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1.5 Øvrige sektorer

1.5.1 Skovbrug
Omkring en tiendedel af Danmark er 
dækket af skov. Heraf hører ca. ¼ til 
statsskovene og resten er kommunalt, 
privatejede mv. Rammerne for forvalt-
ningen af Danmarks skove fastsættes 
af Skovloven og omfatter alle skove. En 
række bestemmelser gælder dog kun 
fredskov, der udgør 85% af det danske 
skovareal. Disse fredskove skal drives 
fl ersidigt, således at træproduktionen 
forøges og forbedres. Samtidig vareta-
ges landskabelige, natur- og kulturhi-
storiske og miljøbeskyttende hensyn 
og hensyn til friluftslivet.
 I 1994 blev Strategien for Bæredygtig 
Skovdrift fremlagt. Den konkluderede, 
at dansk skovbrug, i international må-
lestok, er inde i en bæredygtig udvik-
ling. Ikke mindst fordi skovarealet og 
mængden af træ har været stigende i 
200 år, og fordi væksten fortsætter. Det 
er den politiske målsætning at fordob-
le skovarealet, så 20-25% af landet vil 
være skovdækket om 80-100 år. Skov-
bruget er stærkt afhængigt af sundhe-
den, stabiliteten og økonomien i sko-
vene, og der har været betydelige pro-
blemer i 1990’erne. Derfor er der taget 

flere skovpolitiske initiativer for at frem-
me en bæredygtig udvikling af skove-
ne til sikring af de oprindelige danske 
skovtyper og deres dyre- og planteliv.
 I Danmark fi ndes ingen skove, som 
er upåvirkede af mennesker (urskov). 
Skovene er mere ekstensivt drevne og 
uberørte end landbrugsarealer. Derfor 
hører mange vilde dyr og planter som 
har stor betydning for den biologiske 
mangfoldighed, til i skovene.  Fortids-
minder og kulturmiljø i skovene er 
generelt bedre bevaret end de er på 
agerjord.

 Skovene udøver en række beskytten-
de funktioner på miljøet, fx beskyttel-
se af grundvands ressourcer og sikring 
mod jorderosion. Derudover fungerer 
de dæmpende på vind og støj og fi ltre-
rer luften for støv og salt. Skovene fun-
gerer som lager for CO2, og ved skovrejs-
ning øges oplagringen af atmosfærens 
CO2.
 Skovene er et af danskernes mest 
benyttede fritidstilbud (jf. afsnit 1.5.8). 
Der er offentlig adgang til stort set al-
le danske skove – i private skove på 
veje og stier og i offentlige skove stort 
set overalt.
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Udvikling i skovbruget
Skovproduktionen afviger fra det øvrige 
jordbrug ved lange omdriftstider. Igen-
nem de sidste knap 120 år er skovarea-
let mere end fordoblet især pga. et sti-
gende areal med nåletræer (fi gur 1.5.1). 
Fra 1990 til 2000 er det samlede træ- og 
skovbevoksede areal steget med knap 
5% og udgør nu 10% af landets areal. 
Omkring 60% af det bevoksede areal 
udgøres af nåleskov og 40% af løvskov. 
Arealet med juletræer og klippegrønt 
er steget fra en forsvindende lille del 
i 1976 til ca. 8% i 2000.
 Det træbevoksede areal var 436.000 
ha i 2000 mod 417.000 ha ved opgørelsen 
i 1990. Knap halvdelen af denne stig-
ning skyldes medtagelse af pyntegrønt 
og juletræer på tidligere agerjord. Langt 
størstedelen af nåletræsarealet fi ndes i 
Jylland (andelen er 81%), mens hoved-
parten af løvtræarealet fi ndes på Øer-
ne (andelen er 57%).
 Andelen af løvtræ er steget med 4% 
fra 1990 til 2000 hvor den udgjorde 38%. 

Arealet med eg er øget med 26%; bøge-
arealet har været konstant. Andelen af 
nåletræ er faldet, dog uden at nåletræs-
arealet er blevet mindre.
 Næsten en fjerdedel af foryngelsen 
i de eksisterende skove foregår under 
skærm eller ved selvforyngelse resten 
ved renafdrift. Selvforyngelse og under 
skærm er til gavn for den biologiske 
mangfoldighed i skovene, idet forstyr-
relsen er mindre end ved renafdrift. Det 
vurderes at disse mere naturvenlige for-
yngelsesmetoder er i fremgang.

Orkanen december 1999
Århundredets største orkan den 3. de-
cember 1999 medførte  det kraftigste 
stormfald, som nogensinde er registre-
ret i Danmark. Værst gik det ud over 
det sydlige og vestlige Danmark, hvor 
der i alt væltede ca. 15.000 ha skov. Der 
væltede omkring 3,3 mio. m3 nåletræ 
og 400.000 m3 løvtræ – svarende til to 
års normal hugst.
 I de hårdest ramte områder var stor-

men så kraftig, at stort set alle nåletræ-
er og mange løvtræer over 10 meters 
højde væltede. Udenfor orkanens cen-
trale område har skove med mange 
løvtræer klaret sig bedst. I de berørte 
områder vil orkanen infl uere på de kom-
mende årtiers tilvækst og hugst. Okto-
berstormen i 1967 og novemberstor-
men i 1981 medførte ligeledes meget 
betydelige stormfald. Det vurderes, at 
en sådan katastrofe rammer de danske 
skove ca. hver 15-20 år.

Skovens hugst og produktion
Hugsten har de sidste 20 år (fi gur 1.5.2) 
ligget omkring 2 mio. m3 pr. år. Hug-
sten er typisk fordelt med ca. 1/3 løv-
træ og 2/3 nåletræ. Andelen af gavn-
træ i hugsten har været faldende, mens 
andelen til brændselsformål er steget. 
Det skyldes en større brændehugst i løv-
træ fra starten af 1980’erne som følge 
af de stigende oliepriser. For nåletræ 
skyldes det øget produktion af brænd-
selsfl is fra midten af 1980’erne. Træ 

Figur 1.5.1 

Udviklingen i det bevoksede skovareal 

fordelt på nåle- og løvtræ. 

(Kilde: Skov- og Naturstyrelsen,

Danmarks Statistik og Forsknings-

center for Skov og Landskab, 2001).

Figur 1.5.3 

Indtægterne i skovbruget, 1995 - 2000.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2001).

Figur 1.5.2 

Hugsten fordelt på træartsgrupper, 1980-1999. 

Note: Inklusiv træfl is fra og med 1984. 

(Kilde: Danmarks Statistik, 2001).
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(skovfl is, brænde, træpiller og træaf-
fald) tegner sig for godt 2% af den dan-
ske energiforsyning og udgør omkring 
25% af den vedvarende energi.
 Den årlige tilvækst i vedmasse er i 
1990 beregnet til 3,2 mio. m3 totalmas-
se, fordelt med knap 1,0 mio. m3 løv-
træ og 2,2 mio. m3 nåletræ. Sammen-
holdt med hugsten og under hensyn til 
at noget af vedmassen ved hugst efter-
lades i skovbunden er opsparingen af 
vedmasse anslået til 0,5-0,8 mio. m3 
årligt.

Danskernes forbrug af træ
De danske skoves produktion af træ ud-
gør knapt 30% af træforbruget, mens 
resten importeres. Mindre end 3% af 
importen kommer fra tropeskove og 
størstedelen af det importerede træ 
kommer fra vore nabolande – primært 
nåletræ i andre nordiske lande. 
 Samlet bruger hver dansker årligt 
1,5 m3 træ. Det er højt sammenlignet 
med gennemsnittet for Vesteuropa på 
0,5 m3 pr. år, men lavt i forhold til de 
øvrige nordiske landes forbrug pr. 
indbygger på 6,9 m3 pr. år. Omkring 
halvdelen af træforbruget går til papir-
varer, mens den øvrige del især anven-
des i byggevare- og møbelindustrien. 
Omkring en tredjedel af det danske pa-
pirforbrug stammer fra danske papir-
fabrikker, som kun bruger returpapir 
som råvare.
 Produktionen af juletræer var i 2000 
på ca. 10 mio. stk., mens produktionen 
af klippegrønt var ca. 35.000 tons. På 
hjemmemarkedet sælges ca. 1,5 mio. 
juletræer og omkring 10.000 tons klip-
pegrønt.

Friluftsliv
Den gennemsnitlige voksne dansker 
kommer i skoven ca. 10 gange i løbet 
af et år (jf. afsnit 1.5.8). Fra 1976-1977 
til 1993-1994 er der sket en stigning 
på ca. 25% i antallet af skovbesøg, 
mens varigheden af selve besøget er 
faldende.

Beskæftigelse og omsætning 
i skov- og træsektoren
Omkring 2.200 personer arbejder i de 
danske skove. Desuden arbejder mere 
end 24.000 i træ- og papirindustrien – og 
endnu fl ere med indirekte tilknytning 
til sektoren bl.a. i møbelindustrien.

I Danmark praktiseres primært højskovsdrift, der indebærer, at skoven forynges 

ved plantning, såning eller naturlig foryngelse og dyrkes med henblik på at opnå 

en sluttet bevoksning af højstammede træer af høj kvalitet. Plukhugstdrift sikrer 

at jorden til stadighed er dækket af skov, mens fl adedrift med renafdrift blotter 

jorden i forbindelse med foryngelsen. På nuværende tidspunkt er udlagt omkring 

7.700 ha til plukhugst.

 

• Naturskov

 Karakteriseret ved bevoksninger, der er selvsået skov af danske træer og buske, og 

er af speciel interesse for bevaringen af genressourcerne. En stor del af naturskovs-

arealet bliver dyrket med almindelig, fl ersidig højskovsdrift. Naturskovsarealet er 

opgjort til ca. 35.000 ha eller 8% af det skovbevoksede areal, hvoraf højskovsdrift 

udgør de 20-30.000 ha. Størstedelen af naturskovsarealet er i privateje.

 

• Gamle driftsformer 

 Er iværksat med særlige naturkvaliteter på knap 11.000 ha, hvilket er væsentlig 

mere end naturskovsstrategiens målsætning på 4.000 ha i 2000.

• Urørt skov 

 Friholdes fra al kultur- og bevoksningspleje og kan indeholde ikke naturligt hjem-

mehørende træarter. Urørt skov kan benyttes som reference for naturnær skov-

drift og anvendes til at sikre og fremme naturværdier i skove. Målsætningen om 

en tidobling af arealet med urørt skov fra ca. 500 ha i starten af 1990’erne inden 

år 2000 er nået. 

• Dræning i skove 

 I sidste halvdel af 1800 tallet blev der gravet et utal af grøfter i de danske skove. 

Mange skovmoser blev drænet og tilplantet og der er sket en markant reduktion 

af det naturlige plante- og dyreliv. Derfor fremmes nu en reetablering af skov-

 enge og moser.

Skovdyrkningssystemer

 Den samlede produktionsværdi i 
dansk skovbrug ligger på 0,7 mia. kr. 
om året for vedproduktion og omkring 
0,6 mia. for pyntegrønt (fi gur 1.5.3). Om-
sætning i dansk træ- og papirindustri 
og i møbelindustri var i 2000 på ca. 30 
mia. kr. Produktionen af pyntegrønt har 
en stor betydning for skovbrugets øko-
nomi, særligt i det private skovbrug. 
Skønt arealet med pyntegrønt kun ud-
gør ca. 8% af det skovbevoksede areal, 
udgør dækningsbidraget 1/3 af primær-
produktionen. En betydelig del af jule-
træsproduktionen foregår på landbrugs-
arealer. Derudover er jagtindtægter 
vigtige i skovenes økonomi.

Boks 1.5.1 

Forskellige skovdyrkningssystemer.
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Skovbrugets natur- 
og miljøpåvirkninger
Den naturlige vegetation i Danmark er 
løvfældende skov. Overudnyttelse og 
rydning af skovene op gennem middel-
alderen til år 1800 har medført, at kun 
en mindre del af Danmarks beskedne 
skovareal har en lang biologisk konti-
nuitet og er bevokset med hjemmehø-
rende træarter. Det klassiske ordnede 
skovbrug, som er kendetegnet ved ens-
artede bevoksningsstrukturer og anven-
delse af stærkt styrende indgreb som 
renafdrift, fjernelse af døde træer og 
dødt ved, intensiv jordbearbejdning, 
dræning af vådområder og brug af ek-
sotiske træarter i korte omdrifter, har 
gennem de sidste 250 år mindsket man-
ge dyr og planters naturlige levesteder 
i skoven.

Dyrkningsgrundlaget
Et skovøkosystem, der på lang sigt skal 
være i balance, kræver, at fjernelse af 
næringsstoffer ved hugst samt udvask-
ning til grundvandet ikke overstiger til-

førslen fra atmosfæren samt frigivelse 
ved forvitring af jordens mineraler. I 
skovene vil der ske en naturligt frem-
adskridende jordbundsforsuring, som 
på de mest næringsfattige jorder kan 
være problematisk. Risiko for forsu-
ring er størst under nåletræ.
 Skovbruget anvender kun meget be-
grænsede mængder pesticider og kunst-
gødning. Det sker primært ved produk-
tion af juletræer og klippegrønt og ved 
nyplantninger og foryngelser i eksiste-
rende skov (fi gur 1.5.4). Statsskovene 
har nedsat pesticidforbruget fra 1995 
til 1999 med 78%. Tilsvarende har stats-
skovenes gødningsstrategi bevirket, at 
forbruget af kvælstof i handelsgødning 
for 1999 kun udgjorde 30% af forbruget 
i 1995.
 Skovens træartsvalg har stor indfl y-
delse på de økologiske betingelser for 
de plante- og dyrearter, der lever i sko-
vene. Driftsformen har ligeledes stor 
betydning for fl ora og fauna. Generelt 
gælder det, at jo mere etageret og va-
rieret en bevoksning er, jo mere værdi-

 Private skove  Statsskov Samlet areal  Naturskovsstrategiens  

    på landsplan arealmålsætninger 

 Skovlovsaftaler Fredninger  år 2000 på landsplan  

Urørt skov 1.500 ha 530 ha 4.470 ha 6.500 ha 5.000 ha (år 2000)

Plukhugst 1.650 ha 1.400 ha 4.600 ha 7.650 ha 

Græsning 870 ha 200 ha 1.800 ha 2.870 ha 4.000 ha (år 2000)

Stævning 50 ha 120 ha 180 ha 350 ha i alt for 

Andet  70 ha  70 ha hugst, græsning og stævning

Tabel 1.5.1 Status for udmøntning af Natur-

skovstrategiens arealmålsætninger år 2000.

fuld er den for fl ora og fauna. Samtidig 
har gamle bevoksninger langt den stør-
ste artsrigdom (jf. afsnit 4.3).

Grundvand
Grundvandet under vore skove anses 
normalt for at være beskyttet mod for-
urening. Grundvandsdannelsen er min-
dre under skov, fordi trækronerne med 
deres store bladoverfl ade giver mulig-
hed for større fordampning. Nåletræ 
har en mindre grundvandsdannelse 
end løvtræ dels pga. en større bladover-
fl ade, dels fordi nålene ikke tabes om 
vinteren. Omkring 180.000 ha skov be-
skytter vigtige grundvandsressourcer 
mod forurening.
 Fra skove udvaskes der normalt me-
get små mængder kvælstof (0-5 kg pr. 
ha pr. år), fx sammenlignet med land-
brugsjord (ca. 40 kg pr. ha pr. år på ler-
jorder og det dobbelte på sandjorder). 
Udvaskningen fra juletræsbevoksnin-
ger er dog af samme størrelse som i 
landbruget. Ved renafdrift i nåletræ 
kan der også i en kort periode udva-

Figur 1.5.4 

Fordelingen af pesticidforbruget (venstre) og

gødningsforbruget i statsskovene (højre) 1995-1999.

(Kilde: Skov og Naturstyrelsen, 2001).
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skes kvælstofmængder svarende til 
niveauet på landbrugsjord. Generelt 
er indholdet af kvælstof væsentlig la-
vere i grundvand under skove end 
under landbrugsjord (fi gur 1.5.5).

CO2-lagring i skove
I træer oplagres store mængder kulstof. 
Derfor vil CO2 lagringen stige når skov-
arealet øges. I skovbevoksninger er der 
i gennemsnit over en omdrift oplagret 
mellem 600 og 900 tons CO2 pr. ha. Be-
regninger viser at hvis skovarealet for-
dobles jævnt over en trægeneration, vil 
der om 150 år være bundet ca. 300 mio. 
tons CO2, svarende til en årlig per-
manent lagring på 2 mio. tons CO2  el-
ler knapt 5% af det nuværende årlige 
danske udslip af CO2.

Miljøeffekter af skovprodukter
Anvendelse af træ har en række miljø-
mæssige fordele i forhold til alternati-
ver som fx beton, stål og plastik. Der 
bruges mindre energi til fremstillingen, 
træet er reproducerbart og anvendel-
sen er CO2-neutral. Desuden er genan-
vendelse ofte mulig fl ere gange, før træ-
produkterne til sidst kan benyttes som 
energiressource ved forbrænding og 
dermed erstatte fossile brændstoffer. 

Figur 1.5.5 

Nitratkoncentration i jordvand 

(75-100 cm dybde) ved forskellig 

arealanvendelse. Gennemsnit for punkter 

i Kvadratnettet 1986-1993.

(Kilde: Callesen et al. 1999)

 Der er i øjeblikket forskellige initia-
tiver på skovcertifi ceringsområdet i 
Danmark. Det ene er PEFC (Pan Euro-
pean Forest Certifi cation) og det andet 
er FSC (Forest Stewardship Council). 
Certifi ceringen giver skovejere mulig-
hed for at dokumentere, at deres skov-
drift lever op til bæredygtig skovdrift, 
ligesom forbrugerne kan vælge træ-
varer ud fra et bæredygtighedssyns-
punkt. I 2000 forhandlede 15 forret-
ningskæder herhjemme FSC-mærkede 
havemøbler af tropisk træ, og markedet 
forventes øget.

Udvalgte tiltag for at skabe 
robuste skove og øge den 
biologisk mangfoldighed
Med en række tiltag, love og strategi-
er for skovbruget søges det at opnå en 
samtidig hensyntagen til den økono-
miske udnyttelse af produktionen og 
bevarelse og udvikling af de immate-
rielle, herunder økologiske værdier i 
henhold til kravene til en bæredygtig 
udvikling af skovbruget (tabel 1.5.2). 
Initiativerne er delvist motiveret af in-
ternationale aftaler og handlingspla-
ner om bæredygtig skovdrift.
 Målsætningerne er bl.a. en fordobling 
af skovarealet. Denne målsætning kan 

synes ambitiøs, men gennem de to fore-
gående århundreder er skovarealet for-
doblet to gange fra ca. 3%, da fredskov-
pligten blev udstedt i 1805, til den nu-
værende ca. 10%. Den fremtidige ud-
vikling i skovbruget er nærmere vur-
deret i afsnit 1.7.
 Hensynet til bæredygtighed og sik-
ring af biologisk mangfoldighed i sko-
vene kræver også bevarelse af stabile 
og varierede skove. Dette søges frem-
met gennem beskyttelse af biotoper i 
skovene, bl.a. gennem strategien for en 
bæredygtig skovdrift, naturskovsstra-
tegien og genressourcestrategien samt 
EF-Habitatsdirektivet (tabel 1.5.2). For-
bedringerne af vilkårene for den bio-
logiske mangfoldighed samt for bære-
dygtigt skovdrift er et centralt argu-
ment for en omlægning til naturnær 
skovdrift. 
 I april 2001 blev fremlagt retnings-
linjer for et sæt frivillige driftsprincip-
per til bæredygtig skovdrift på ejen-
domsniveau. Principperne skal frem-
me en skovdrift, der støtter naturens 
virke og samtidigt tilgodeser og kom-
binerer en række sociale, økologiske 
og økonomiske hensyn.
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Tilskudsordningerne til private skov-
ejere er revideret med virkning fra 1998. 
Naturbeskyttelse har gennem de sene-
ste revisioner fået større vægt i tilskuds-
ordningerne. Den samlede tilskuds-
ramme for 2000 udgjorde ca. 180 mio. 
kr. Heraf udgjorde tilskud til skovrejs-
ning størstedelen (ca. 130 mio. kr.). I 
årene fra 1989, hvor målsætningen om 
fordobling af skovarealet inden for en 
trægeneration første gang nævnes, er 
der sket et betydeligt skift i formålet 
med skovrejsningen. Fra især at være 
et redskab mod overproduktion i land-
bruget, ses skovrejsningen nu som et 

redskab til at varetage hensynet til na-
tur og miljøbeskyttelse samt friluftsliv. 
Skovrejsningen sker både i offentlig 
og i privat regi.
 Vigtige formål med de nye skove er 
sikring af biologisk mangfoldighed med 
miljøbeskyttelse, med særlig vægt på 
beskyttelsen af grundvandsressour-
cerne og muligheder for friluftsliv. 
Desuden tillægges skovenes samspil 
med det lokale landskab og med lokale 
kulturmiljøer samt værdien af træpro-
duktionen stor vægt.
 Driften af statsskovene er underlagt 
en række retningslinier, for i særlig grad 

Tabel 1.5.2. 

Strategier, handlingsplaner, love og 

målsætninger for skovbruget.

at kunne tilgodese og fremme samfun-
dets ønsker til skovenes fl ersidige funk-
tioner. Eksempler er beskyttelse af 
grundvand, udfasning af pesticider, 
begrænsning af gødningsanvendelsen, 
bevarelse af en øget mængde døende 
træer og dødt ved, øget anvendelse af 
hjemmehørende træarter (fra 40% i dag 
til 55% i 2080), ingen nye bevoksnin-
ger med kun én træart, hensynet til 
friluftslivet samt specifi kke miljøkrav 
til, og retningslinier for, anvendelse 
af maskiner.

