fonden, 2014

befolkningsvækst på næsten 4 procent
er det lykkedes for Danmark at reducere
den forbrugsbaserede CO2-udledning pr.
indbygger med omkring en tiendedel i
perioden 1996-2007. Men undersøgelsen
viser også, at mange vestlige økonomier – på trods af en ambitiøs klimapolitik
– ikke har været i stand til at nedbringe
deres forbrugsbaserede CO2-udledninger
pr. indbygger siden Kyotoaftalen fra 1997.
Af figur 5 ses, at Danmark i 2007 havde
den syvendestørste CO2-udledning pr.

indbygger blandt de lande, der indgår
i undersøgelsen. Lande som USA,
Australien og Canada har betydelig større
CO2-udledning pr. indbygger. I tabel 1
fremgår det, at Danmark har forbedret
sin placering fra en position på fjerdepladsen i 1996 til en syvendeplads i 2007.
Forbedringen kan i stort omfang tilskrives
indfasningen af vedvarende energi i den
danske energiforsyning, der var med til
at sikre en faldende CO2-udledning pr.
indbygger i Danmark i perioden 19962001. Den danske placering blev således

forbedret fra en fjerdeplads til en ellevteplads i 2001.
Efter 2001 er den danske placering
blevet forværret fra ellevte- til syvendepladsen i 2007, en konsekvens af at
dansk forbrugsbaseret CO2-udledning
har haft en stigende tendens siden 2001.
For de lande, som har lavere placering
end Danmark i 2007, har udledningen pr.
indbygger haft en stigende tendens for
hele perioden 1996-2007.

Figur 5 – International sammenligning af forbrugsbaseret CO2-udledning i forhold til befolkning, 2007

Kilde: ”Measuring Denmark’s CO2 Emissions”, CEBR & Rockwool Fonden, 2014
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Forskellen mellem den forbrugs- og produktionsbaserede opgørelsesmetode har
betydning for rangordenen af lande efter
CO2-udledning pr. indbygger. CO2-udledningen i 2007 under de to metoder
præsenteres for forskellige lande i de
to paneler i figur 6. Begge paneler er
rangordnet efter forbrugsbaseret CO2-udledning pr. indbygger. I panel A vises
de lande, hvor den forbrugsbaserede

CO2-udledning er højere end den produktionsbaserede CO2-udledning, mens
panel B viser de lande, hvor det forholder
sig omvendt. Som det fremgår, har langt
de fleste vestlige lande højere CO2-udledning under det forbrugsbaserede mål
end under det produktionsbaserede mål i
modsætning til mange vækstøkonomier,
hvor det produktionsbaserede mål er
højere end det forbrugsbaserede mål.

Figur 6 – International sammenligning af forbrugs- og produktionsbaseret CO2-udledning i forhold til befolkning,
2007
Panel A – Her er forbrugsbaseret CO2-udledning højest

Panel B – Her er produktionsbaseret
CO2-udledning højest

Kilde: ”Measuring Denmark’s CO2 Emissions”, CEBR & Rockwool Fonden, 2014
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Rockwool Fonden er en uafhængig almennyttig fond, der støtter forskning og
udvikling af praktiske interventioner. Se mere på www.rockwoolfoundation.org
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