Strategi, handlingsplan, lov Målsætning og beskrivelse

Målsætning om fordobling  Målet er at fordoble skovarealet inden for en trægeneration (80-100 år), fra 10% til 25% 

af  skovarealet (1987) af landets areal. I 1990’erne er der rejst ca. 21.000 ha ny skov.

Strategi for de danske  Naturlovsstrategien er motiveret af, at strategien skal udmøntes over 50 år, fordelt på tre etaper: 

naturskove og andre • Sikring af naturskov

bevaringsværdige skovtyper,  • Egekrat 

”Naturskovsstrategien”(1992) • Græsnings-, stævnings- og urskovagtige skove i statskovene

 Inden år 2000: Sikring af minimum 5.000 ha urørt skov, 4.000 ha skov med gamle driftsformer samt 

 udpegning af særlige områder, hvor stedlige arveanlæg sikres. 

 Inden år 2040: Minimum 40.000 ha med naturskov, urørt skov og gamle driftsformer.

Strategi for en Skovdriften skal imødekomme nuværende og fremtidige generationers sociale, økonomiske,     

bæredygtig skovdrift  økologiske, kulturelle og åndelige behov. Der skal bl.a. tages hensyn til forøgelse og forbedring af  

(1994) træproduktionen. Dansk skovdrift er generelt bæredygtig efter disse kriterier. De bevoksninger,  

 der har problemer med sundhed og stabilitet, skal gøres mere varierede og stabile.

Strategi for bevarelse af Genressource-strategien vedrører de træ- og buskarter, der benyttes som kulturplanter i danske 

genetiske ressourcer hos skove og landskaber, og har til formål at sikre genetisk variation. Der skal udpeges 1.800 ha 

træer og buske (1992) inden år 2004, og indtil nu er der udpeget arealer i statsskovene.

Skovloven af 1989 Skovloven fra 1989 har til formål at værne de danske skove og forøge skovarealet, samtidigt med at

med ændringer af 1996 skovbrugets stabilitet, produktivitet og ejendomsstruktur forbedres. Ved ændringen i 1996 stilles krav  

 om god og fl ersidig skovdrift, og skovenes immaterielle og økologiske værdier vægtes som følge af 

 nationale og  internationale strategier. Formålet søges opfyldt med en række nye tilskudsordninger, der  

 skal for bedre skovenes stabilitet, og sikre langsigtet produktivitet og sundhed, understøtte skovenes 

 biologiske  mangfoldighed og bidrage til etablering af ny skov.

Produktudviklings- Produktudviklingsordningen støtter udvikling af nye produkter og produktionsprocesser. Tilskud til 

ordningen for skovbruget skovbrug gives til at gøre hugst og transport mere effektiv, til at udvikle nye maskintyper, reducere for-  

og træindustrien 1998 bruget af pesticider, forbedre arbejdsmiljøet eller andre miljøvenlige og økonomiske forbedringer af  

 skovdriften. Der gives også tilskud til træindustri.

Stormfaldsordningen 2000 Der er to dele i loven, dels en forsikringsordning, som giver skovejeren en erstatning for ødelagt skov 

 ved fremtidige stormfald, dels en tilskudsordning, som giver hjælp til at plante robust ny skov både nu

 ved fremtidige stormfald.
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1.5.2 Fiskeri
Mennesket påvirker fi skebestandene 
helt overvejende ved fi skeri men også 
ved tilførsel af næringsstoffer og deraf 
følgende eutrofi ering, ændringer i plan-
te- og dyresamfundenes sammen-
sætning; og derved i habitat- og føde-
grundlaget for fi sk. Desuden kan for-
urening med miljøfremmede herunder 
hormonlignende stoffer og tungmetal-
ler have uønskede effekter på fi sk. 
Aktiviteter som efterforskning og ind-
vinding af råstoffer, olie og gas samt 
anlægsvirksomhed kan have lokale, 
især forstyrrende effekter.
 Fiskeriet påvirker fi skebestandene og 
andre bestande direkte, ved overfi ske-
ri og ved for store bifangster. De biolo-
giske forhold i øvrigt påvirkes især af 
tunge bundslæbende redskaber, der 
skader livet på og i havbunden. Gæl-
lenet kan føre til uønsket fangst af mar-
svin og sæler. Nogle typer af fi skeri har 
et særligt stort energiforbrug, fx fi skeri 
med tunge redskaber som bundtrawl 
og fi skeri langt fra Danmark. 
 På dambrug og ved saltvandsbase-
ret fi skeopdræt anvendes store mæng-
der af foder og hjælpestoffer som anti-
biotika. Der udledes organisk stof og 
næringsstoffer fra fi skeopdrættene. 

Udvikling i fi skerisektoren
Fiskeriet har altid spillet en stor rolle i 
det danske samfund. I nogle lokalsam-
fund er fi skeriet stadig en væsentlig fak-
tor, og eksporten af fi sk og fi skeproduk-
ter bidrager både til beskæftigelsen og 
samfundsøkonomien.
 I 2000 bestod den danske fi skerifl åde 
af knapt 4.200 fartøjer, hvoraf omkring 
60% var små både på mindre end 5 brut-
totons (BRT). Småbådene indgik især 
i garn-, krog- og bundgarnsfi skeriet. 
Garnfartøjerne udgjorde ca. 75% af antal-
let, men kun knap 15% af bruttotonna-
gen. De større fartøjer indgik i trawl- 
og notfi skeriet. Det er de større både, 
som står for størstedelen af fangsterne. 
Igennem 1990’erne faldt antallet af fi ske-
fartøjer større end 5 BTR med omkring 
1.000 (fi gur 1.5.6). I samme periode steg 
antallet af meget store fartøjer og den 
samlede tonnage faldt derfor kun lidt. 
I 1999 fi skede godt 6.400 personer fra 
danske fi skefartøjer, mens der samlet 
set var omkring 7.300 beskæftigede i 
fi skeindustrien. Igennem de sidste 30 
år er antallet af fi skere halveret, mens 
fangstmængderne har været nogen-
lunde konstante.
  Danske fi skeres fangster er steget 
fra knapt 0,1 mio. tons i 1930, til om-

kring 2 mio. tons i 1970’erne og faldet 
til omkring 1,4 mio. tons sidst i 1990’er-
ne. Stigningen skyldtes både en stig-
ning i fi skeriet af fi sk til konsum, og 
en kraftig stigning i industrifi skeriet 
fra 1960’erne og frem.
 For menneskealdre siden var det dan-
ske fi skeri hovedsageligt kystfi skeri. I 
dag sker størstedelen af fangsten imid-
lertid langt fra de danske havne. Fra 
1930 til i dag er fangsten i de indre 
farvande steget ca. fi re gange, mens 
den i de ydre farvande er 30 doblet (fi -
gur 1.5.7). Denne udvikling har været 
drevet af større fartøjer med mere ma-
skinkraft og andre redskaber, bl.a. bund-
trawl. Udviklingen har også medført 
et meget større energiforbrug pr. kg. 
fanget fi sk.

Konsumfi sk
I 2000 landede danske fi skere krebs- og 
bløddyr til konsum til en samlet værdi 
af 2,3 mia. kr. med torsk, rødspætter 
og sild samt hummer og rejer som de 
vigtigste. Sild og torsk var med hhv. 
110.000 og 60.000 tons de vigtigste vægt-
mæssigt.

Figur 1.5.6 

Udvikling i den danske fi skerfl åde. 

Note: Skift i opgørelsesmetoden med medtagelse af fl ere små både 

i 1994.

(Kilde: Fiskeridirektoratet, 2001).

Figur 1.5.7 

Danske fi skeres fangst, fordelt på ydre og indre farvande.

(Kilde: Baseret på Danmarks Natur, 1980 og Fiskeridirektoratet, 2000).
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 Danske fi skere fangede i 1999 244.000 
tons fi sk (uden skaldyr) til konsum (fi gur 
1.5.8). Derudover landede udenland-
ske fi skere 202.000 tons fi sk til konsum  
i danske havne. Halvdelen var fra andre 
EU lande og den anden halvdel fra 
lande udenfor EU, med Norge som det 
vigtigste land. Der var endvidere til den 
danske konsumfi skeindustri  import 
af 254.000 tons hel saltvandsfi sk.
 Samlet er forsyningen af konsumfi sk 
i Danmark på omkring 600.000 tons år-
ligt. Heraf eksporteres størstedelen, 
knapt 500.000 tons. Halvdelen af eks-
porten sker som uforarbejdet fi sk og 
halvdelen som forarbejdet fi sk i form 
af fi let, røget eller konserves. I gennem-
snit spiser hver dansker 10-20 kg fi sk 
om året, svarende til 100.000 tons.
 Danske fi skeres landinger er faldet 

fra knapt 500.000 tons til omkring 
350.000 tons (fi gur 1.5.9). Udenlandske 
fiskeres landinger af fi sk til konsum 
er steget med en tredjedel til omkring 
200.000 tons.

Industrifi sk
Industrifi skeriet lander omkring tre 
gange så stor mængde som konsum-
fi skeriet. Værdien af danske industri-
fi skeres landinger var kun på 1,2 og 
0,7 mia. kr. i hhv. 1999 og 2000 mod 
konsumfi skeriets 2,3 mia. kr. Industri-
fi skeriet er primært baseret på fi re ar-
ter: Tobis, brisling, sperling og blåhvill-
ing. Heraf udgør tobis mere end halv-
delen af mængden og værdien. Næsten 
2/3 af alle danske industrifi skelandin-
ger kommer fra den centrale del af 
Nordsøen og fanges især på forholds-

vis store fartøjer, som er næsten 100% 
afhængige af industrifi skeriet. De år-
lige landinger af industrifi sk har gen-
nem 1990’erne svinget mellem 1,2-1,6 
mio. tons (fi gur 1.5.10). Udover de dan-
ske fi skeres landinger af industrifi sk på 
omkring 1 mio. tons lander udenlandske 
fi skere omkring 200.000 tons industri-
fi sk i danske havne
 Industrifi sken forarbejdes til fi ske-
mel, der anvendes som foder i husdyr-
bruget og akvakultur, og til fi skeolie, 
som primært anvendes i levnedsmid-
delindustrien. 

Figur 1.5.8 

Massestrøm for konsumfi sk (uden krebs- og bløddyr) 1999.

(Kilde: Baseret på data i Fiskeridirektoratet, 2000).

Figur 1.5.9 

Landinger af fi sk, krebs- og skaldyr til konsum 1990-2000.

(Kilde: Fiskeridirektoratet, 2001).

Figur 1.5.10 

Landinger af industrifi sk, 1990-2000.

(Kilde: Fiskeridirektoratet, 2001).
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Akvakultur (dam- og havbrug)
Den årlige produktionsværdi fra dansk 
akvakultur udgør omkring 0,8 mia. kr. 
og størstedelen af produktionen eks-
porteres. Beskæftigelsen er ca. 1.000 
personer.
 I 2000 var der 391 dambrug (især 
ferskvandsdambrug), med en samlet 
produktion på 33.000 tons (fi gur 1.5.11). 
Ca. halvdelen af produktionen foregår 
i Ringkøbing og Ribe amter, mens den 
resterende produktion er fordelt på de 
øvrige fem jyske amter. Produktionen i 
dambrugene har ligget nogenlunde 
konstant på godt 30.000 tons i 1990’er-
ne (fi gur 1.5.11).
 I 2000 var der 27 havbrug, med 266 
bure og en årlig produktion på godt 
7.000 tons fi gur 1.5.12. Størstedelen af 
burene er placeret i Lillebælt, det nord-
lige Bælthav, Smålandsfarvandet og 
Storebælt. 

Figur 1.5.11 

Udvikling i produktion 

på dam- og havbrug, 

1989-2000.

(Kilde: Fiskeridirek-

toratet, 2001).

Det rekreative fi skeri
Det skønnes, at der er mere end 350.000 
lystfi skere i Danmark, heraf løste 140.500 
lystfi skere fi sketegn i 1999. Indtægter-
ne herfra udgør omkring 30 mio. kr. og 
anvendes til fi skepleje. I 1999 blev der 
registreret 33.600 fritidsfi skere.

Fangster
Af de omkring 250 fi skearter, der fi n-
des i danske farvande, indgår ca. 45 ar-
ter i fi skeriet. De samlede årlige inter-
nationale landinger fra Nordsøen, Ska-
gerrak og Kattegat lå indtil 2. Verdens-
krig på omkring 1 mio. tons. Herefter 
steg fangsterne til omkring 3 mio. tons 
i perioden fra starten af 1960’erne til i 
dag, først pga. en kraftig stigning i sil-
defi skeriet og derefter pga. det store 
industrifi skeri, som efterhånden ud-
gjorde omkring halvdelen af fangsten 
(fi gur 1.5.12).

 Sildebestanden kollapsede i 1970’er-
ne og fangsterne faldt til et lavt niveau 
sidst i 1970’erne. Landingerne steg til 
1987 og faldt derefter i perioden 1987 
til 1995. I de seneste år er landingerne 
af sild væsentligt reduceret. Der har væ-
ret en konstant nedgang i landinger af 
torsk fra starten af 1980’erne og rød-
spætte siden 1990.
 I Østersøen er de samlede årlige in-
ternationale landinger steget fra ca. 0,5 
mio. tons i slutningen af 1960’erne til 
mellem 0,8-1 mio. tons i de sidste 30 år 
(fi gur 1.5.13). Sild har gennem hele peri-
oden været den vigtigste art, mens tor-
skefi skeriet var stigende frem til 1985. 
Herefter dykkede det kraftigt frem til 
1993. I gennem 1990’erne har der været 
et kraftigt stigende industrifi skeri efter 
brisling.
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Figur 1.5.12 

Samlede landinger af sild, torsk og rødspætte fra Nordsøen, Skagerrak 

og Kattegat i perioden 1970-1999 (1000 tons).

(Kilde: ICES, 2000).

Figur 1.5.13 

Udviklingen i landinger af vigtige arter fra Østersøen, 1963-1998.

(Kilde: ICES, 2000).
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Overfi skeri
Fiskeri forårsager en ekstra dødelighed 
på såvel målarter som bifangstarter. Ef-
fekten er en reduktion i gennemsnits-
alderen i fi skebestanden og en nedsat 
biomasse. De fl este fi skebestande kan 
bære en forholdsvis stor fi skeridødelig-
hed uden at produktionen i bestanden 
går ned. Fiskeridødeligheden kan dog 
blive så stor, at gydebestanden dvs. 
mængden af kønsmodne fi sk, reduce-
res til et så lavt niveau, at der ikke pro-
duceres æg og larver nok så bestanden 
kan opretholdes. I alvorlige tilfælde kan 
det medføre kollaps af bestanden.
 Det Internationale Havundersøgel-
sesråd (ICES) vurderer årligt udviklin-
gen i de vigtigste kommercielt udnytte-
de fi ske- og skaldyrsbestande. Ved vur-
deringen af bestandene anvender ICES 
to sæt af referencepunkter:

• Gydebestandens størrelse 
Kommer gydebestanden under et ni-
veau, hvor der ikke produceres æg og 
larver nok så bestanden kan oprethol-
des, betegnes bestanden som væren-
de uden for biologisk sikre grænser.

• Fiskeriintensiteten 
Er fi skeridødeligheden så stor at den 
på mellemlang sigt vil bringe bestan-
den udenfor biologisk sikre grænser, 
er fi skeriet ikke bæredygtigt. 

 En stor del af de kommercielt vigtige 
fi ske- og skaldyrsbestande er udenfor 
biologisk sikre grænser, og fi skeriet er 
i mange tilfælde ikke bæredygtigt på 
lang sigt (tabel 1.5.3). For de fl este af 
de bestande, som er udenfor biologisk 

sikre grænser, anbefaler ICES at der 
sker en effektiv reduktion i fi skeridø-
deligheden. I fl ere tilfælde er anbefalin-
gerne fra de internationale fi skerikom-
missioner dog ikke blevet fulgt bl.a. i 
EUs fi skeripolitik og dermed i det dan-
ske fi skeri. For visse bestande er den 
tilladte fangstmængde (kvote) blevet 
sat højere end den videnskabelige råd-
givnings anbefalinger.
 Udviklingen for torskebestandene 
har specielt været negativ. For bestan-
dene i Nordsøen-Skagerrak og i østli-
ge Østersø er der risiko for kollaps, hvis 
fiskeriet fortsætter uændret (fi gur 1.5.14). 
For torsk i Østersøen og Nordsøen-
Skagerrak er der i 2000 igangsat er in-
ternationalt arbejde med at udvikle en 
genopbygningsplan, som skal sikre, at 
bestandene genopbygges til et niveau, 
som er indenfor biologisk sikre græn-
ser, og som sikrer at fi skeriet er bære-
dygtigt. Kvoterne for torsk er markant 
sænket og et område i Nordsøen var 
lukket for torskefi skeri i en periode i 
2001.

 Sammenlignet med fi skeripresset 
på konsumfi sk er presset på industri-
fi sk ikke så stort. Både tobis og sper-
ling i Nordsøen er indenfor biologisk 
sikre grænser.

Bifangst og udsmid
Fiskebestandene påvirkes også af bi-
fangst, hvad enten de fører til udsmid 
eller fi skene landes. Udsmiddet er bl.a. 
fi sk, der ikke lever op til mindstemå-
let; fi sk, som er beskyttede, fx fordi de 
ligger udover de fastsatte kvoter; eller 
generelt fredede fi sk. Omfanget af bi-
fangst af fi sk kan variere meget afhæn-
gigt af art og fi skeriteknologi, men lig-
ger i konsumfi skeriet i størrelsesorde-
nen 10-25% af fangsterne af målarter. 
ICES har vurderet det samlede årlige 
udsmid i Nordsøen til at være i stør-
relsesordenen 500.000-800.000 tons 
fi sk, svarende til omtrent det dobbelte 
af dansk konsumfi skeri. Ved industri-
fi skeri kan der være store bifangster af 
især sild. Igennem 1990’erne er der sket 
en omlægning af fi skeriet mod et fi ske-
ri med mindre sildebifangster.

Tabel 1.5.3 

Antal fi skebestande som ICES vurderede

udenfor og indenfor biologisk sikre grænser.

(Kilde: ICES, 2000).

 Antal bestande vurderet af ICES i 2000

Farvand Inden for Uden for eller fi sket Var ikke muligt

 biologisk sikre uden for biologisk at vurdere

 grænser sikre grænser bestanden

Nordsøen 3 9 3

Skagerrak og Kattegat 3 3 5

Østersøen 0 4 7

Figur 1.5.14 

Gydebiomassen og fi skeridødeligheden for torsk i Nordsøen og Skager-

rak i perioden 1963-1999. Fiskeridødeligheden er målt som den andel 

to-årige og ældre torsk som fanges i løbet af året.

(Kilde: ICES, 2000).
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 Udsmid kan reduceres betydeligt ved 
at gøre fi skeriet mere selektivt. Det må 
forventes, at tekniske bevaringsforan-
staltninger fx større maskestørrelser og 
sorteringspaneler på redskaber vil kun-
ne nedsætte uønskede bifangster og 
dermed udsmid.

Fiskeredskabernes fysiske 
påvirkning af havbunden
Bundtrawl - især bomtrawl - og andre 
redskaber, der slæbes hen ad bunden, 
kan påvirke havbundens dyre- og plan-
teliv kraftigt. Bomtrawl anvendes for-
trinsvis til fi skeri efter fl adfi sk i Nord-
søen, hvor tunge jernkæder foran traw-
let pløjer de øverste lag op. Igennem 
årene er bundtrawlene blevet større, 
kæderne sværere, og påvirkningen af 
bundens dyr og planter tilsvarende 
voldsommere. Hollandske undersøgel-
ser har vist, at for hvert kg salgbar fi sk 
landet af en bomtrawler, dræbes der 
10 kg ikke salgbar fi sk og i gennemsnit 
6 kg andre dyr på bunden. 
 Det samlede trawl-påvirkede areal er 
betydeligt. I Nordsøen berører trawl-
fi skeriet således et areal på omkring 
429.000 km². Omkring 70% af arealet 
trawles mindre end én gang om året, 
mens 10% trawles to eller fl ere gange 
om året. Fordelingen er langt fra jævn, 
idet visse bundområder besøges op til 
400 gange om året. En af effekterne af 
trawlingen er, at bunddyr og fi sk med 
langsom reproduktionscyklus bliver 
sjældnere.

Indirekte effekter af fi skeriet
Fiskerne konkurrerer i sagens natur 
med havets rovdyr, og det kan ikke 
udelukkes, at fi skeriet lokalt kan re-
ducere fødeudbudet. Tobisfi skeriet i 
Nordsøen er derfor forsøgsvis blevet 
lukket i et område ved Storbritanniens 
østkyst for, om muligt, at øge og sikre 
fødeudbudet til den tretåede måge ri-
den, der yngler ved Skotlands kyster.
 Fiskeriet i Nordsøen og Østersøen har 
ændret størrelsessammensætningen i 
fi skebestandene. Antallet af store fi sk, 
og dermed store rovdyr er gået ned, og 
fi skesamfundene består i dag af relativt 
fl ere små fi sk end tidligere. Eksempel-
vis kan det store Østersø fi skeri efter 

brisling i 1990’erne skyldes at torskebe-
standen er kraftig reduceret. Det må 
ligeledes forventes, at fi skeri favorise-
rer arter med kort livscyklus på bekost-
ning af arter med lang livscyklus.
 Fiskeri påvirker havpattedyr, som 
fx marsvin og sæler dels gennem bi-
fangst i garn dels gennem konkurren-
ce om havpattedyrenes føde.   
 Omvendt konkurrerer havpattedyr 
og havfugle med fi skerne om fi skene. 
Marsvin, sæler og skarv konsumerer 
således op imod 200.000 tons fi sk år-
ligt. Det kan have indfl ydelse på ud-
viklingen i fi skebestandene i de indre 
farvande. Generelt er fi skeriet rettet 
mod større og ældre fi sk end de fi sk, 
der tjener som føde for havfugle og 
havpattedyr. Skarv, og i et vist omfang 
sæler, bruger imidlertid i et vist om-
fang bundgarn og nedgarn som ”spi-
sekammer” og kan derved være til 
stor gene for både bundgarns- og ned-
garnsfi skerne.
 Det er skønnet, at det danske fi skeri 
alene årligt koster 5-7.000 marsvin livet, 
hvilket kan være mere end bestanden 
kan bære. Marsvinene drukner, når de 
fanges i garn. De beregnede bifangster 
(danske og andre landes fi skere) udgør 
formentlig mellem 1,9 og 3,8% af bestan-
den. Den Internationale Hvalfangst-
kommissions Videnskabelige Komite 
har i 1995 anbefalet, at den årlige bi-
fangst aldrig må overstige 2% af be-
standen, og at en bifangstrate på over 
1% giver anledning til bekymring for 
bæredygtigheden. Der forskes i øjeblik-
ket i marsvinenes adfærd og der afprø-
ves metoder til at forhindre, at marsvi-
nene fanges i fi skernes garn. Disse me-
toder er fx anvendelse af passive aku-
stiske refl ektorer og pingere, der akti-
veres af hvalernes sonaraktivitet og 
skræmmer hvalerne væk.

Fiskeriets energiforbrug
Bomtrawls- og industrifi skeri er fi ske-
riets største energiforbrugere. De store 
trawl kræver stor maskinkraft, og der 
er et stort energiforbrug ved at trække 
trawl hen over bunden. Hollandske un-
dersøgelser har opgjort energiforbruget 
pr. kg fanget fi sk med bomtrawl til op 
til 3 liter dieselolie (fi gur 1.5.15).

Miljøpåvirkning fra akvakultur
Det samlede foderforbrug i ferskvands-
dambrug er faldet fra mere end 43.000 
tons i 1989 til 31.014 tons i 1999. I sam-
me periode har der været lidt faldende 
produktion fra godt 35.000 til 33.000 
tons. Foderet udnyttes altså bedre i dag 
og der er mindre spild. Også på de salt-
vandbaserede fi skeopdræt er der sket 
en bedre foderudnyttelse.
 Gennem de sidste 10-15 år er udled-
ningerne af organisk stof og nærings-
stoffer fra akvakultur markant reduce-
ret på trods af en nogenlunde konstant 
produktion. For ferskvandsdambrug 
er udledningerne af organisk stof og 
kvælstof halveret og fosfor udlednin-
erne faldet med 60%. For havbrug er 
den specifi kke udledning af kvælstof 
siden 1987 faldet fra 97 kg kvælstof pr. 
tons fi sk produceret til under 50 kg og 
tilsvarende er fosforudledning faldet 
fra omkring 14 kg fosfor pr. tons fi sk 
til ca. 5 kg. Årsagen til faldet skal først 
og fremmest søges i en markant forbed-
ring af foderets kvalitet. Desuden har 
optimering af foderteknikken bidraget 
til faldet.
 I ferskvandsdambrugene anvendes 
forskellige hjælpestoffer, bl.a. omkring 
100.000 liter formalin og 10 tons blåsten 
(kobbersulfat). Forbruget af antibiotika 
på både ferskvands- og saltvanddam-
brug har i perioden 1995 til 1999 ligget 
mellem 0,8 og 2,5 tons.
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 Miljøeffekterne ved akvakultur knyt-
ter sig især til brugenes nærområder, 
dvs. nedstrøms ferskvandsdambrug 
og havbunden omkring havbrug idet 
der i værste fald kan opstå områder 
med død havbund. I 1999 forringede en 
tredjedel af de undersøgte dambrug 
vandløbskvaliteten, heraf 7% med stærk 
påvirkning. Siden 1989 er der sket en 
betydelig forbedring af vandløbskva-
liteten nedstrøms ferskvandsdambru-
gene. Kun 15% af strækningerne neden-
for dambrugene opfyldte i 1989 mål-
sætningerne; i dag er målsætningerne 
opfyldt for knapt halvdelen. Målsæt-
ningerne er dog heller ikke opfyldt op-
strøms for 40% af dambrugene. 

Udvalgte tiltag for at nedsætte 
påvirkningen fra fi skeri og 
akvakultur
Fiskeriet er afhængigt af at fi skebestan-
dene fungerer som fornybare naturres-
sourcer. Et bæredygtigt fi skeri, der med-
virker til at sikre havets fi skebestande 
og økosystem, sikrer også erhvervets 
udvikling i fremtiden. Fiskebestande-
ne, fi skernes adgang til disse og miljø-
påvirkning på havområdet er i meget 
høj grad grænseoverskridende. Stør-
stedelen af det danske fi skeri og de fi -
skebestande det har adgang til er af-
hængige ikke alene af den danske ind-
sats for bæredygtig udnyttelse af havets 
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(Kilde: RIVM, 2000).

ressourcer, men også af andre landes 
indsats. En effektiv politik skal derfor 
bygge på målrettet internationalt sam-
arbejde.
 Gennem en række internationale af-
taler, bl.a. for de forskellige havområ-
der og EUs fælles fi skeripolitik, er fi ske-
riet reguleret. Formålet med ressource- 
og bevaringspolitikken er at sikre be-
varing og en rationel og ansvarlig ud-
nyttelse af fi skebestanden på et bære-
dygtigt grundlag. Hermed søges det 
at tage hensyn til følgerne for det ma-
rine økosystem og til sektorens sam-
fundsmæssige betydning.
 Af en række internationale vedtagels-
er, fremgår det, at der skal arbejdes na-
tionalt og via EUs fælles fi skeripolitik 
for en øget integration mellem fi skeri 
og miljø gennem brug af en økosystem-
betragtning. Yderligere skal der ske 
en øget anvendelse af forsigtigheds-
princippet i styringen af fi skeriet. Dette 
princip blev anvendt første gang af 
EUs ministerråd i 1999 ved fastsættel-
sen af kvoterne for en række bestande. 
Betydningen af disse tiltag bekræftes 
af EU-kommissionen i Grønbogen om 
Den Fremtidige Fiskeripolitik og i Mini-
sterrådets konklusioner (april 2001) om 
integration af miljøhensyn og bæredyg-
tig udvikling i den fælles fi skeripolitik. 
Begge dele vil indgå i revisionen af EUs 
fælles fi skeripolitik i 2002.

 Som led i den nationale gennemfø-
relse af fi skeripolitikken er der fl ere ini-
tiativer i forhold til selve fi skeriindsat-
sen. For at nedbringe fi skeritrykket er 
der fx indført begrænsninger i hvor og 
hvornår, der kan fi skes, samt med hvil-
ke typer af redskaber og med hvilken 
motorkraft. Endelig er den samlede ka-
pacitet i den danske fi skerifl åde blevet 
reduceret væsentligt. Det har forbed-
ret rentabiliteten hos de fi skere, som 
er forblevet i erhvervet.
 Indførelse af et forbud mod udsmid 
af fi sk, der kan landes lovligt, skal dels 
mindske presset på fi skebestandene, og 
dels øge den samfundsmæssige værdi 
af de danske fangstmuligheder. I for-
hold til fi skeriindsatsen prioriteres ud-
vikling af selektive og skånsomme fi -
skeredskaber. Dermed kan utilsigtede 
bifangster og uønsket påvirkning af 
havbunden, det naturlige dyre- og 
planteliv og det samlede økosystem 
bedre undgås.
 I maj 2001 blev der udsendt en 
“Havbrugsplan 2001”. De væsentligste 
tiltag er:

• Skærpelse af forskellige parametre, 
herunder om foderkvotient og næ-
ringsstofi ndholdet i foderet, i be-
kendtgørelsen om saltvandsbaseret 
fi skeopdræt.

• Præcisering af kravene til planlæg-
ningen (regionplan og VVM).

• Ophævelse af henstillingsbrevet fra 
27. februar 1996 om stop for nye an-
læg. Brevet blev i sin tid sendt til am-
terne, da de tilladte mængder udledt 
fosfor nærmede sig ministeriets mål-
sætningsramme for fosfor på 54 tons. 
I dag er der lidt mere “plads”, hvor-
for brevet kunne ophæves med den 
klausul, at ministeriet vil gribe ind 
hvis de tilladte mængder igen nær-
mer sig rammen.
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1.5.3 Råstofi ndvinding
Alt fra større anlæg, som bygninger 
og veje til mindre ting som glas, taller-
kener og en lang række andre daglig-
dagsprodukter er fremstillet af sand, 
sten, ler eller andre danske råstoffer. 
Disse faste råstoffer er fra den øverste 
del af undergrunden og udgraves fra 
jordoverfl aden og ned til 30-40 meters 
dybde.
 Ressourcerne i den øvre undergrund 
tilhører grundejeren på land og staten 
på havbunden. Indvindingen af disse 
faste råstoffer reguleres af råstofl oven, 
almindeligvis med tilladelser gældende 
for ti år. Ressourcerne af faste råstoffer 
er ikke fornybar og skal derfor udnyt-

tes med omtanke. Loven lægger ram-
mer for indvindingen under hensyn-
tagen til natur og miljø samt de sam-
lede råstofressourcer.
 Råstofi ndvindingen på land har en 
række natur- og miljømæssige konse-
kvenser. Landskabsprofi ler og geolo-
giske formationer bliver ændret. Des-
uden kan grundvandet påvirkes med 
konsekvenser for både vandkvaliteten 
og vandforsyningen. Endelig kan der 
være problemer med støv og ekstra tra-
fik, især i beboede områder. Indvinding 
fra havbunden kan påvirke bundtopo-
grafi en, dybdeforholdene og overfl ade-
sedimenternes sammensætning både i 
og udenfor indvindingsområdet.

Indvinding og anvendelse 
af faste råstoffer
Den samlede råstofi ndvinding var i 1999 
47,9 mio. m3, hvilket svarer til 9 m3 pr. 
indbygger. Af den samlede indvinding 
var 35 mio. m3 på land og 12,9 mio. m3 
indvinding fra havbunden. Langt ho-
vedparten af den samlede indvinding 
var sand, grus og sten, derefter fulgte 
kalk og kridt (tabel 1.5.4).
 Langt størstedelen af råstofferne bru-
ges herhjemme i anlægssektoren og til 
produktion af byggematerialer. 
 Indvinding fra havbunden bruges 
især som kvalitetsmaterialer bl.a. til 
betonfremstilling og til anlægsarbej-
der. En betydelig mængde anvendes 
årligt til kystfodring langs den jyske 
vestkyst. I 1990’erne har der været stor 
indvinding i forbindelse med anlægs-
arbejder til broerne.

Tabel 1.5.4 

Råstofi ndvindingen i Danmark 1999.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2000).

Sted Fordelt på råstoftyper Vigtigste anvendelses områder

Råstofi ndvinding Sand, grus og sten 28,4 mio. m3 18,3 mio. m3 til anlægs- og vejmaterialer

på land  7,9 mio. m3 betontilslagsmaterialer

35 mio. m3  1,1 mio. m3 til asfaltmateriale

  1,1 mio. m3 til anden og ukendt anvendelse

 Kalk og kridt 3,3 mio. m3 2,2 mio. m3 til cement

  0,5 mio. m3 til jordbrugs- og foderkalk

  0,3 mio. m3 til papirfyldstof og industrikalk

  0,3 mio. m3 til røggasfi lter og brændt kalk

 Ler 0,8 mio. m3  0,8 mio. m3 til tegl

 Kvartssand 0,28 mio. m3 0,14 mio. m3 til beton-, støbe- og sandblæsningssand

  0,14 mio. m3 til fi ltersand og anden anvendelse

 Granit 0,18 mio. m3 

 Plastikler og bentonit 0,35 mio. m3  

 Moler 0,20 mio. m3  

 Tørv og spagnum 0,25 mio. m3  

 Øvrige råstoffer (især råjord) 1,2 mio. m3  

Indvinding  Sand, grus og sten 12,0 mio. m3 7,0 mio. m3 til udvidelse af Århus havn 

fra havbunden  3,0 mio. m3 fra  havbunden til kystfodring ved den jyske  

12,9 mio. m3  Vesterhavskyst

 Andet 0,8 mio. m3 Overskudsmateriale ved bygge- og anlægsarbejder,  

  fx Øresundsforbindelsen
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 Råstofi ndvindingen på land har over 
de sidste 15 år varieret mellem 25-35 
mio. m3, især pga. variation i indvin-
ding af sand, grus og sten (fi gur 1.5.16). 
Indvinding af kalk og øvrige råstoffer 
har derimod været nogenlunde kon-
stant. Efter et relativt lavt niveau i star-
ten af 1990’erne har råstofi ndvindin-
gen fra 1993 og til 1999 været stigende 
– hovedsagelig pga. de store broarbej-
der, vejbyggeri og stigende nybyggeri.
 Indvindingen fra havet har over de 
sidste 15 år været stigende (fi gur 1.5.16). 
Den var særlig høj i begyndelsen af 
1990’erne ved Storebæltsbyggeriet og 
derefter ved Øresundsbyggeriet og se-
nest aktiviteter i forbindelse med udvi-
delsen af Århus havn.
 Værdien af råstofi ndvindingen er 
ca. 4 mia. om året. Den danske råstof-
industri beskæftiger i alt godt 2000 
personer, og består især af små og 
mellemstore virksomheder. Råstof-
branchen har i de seneste årtier fulgt 
en udvikling med nedgang i antallet 
af virksomheder og udenlandske op-
køb af danske råstoffi rmaer.

Påvirkning af natur 
og landskaber
Den almindelige opfattelse er at der er 
rigelig af sand, grus, sten samt ler, kalk 
og kridt, og at der ikke vil opstå man-
gel indenfor en overskuelig fremtid. 

Der er dog allerede i dag i adskillige 
tilfælde lokal mangel på disse råstof-
fer, især mangel på råstoffer af høj kva-
litet. Udtømning af lokale ressourcer 
øger behovet for transport af råstoffer 
og materialer.
 Indvinding af faste råstoffer på land 
berører store arealer, ca. fem km2 hvert 
år. Ved indvindingen forsvinder større 
eller mindre dele af det oprindelige land-
skab og dets geologiske fortælleværdi. 
Som oftest sker indvindingen på land-
brugsjord. Graveaktiviteten skaber hur-
tigt nye forudsætninger for ny fl ora og 
fauna, som kan trives på de ubevoksede 
grusfl ader, graveskrænter og stendyn-
ger. Efterlader indvindingen gravesøer 
opstår der hurtigt et varieret plante- og 
dyreliv.
 Der skal i henhold til råstofl oven ske 
en efterbehandling af råstofgrave, ellers 
ville de med tiden gro til med krat el-
ler skov. Efterbehandlingen omfatter 
typisk udjævning af gravefronter, ud-
lægning af overjord og muld, jordbe-
arbejdning og beplantning. I de fl este 
tilfælde etableres områderne igen til 
landbrugsformål. I mange tilfælde be-
vares dele af indvindingsområderne 
som naturområder, specielt hvor der 
er tale om gravesøer. Nær større bysam-
fund omdannes områderne ofte til re-
kreative formål.

Indvinding på havet
Tidligere foregik indvindingen af rå-
stoffer på havet frit, bortset fra kyst-
nære områder og områder hvor der 
var forbud. Råstofl oven fra 1997 med-
førte at der i dag kræves tilladelse fra 
Skov- og Naturstyrelsen og at indvin-
dingen skal foregå i afgrænsede om-
råder og miljøvurderes.
 Indvinding af råstoffer på havet fore-
går således fra ca. 150 udlagte afgræn-
sede områder i de danske farvande. 
Det samlede areal er ca. 1.000 km2. 
Men under 1% af arealet berøres af 
aktuel indvinding, enten fordi ind-
vindingen kun sker i mindre dele af 
store områder, eller fordi områderne 
kun udnyttes periodisk til lokal for-
syning. 
 Indvinding foregår normalt på dyb-
der fra 6 m op til 20-25 m. Indvindin-
gen fjerner plante- og dyrelivet, hvor 
der suges, og der sker en ændring af 
bundforholdene. Der sker også en op-
hvirvling af fi nkornede partikler i vand-
massen. Det nedsætter gennemtræng-
ningen af lys og senere afl ejres partik-
lerne på havbunden i og uden for ind-
vindingsområdet. Plantesamfund og 
gydepladser for visse fi skerarter, fx 
sild og tobis, kan blive ødelagt på grund 
af de ændrede bundforhold.
 Stenfi skeri påvirker direkte livs-
grundlaget for hårdbundsplanter og 

Figur 1.5.16) 

Udvikling i råstofi ndvinding på land (venstre)

og fra havbunden (højre) 1985-1999.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2000).
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dyr ved at fjerne det substrat, de hæf-
ter sig til. Et forsigtigt skøn for de store 
byggeperioder i 1960’erne anslår, at 
stenfi skeri i de danske farvande har 
fjernet 15 km2 hård bund. I den peri-
ode foregik indvindingen altoverve-
jende på vanddybder under 10 m, og 
specielt huledannende rev var efter-
tragtede. Den naturtype, er i dag meget 
sjælden. I dag kan stenfi skeri kun fore-
gå fra 18 udlagte indvindingsområder 
med et samlet areal på 101 km2. For 
hvert område er der fastsat en maksi-
mal samlet kvote på 15.500 m3. Kvoten 
for stenfi skeriet nedskrives løbende. 
Søsten må kun anvendes til særlige op-
gaver, hvor der i forvejen er anvendt 
sten fra havet. Hver enkelt arbejdsop-
gave skal have tilladelse fra Skov- og 
Naturstyrelsen og for større indvind-
inger gennemføres en omfattende Vur-
dering af Virkninger på Miljøet (VVM-
vurdering).

Fremtiden
De afl ejringer, der i dag udnyttes til rå-
stofi ndvinding i Danmark, er dannet 
over en periode på 250 millioner år. 
Og råstofferne graves i et højt tempo 
– mere end 30 mio. m3 pr. år, svarende 
til en lastbil fuld pr. familie. Det er de 
bedste kvaliteter i nærheden af jordo-
verfl aden, der tages. Det kan forud-
ses, at der om nogle generationer, vil 
blive problemer med at fremskaffe 
råstoffer af samme høje kvalitet som 
i dag.
 Der er derfor behov for at arbejde mod 
en mere “bæredygtig” anvendelse af 
råstofferne. Det vil bl.a. kræve en ind-
sats på følgende områder: Formindske 
spild under produktionen, øge graden 
af forædling af råstofferne, graden af 
genbrug af råstoffer og andelen af alter-
native råstoffer.

1.5.4 Bygge og anlæg
Bygge- og anlægssektoren står for nog-
le af de største og væsentligste materi-
alestrømme i Danmark. Sektoren afta-
ger således hovedparten af den inden-
landske råstofproduktion og en stor del 
af importen af materialer. Indvindin-
gen af råstoffer, fremstilling af bygge-
materialer samt transport og anvendel-
se af disse produkter medfører en ræk-
ke forskellige miljø- og sundhedspå-
virkninger. Desuden stammer omkring 
en fjerdedel af de samlede danske af-
faldsmængder fra nedrivning af byg-
ninger og anlæg.
 De væsentligste miljøpåvirkninger 
i forbindelse med byggeri og anlægs-
sektoren er:
• Indvinding og forbrug af råstoffer 

(mineraler, metaller, træ mv.).
• Miljøpåvirkninger samt energifor-

brug ved fremstilling og transport 
af byggematerialer

• Miljø- og sundhedsbelastninger i 
alle faser af miljøfarlige stoffers livs-
cyklus

• Store affaldsmængder

 Herudover påvirkes miljøet i bygnin-
gens driftsfase, bl.a. ved energi- og 
vandforbrug (jf. afsnit 1.5.6 og 1.5.7).

Figur 1.5.17.

Konceptuel fi gur - livscyklus for byggeri.

Genbrug og genanvendelseIndvinding og produktion
af råstoffer

Produktion af byggevarer

Opførelse af byggeri og anlæg Drift, vedligehold og renovering

Nedbrydning og affaldshåndtering

Deponering af affaldAffald
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Udvikling i bygge- og anlægs-
sektoren
Bygge- og anlægssektoren kan opdeles 
i nybyggeri, reparation og vedligehold, 
samt anlægsarbejder. Aktiviteten i byg-
ge- og anlægssektoren er meget kon-
junkturafhængig og varierer derfor 
over tid, især aktiviteter i forbindelse 
med nybyggeri. I perioden fra 1964 til 
1980 var aktiviteten størst og sektoren 
stod for knapt 10% af den samlede be-
skæftigelse og værditilvækst, faldende 
til omkring 6% i 1980’erne. I 1990’erne 
stod sektoren for 6% af beskæftigelsen 
og godt 4% af bruttoværditilvæksten 
(fi gur 1.5.18).
 Antallet af nybyggede boliger er fal-
det fra mere end 30.000 boliger årligt i 
1960 og 1970’erne til under 20.000 om 
året i perioden efter 1992. Beskæfti-
gelsen er faldet fra 179.000 i 1970 til 
114.000 i 2000.
 I sidste halvdel af 1990’erne er der 
årligt blevet brugt 14 til 16 mia. kr. til 
trafi kinfrastruktur, heraf knapt halv-
delen på vejnettet, med ca. 4 mia. kr. 
til drift og vedligeholdelse og ca. 3 mia. 
kr. til vejanlæg. Til banenettet anvendes 
knapt 1 mia. kr. Gennem 1990’erne har 
der årligt været store anlægsprojekter 
for 2-4 mia. kr. årligt (de store broer, 
Københavns Lufthavn og Metroen i 
København).

Materialeforbrug
En meget betydelig andel af det samle-
de danske råstofforbrug skyldes bygge- 
og anlægsaktiviteter. Mineraler, metal-

ler og træ udgør langt de største mæng-
der. Desuden anvendes en del olieba-
serede produkter, bl.a. asfalt- og plast-
produkter.
 Bygge- og anlægssektoren aftager 
over 90% af den samlede danske rå-
stofproduktion. Heraf anvendes en 
tredjedel til byggeri og 2/3 inden for 
anlægsområdet. Generelt anvendes 
1,1 tons materialer pr. m2 til nybygge-
ri. Heraf udgør beton, mørtel, gips mv. 
70%, sand, grus og skærver 15% og tegl 
og klinker 9%. I gennem 1990’erne er 
der i Danmark årligt anvendt 6-9 mio. 
tons byggematerialer. 
 Bygge- og anlægsområdet bruger og-
så betydelige mængder metaller, især 
jern og stål men også kobber, zink og 
aluminium. Forbruget af kobber er pri-
mært knyttet til installationsfagene, 
herunder rør og rørfi ttings, tagplader 
og inddækninger, kabler mv. Største-
delen af zinkforbruget sker i forbin-
delse med galvanisering af konstruk-
tionsstål, rør mv.
 Kobber og zink er forholdsvis knap-
pe ressourcer. Minedrift og fremstilling 
af metaller på basis af malme medfører 
generelt store mængder affald og et 
stort energiforbrug. Derfor er det vig-
tigt med stor genanvendelse af mate-
rialerne, og i nogle tilfælde erstatning 
med mere miljøvenlige materialer.
 Bygge- og anlægssektoren aftager en 
stor del af træforbruget, op til 60-75% 
af de samlede mængder savet træ og 
pladematerialer. De største mængder 
udgøres af nordisk nåletræ (jf. afsnit 

1.5.1). I gennem 1990’erne har der væ-
ret en kraftig vækst i byggeriet af træ-
huse.
 Siden 1950’erne er forbruget forskel-
lige typer plast inden for bygge- og an- 
lægsområdet steget kraftigt bl.a. inden 
for el- og VVS-området og i forbindel-
se med døre, vinduer, profi ler mv. Med 
plast er der også introduceret en lang 
række nye stoffer, som potentielt er 
belastende for både sundhed og miljø.
 PVC og PE er de mest anvendte plast-
typer til byggeri. Til byggevarer er der 
et årligt forbrug (1995) af hård PVC 
plast på omkring 35.000 tons, fordelt 
med omkring 25.000 tons til forskellige 
typer af rør (fx afl øbsrør, elrør, tagren-
der), 5.000 tons til vinduesprofi ler og 
godt 2.000 tons til hhv. tagplader og 
gulvbelægning.
 PVC er et hårdt materiale. Derfor til-
sættes blødgørere for at gøre PVC-pla-
sten bøjelig og smidig. I nogle tilfælde 
indeholder PVC-plast helt op til 60% 
blødgørere. De mest anvendte blødgø-
rere er de såkaldte phthalater. Phthala-
ter betragtes generelt som uønskede på 
grund af deres effekter på sundhed og 
miljø. Nogle phthalater har vist skader 
på forplantningsevnen i dyreforsøg og 
har endvidere vist sig at have hormon-
forstyrrende effekter. Der har også væ-
ret tilsat tungmetalholdige stabilisato-
rer og pigmenter.
 Når PVC kom i fokus i Danmark i 
slutningen af 1980’erne, var det pri-
mært, fordi der frigøres klor ved for-
brænding af PVC. Som følge heraf dan-

Figur 1.5.18 

Bygge- og anlægssektorens andel 

af den samlede beskæftigelse og 

bruttoværditilvækst, 1970-1999.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2001).
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nes der saltsyre i atmosfæren med po-
tentiel fare for syreregn. Ved røggas-
rensning tilsættes kalk og dermed fås 
et restprodukt, som på grund af ind-
holdet af tungmetaller skal deponeres 
som farligt affald. Ved afbrænding af 
1 kg PVC dannes der mellem 1 og 2 
kg restprodukt.

Kemiske og miljøfremmede 
stoffer
Bygge- og anlægsbranchen er en af de 
brancher, som anvender fl est forskelli-
ge kemiske produkter, godt 6.000 for-
skellige produkter ud af ca. 40.000 kort-
lagte produkter. I 1999 gennemførte 
Statens Byggeforskningsinstitut et stu-
die af problematiske stoffer i byggeva-
rer (tabel 1.5.5). Især imprægneret træ, 
maling, lime og fugemasser indeholder 
problematiske stoffer. I 1996 blev der 
brugt omkring 90.000 tons maling, her-
af halvdelen med organiske opløsnings-
midler. Der blev brugt godt 50.000 tons 
lime, spartel- og fugemasser. 
 Der er også grund til opmærksom-
hed over for de store mængder kemi-
ske stoffer, som fi ndes i de eksisteren-
de bygninger og anlæg, og som på et 
eller andet tidspunkt ender som af-
fald.

 Det er muligt at reducere miljøpå-
virkningerne ved at mindske forbru-
get eller forbedre produktionen og an-
vendelsen af disse materialer. På lang 
sigt opnås de største forbedringer dog 
ved helt at erstatte disse materialer med 
miljøvenlige alternativer.

Træbeskyttelse
Træsorterne fyr og gran, er de træsor-
ter, som anvendes i størst mængde til 
byggeri i Danmark. De har kun begræn-
set naturlig holdbarhed ved varig på-
virkning af fugt og især ved kontakt 
med jord. Derfor er der i stor udstræk-
ning blevet anvendt træ som er behand-
let med kemiske træbeskyttelsesmidler 
enten ved industriel imprægnering af 
træ (vakuum- og trykimprægnering) 
og ved overfl adebehandling (træbe-
skyttelsesmidler).
 I Danmark bruges der hvert år om-
kring 250.000 m3 (ca. 120.000 tons) tryk-
imprægneret træ. Det anvendes især 
til konstruktioner, hvor træet er udsat 
for biologisk nedbrydning, fx til lege-
redskaber, carporte, hegn, facadebeklæd-
ninger, havneanlæg o.l. Det er vurde-
ret, at der pga. af forbruget gennem 
de sidste 50 år er ophobet omkring 3 

mio. tons imprægneret træ i Danmark.
 En stor del af de udviklede impræg-
neringsmidler indeholder aktivstoffer 
der kan være sundhedsskadelige eller 
påvirke det ydre miljø. Det gælder fx 
de kemiske forbindelser, der indeholder 
metallerne krom, kobber, tin eller de tid-
ligere (i Danmark) godkendte arsen-
oxider. Nogle af de tidligere anvendte 
tjæreprodukter (kreosot mv.) indehol-
der også mange miljø- og sundheds-
belastende stoffer.
 Der har de sidste 10-15 år været en 
markant nedgang i forbruget af træbe-
skyttelsesmidler indeholdende arsen 
og krom, pga. et totalt forbud mod bru-
gen af arsen, herunder arsenbehandlet 
træ og et forbud mod kromimprægne-
ring af træ i Danmark.
 En stor del af de miljøskadelige stof-
fer, bl.a. tungmetallerne er dog stadig 
i træet, når det ender som affald i for-
brændingen og på lossepladsen. Ældre 
imprægneret træ kan desuden indehol-
de det nu forbudte arsen og kreosot. 
De miljøskadelige stoffer kan ved for-
brænding eller deponering ende i mil-
jøet. Det er også vigtigt at undlade at 
fyre med trykimprægneret træ i bræn-
deovne og pejse.

Type Stoffer/stofgruppe Byggevarer

Metaller Arsen Imprægneret træ

 Bly- og blyforbindelser Inddækninger, kabler, PVC

 Kadmium Pigmenter, lodninger

 Kromforbindelser Imprægneret træ

 Tinforbindelser Vacuumimprægneret træ

 Nikkel Låse

 Kobberforbindelser Imprægneret træ

Tungt nedbrydeligt Polychlorede biphenyler Fugemmasser

 Phthalater Fugemasser, plast

Opløsningsmidler  Maling, imprægneringsolier

Biocider Fungicider Fugemasser, maling

 Konserveringsmidler Fugemasser, maling

Monomere Isocyanater Skumfugemasse

 Epoxyforbindelser Epoxylime

 Phenol Tokomponentlime

 Formaldehyd Tokomponentlime

Tabel 1.5.5 

Oversigt over problematiske stoffer i byggevarer,

som har, eller fremover kan give sundheds- og miljøeffekter. 

(Kilde: Krogh, 1999).
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Energiforbrug ved byggeri
Energiforbruget ved opførelse af tradi-
tionelt byggeri (inkl. transport og frem-
stilling af byggematerialer) udgør ca. 
10-15% af det samlede energiforbrug 
i bygningernes livscyklus, eller ca. 3% 
af det samlede energiforbrug i Dan-
mark.
 Fremstillingen af en række bygge-
materialer medfører et relativt stort 
energiforbrug, herunder især fremstil-
ling af cement, tegl, metaller, asfalt, mi-
neralfi bre og plast. Ved genanvendel-
se af materialer og produkter kan noget 
af energiforbruget ved produktion af 
nye byggevarer spares.

Transport af byggematerialer
Transport af de store mængder bygge-
materialer samt jord og byggeaffald er 
en væsentlig miljøpåvirkning. De man-
ge tunge transporter af materialer og 
jord spiller også en væsentlig rolle i 
forbindelse med den løbende nedslid-
ning af vejnettet. Alene transporten af 
sand, grus, sten og jord mv. udgør en 
femtedel af den samlede godstransport 
med lastbil i Danmark.

Affald og genanvendelse
I 2000 udgjorde bygge- og anlægsaffald 
med 3,2 mio. tons 24% af de samlede 
affaldsmængder i Danmark. Fra byg-
geaffald udsorteres følgende fraktioner 

til genanvendelse: Beton (31%), asfalt 
(17%) samt jord og sten (15%).
 Mængden af affald fra bygge- og an-
lægssektoren varierer med aktiviteter-
ne i sektoren og steg fra 1994 til 1997 
med 41%, herefter er mængden faldet 
lidt (fi gur 1.5.19). Samlet er der en stig-
ning på 32% fra 1994 til 2000.
 Omkring 90% af bygge- og anlægs-
affaldet blev genanvendt i 2000, mens 
2% blev forbrændt og 8% blev depone-
ret. I perioden 1994 til 2000 er andelen 
af byggeaffaldet som genanvendes, ste-
get med 6% procentpoint og deponerin-
gen faldet tilsvarende. Den høje genan-
vendelsesprocent skyldes, at der ikke 
er affaldsafgift for affald, der genan-
vendes.

Udvalgte tiltag for at nedsætte 
miljøpåvirkningen
Der er en række initiativer i gang for 
at nedsætte miljøbelastningen fra byg-
ge- og anlægssektoren. Eksempelvis 
arbejdes der konkret på at få nedbragt 
emissionen af fl uorbrinter fra teglvær-
kerne væsentligt og for asfaltbranchen 
er der udviklet et Edb-baseret branche-
specifi kt miljøstyringssystem med til-
hørende miljøstyringshåndbog for at 
gøre det lettere at indføre miljøstyring 
i virksomhederne.
 I Affald 21 er målsætningen frem til 
år 2004, at den høje genanvendelse af 

affald fra byggeri og anlæg skal fast-
holdes og at der skal ske en øget ud-
sortering af miljøbelastende affaldsfrak-
tioner, som fx PVC, imprægneret træ 
og elektriske og elektroniske produk-
ter. Endelig skal der ske en øget anven-
delse af miljørigtig projektering i for-
bindelse med bygge- og anlægspro-
jekter.
 I 2000 er der nedsat et produktpanel 
inden for bygge- og anlægsområdet. 
Det såkaldte byggepanel har til formål 
at fremme udviklingen af en renere 
byggesektor. Byggepanelet er sam-
mensat af en lang række repræsentan-
ter inden for byggebranchen. Panelet 
har udarbejdet en handlingsplan: 
”Handlingsplan for bæredygtig ud-
vikling i den danske byggesektor” og 
vil med baggrund i handlingsplanen 
igangsætte en række initiativer. Pla-
nen udpeger tre hovedområder som 
skal gennemføres parallelt:

• Efterspørgsel efter miljøhensyn skal 
stimuleres. Hovedansvaret ligger hos 
myndighederne som skal gennem-
føre lovregulering og bygherrer skal 
gennemføre branchekampagner.

• Evnen til at opfylde efter miljøhensyn 
i byggeriet skal øges bl.a. ved øget 
forskning og produktudvikling.

• Tæt, koordineret samspil mellem alle 
byggesektorens aktører.

Figur 1.5.19 

Behandling af affald fra byggeri og anlæg 

1994-2000 med målsætning for år 2004.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001).
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1.5.5 Industri
Industrien har en central placering i 
forhold til mange miljøproblemer. Den 
miljømæssige regulering af industrien 
har siden 1970’erne givet gode resul-
tater med hensyn til at nedbringe virk-
somhedernes udledninger til luft og 
vand samt påvirkning af det lokale mil-
jø. Der er dog fortsat store udfordringer 
for industrien. Det drejer sig om fx at 
udvikle renere produkter, begrænse 
anvendelsen af miljøbelastende stoffer 
i produkter og produktionsprocesser, 
at nedbringe energi- og ressourcefor-
bruget samt at nedbringe affaldsmæng-
derne.
 Den danske industri består af forskel-
lige brancher. De vigtigste brancher 
med hensyn til energiforbrug, vand-
forbrug, brug af uønskede stoffer og 
udledning til luft er (tabel 1.5.6):

• I 1999 stod nærings- og nydelsesmid-
delindustrien for 26% af industriens 
energiforbrug fulgt af sten-, ler- og 
glasindustrien med 23%, metalfor-
arbejdning med 14% og den kemiske 
industri med 13%.

• Nærings- og nydelsesmiddel- og den 
kemiske industri var de to største 
vandforbrugere med hver godt 40% 
af vandbruget.

• Jern- og elektronikindustrien er den 
største indkøber af uønskede kemiske 
stoffer, pga. branchens store forbrug 
af kobber. Den kemiske industri står 
for 8% af indkøbene af de uønskede 
kemiske stoffer.

• CO2-udledningen er størst fra sten-, 
ler og glasindustrien, fulgt af næ-
rings- og nydelsesmiddel- samt mi-
neralolieindustrien.

•  Industriens brug af opløsningsmidler 
er en vigtig kilde til udslip af fl ygtige 
organiske stoffer (VOC). Udslip stam-
mer især fra industrielle processer, for-
trinsvis i nærings- og nydelsesmidde-
lindustrien, træ- og møbelindustrien, 
jern- og metalindustrien samt auto-
branchen.
 Nærings- og nydelsesmiddelindu-
strien var i 1997 den største industri-
gren med omkring 18% af beskæftigel-
sen og værditilvæksten (tabel 1.5.6). 
Herefter fulgte i relativ betydning ma-
skinindustrien med omkring 15%, og 
den kemiske industri, papir- og grafi sk 
industri og fremstilling og forarbejd-
ning af metal samt elektronikindustri-
en hver med omkring 10% af værdi-
tilvæksten. Derudover er der en række 
mindre brancher.

Tabel 1.5.6 

De forskellige hovedbranchers andel af beskæftigelse og brutto-

værditilvækst (BVT), ressourceforbrug samt miljøpåvirkning.

(Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Miljøundersøgelser, 2001).

 

                Beskæftigelse                 Beskæftigelse BVT Energi Vand Brug af            Udledning

     forbrug forbrug uønskede af CO2 af VOC

       stoffer*

 Antal  Procent Procent Procent Procent Procent Procent

    1997 1997 1997 1999    

Nærings- og nydelsesmiddelindustri 80.051 18,0  17,6  26,0  44   26  xx

Maskinindustri 68.026 15,3  14,8    28  xx

 Papir og grafi sk industri 51.770 11,6  10,6   4    

Fremstilling og forarbejdning af metal  49.639  11,1  10,3  14   18 xx

Elektronikindustri 42.980 9,6  10,1    24  xx

Møbelindustri og anden industri 32.959 7,4  6,1    7  xx

Kemisk industri 26.307 5,9  11,6  13,0  41 ** 8  

Gummi- og plastindustri 20.596 4,6  4,9    2  

Transportmiddelindustri 20.248 4,5  3,1      

Sten-, ler- og glasindustri mv. 19.566 4,4  4,7  23,0  7 30  

Tekstil-, beklædnings-  og læderindustri 17.228 3,9  3,3   2    

Træindustri 15.720 3,5  2,8    4  xx

Mineralolieindustri mv. 807 0,2  0,3     18  

BVT: Bruttoværditilvækst; VOC udslip: De vigtigste brancher markeret med xx 

* jf. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (se afsnit 1.6).

** Ca. 80% af vandforbruget i kemisk industri er havvand anvendt til køling.
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Udvikling i industrien
Industriens andel af den samlede be-
skæftigelse faldt fra 26% til 19% fra 1966 
og frem til midten af 1980´erne (fi gur 
1.5.20). Igennem de sidste 15 år er an-
delen af beskæftigelsen kun aftaget lidt, 
og i 1999 stod industrien for omkring 17% 
af den samlede beskæftigelse. Samlet 
var der sidst i 1990’erne knapt 450.000 
beskæftigede i industrien. Industriens 
andel af bruttoværditilvæksten er faldet 
fra omkring 19% før 1980 til i dag ca. 
17% (fi gur 1.5.20). 
 Dansk industris brancheprofi l er ikke 
radikalt ændret over de sidste 10-20 
år, nærings- og nydelsesmiddelindu-
strien var også i 1980’erne den mest 
dominerende hovedbranche.

 Igennem de sidste 20 år er beskæfti-
gelsen og bruttoværditilvæksten mar-
kant reduceret i tekstil-, beklædnings- 
og læderindustri, sten-, ler- og glasin-
dustri, papir og grafi sk industri samt 
transportmiddelindustri (tabel 1.5.7). 
Omvendt har der været en kraftig vækst 
i kemisk industri, elektronikindustri og 
gummi- og plastindustri. Eksempelvis 
er bruttoværditilvæksten i faste priser i 
kemisk industri og elektronikindustri-
en mere end fordoblet fra 1980 til i dag. 
I de øvrige brancher har der været no-
genlunde konstant beskæftigelse men 
en stigning på omkring 25% i brutto-
værditilvæksten i faste priser.

Figur 1.5.20 

Industriens andele af 

beskæftigelsen og 

bruttoværditilvæk-

sten, 1966-1999.

(Kilde: Danmarks 

Statistik, 2000).

 Beskæftigelse Bruttoværditilvækst

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri -56,8 -29,3

Sten-, ler- og glasindustri mv. -32,2 -16,0

Transportmiddelindustri -22,3 -11,6

Nærings- og nydelsesmiddelindustri -15,8 12,3

Papir og grafi sk industri -11,5 -12,1

Elektronikindustri -4,2 112,2

Maskinindustri -1,9 12,6

Møbelindustri og anden industri 3,5 28,5

Fremstilling og forarbejdning af metal 4,6 39,5

Mineralolieindustri mv 8,2 -48,1

Træindustri 16,7 41,9

Gummi- og plastindustri 27,1 53,9

Kemisk industri 32,1 138,0

Industrien samlet -9,4 122,0

Tabel 1.5.7 

Procentvis ændring i beskæftigelse og brutto-

værditilvækst (1995-priser) på hovedbrancher 

fra 1980 til 1997.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2000).

Miljøpåvirkning 
og ressourceforbrug
Industriens direkte eller indirekte res-
sourceforbrug og miljøpåvirkning re-
laterer sig primært til råvareforbrug 
ved produktion, energi- og vandfor-
brug til produktionsprocesser, samt ud-
ledning til luft og vand samt affalds-
produktion. Nogle af miljøpåvirknin-
ger er fælles for mange af delsektorer-
ne; fx miljøpåvirkninger relateret til 
energiforbrug.
 I industrien sker forarbejdning fra 
råvare til halvfabrikata og til færdige 
varer og produkter (fi gur 1.5.21).
 I nærings- og nydelsesmiddelindu-
strien, fx slagterier, fi skemelsindustri, 
mejerier, olie- og margarinefabrikker, 
sukkerfabrikker, og bryggerier, er der 
et stort input af råvarer (landbrugs-
produkter og fi sk). Der er ofte et stort 
energiforbrug fx til køling, derudover 
et stort vandforbrug og produktion af 
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spildevand, der i mange tilfælde in-
deholder meget iltforbrugende orga-
nisk stof.
 Træ- og papirindustrien bl.a. savvær-
ker og papirfabrikker forarbejder dansk 
og udenlandsk træ til trævarer samt 
pap og papir. Trævarer videreforarbej-
des i byggevare- og møbelindustrien, 
mens papirvarerne indgår i den gra-
fi ske industri og til emballager og hus-
holdningsprodukter. Den danske pa-
pirindustri er baseret på genbrugspa-
pir, og nyt papir produceres i udlan-
det primært i Sverige, Finland og Tysk-
land. Ved produktion af papir var der 
tidligere et stort vandforbrug og ud-
ledning af organisk stof og miljøfarlige 
stoffer til vandmiljøet. Renere teknologi 
både på danske fabrikker og i mange af 
de lande vi importerer fra, har betydet 
at miljøpåvirkningerne er markant 
nedbragt.
 Byggevareindustrien består bl.a. af 
cement- og betonfabrikker, teglværker, 
gulv-, vindues- og køkkenproducenter, 
der tilføres faste råstoffer som sand og 
kalk, træ og plast, der ender som fær-
dige byggevarer fx betonelementer, mur-
sten, spær og vinduer. Miljøpåvirkninger-
ne er bl.a. et stort energiforbrug og ud-
ledning af CO2 samt anvendelse af miljø-
fremmede stoffer herunder træimprægne-
ringsmidler og PVC (jf. afsnit 1.5.4).

 I dag forarbejdes en stor del af de 
tekstil og lædervarer, som anvendes i 
Danmark, på spinderier, farverier og 
garverier i udlandet. Fremstilling af 
beklædning og fodtøj sker især lande, 
hvor der er relativ billig arbejdskraft. 
Farverier og garverier kan have stor 
produktion af spildevand, som kan in-
deholde tungmetaller, især på lavtek-
nologiske fabrikker, mens produktio-
nen på de mere avancerede fabrikker 
sker i lukkede systemer.
 De to danske raffi naderier behand-
ler en del af den danske olieproduk-
tion til fremstilling af forskellige olie-
produkter især brændsler. Petrokemi-
ske værker i de omkringliggende lan-
de bruger olie til at fremstille plastma-
terialer og granulater. Disse viderefor-
arbejdes i den danske gummi- og plast-
industri til emballager, byggevarer og 
til medicinsk udstyr. Olieselskaberne 
leverer også bitumen der sammen med 
sand og grus bliver til asfalt.
 Den danske kemiske industri er me-
get specialiseret og uden stor aktivitet 
i primær kemisk produktion. Danmark 
importerer i langt overvejende grad de 
industrielt fremstillede kemiske stof-
fer og forbindelser, hvor nogle videre- 
forarbejdes i dansk kemisk industri.
 Danmark har sammenlignet med de 
omkringliggende lande en lille primær 

jern- og metalindustri med Stålvalsevær-
ket og nogle jern- og metalstøberier 
som de vigtigste. Der sker en stor vide-
reforarbejdning af metalvarerne i den 
danske maskin- og transportmiddel-
industri (bl.a. skibsværfter).
 Igennem de sidste 10-20 år er en ræk-
ke af industrierne i de første led af for-
arbejdningskæden forsvundet fra Dan-
mark eller kraftig reduceret Det var 
tidligere og er delvist stadigt i de før-
ste led af forarbejdningsprocessen, at 
der er et stort forbrug af hjælpestoffer 
som energi fx til metalsmeltning eller 
til køling samt et stort vandforbrug og 
produktion af spildevand. Endvidere 
er det også i de første led af forarbejd-
ningsprocessen, at der generelt er de 
største udledninger til vand og luft og 
produktion af affaldsstoffer.
 Når man vurderer miljøpåvirkninger 
fra industri, og de produkter vi bruger 
i Danmark, bør fokus både være på de 
miljøpåvirkninger fra industrien i Dan-
mark, men også de påvirkninger som 
fi nder sted ved forarbejdning i udlandet 
eksempelvis farverier, garverier, papir-
fabrikker, gødningsproduktion, basis-
kemisk industri og metalsmelterier i 
udlandet. Der er i dag ikke et overblik 
over miljøpåvirkningerne i udlandet fra 
de produkter, som vi importerer.

Figur 1.5.21.

Konceptuel fi gur som illustrerer industriens 

materialestrømme.    
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Energiforbrug
I 2000 tegnede fremstillingsvirksomhed 
(industri) sig for 18% af det samlede 
energiforbrug i Danmark. Det klima-
korrigerede energiforbrug i fremstil-
lingsvirksomhed har ligget nogenlunde 
konstant i de sidste 20 år, med et lidt 
lavere forbrug efter energikrisen i 1981 
og under den økonomiske afmatning 
omkring 1990 (fi gur 1.5.22). Målt i for-
hold til 1990 er energiforbruget i 2000 
steget 7%.
 Sammensætningen af energiforbru-
get i fremstillingsvirksomhed har æn-
dret sig markant siden 1980. Andelen 
af olie er faldet fra 62% til 22% i dag, 
mens elforbruget er steget fra 17% til 
30% og naturgas i dag udgør 29% af 
forbruget.
 I 1999 stod nærings- og nydelses-
middelindustrien for 26% af industri-
ens energiforbrug fulgt af sten-, ler- 
og glasindustrien med 23%, metalfor-
arbejdning med 14% og den kemiske 
industri med 13%. Sten-, ler- og glas-
industrien bruger omkring fi re gange 
så meget energi pr. bruttoværditilvækst 
(BVT) som den øvrige del af industri-
en (fi gur 1.5.23). Der har kun været min-
dre ændringer i branchernes energi-
intensitet over de sidste 10 år.

Jordforurening fra industri
Samlet er der ca. 14.000 forurenede grun-
de (jf. afsnit 4.4), omkring en femtedel 
af de forurenede lokaliteter stammer 
fra industrivirksomheder. Jern og ma-
skinindustri er sammen med asfalt og 
galvaniseringsfabrikker de mest bety-
dende. Nogle af de største forurenin-
ger kan henføres til kemisk industri 
eksempelvis Proms Kemiske Industri 
på Sydøstsjælland. Industriens brug 
af kemikalier beskrives i afsnit 1.6: Ke-
mikalier – forbrug og forekomst.

Udledning til luft
Industriens energiforbrug og nogle af 
produktionsprocesserne bevirker ud-
ledning af forskellige miljøskadelige 
stoffer til atmosfæren (fi gur 1.5.24).
 Industriens CO2 udledning fra egen 
energiproduktion har over de sidste 
20 år ligget nogenlunde konstant på 
5-6 mio. tons årligt svarende til 8-10% 
af Danmarks samlede CO2 udledning 
(fi gur 1.5.25). Hertil skal lægges udled-
ning af godt 1 mio. tons CO2fra cement 
fremstilling. Omkring en tredjedel af 
fremstillingsvirksomhedernes energi-
forbrug leveres som el og fjernvarme 
og hvis CO2-udslip herfra tillægges in-
dustrien står industrien for 12-15% af 
Danmarks CO2-udslip.

 Udslip af svovldioxid (SO2) og kvæl-
stofoxider (NOx) sker især fra industri-
ens egen energiproduktion og udgør 
henholdsvis 15% og 7% af de totale ud-
slip. Dertil skal lægges udslip relateret 
til industriens brug af el og fjernvarme. 
Udledningerne af NOx har siden 1985 
stort set været konstante, hvorimod ud-
slippet af SO2 har været stærkt falden-
de og er i perioden reduceret med me-
re end 80% (figur 1.5.26). Det skyldes 
anvendelse af mindre svovlholdige 
brændsler samt i mindre grad indførel-
se af røgrensningsanlæg. 
 Industrien er en vigtig kilde til ud-
slip af fl ygtige organiske forbindelser 
(NMVOC). Brug af opløsningsmidler 
udgør 27% af de totale danske udslip. 
En stor del af dette udslip stammer fra 
industrielle processer, fortrinsvis i næ-
rings- og nydelsesmiddelindustrien, træ- 
og møbelindustrien, jern- og metalindu-
strien samt autobranchen.
 For at nedbringe det store udslip af 
NMVOC’ere indgik miljøministeren 
og størstedelen af industrien i 1995 en 
aftale om at reducere udslippet med 
40% i år 2000 i forhold til 1988-niveau-
et. Det skulle ske ved indførelse af ny 
og mere miljørigtig teknologi i indu-
strien og ved at farvelakindustrien i 
højere grad overgik til at producere 

Figur 1.5.22 

Energi- og elforbrug i fremstillingsvirksomhed, 1980-2000.

(Kilde: Energistyrelsen, 2001).

Figur 1.5.23 

Branchernes energiintensitet, dvs. 

energiforbrug pr. BVT 1988 og 1998.

(Kilde: Energistyrelsen, 1999).
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vandbaserede malinger, tryksværter 
mm. I 2001 gennemføres EU-direkti-
vet om NMVOC i Danmark. Direkti-
vet omfatter ca. 20 brancher, der alle 
bliver pålagt strammere grænseværdi-
er for udledning af NMVOC’ere, såle-
des at udslip fra industrien fortsat vil 
falde i de kommende år.
 En række af de stoffer industrien an-
vender til fremstilling af bl.a. skumplast, 
køleskabe og brandslukningsmateriale 
virker ozonlagsnedbrydende fx CFC. 
Udslippet af stofferne kan fi nde sted 
såvel ved fremstilling af produkter som 

ved brug og bortskaffelse. Internatio-
nalt er stofferne reguleret af Montre-
alprotokollen, der pålægger landene 
at udfase disse stoffer. Inden for de sid-
ste 15 år er der i Danmark sket en næ-
sten fuldstændig afvikling af brugen 
af de mest ozonlagsnedbrydende stof-
fer (CFC’ere, tetraklormetan, 1,1,1-tri-
kloretan, haloner og metylbromid) (fi -
gur 1.5.28). Også internationalt har af-
viklingen været succesfuld.
 HCFC’erne, som er meget mindre ska-
delige for ozonlaget, er dog ikke fuldt 
afviklede hverken i Danmark eller in-

ternationalt. I 1999 blev der brugt godt 
2.000 tons HCFC’ere til kølemiddel og 
isoleringsskum til køleskabe og frysere.
 Industrigasser der bruges hhv. ved 
køle- og opskumningsmiddel mm. 
(HFC’ere), kølemiddel (PFC’ere) samt 
som isolatorgas i højspændingskontak-
ter og som støjdæmpende gas i termo-
ruder (SF6) kan have drivhuseffekt. I 
forhold til udslippene af de andre driv-
husgasser (CO2, CH4, N2O) udgør ud-
slippene af de såkaldte tre industrigas-
ser under 1% af de samlede udslip af 
drivhusgasser.
 

Figur 1.5.24 

Industriens udledning til luft.
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Figur 1.5.25 

CO2-udslip fra fremstillingsvirksomhedernes egen energiproduktion 

i mio. tons, 1980-2000. 

(Kilde: Energistyrelsen, 2001).
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SO2 og NOx-udslip fra industri i 1.000 tons. Stigningen i NOx-udslip efter 

1995 skyldes forbedrede opgørelsesmetoder.

(Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, 2000).
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Vandforbrug
Samlet udgør industriens vandforbrug 
omkring en fjerdedel af vandforbruget 
i Danmark og vandforbruget er faldet 
med omkring 15% gennem 1990’erne.  
 Vandforbruget til erhverv og instituti-
oner fra almene vandværker lå på om-
kring 180 mio. m3 i 1980’erne, og er igen-
nem 1990’erne faldet til 136 mio. m3 i 
1999 (fi gur 1.5.29). Vandindvinding til 
erhverv via egen boring har i 1990’erne 
varieret mellem 80-100 mio. m3.
 I starten af 1990’erne blev industri-
ens vandforbrug på brancher og anven-
delser kortlagt. Nærings- og nydelses-
middel- og den kemiske industri var 
de to største vandforbrugere med hver 
godt 40% af vandbruget. For den kemi-
ske industri var godt 80% af vandfor-

bruget havvand til køling og dermed 
uden påvirkning af grundvandsres-
sourcen. Udover disse to hovedbran-
cher havde også tekstilfarverier samt 
papir og papfabrikker et stort vandfor-
brug. I nærings- og nydelsesmiddelin-
dustrien var drikkevareindustrien den 
største vandforbruger, men også slag-
terier, mejerier, fi skeindustri, sukker-
fabrikker samt oliemøller og margarine-
fabrikker var store forbruger af vand. 
 Igennem de sidste 10-20 år er der på 
mange industrivirksomheder foretaget 
investeringer i renere teknologi for at 
spare på vandforbruget. Eksempelvis 
er vandforbruget til at fremstille øl, slag-
te en gris samt fremstille et kg papir og 
en m3 glasuld markant reduceret (fi gur 
1.5.30). Det sparede vandforbrug er især 

sket ved at genanvende vandet og for-
bedre produktionsprocesserne og har 
betydet, at der spares kemikalier og 
energi i processen (fx til opvarmning 
af vandet) og mængden af spildevand 
er markant reduceret. Samlet vurderes 
det eksempelvis at siden 1989 er vand-
forbruget på svineslagterierne faldet 
60% og udledningerne til vand reduce-
ret med 40%.

Udledninger til vand
Produktionsprocesser i industrien med 
rensning, skylning og rengøring fører 
til udledninger af spildevand. Største-
delen af industrivirksomhederne er til-
sluttet kloakker og leder spildevandet 
ud gennem kommunale renseanlæg. 
Tilførsel af spildevand fra industri 

Figur 1.5.27 (øverst)

Samlet NMVOC udslip fra industri i 1.000 tons. Reduktionen på 40% 

for år 2000 i forhold til 1988 omfatter kun en del af industrien.

(Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, 2000).

Figur 1.5.28 (nederst)

Forbrug af ozonlagsnedbrydende stoffer i Danmark, opgjort i ozonlags-

nedbrydende ækvivalenter.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001). Figur 1.5.29 

Udvikling i vandforbruget til erhverv og institutioner 

fra almene vandværker og vandindvinding fra egen 

boring til industri mv. 1982-1999.

(Kilde: Danmarks og Grønlands Geologiske 

Undersøgelselse, 2001 og Danmarks Statistik, 2000).

Note: Industri mv. egen boring omfatter udover in-

dustri også afværgepumpninger og større anlægs-

projekter. Fx udgjorde metrobyggeriet i København 

7,6% af den samlede indvinding i 1999 og samlet ud-

gjorde grundvandssænkninger og afværgeprojekter 

17% af indvindingen.
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udgør 41% af vandmængden, som 
tilføres renseanlæggene. Derudover 
er der omkring 100 virksomheder, 
der har egen udledning og eget ren-
seanlæg.
 Der er over de sidste 15 år pga. bedre 
spildevandsrensning sket en markant 
nedgang i udledningen af forurenen-
de stoffer både via kommunale rense-
anlæg og fra industrier med egen ud-
ledning (jf. afsnit 3.2). Udledningen af 
organisk stof, fosfor og kvælstof er i 
dag kun omkring en tiendedel af hvad 
den var sidst i 1980’erne.
 Industriprocesserne resulterer i spil-
devand indeholdende tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer. Der udledes bl.a. 
tungmetaller fra farverier, fra pesticid-
fabrikation og en metalforarbejdnings-
fabrik, mens der kommer miljøfrem-
mede stoffer fra forskellige kemiske 
virksomheder. I dag har forbedrede 
produktionsprocesser med lukkede 

systemer og den forbedrede rensning 
på renseanlæg betydet en kraftig ned-
sat udledning af tungmetaller og mil-
jøfremmede stoffer til vandmiljøet (jf. 
afsnit 3.9).

Affald
Affaldsproduktionen i industrien var i 
2000 på 2,95 mio. tons svarende til 22% 
af den totale affaldsproduktion. Fra 1994 
til 2000 var der en stigning i fremstil-
lingsvirksomhedernes affaldsproduk-
tion på 28%.
 I 2000 blev 64% af affaldet fra indu-
strien forbrændt, 15% genanvendt og 
21% blev deponeret (fi gur 1.5.31). Over 
perioden 1994 til 2000 har der været en 
stigning i andelen af affaldet som for-
brændes eller genanvendes, mens an-
delen som deponeres er faldet fra 36% 
til 21%. Der mangler dog stadig nogle 
procentpoint i at opfylde målsætnin-
gerne for industriaffald i år 2004.

Udvalgte tiltag for at nedsætte 
miljøpåvirkningen
Der arbejdes hele tiden med mange for-
skelligartede initiativer for at reducere 
miljøbelastningen fra industrien. For 
eksempel grønne afgifte, miljømærker 
og frivillige aftaler, som er markeds-
baserede instrumenter, der kan med-
virke til at reducere miljøbelastningen 
og fremme renere produkter og kompe-
tencer. Overordnet set er det vigtigt at 
få forskellige strategier og regulerings-
former til at spille sammen. Samtidig 
sker en internationalisering af indsat-
sen herunder samarbejdet i EU.
 Det danske godkendelsessystem fra 
1974 kræver, at alle miljøtunge virk-
somheder skal have en miljøgodken-
delse. Ved gennemførelse af EUs IPPC 
direktiv i 1999 er ordningen nu gjort 
europæisk således at der nu er en fæl-
les metodik for at stille minimumskrav 
til miljøtunge virksomheder i Europa 

Figur 1.5.30 

Udvikling i vandforbrug pr. produkt.

(Kilde: Baseret på data fra grønne regnskaber fra Carlsberg, 

Dalum Papir A/S, Danish Crown og Isover A/S).

Figur 1.5.31 

Behandling af affald fra fremstillingsvirksomhed 1994-2000 med

målsætning for år 2004. 

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001).

Note. Figuren er konstrueret sådan, at mængden i år 2004 er den 

samme som i 2000. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose 

om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.
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og mulighed for at justere disse krav i 
takt med den tekniske udvikling. Ved 
godkendelse af en virksomhed skal der 
således stilles udledningskrav svaren-
de til anvendelse af den bedst tilgænge-
lige teknik (BAT) og godkendelserne 
skal revideres som minimum hvert ti-
ende år. 
 Fra 1995 fi k en række industrivirk-
somheder pligt til at udarbejde offent-
lige, grønne regnskaber, som informe-
rer om miljøpåvirkning og kortlægger 
miljøforhold. Som følge heraf har ca. 
40% af virksomhederne opnået miljø-
forbedringer og ca. 50% har fået øko-
nomiske fordele ved at spare ressour-
cer mv.
 Der arbejdes aktivt på at fremme og 
udvikle miljøstyring i danske virksom-
heder med det formål at integrere mil-
jø i virksomhedernes beslutningspro-
cesser og daglige handlinger. Der er 
således udviklet en række branchespe-
cifi kke miljøstyringsværkstøjer, der 
skal gøre det lettere at indføre miljø-

styring i den enkelte virksomhed. In-
den for de seneste år har der ud over 
de mere tekniske sider været lagt vægt 
på økonomi og på at inddrage livs-
cyklusperspektivet.
 Virksomheder og myndigheder kan 
også få støtte til miljøledelse, grønne 
indkøb og opbygning af miljøkom-
petence. Over 500 virksomheder er 
ISO-14001 certifi cerede og mere end 
160 er EMAS-registrerede som konkre-
te udtryk for et dokumenterede miljø-
ledelsessystemer (fi gur 1.5.32).
 Erhvervsstrategien dk21 inkluderer 
den grønne erhvervsstrategi fra 2001, 
hvor der lægges vægt på tre områder:

1 Velfungerende grønne markeder for 
varer og tjenesteydelse

2 Integration af miljøhensyn i virksom-
 hedernes forretningsgange for at ud-

vikle markedsorienterede miljø-
 strategier 
3 Organisationsudvikling

Endelig kan innovation og udvikling 
understøtte danske virksomheders po-
sition på et grønt marked. Målet er at 
understøtte en udvikling, hvor virk-
somhederne kan tjene penge på at bi-
drage til et grønt marked.
 I den nationale strategi for bæredyg-
tig udvikling fra juni 2001 påpeges vig-
tigheden af at indarbejde miljøhensyn 
i alle led i forløbet fra produktion til 
forbrug og bortskaffelse. Samtidig 
skal markedskræfterne sammen med 
nye markedsbaserede virkemidler, fri-
villige initiativer og regulering være 
med til at reducere miljøbelastningen.
 Generelt deponeres der for meget 
industriaffald. I Affald 21 er det mål-
sætningen at genanvende 65% af affal-
det fra industrien og højst deponere 
15%. Det skal bl.a. ske ved at fremme 
genanvendelsen via konsulentordnin-
ger for erhvervsaffald og øge udviklin-
gen af og kendskabet til nye genanven-
delsesteknologier.
 Genanvendelige og miljøbelastende 
fraktioner i affaldet skal udsorteres. Fx 
skal industrien udsortere pap og papir, 
plast, elektriske og elektroniske pro-
dukter og imprægneret træ. En vejled-
ning om farligt affald, hvor reglerne 
for indsamling og behandling præci-
seres er under udarbejdelse, og der er 
iværksat et projekt, der skal undersø-
ge muligheden for at øge genanven-
delsen af farligt affald ved hjælp af af-
faldsafgiften.

Figur 1.5.32 

EMAS registrerede virksomheder i Danmark.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001).
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1.5.6 Privat og offentlig    
 service
Servicesektoren består af en række for-
skelligartede virksomheder, der alle har 
produktionen af tjenesteydelser til fæl-
les. Samlet står den for 71% af erhvervs-
aktiviteten i Danmark. Sektoren opde-
les i de statistiske opgørelser generelt 
i fi re hovedbrancher:

• Handel, hotel- og restaurations-
 virksomhed
• Transportvirksomhed, post og tele-

kommunikation
• Finansieringsvirksomhed og forret-

ningsservice
• Offentlige og personlige tjeneste-

ydelser.

Den offentlige sektor består af offent-
lig forvaltning- og service og alle of-
fentlige virksomheder. 
 Servicesektorens direkte eller indi-
rekte ressourceforbrug og miljøpåvirk-
ning relaterer sig primært til sektorens 
energiforbrug, affaldsproduktion og 
generelle forbrug af produkter. 
 Nogle delsektorer har aktiviteter og 
miljøbelastninger, som generelt beskri-
ves under andre samfundssektorer, fx 
dækkes transportvirksomhedernes mil-
jøpåvirkning under transport (jf. afsnit 
1.4) og hoteller og restaurationsvirksom-
hed i afsnittet om turisme og friluftsliv 
(jf. afsnit 1.5.8).

Udvikling i serviceerhverv 
I løbet af de seneste årtier har Danmark 
udviklet sig fra at være et landbrugs- 
og industrisamfund til at blive et sam-
fund, hvor tjenesteydelser er domine-
rende. Fra 1960 er andelen af beskæf-
tigede inden for tjenesteydelser steget 
fra mindre end halvdelen til over to 
tredjedele af de beskæftigede. Mest ud-
talt er stigningen for offentlige tjenester, 
hvis andel af beskæftigelsen er mere 
end tredoblet, så op imod en tredjedel 
af alle beskæftigede nu arbejder inden 
for offentlige tjenester. I dag er omkring 
970.000 beskæftiget i private service-
erhverv og 940.000 i den offentlige sek-
tor (fi gur 1.5.33).
  Den offentlige sektor har siden 1993 
ligget ret konstant på omkring 31% af 
bruttoværditilvæksten. Antallet af an-
satte i offentlig forvaltning og service 
har været præget af en kraftig vækst op 
gennem 1970’erne. I starten af 1980’erne 
stagnerede udviklingen, og andelen har 
siden været nogenlunde konstant på 
omkring en tredjedel af alle beskæfti-
gede. En væsentlig årsag er, at kvinder-
nes erhvervsfrekvens er steget, hvilket 
betyder, at mange af de funktioner, der 
før blev varetaget i hjemmet som (fx 
pasning af børn og ældre) nu varetages 
af den offentlige sektor.

 Servicesektorens bygninger, fx hospi-
taler, institutioner, skoler, servicestatio-
ner, indkøbscentre, kontorer og forret-
ninger, dækker et stort areal. Det sam-
lede areal er knapt 80 mio. m2, med 
godt 50 mio. m2 til kontor, handel og 
lager og omkring 25 mio. m2 til skoler, 
hospitaler og daginstitutioner mv. De 
sidste 15 år er det samlede bygnings-
areal steget med 28%.

Det offentlige som storforbruger
Servicesektorens forbrug af produkter 
skaber miljøproblemer bl.a. i form af 
ressourceforbrug og indirekte miljøpro-
blemer ved produktion af varer. Stat, 
amter og kommuner er storforbrugere 
med et samlet forbrug af varer og tjene-
steydelser på omkring 140 mia. kr. om 
året. Det har i fl ere år været målsætnin-
gen for det offentlige at indkøb skal 
gøres grønnere. Det offentlige skal gå 
foran og stimulere en grøn efterspørg-
sel. Herved kan udvikling og afsæt-
ning af mindre miljøbelastende produk-
ter og serviceydelser fremmes.

Figur 1.5.33 

Beskæftigede i serviceerhverv (1.000 personer), 1981, 1990 og 1998.

(Kilde: Danmarks Statistik, 1999).
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 En undersøgelse gennemført i 2000 
af Miljøstyrelsen viste at (fi gur 1.5.34):

• To ud af tre statslige enheder, elleve 
ud af tretten amter og godt halvdelen 
af kommunerne er enten i gang med 
at udarbejde en nedskreven grøn ind-
købspolitik eller har allerede en.

• Størstedelen svarer, at de ofte, næsten 
altid eller altid stiller grønne krav ved 
indkøb af varer. Ved tjenesteydelser 
bliver der stillet lidt færre grønne 
krav ind ved indkøb af varer.

• Andelen af indkøb som vurderes 
grønne varierer noget. I staten vurde-
res omkring halvdelen af indkøbene 
grønne mens det er omkring 25% i 
amter og lidt mindre i kommunerne.

• Undersøgelsen peger endvidere på, 
at offentlige enheder når de skal ind-
hente viden om miljøforhold vedrø-
rende varer, især benytter de aner-

 kendte miljø- og energimærker. Der-
efter kommer leverandørens oplys-
ninger.

Energiforbrug
Servicesektorens energiforbrug er ca. 
halvt så stort som industriens, men her-
til kommer energiforbrug til at frem-
stille produkter som servicesektoren 
anvender. Samlet svarede det endelige 
klimakorrigerede energiforbrug i 2000 
til 12% af Danmarks samlede energifor-
brug. Gennem de sidste 20 år har ener-
giforbruget været nogenlunde konstant 
(fi gur 1.5.35). Fra 1988 til 1999 steg ak-
tiviteten (bruttoværditilvæksten) i ser-
vicesektoren med 24%, mens energifor-
bruget kun steg med 6% i samme pe-
riode. Der er således sket en relativ af-
kobling af servicesektorens energifor-
brug fra den økonomiske aktivitet.

 Siden starten af 1980’erne har handels- 
og serviceerhverv haft et kraftigt falden-
de olieforbrug men et stigende forbrug 
af el, fjernvarme og naturgas. Rumop-
varmning udgør omkring 60% af ener-
giforbruget og i forhold til 1980 er 
energiforbruget hertil faldet med 20%.
 Privat service, handel og offentlig ser-
vice står for hhv. 42%, 28% og 30% af 
handels- og servicesektorens energi-
forbrug. I forhold til 1990 er energifor-
bruget for privat service og handel ste-
get med hhv. 12% og 2%. Energiforbru-
get i offentlig service er faldet med 8%.
 I løbet af 1990’erne er der i staten 
gennemført mange initiativer for at 
spare på energiforbruget. Det totale 

Figur 1.5.34

Øverst:

Andel af stat, amt og kommune med 

en grøn indkøbspolitik.

I midten:

Grønne krav ved indkøb af varer. 

Nederst:

Andel af indkøb som vurderes grønne.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001).
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energiforbrug i statens institutioner 
er i 1999 reduceret med godt 6% i for-
hold til 1995, og den samlede CO2 ud-
ledning fra energiforbruget er nedsat 
med 20% over femårsperioden.   
 Varmeforbruget i staten faldt med 
godt 9% i femårsperioden 1995-1999, 
mens elforbruget steg med 2%. Resul-
taterne bliver endnu bedre hvis der ses 
på varme- og elforbrug pr. m2 i statens 
institutioner så er faldet på henholds-
vis. 14% og 4%.

Transport
Serviceerhvervene giver anledning til 
trafi k, som dels består af de ansattes 
daglige transport til og fra arbejde, dels 
kundernes, patienternes og andre bru-
geres transport til og fra den service, der 
udbydes. Hertil kommer godstransport 
i forbindelse med distribution af varer 
til handelserhverv. Sektoren står for en 
stor del af de 2,5 mio. forretningsrejser. 
Lidt over halvdelen af rejserne er inden 
for landets grænser mens der er 1,2 mio. 
rejser til udlandet. I Danmark foretages 
knap 2/3 af forretningsrejserne med bil 
efterfulgt af tog med 18%. Indenrigsfl y 
står for 11% af rejserne. Til udlandet fo-
retages 4/5 af rejserne med fl y.

Affald fra institutioner, 
handel og kontor
Mængden af affald fra institutioner, 
handel og kontor er steget fra godt 0,8 
mio. tons i 1997 til 1,5 mio. tons i 2000. 
Det svarer til 9% af Danmarks affalds-
produktion. Diverse brændbart affald 
udgjorde lidt over halvdelen af affal-
det, efterfulgt af udsorteret papir og pap 
der omfatter lidt under en fjerdedel.

Figur 1.5.35 

Energi- og elforbrug i handels- og serviceerhverv, 1980-2000.

(Kilde: Energistyrelsen, 2001).

Figur 1.5.36 

Udvikling i og behandling af affald fra institutioner/handel og kontor, 

1994-2000.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001). 

Note: Figuren er konstrueret sådan, at mængden i år 2004 er den sam-

me som i 2000. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om 

den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.
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Boks 1.5.2 

Ny informations-

teknologi kan 

erstatte antallet 

af rejser.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har tjenestesteder på 

to lokaliteter i Jylland (Silkeborg og Kalø) og på Sjælland ved 

Roskilde. Medarbejderne foretager mange rejser, enten til 

møder internt i DMU eller til møder med det øvrige Miljø- 

og Energiministerium og andre samarbejdspartnere. 

 I sommeren 2000 anskaffede DMU videokonferenceud-

styr til de tre tjenestesteder. I det første halvår, hvor systemet 

har været i drift, er der blevet afholdt 56 videokonferencer, 

heraf 13 med eksterne institutioner og 43 interne møder 

mellem DMUs tjenestesteder. I forhold til traditionelle møder 

skønnes det, at videomøderne har sparet mellem 62.000 og 

94.000 personkilometer. Dertil kommer sparet rejsetid for 

medarbejderne.

Ny informationsteknologi

 I 2000 blev 40% af affaldet genanvendt, 
46% blev forbrændt og 14% blev depo-
neret (fi gur 1.5.36). I forhold til 1994 er 
genanvendelse steget med 9% og depo-
nering faldet med 9%.
 I Affald 21 er målsætningerne at halv-
delen af affaldet skal genanvendes i år 
2004, så servicesektoren ligger fortsat et 
stykke fra målet. 
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Udvalgte tiltag for 
at nedsætte miljøpåvirkningen
Under Program for Renere Produkter 
er iværksat en kortlægning af service-
sektorens miljøbelastning med hen-
blik på at udpege særlige indsatsom-
råder og give forslag til nye virkemid-
ler. Kortlægningen forventes afsluttet 
ultimo 2001.
 Under Program for Renere Produk-
ter er der gennemført et samarbejde 
med en detailhandelskæde om udvik-
ling af et redskab til indkøbernes mil-
jømæssige prioritering af detailhan-
delsprodukter, samt et forsøg med ud-
videt forbrugeroplysning gennem de-
tailhandlen. Begge initiativer forven-
tes udbredt til fl ere interesserede kæ-
der, når projekterne er afsluttede. 
 Detailhandlen spiller desuden en af-
gørende rolle for udbredelsen af miljø-
mærkede varer. Endelig forventes den 
grønne erhvervsstrategi udmøntet i 
konkrete forbrugeroplysningsinitiativer 
gennem detailhandlen.
 Der blev i 1998 indgået en aftale mel-
lem Miljø- og Energiministeren og de 
kommunale organisationer om miljø- 
og energihensyn ved indkøb i kommu-
ner og amter. Parterne er enige om at 
arbejde for, at alle kommuner og amter 
gennemfører en grøn indkøbspolitik. 
Miljøstyrelsen har udarbejdet en ræk-
ke værktøjer til støtte for offentlige grøn-
ne indkøb.

 Affald 21, indeholder en række ini-
tiativer for øge genanvendelsen og 
sikre, at det affald, der indeholder 
miljøbelastende stoffer, bliver udsor-
teret til særskilt behandling. I den se-
neste affaldsbekendtgørelse, som 
trådte i kraft i juni 2000 er der følgen-
de initiativer:
• Genanvendelsen af pap og papir 

samt plast fra servicesektoren skal 
øges. 

• Miljøbelastende fraktioner som bat-
terier, dæk, PVC, elektriske og elek-
troniske produkter og kølemøbler 
skal udsorteres med henblik på sær-
skilt behandling.

1.5.7 Husholdninger
Husholdningerne står for mere end 
halvdelen af det danske forbrug af va-
rer og tjenesteydelser. Vort individuelle 
forbrug er en vigtig del af hvordan vi 
påvirker miljøet. Kosten, boligen, trans-
portmidlerne og forbruget af hushold-
ningskemikalier spiller alt sammen 
ind.

 
 Fødevareforbrug er årsag til over en 
tredjedel af en gennemsnitsfamilies brug 
af ressourcer og udledninger til omgi-
velserne. Den næste tredjedel af miljø-
belastningen skyldes energiforbrug ved 
rumopvarmning, elektricitet og trans-
port, mens resten stammer fra beklæd-
ning, hygiejne, sundhed, rengøring og 
fritidsaktiviteter.
 Husholdningernes direkte miljø og 
naturpåvirkning omfatter:
• Ressourceforbrug i form af materia-

ler til produkter og energi- og vand-
forbrug

• Udledning af miljøskadelige stoffer 
og affald til miljøet

• Arealbrug til boliger og transport

Husholdningernes indirekte miljøpå-
virkning omfatter:
• Effekter af udvinding af råvarer og 

produktion af fødevarer
• Fremstilling af produkter og hånd-

tering af affald i andre sektorer 

Figur 1.5.37 
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Figur 1.5.38 

Husholdningernes forbrug 1989 og 1998 

(i 1995-priser) fordelt på hovedgrupper;

kr. pr. person.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2000).
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Vigtigste udviklinger 
af miljømæssig betydning
Hvor der i 1960 var knap 1,5 millioner 
husstande og cirka 4,6 millioner ind-
byggere i Danmark, er der i dag 2,4 
millioner husstande og 5,3 millioner 
indbyggere. Antallet af personer pr. 
husstand er faldet fra 3 til omkring 2,2 
personer i dag. På trods af at der bor 
færre personer pr. bolig er gennem-
snitsstørrelsen på boliger fra 1981 ste-
get fra 106 m2 til 109 m2 i dag. Flere hus-
stande medfører et større forbrug, da 
hver enkelt husstand har sit eget res-
sourceforbrug med køleskab, fryser, 
fjernsyn, møbler, osv.

Øget forbrug
Vores boliger bliver som nævnt stadig 
større, vi spiser mere kød, vi transpor-
terer os længere, rejser længere væk i 
ferierne og køber mere tøj og fl ere appa-
rater. Forbruget af varer og tjenesteydel-
ser i de danske husholdninger udgør 
over halvdelen af den totale indenland-
ske efterspørgsel. I 1999 var danskernes 
privatforbrug således på 600 mia. kr. I 
løbet af de sidste 10 år har hver person 

fået 19% fl ere penge til privatforbrug.
 En gennemsnitshusstand havde i 
1997, efter at der var betalt indkomst-
skatter samt renteudgifter på lån, om-
kring 229.000 kr., som den nogenlunde 
frit kunne råde over. Heraf gik 209.000 
kr. til forbrug, mens 14.000 gik til op-
sparing (herunder pensions og bolig-
opsparing). De sidste 6.000 kr. gik til 
bl.a. foreningskontingenter og til gaver 
og velgørenhed. Af det samlede forbrug 
var boligudgifter (husleje samt opvarm-
ning og elektricitet) den største post 
med 32% (fi gur 1.5.38).

Husstandene får fl ere apparater
I dag er der i de fl este danske husstande 
køleskab, frysere, vaskemaskine, fjern-
syn, video og Cd-afspiller (fi gur 1.5.39). 
Mange husstande har desuden mikro-
bølgeovn og opvaskemaskine og der er 
nu omkring 350 biler pr. 1000 indbyg-
gere. Computere og mobiltelefoner har 
igennem 1990´erne holdt sit indtog i de 
danske hjem. I dag har mere end 2/3 af 
de danske husstande hjemmecomputer 
og mobiltelefon.

Energiforbrug
Husholdningernes energiforbrug 
(bortset fra transport) udgjorde i 2000 
næsten 30% af det samlede endelige 
energiforbrug i Danmark. Heraf var 
85% til rumopvarmning og 15% til el-
apparater mv. I meget varme år som 
1989-90 og 2000 var der et relativt lavt 
energiforbrug, mens energiforbruget 
var højt i 1996, hvor det var usædvan-
ligt koldt (fi gur 1.5.40). Sammenlignet 
med 1990 er det klimakorrigerede ener-
giforbrug vokset 1%. Stigningen skal 
ses på baggrund af en stigning i antal-
let af husholdninger på 7,5%.
 Bag det næsten konstante samlede 
energiforbrug ligger betydelige ændrin-
ger i forbrugets sammensætning. For-
bruget af olie er i løbet af de seneste 20 
år faldet til en tredjedel som følge af 
overgang til fjernvarme og naturgas. 
Fjernvarme udgør i dag 35% af det sam-
lede forbrug i husholdninger, mens olie, 
el og naturgas hhv. tegner sig for hver 
15-20%.
 Energiforbruget til opvarmning pr. 
m2 er i perioden 1980 til 2000 faldet med 
26%. Faldet kan forklares dels ved for-

Figur 1.5.39 

Familiernes besiddelse af forbrugsgoder.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2001).
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Figur 1.5.40 

Energiforbrug i husholdninger, 1980-2000.

(Kilde: Energistyrelsen, 2001).
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bedring af boligernes isolering, dels 
ved udskiftning af gamle oliefyr med 
mere effektive naturgasfyr og fjernvar-
meinstallationer. Hertil kommer at nye 
boliger som regel har et lavere energi-
forbrug end eksisterende boliger.
 Elforbruget udgør 20% af hushold-
ningernes samlede energiforbrug. Frem 
til 1992 steg elforbruget år for år, men 
siden har væksten været mere mode-
rat og er nu afl øst af stagnation. 
 Selv om mængden af elforbrugende 
apparater i hjemmene er øget voldsomt 
i 1990’erne er elforbruget stagneret det 
skyldes især en signifi kant forbedring 
af apparaternes gennemsnitlige speci-
fi kke elforbrug (kWh pr. år) i den sam-
me periode (fi gur 1.5.41). En ny fryser 
bruger fx 22% mindre el end en model 
fra 1990.

Udledning af drivhusgasser
Mere end 95% af husholdningernes ud-
ledning af drivhusgasser er CO2 og kan 
relateres til husholdningernes energi-
forbrug. Fra husholdningernes ende-
lige energiforbrug (opvarmning og 
elforbrug) udledes årligt 5,1  mio. tons  
CO2. Hertil kommer husholdninger-
nes transport, andre forbrugsgoder 
samt bortskaffelse af affald, som med-
fører betydelige udledninger i de an-
dre sektorer.

 CO2-udledning fra husholdningerne 
inklusive CO2-udledning fra elproduk-
tion og fjernvarme udgør omkring 25% 
af Danmarks samlede CO2-udledning. 
Siden 1980 er CO2-udslippet dog faldet 
med en tredjedel (fi gur 1.5.42) pga. æn-
dringer i brændsler og mere effektiv 
energiproduktion.

Transport 
I perioden fra midten af 1980’erne til 
1994 lå antallet af biler pr. 1000 indbyg-
gere nogenlunde konstant på 310 biler. 
I sidste halvdel af 1990’erne er antallet 
af biler markant øget og i dag er der 
omkring 350 personbiler pr. 1000 ind-
byggere. Antallet af husstande med bil 
er øget fra 54% i 1991 til 59% i 1999. En 
gennemsnitsdansker fra en husstand 
uden bil transporterer sig dagligt 22 ki-
lometer, mens personer fra husstande 
med bil transporterer sig 42 kilometer 
om dagen.

Vand 
Siden 1989 er husholdningernes for-
brug af vand faldet med en fjerdedel 
(fi gur 1.5.43; se også afsnit 3.3). Det skyl-
des bl.a. at prisen på vand er mere end 
fordoblet siden 1988. I 1999 var den 
samlede pris på en kubikmeter vand 
30 kr. Omkring halvdelen af det be-
løb betales for rensning af spildevand; 

resten dækker afgifter, moms og beta-
ling for drikkevand.
 Efter den første Vandmiljøplan i 1987 
er der sket en kraftig udbygning af de 
kommunale rensningsanlæg og udled-
ningerne fra husholdningerne er faldet 
markant (jf. afsnit 3.2). Eksempelvis er 
fosforudledningen i dag kun 20% af 
den mængde, der blev udledt sidst i 
1980’erne. Andre miljøskadelige stoffer 
tilbageholdes i en vis udstrækning og-
så i rensningsanlæggene.

Forbrug af kemikalier 
Hvert år bruger en husholdning gen-
nemsnitligt mere end 50 kg hushold-
ningskemikalier. Det udgøres bl.a. af 
store mængder af rengørings- og va-
skemidler, men også andre kemika-
lier som maling, lak og træbeskyttel-
sesmidler, autoplejemidler og pesti-
cider og gødning i haven. Hvis for-
bruget vægtes med, hvor skadelige 
husholdningskemikalier er for vand-
miljøet, er tekstilvaskemidler, sham-
poo og toiletrens nogle af de værste.

Affald fra husholdninger
Affaldsproduktionen i husholdninger 
var i 2000 på 3,1 mio. tons svarende til 
24% af den totale affaldsproduktion 
(tabel 1.5.7). Dagrenovation udgjorde 
med 1,7 mio. tons 54% af husholdnin-

Figur 1.5.41 

Udviklingen i elforbruget i de mest anvendte elapparater i husholdningerne.

(Kilde: Energistyrelsen, 2001).
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Figur 1.5.42 

CO2-udslip fra husholdninger inkl. husholdningernes andel af CO2 fra 

elproduktion og fjernvarme i mio. tons.

(Kilde: Energistyrelsen, 2001).
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gernes affald. Derudover var der 0,73 
mio. tons storskrald med, 0,52 mio. 
tons haveaffald og 0,16 mio. tons an-
det affald.
 Fra 1994 til 2000 har der været en 
stigning i husholdningernes affalds-
produktion på 18%, fra 2,58 til 3,1mio. 
tons. Mængden af dagrenovation har i 
perioden været nogenlunde konstant, 
og stigningen skyldes især en kraftig 
stigning i mængden af haveaffald og 
en stigning i storskrald. Diverse brænd-
bart affald er med 65% den største frak-
tion i husholdningsaffaldet mens have-
affald udgør 15% og farligt affald min-
dre end 1%.
 Dagrenovation fra husholdninger 
består af bl.a. af papir, glas, organisk 
madaffald, samt øvrigt restaffald. I 2000 
blev 81% af dagrenovationen forbrændt, 
14% blev genanvendt, mens 5% blev 
deponeret. Fra 1994 til 2000 er der sket 
et fald i deponering af dagrenovation 
på 9 procentpoint og en stigning på 7 
procentpoint i andelen til forbrænding 
(fi gur 1.5.44).

 For at nå målet i år 2004 i Affald 21 
om en genanvendelsesprocent på 30% 
vil der blive iværksat initiativer om:

• En øget udsortering af og indsamling 
af glas, papir, pap- og plastemballa-
ger til genananvendelse.

• En større genanvendelse af organisk 
affald. Hvor der i dag kun genanven-
des 4% i biogasanlæg er målet at 7% 
af den organiske dagrenovation skal 
genanvendes i år 2004.

 Af de 0,73 mio. tons storskrald, der 
blev produceret i 2000, blev 48% for-
brændt, 36% deponeret og 16% genan-

vendt. Fra 1994 til 2000 er den depone-
rede andel faldet med 11 procentpoint. 
Andelen som forbrændes er steget med 
8 procentpoint, mens genanvendelses-
procenten er steget med 3 procentpoint. 
For at nå målet om en genanvendelses-
procent på 25% i år 2004 er der iværk-
sat en række initiativer overfor bl.a. pap, 
elektroniske produkter, imprægneret træ 
og PVC-holdigt affald.
 Mængden af haveaffald, der indsam-
les er steget med 81% siden 1994. Stør-
stedelen af haveaffaldet komposteres 
og genanvendes.
   

Figur 1.5.43 

Udvikling i husholdningernes vandforbrug og prisen på drikkevand 

(inklusive vandafl edning).

(Kilde: Danmarks Statistik og Miljøstyrelsen, 2000).
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Figur 1.5.44 

Behandling af dagrenovation fra husholdninger 1994-2000 

med målsætning for år 2004. 

Note: Figuren er konstrueret sådan, at mængden i år 2004 

er den samme som i 2000. Dette skal ikke ses som et udtryk 

for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001).

 Husholdningers affaldsproduktion

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Husholdning total 2,58 2,61 2,77 2,78 2,80 2,96 3,08

• Dagrenovation 1,66 1,63 1,66 1,62 1,70 1,67 1,68

• Storskrald 0,61 0,62 0,64 0,59 0,58 0,67 0,73

• Haveaffald 0,29 0,33 0,40 0,44 0,44 0,46 0,52 

• Andet 0,02 0,04 0,07 0,13 0,08 0,16 0,16

Tabel 1.5.7

Udvikling i husholdningernes affalds-

produktion, mio. tons 

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001).
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I Danmark er der to offi cielle miljømærker: Svanen og Blom-

sten. For at et produkt kan tildeles et miljømærke, skal det 

leve op til en række kriterier som er samlet i kriteriesæt for 

hver produktgruppe. Kriteriesættene opbygges ud fra belast-

ningerne i produkternes livscyklus, dvs. råvare, produktions-

processer, produktets indhold og bortskaffelsen. I øvrigt ind-

går der også krav til produktets kvalitet i kriteriesættene. 

Kriterierne bliver opdateret hvert tredje år, så miljømærkning 

er en proces, der løbende stiller stadig skrappere krav til pro-

dukter og produktionsprocesser. I slutningen af 2000 var der 

på markedet mere end 2500 Svane- eller Blomstermærkede 

handelsnavne inden for 33 varegrupper. Det skønnes, at om-

sætningen af de miljømærkede produkter i 2000 var på lidt 

mere end 2 mia. kr.

 Forbrugernes kendskab til miljømærker er blevet målt før 

og efter en større kampagne for miljømærker. Før kampagnen 

vidste kun 4% af forbrugerne, at EU-blomsten er et miljømær-

ke. Efter miljømærkekampagnen i foråret 2001 er kendskabet 

i kampagnens målgruppe, kvinderne, steget til 26%. Kendska-

bet til Svanen er steget fra 26% til 46% i målgruppen.

 Tilliden til miljømærkerne er høj. To ud af tre forbrugere 

har tillid til, at de gavner miljøet ved at vælge et miljømærket 

produkt fremfor et, der ikke er mærket. Endelig viser kampagne-

evalueringen, at kampagnen har øget antallet af forbrugere, 

der køber miljømærkede produkter. Antallet af forbrugere, 

der siger at de har købt miljømærkede produkter inden for 

det seneste halve år, er således steget fra 32% til 38%.

 At efterspørgslen efter miljømærkede varer er på vej op 

giver virksomhederne et øget incitament til at bruge miljø-

mærker. Der har de senere år været en markant stigning i 

antallet af miljømærkede produkter på det danske marked 

(fi gur 1.5.44) og Danmark ligger generelt fl ot mht. antal af 

miljømærkede produkter og producenter som lever op til mil-

jømærkekravene både i Norden og i forhold til EU-landene.

Miljømærkning

Udvalgte tiltag for at nedsætte 
miljøpåvirkningen
Der arbejdes for at sikre dels et øget ud-
bud af mindre miljøpåvirkende varer 
og tjenesteydelser dels at forbrugerne 
kan træffe et forbrugsvalg baseret på 
tilstrækkelig og relevant information. 
Husholdningerne skal have adgang til 
relevant og tilstrækkelig information, 
så de bliver i stand til at vurdere og 
vælge de varer, som påvirker miljøet 

mindst. Miljømærker som det nordiske 
”Svanen” og det europæiske ”Blom-
sten” giver forbrugerne en hurtig og 
enkel vejledning (boks 1.5.3). Der er i 
2001 gennemført en større oplysnings-
kampagne om miljømærker med sær-
ligt fokus på tekstiler og tekstilvaske-
midler. Miljøstyrelsen gennemfører og-
så andre oplysningskampagner om hy-
poklorit og om trykimprægneret træ.

 Forbrugerinformation fås også hos 
ForbrugerInformationen eller hos Grøn 
Information, som er et uafhængigt in-
formationscenter. EnergiOplysningen 
giver rådgivning om energibesparel-
ser og vedvarende energi. Den Grønne 
Fond fra 1994 støtter aktiviteter, som 
bidrager til at øge befolkningens enga-
gement i miljøvenlig adfærd. Fonden 
støtter bl.a. de grønne guider.

Boks 1.5.3 

”Svanen” (det nordiske) og 

”Blomsten” (det europæiske).
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Figur 1.5.45

(Venstre) Danmarks placering blandt deltagerne i det nordiske miljø-

mærke Svanen

(Højre) Udviklingen i antallet af miljømærkede produkter i Norden.

(Kilde: Miljømærkesekretariatet, 2001).

Boks 1.5.4

Energimærker.

Energimærkning er et redskab, der i større og større omfang 

benyttes til at skabe opmærksomhed omkring energiforbrug 

over for forbrugerne. Gennem energimærkning videregives 

oplysninger om produkterne med det formål at fremme ef-

terspørgslen og afsætningen af energieffektive produkter.

 EUs energimærkning er en obligatorisk mærkningsord-

ning af elektriske husholdningsapparater. I 1995 blev der intro-

duceret en energimærkningsordning for køle- og fryseappa-

rater. Der er siden gennemført mærkning af vaskemaskiner, 

tørretumblere, opvaskemaskiner og lyskilder. Apparaterne er 

opdelt i kategorier efter energieffektivitet (fra A til G, hvor A 

er mest effektivt). Derudover giver energimærket oplysninger 

om relevante egenskaber ved apparatet som fx vaske- og 

centrifugeringsevne, vandforbrug mv. Energimærket er base-

ret på EUs A – G skala med supplerende forbrugeroplysninger. 

Energimærkerne har haft en betydning for forbruget eksem-

pelvis er salget af de mest energieffektive køleskabe og fryse-

re steget markant.

 Forbrugerelektronik kan mærkes med Energipilen, som 

er et mærke, der gives til apparater, der opfylder nogle fastsat-

te krav til energieffektivitet. Ca. 25% af apparaterne på marke-

det kan opnå mærket. Energipilen kan foreløbigt gives til TV- 

og videoapparater, men i løbet af 2001 forventes produkter 

som hi-fi -anlæg og -komponenter, DVD-afspillere og kontor-

udstyr (Pc’ere, skærme, printere, mv.) at blive dækket af ord-

ningen.

 Husmærkningsordningen er en national obligatorisk 

mærkningsordning. Mærkningen giver oplysninger om 

energi- og vandforbrug og skal foreligge som en del af for-

brugerens beslutningsgrundlag ved en hushandel. En god-

kendt energikonsulent beregner årlige udgifter til el, varme 

og vand og udarbejder et energimærke, energiplan og 

dokumentationor huset. Energiplanen indeholder derefter 

oplysninger om hvilke energibesparelser, der er økonomisk 

rentable at udføre. Der fi ndes endvidere en frivillig energi-

mærkning af vinduer og ruder. 

Energimærkning

Affald og genanvendelse
Forskellig slags emballage udgør en 
væsentlig del af husholdningernes af-
fald. Den nye emballageafgift fra 1999 
skal få producenter og forbrugere til 
at reducere forbruget af emballage, og 
dermed affaldsmængden, samt frem-
me miljøvenlige emballager. Desuden 
skal genanvendelsen af papir og pap 
fra husholdningerne frem til 2004 for-

dobles gennem mere effektive ind-
samlingsordninger. De eksisterende 
ordninger for glasindsamling skal ef-
fektiviseres og et system for returfl a-
sker fastholdes. Tilsvarende skal der 
ske en større genanvendelse af orga-
nisk affald. Der igangsættes fuldskala-
forsøg med indsamling og bioforgas-
ning af organisk dagrenovation.

 Også genanvendelsen af storskrald 
skal øges via bedre sortering og etable-
ring af særskilte ordninger for miljøbe-
lastende fraktioner, som elektriske og 
elektroniske produkter, imprægneret 
træ samt PVC. Indsamlingen af farligt 
affald skal øges gennem information 
til husholdningerne.
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1.5.8  Turisme 
  og friluftsliv
Turisme og friluftsliv medfører en ræk-
ke natur- og miljøpåvirkninger, herun-
der påvirkning af landskaber og natur 
fra anlæg som feriecentre, sommerhus-
områder og veje. Turismen bidrager og-
så til samfundets generelle ressource-
forbrug (for eksempel energi og vand), 
spildevands- og affaldsproduktion. Til 
gengæld har både friluftsliv og turisme 
betydning for befolkningens velfærd, 
og har også stigende betydning for sam-
fundsøkonomien. 
 Der er mange forskellige aktiviteter, 
der under ét sammenfattes som frilufts-
liv. I Danmark er en stor del af frilufts-
livet uorganiseret. Næsten hele befolk-
ningen går jævnligt ture i naturområder. 
Især parker, skove og strande besøges 
fl ittigt. Friluftslivet er med til at give livs-
kvalitet og sundhed, og muligheden for 
friluftsoplevelser opfattes normalt som 
et udtryk for velfærd.

Udvikling indenfor turisme 
og friluftsliv
Dansk turisme bidrager væsentligt til 
omsætning og værditilvækst i det dan-
ske samfund. Turismen omsatte såle-
des i 1999 for 44,6 mia. kr. og præste-
rede en værditilvækst på 27,2 mia. kr. 
Turismen står derved for ca. 3% af den 
samlede værditilvækst i Danmark.
 I 2000 var der 42,2 mio. registrere
de turistovernatninger i Danmark. 
Hertil kommer mange ikke registre-
rede overnatninger i bl.a. egne og 
lånte sommerhuse. Overnatning i 
lejede sommerhuse udgør den største 
del af de registrerede overnatninger 
med godt 15 mio. mens der var godt 
13 mio. hotel- og feriecenterovernat-
ninger og knap 11 mio. overnatninger 
på campingpladser (figur 1.5.45). År-
ligt er der er hhv. omkring 1 mio. og 
1,5 mio. registrerede overnatninger på 
vandrehjem og i lystbådehavne. Dan-
ske turister udgjorde 42% af de regi-

strerede turistovernatninger i 2000, 
mens de udenlandske turister primært 
er tyskere (38%) og i mindre grad sven-
skere (6%), nordmænd (5%) og hollæn-
dere (3%).
 Efter en kraftig vækstfase i perioden 
fra 1989 til 1992, har overnatningstallet 
i 1990’erne stabiliseret sig omkring 43-
44 mio. men er siden 1998 faldet til godt 
42 mio. i 2000 (fi gur 1.5.46). Samtidig er 
beskæftigelsen de seneste fem år faldet 
fra omkring 72.000 til 70.000 fuldtids-
beskæftigede, mens omsætningen er 
steget.
 Turismen er ofte koncentreret i tyndt 
befolkede områder med stor naturkva-
litet. Den kystbaserede turisme udgør 
69% af de registrerede turistovernatnin-
ger, særlig ved Jyllands vestkyst, men 
også i mindre grad ved Jyllands øst-
kyst. Sydfyn, det Sydfynske øhav, Lol-
land og Falster samt Bornholm er også 
meget besøgt. På Sjælland ligger tyng-
den i Odsherred og Nordsjællands ky-

Figur 1.5.46 

Udvikling i antal registrerede turistovernatninger 

(mio. personer pr. år) i perioden 1985-2000. 

(Kilde: Danmark Statistik 2001). Bemærk at der fra 1991 

tilføjes en kategori for lystbåde og at opgørelse 

af sommerhusovernatninger omfatter hele året fra 1990.

Figur 1.5.47

Tætheden af overnatningskapaciteten for turister (feriehuse, campingpladser, 

hoteller og feriecentre samt vandrehjem) pr. kommune i Danmark, 1999.

(Kilde: Forskningscenter for Skov og Landskab,

Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme, 2001).
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ster samt i København. Ikke registre-
rede turistovernatninger i fx egne ferie-
huse er oftest ved kysterne.   
 Tætheden af overnatningskapacite-
ten for turister (både registrerede over-
natninger og eget brug) er størst i kom-
munerne i hovedstadsområdet, Nord-
vestsjælland, Mols Bjerge, Bornholm, 
Nordjylland og dele af Vestjylland samt 
enkelte øer (jf. fi gur 1.4.47).
 Fra 1987 til 1999 steg danskernes læn-
gere ferierejser (mindst 5 dage) fra 3,8 
mio. i 1987 til knap 5 mio. i 1996, men 
er siden falder til 4,4 mio. i 1999 (fi gur 
1.5.48). Tre millioner af rejserne går til 
udlandet mens vi holder 1,6 mio. ferier 
i Danmark.
 Der er i dag knap 200.000 sommer-
huse i Danmark, hvoraf ca. 97% ligger 
i landets 180 kystkommuner. Omkring 
15% af kystnærhedszonen er i dag be-
bygget eller reserveret til sommerhuse 
og andre ferie- og fritidsanlæg (jf. afsnit 
4.2). Stigningen i antallet af sommerhu-
se var især kraftig i 1960’erne og 1970’er-
ne. Gennem de sidste 15 år er antallet af 

sommerhuse steget med 7% fra 186.000 
til 199.000 (fi gur 1.5.49).    
 Stigningen skyldes både konverte-
ring af eksisterende bygninger til som-
merhusstatus og nybyggeri. Eksem-
pelvis steg sommerhusbestanden i 
1999 og 2000 med i alt 1.723 sommer-
huse, hvoraf sommerhusbyggeri ud-
gjorde 739 sommerhuse. Sommerhu-
sene er desuden blevet større idet an-
tallet af sommerhuse større end 100 
m2, er steget med godt 60% fra 13.600 
i 1986 til 22.000 i 2001. Der er de sidste 
10-20 år bygget mange luksussommer-
huse med swimmingpool, sauna, bob-
lebade osv.
 Undersøgelser viser, at 96% af alle 
voksne kommer ud i naturen mindst 
én gang om året, og 75% har været 
der inden for de sidste 14 dage. Sko-
vene og strandene er de mest popu-
lære udfl ugtsmål. Begge steder kom-
mer godt 90% på en kortere eller læn-
gere tur mindst én gang om året. An-
tallet af besøg i skovene steg med 25% 
fra 1977 til 1994. Vi tager typisk i sko-

ven ti gange om året, hvilket resulte-
rer i omkring 50 mio. skovture på års-
plan. To tredjedele af turene foretages 
i den skov, der ligger nærmest ved bo-
pælen, hvilket er interessant set i lyset 
af, at der skal plantes mange nye sko-
ve i de kommende år, samt at en del 
af disse skove skal placeres tæt ved 
byerne.
 Strandene besøges ca. 36 mio. gange 
om året, mens moser besøges ca. 8 mio. 
gange, fortidsminder ca. 6 mio. gange 
og heder ca. 5 mio. gange om året. Da 
man ofte besøger fl ere naturtyper på 
samme tur, bliver det i alt til 75 mio. 
ture i naturen om året – eksklusiv be-
søg af udenlandske turister.
 I 1986 startede naturvejlederordnin-
gen med 14 naturvejledere, og i 2000 
var dette tal steget til 250 uddannede 
naturvejledere. Naturvejledningen mål-
rettes nu i stigende grad mod børn og 
unge. Omkring 700.000 personer del-
tager hvert år i godt 20.000 arrangemen-
ter (fi gur 1.5.50). 

Figur 1.5.48 

Ferierejser (tusinde) for personer ( fra 16 år).

(Kilde: Danmarks Statistik 2001). Note: Opgørelserne er baseret på stik-

prøveundersøgelser. Ferierejser omfatter rejser på mindst 5 dage, dvs. 

mindst 4 overnatninger, tilbragt uden for hjemmet.

Figur 1.5.49

Udvikling i antal sommerhuse 1900-2000 i 5-årsintervaller.

(Kilde: Forskningscenter for Skov og Landskab, Fagdatacenter for Fri-

luftsliv og Turisme, 2001).
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Turismens natur- og miljø-
problemer. 
Turismens anlæg såsom feriecentre, 
sommerhusområder og forlystelses 
parker, påvirker især landskabet, men 
også naturen bliver påvirket af mange 
turister. Stigningen i turismen har med-
ført en øget brug af især de kystnære 
naturområder. Gennem miljø- og plan-
lægningsmæssige reguleringer har Dan-
mark generelt undgået en række uhel-
dige konsekvenser af turistudviklingen 
og bevaret et naturpræg, der er af stor 
attraktionsværdi for turismen. Der fi n-
des dog et antal mindre bysamfund og 
lokale naturområder bl.a. langs den jy-
ske vestkyst, hvor turistudviklingen 
har været omfattende.
 Generelt er naturen i Danmark ret ro-
bust over for de almindelige former for 
friluftsliv og turisme. Dog kan frilufts-
livet og turismen lokalt medføre slid-
problemer og forstyrrelse af dyrelivet. 
Der er fx stedvist problemer med slid i 

de sårbare klitområder langs den jyske 
vestkyst. Der kan derfor være et lokalt 
behov for en øget indsats, for eksempel 
i form af nye stianlæg, for at undgå at 
naturen nedslides og for at skabe mu-
lighed for fl ere kvalitative oplevelser. 
En kontroversiel problemstilling er bil-
kørsel og parkering på nogle vestjyske 
strande.
 Energiforbruget til opvarmning i 
forbindelse med turisme er generelt 
lavt, da en stor del fi nder sted om som-
meren. Dog bruges sommerhusene i 
stigende grad i forårs- og efterårsmå-
nederne, hvilket betyder, at energifor-
bruget stiger.
 Elforbruget i sommerhuse er i perio-
den 1986 til 1995 steget 35%, i forhold 
til en samlet stigning på 18%. Største-
delen af sommerhusene opvarmes med 
brændeovne eller elpaneler, og mange 
sommerhuse er mindre isolerede end 
helårshuse og derfor relativt mere ener-
giforbrugende. Luksussommerhuse med 

swimmingpool og boblebade kan væ-
re meget energiforbrugende, især dem 
som udlejes hele året.
 Den største miljøpåvirkninger fra ho-
tel og restauration er forbruget af ener-
gi. De store energiforbrug ligger hoved-
sageligt i køkkenerne og på hotellernes 
værelser herunder minibarer. Ventila-
tion udgør alene for 15-20% af erhver-
vets elforbrug.
 Omkring 37% af persontransporten 
i Danmark er relateret til ture mellem 
bolig og fritidsinteresser, hvoraf en del 
er knyttet til turisme og friluftsliv. Næ-
sten alle turister i Danmark benytter 
bilen som det primære transportmiddel. 
På nogle vejstrækninger, især i kystom-
rådet, er døgntrafi kken i juli måned 
dobbelt så stor som årsgennemsnittet. 
Trafi kken koncentreres i højsæsonen 
og omkring skiftedagene i sommer-
husene.

Figur 1.5.51 

Ferierejser i 1999 efter transportmiddel.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2000).
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Figur 1.5.50 

Naturvejledning: 

Antal aktiviteter og antal deltagere fra 1988-2000.

(Kilde: Skov- Naturstyrelsen, 2001).

Skib
Tog
Bus
Bil
Fly

100

80

60

40

20

0

Ferierejser efter transportmiddel i procent

> 3 overn.
Udlandet

> 3 overn.
Danmark

1-3 over-
natninger



NATUR & MILJØ  2001 –  SAMFUNDSPÅVIRKNINGER 101

 Næsten 2,6 mio. voksne danskere 
foretog en eller fl ere udlandsrejser i 
1999. Omkring 3/4 af alle ferie- og 
forretningsrejser i Danmark foregår 
med bil, 15-20% med tog eller bus og 
5-10% med indenrigsfl y (fi gur 1.5.51). 
Til udlandet er fl y det vigtigste trans-
portmiddel. Fly anvendes til halvdelen 
af ferierejserne, mens bilen står for 13-
31% af udlandsturene. Til udlandet an-
vendes tog kun til 3% af rejserne.
 Turisternes vandforbrug er sæson-
præget og geografi sk koncentreret i 
kystzonen, hvor grundvandsforsynin-
gen stedvis kan være begrænset, især 
på mindre øer. Forbruget af vand pr. 
sommerhus er noget større end i hel-
årshuse, især luksus sommerhusene 
med pool kan have et stort forbrug af 
vand. Mens størstedelen af helårshu-
sene er tilsluttet renseanlæg er mange 
af sommerhusene ikke tilsluttet kloak-
nettet og renseanlæg, og bidrager så-

ledes til næringsstoftilførsel til vore 
vandområder. Badelande og golfbaner 
har et stort forbrug af vand, og bruger 
kemikalier til at sikre vandkvaliteten i 
swimmingpools.
 Da sommerhuse kun bruges en del 
af året vurderes affaldsproduktionen 
til at være ca. 30% af det tilsvarende 
for et helårshus. Restaurationer produ-
cerer store mængder af organisk affald. 
I fast food restauranter er engangsem-
ballage et udbredt fænomen med til-
hørende affaldsproblemer.

Udval gte tiltag for at nedsætte 
miljøpåvirkningen
I løbet af 1990’erne har dansk turisme 
oplevet mange initiativer på miljøom-
rådet. »Det Blå Flag« for strande og 
marinaer er indført i Danmark såvel 
som i resten af Europa. Hoteller, kon-
ferencecentre og vandrerhjem, har si-
den 1994 kunnet opnå miljømærket 

Turisme er et af de største og kraftigt voksende erhverv i ver-

den. Siden 1960’erne er der sket en kraftig stigning i dansker-

nes ferier og forretningsrejse i udlandet. Vi tager hyppigere af 

sted og rejser længere og længere.

 Mange danske ferierejser går til kysterne langs Middelha-

vet, med Grækenland, Frankrig og Spanien som de største de-

stinationer I 1999 ankom der i alt 220 mio. internationale tu-

rister til Middelhavsområdet, 84% af disse kom fra andre 

europæiske lande især de nordvest europæiske lande. Frem-

skrivninger viser at antallet af turister i Middelhavsområdet 

kan stige til 350 mio. i år 2020.

 Bygninger og infrastruktur i relation til turisme (hoteller, 

ferielejligheder, lufthavne, veje, golfbaner og forlystelsespar-

ker) har kraftig påvirket de sårbare kyst og marine økosyste-

mer i Middelhavsområdet. Eksempelvis er 3/4 af klitterne for-

svundet fra kyststrækningen fra Spanien til Sicilien pga. byud-

vikling især relateret til turisme.

 Mange af turistområderne har kun knappe vandressour-

cer. I løbet af sommermånederne bevirker invasionen af turi-

ster at vandforbruget stiger kraftigt. Fx bruger en byboer i 

Spanien omkring 250 liter om dagen, mens en gennemsnits-

turist bruger 440 liter og stigende til det dobbelte hvis der er 

swimmingpool og golfbaner. Perioder med vandmangel fore-

kommer allerede i mange områder og vil øges med stigende 

turisme.

 Der tilføres årligt store mængder spildevand til Middelha-

vet mange gange med kun lidt eller ingen rensning. En del af 

spildevandet skyldes turisme. I nogle områder er vandkvalite-

ten og økosystemerne kraftig påvirket af udledninger. Turister 

producerer også store mængder af affald, som deponeres på 

lossepladser.

»Den Grønne Nøgle«, hvilket mere 
end 100 virksomheder har benyttet sig 
af. Ordningen blev i 1999 udvidet til 
også at omfatte campingpladser og fe-
riehuse mv. I de senere år har de stør-
re kæder og hotelsamarbejder lanceret 
egne miljøprogrammer.
 Nu kan også hele destinationer op-
nå miljømærkning efter konceptet i 
Destination 21, som fl ytter Agenda 
21-principperne over i en større skala. 
Foreløbig har to ud af syv pilotdesti-
nationer opnået Destination 21 mærk-
ning. Undersøgelser fra Haderslev-
Vojens området viser en stor interesse 
for bæredygtighed og miljøtiltag inden 
for turisme hos både turister og lokale 
beboere.

Danskernes ferie

Boks1.5.5

Danskernes ferie i udlandet.
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Blåt fl ag

Overalt i Europa kan man opleve strande og marinaer med det 

velkendte blå fl ag. Det Blå Flag sikrer, at strandene er ryddeli-

ge og vandet rent, at der er toiletfaciliteter og information om 

miljøarbejdet mv. På marinaerne skal der endvidere bl.a. være 

faciliteter til opsamling af olieaffald fra bådene, og i det hele 

taget skal der være styr på affaldshåndteringen. For både 

strande og marinaer gælder det, at der skal arbejdes efter mil-

jøledelsesprincipper.

Den grønne nøgle

Et miljømærke, som kan tildeles hoteller, vandrerhjem, cam-

pingpladser, feriehusudlejere osv. Flere end 100 danske virk-

somheder har Den Grønne Nøgle og viser derved, at de lever 

op til en række strenge krav om energiforbrug, vandforbrug, 

affaldshåndtering, brug af kemikalier og indførelse af miljøle-

delse mm.

Destination 21

Afgrænsede turistområder, som ønsker at fokusere på bære-

dygtighed, kan få status af Destination 21. Her skal der tages 

hensyn både til den miljømæssige bæredygtighed og til den 

sociale og økonomiske forankring af turismen i lokalsamfun-

det. I en Destination 21 skal mindst 20% af de turismerelatere-

de virksomheder leve op til specifi kke krav på de tre bæredyg-

tighedsområder. En Destination 21 kan fx være et samarbejds-

projekt mellem nogle kommuner, som markedsfører sig fælles 

over for turisterne.

Miljø 21

Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening 

har udviklet en værktøjskasse, som giver inspiration og hjælp 

til miljøarbejde i hotel-, restaurant og turistvirksomheder. Et 

miljøarbejde som omfatter miljøledelse, miljøindikatorer, el 

og varme, affald, vandforbrug, fødevarer, rengøring, miljø- 

og sundhedsbelastende stoffer mv. Materialet er udarbejdet 

og udgivet i 2000 med tilskud fra Miljøstyrelsen, Ener-

gistyrelsen og Erhvervsfremme Styrelsen og har medvirket til, at 

branchens virksomheder nu er i stand til at arbejde systematisk 

og målrettet med virksomhedens miljøforhold.Boks 1.5.6

Miljøtiltag for dansk turisme.

1.5.9 Affald
Aktiviteterne i samfundet, både privat-
forbrug og produktion af varer og tjene-
steydelser, skaber affald. Der er en sam-
menhæng mellem den økonomiske ak-
tivitet i samfundet og den mængde af-
fald vi producerer. Det er fx godt for mil-
jøet, at vi udskifter vores gamle køle-
skab med et nyere, mere energibespa-
rende. Til gengæld bliver det gamle så 
til affald med skadelige påvirkninger 
af miljøet som følge.
 Affald er udtryk for et spild af res-
sourcerne i samfundet. Det er derfor 
vigtigt at vi skaber så lidt affald som 
muligt, samtidig med at den mængde 
affald, der nu engang ikke kan undgås, 
skal indeholde så få miljøfarlige stoffer 
som muligt og behandles på den mindst 
miljøbelastende måde. Det er målet i 
Regeringens affaldsplan, Affald 21 i pe-
rioden 1998-2004 at stabilisere de sam-
lede affaldsmængder i 2004, og som led 
i en bæredygtig udvikling skal mæng-
derne herefter reduceres.

Miljøtiltag for dansk turisme

Affaldsproduktion og behandling for 
de enkelte sektorer og husholdninger 
er nærmere beskrevet i de foregående 
afsnit om bygge- og anlægssektoren, 
industri, serviceerhverv og hushold-
ninger.

Udvikling i affaldsproduktionen
Samlet blev der i 2000 produceret 13,0 
mio. tons affald (tabel 1.5.8 og fi gur 
1.5.52). De vigtigste affaldsproduceren-
de aktiviteter var husholdninger, byg-
ge og anlæg og fremstillingserhverv 
med hver ca. 3 mio. tons affald. Fra in-
stitutioner, handel og kontor samt rest-
produkter fra kulfyrede kraftværker blev 
der fra hver aktivitet produceret om-
kring 1 mio. tons affald. Fra renseanlæg 
kom der ca. 1,5 mio. tons slam.
 Efter en stigning på 16% i mængden 
af affald fra 1994 til 1996 er mængden 
faldet med omkring 5% til 1999. I 1996 
var mængden af restprodukter fra de 
kulfyrede kraftværker var specielt stor 
pga. en stor eksport af el til Sverige og 
Norge. Fra 1999 til 2000 er affaldsmæng-
den igen steget med 7%.

 Betragtes hele perioden 1994 til 2000 
har der samlet set været tale om en stig-
ning i mængderne på 17% både pga. en 
reel stigning i affaldsmængderne men 
også pga. en øget indberetning til In-
formations System for Affald og Gen-
anvendelse (ISAG).
 For affaldsmængderne fra alle er-
hvervsmæssige kilder har der bortset 
fra mængden af restprodukter fra de 
kulfyrede kraftværker været en stigning 
i perioden 1994– 2000. Mængden af af-
fald fra husholdninger er også steget 
især pga. en øget indsamling af have-
affald og storskrald. Mængden af dag-
renovation er næsten uændret.

Behandlingen af affald i 2000
I 2000 blev 8,5 mio. tons svarende til 
65% af de samlede affaldsmængder 
genanvendt (fi gur 1.5.52) mens mæng-
den af affald som blev forbrændt og 
deponeret udgjorde hhv. 24% og 11% 
af de samlede mængder. Fra 1994 og 
til 2000 er andelen af affald der gen-
anvendes øget fra 56% til 65%, ande-
len der forbrændes er øget fra 20% til 
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24% og andelen som deponeres er gå-
et ned fra 23% til 11%. De høje genan-
vendelsesprocenter fi ndes for restpro-
dukter fra kulkraftværkerne og bygge- 
og anlægsaffald hvor ca. 90% genan-
vendes.
 De overordnede målsætninger for 
affaldshåndteringen i Affald 21 i 2004 
er 64% genanvendelse, 24% forbræn-
ding og max. 12% deponering og er 
opfyldt i 2000 (fi gur 1.5.52). Dette må 
delvis tilskrives stoppet for deponering 
af forbrændingsegnet affald, som tråd-
te i kraft pr. 1. januar 1997. Derudover 
har en nedsat mængde af restproduk-
ter fra de kulfyrede kraftværker og en 
øget genanvendelse heraf medvirket til 
at opfylde målet. Derudover blev 0,4 
mio. tons slam til langtidslager i 1999 
indregnet i mængden til genanvendel-
se, da det er intensionen at det skal gen-
anvendes.

Udvalgte tiltag for at nedsætte 
miljøpåvirkningen
I maj 1999 blev udsendt Affald 21, 
som sætter de overordnede rammer 
for den danske affaldspolitik frem til 
2004. Affald 21 indeholder en bred vif-
te af initiativer, der samlet skal sikre, 
at de fastsatte mål for affaldshåndte-
ring nås inden 2004. Realiseringen af 
Affald 21 er i fuld gang. Dette er bl.a. 
sket med en revision af affaldsbekendt-
gørelsen. For de enkelte sektorer og hus-
holdninger er initiativer til øget genan-
vendelse og udsortering af miljøbela-
stende affaldsfraktioner nærmere be-
skrevet i de foregående afsnit.
 På baggrund af resultaterne fra en 
række workshops med repræsentan-
ter for forbrugerne, servicesektoren, 
industrien og bygge- og anlægssekto-
ren blev der i efteråret 2000 udsendt et 
debatoplæg om fremtidige initiativer 

til forebyggelse af affald. Desuden blev 
der afholdt en konference om affalds-
forebyggelse i november 2000.

Nye regler om affald
Affaldsbekendtgørelsen indeholder nye 
bestemmelser vedrørende den kommu-
nale affaldsplanlægning, ISAG-indbe-
retningerne, genanvendelse af papir 
samt indsamling af PVC og impræg-
neret træ. Med bekendtgørelsen fulgte 
to nye vejledninger den ene omhand-
ler affaldsplanlægning, og den anden 
vejleder kommunerne om indsamling 
af papir fra private husstande.
 Bekendtgørelsen om import og eks-
port af affald er blevet ændret. Nu er 
det blevet gjort klart, at det ikke længe-
re er tilladt at importere eller ekspor-
tere affald til bortskaffelse, medmin-
dre vi i Danmark ikke har egnede be-
handlingsanlæg.

Figur 1.5.52 

Behandling af affald i Danmark

1994-2000 samt målsætning for 2004.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001). 

Bemærk, at fi guren er konstrueret sådan, at 

den samlede affaldsmængde i år 2004 svarer 

til affaldsmængden i 2000.

Dette er ikke udtryk for en prognose om

udviklingen i de samlede affaldsmængder.

Tabel 1.5.8 

Samlet affaldsproduktion i Danmark.

( Miljøstyrelsen, 2001).

1994-2000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1994-1999

Husholdninger 2.575 2.610 2.767 2.776 2.796 2.963 3.084 20

 • Dagrenovation 1.662 1.628 1.655 1.621 1.702 1.665 1.676 01

 • Storskrald 606 610 639 588 572 67 730 21

 • Haveaffald 286 326 401 443 438 464 519 81

 • Andet 21 38 72 125 83 16 158 656

Institutioner/handel og kontor 656 834 851 861 955 955 1.119 71

Fremstilling mv. 2.309 2.563 2.632 2.736 2.783 2.653 2.948 28

Byggeri og anlæg 2.433 2.559 3.088 3.427 2.962 2.968 3.223 32

Rensningsanlæg 1.156 1.195 1.212 1.248 1.251 1.379 1.476 28

Slagger, fl yveaske mv. (kul) 1.962 1.699 2.332 1.775 1.469 1.299 1.176 -40

Andet 14 6 30 34 18 15 5 -61

Total 11.105 11.466 12.912 12.857 12.233 12.233 13.031 17
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Øget genanvendelse af affald
Med affaldsbekendtgørelsen er krave-
ne til kommunernes indsamling af pa- 
pir og pap til genanvendelse øget. De 
kommunale indsamlingsordninger for 
husstandene skal forbedres så fl ere ty-
per papiraffald indsamles, og indsam-
lingen skal ske ved hjælp af henteord-
ninger, hvis kommunernes ordninger 
ikke opfylder kravet om 40% genan-
vendelse af det samlede papir- og pap-
potentiale i 2001 og 55% i 2002. Des-
uden skal der etableres bringeordnin-
ger for andet papir og pap.

Øget kvalitet 
i affaldsbehandlingen
Der er vedtaget regler for behandling 
af elektronikaffald, som skal sikre en 
øget genanvendelse af ressourcer fra 
elektriske og elektroniske produkter. 
Der skal undgås at elektronikskrot hav-
ner i forbrændingsanlæggene og sikre 
en miljømæssig forsvarlig bortskaffel-
se af det der ikke kan genanvendes. Der 
er øget fokus på skrotning af biler her-
under er der indført en skrotningspræ-
mie for bilejere. Der er desuden en cer-
tifi ceringsordning for virksomheder, 
der arbejder med bilaffald således at 
det behandles miljømæssigt rigtigt.
 Der blev i juni 1999 fremlagt en PVC-
strategi, der bl.a. redegør for de pro-
blemer, som er knyttet til anvendelsen 
af PVC. Strategien angiver, retnings-
linier for håndtering af det affaldspro-
blem det hidtidige forbrug af PVC har 
medført samtidig med at den sigter på 
at forebygge problemer ved en fremti-
dig anvendelse. De nye regler i affalds-

bekendtgørelsen indeholder desuden 
et krav om udsortering af PVC og im-
prægneret træ. Ikke genanvendeligt 
PVC og imprægneret træ skal frem-
over deponeres. Det PVC, som kan 
genanvendes, skal udsorteres separat 
og sendes til genanvendelse.
 Reglerne om batterier er blevet stram-
met op og der er bl.a. indføjet et for-
bud mod brug af kviksølv i batterier.

Forbrænding af affald
Fra 1996 til 2000 er affaldsmængden 
til forbrænding steget fra 2,5 mio. tons 
til 3,1 mio. tons. Heraf stammede de 1,8 
mio. tons fra husholdningerne. Kapaci-
teten på landets 31 affaldsforbrændings-
anlæg i 1999 er opgjort til 2,7 mio. tons 
en øgning på 0,25 mio. tons i forhold 
til 1996. I 1999 blev 64% af den sam-
lede mængde affald til forbrænding 
brændt på kraftvarmeanlæg og 36% på 
varmtvandsanlæg. I 1997 var de tilsva-    
rende tal henholdsvis 57% og 43%.
 Forureningen fra forbrændingsan-
læggene skal begrænses mest muligt. 
Derfor er det vigtigt at sikre, at pro-
blematiske stoffer og produkter ikke 
sendes til forbrænding, og Affald 21 
har initiativer over for batterier, elek-
troniske produkter, imprægneret træ 
og PVC. Affaldsforbrænding er fortsat 
den væsentligste kilde til dioxinfor-
urening. Der er allerede gjort en mar-
kant indsats for at nedbringe udslip-
pet af dioxin fra forbrændingsanlæg-
gene. De nyeste anlæg er forsynet 
med dioxinfi ltre, hvilket betyder, at 
der i dag renses for dioxin på 1/5 af 
den samlede forbrændingskapacitet. 

Det nye EF-direktiv om forbrænding 
af affald fra husholdning og industri 
stiller strenge krav til udslip fra anlæg, 
således at udledning af sundhedsska-
delige stoffer minimeres. Miljø- og 
Energiministeren og Amtsrådsforenin-
gen opfordrede i juni 2000 amtsrådene 
der er tilsynsmyndighed for forbræn-
dingsanlæggene til at medvirke til at 
fremskynde etablering af dioxinrens-
ning, således at anlæggene allerede in-
den udgangen af 2004 lever op til EUs 
krav om udledning af dioxin.

Deponering af affald
I 2001 er nye regler om deponering af 
affald blevet vedtaget gennem en æn-
dring af miljøbeskyttelsesloven samt 
udstedelse af en række nye bekendt-
gørelser. Lovændringerne indebærer, 
at alle eksisterende deponeringsanlæg 
skal revurderes. I den forbindelse for-
ventes det, at en række eksisterende 
anlæg, som helt overvejende er god-
kendt før 1997, bliver lukket eller mødt 
med krav om udbedrende foranstalt-
ninger. Herved vil risikoen for især 
grundvandsforurening blive reduce-
ret. Der vil også blive stillet krav om 
opsamling af deponigas, som vil bety-
de en nedsat udledning af drivhusgas-
sen metan til atmosfæren.
 Reglerne om et forbedret kendskab 
til affaldets egenskaber vil gøre det mu-
ligt fremover i langt højere grad end i 
dag at tilrettelægge deponeringen, såle-
des at affaldstyper med forskellige egen-
skaber kan deponeres særskilt.
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1.6 Kemikalier 
 – forbrug 
 og forekomst

1.6.1 Indledning
Der er sat fokus på kemikalieforbru-
get i Danmark. Indsatsen mod reduk-
tion af forbruget er blevet skærpet op 
gennem 1980’erne og 1990’erne, men 
der kommer stadig nye kemikalier og 
kemiske produkter på markedet og 
kemikalierne bruges i stadig fl ere ty-
per af produkter. Der blev derfor i 1999 
udarbejdet en kemikaliestrategi med 
det formål at styrke indsatsen for en 
reduktion af forbruget af de kemika-
lier der har skadelige effekter på sund-
hed og miljø.
 Der fi ndes et stort antal kemiske stof-
fer på markedet og den eksisterende 
viden om disse stoffers effekter på mil-
jø og sundhed er ret begrænset. Ofte ud-
sættes vi for påvirkning fra fl ere stoffer 
samtidig hvilket vanskeliggør vurde-
ringen af kemiske stoffers effekter, da 
forskellige stoffer indbyrdes kan på-
virke hinanden og dermed ændre det 
enkelte stofs effekt. Den eksisterende 
viden om sådanne kombinationseffek-
ter er meget lille. Det er endvidere van-
skeligt at bestemme den samlede miljø-

belastning med kemikalier, da belast-
ningen ikke kun stammer fra punkt-
kilder, dvs. de direkte udledninger fra 
virksomhederne til luften, vandmiljøet 
eller jorden, men også omfatter den dif-
fuse belastning af miljøet. Den diffuse 
belastning er en konsekvens af at de 
kemiske stoffer indgår som indholds-
stoffer eller urenheder i en række va-
rer og produkter, der cirkulerer i sam-
fundet og frigøres ved brug og bort-
skaffelse af produkterne. Miljøbelast-
ningen er således i høj grad knyttet til 
aktiviteter der ligger før og efter produk-
tionsprocesserne, ved forarbejdning af 
råmaterialer, i brugsfasen samt ved bort-
skaffelse af produkterne.

 Udviklingen af kemiske stoffer har 
på mange måder haft gavnlige effek-
ter - bedre og billigere produkter, let-
tere arbejdsprocesser mm. En lang ræk-
ke af de varer der benyttes i et moder-
ne samfund kan således kun produce-
res ved anvendelse af kemiske stoffer. 
Men det store antal eksisterende stof-
fer, tilførslen af nye og det utilstrække-
lige kendskab til deres virkninger på 
miljø og sundhed karakteriseres i dag 
som et af vor tids alvorligste miljø-
problemer.
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1.6.2 Forbrug af kemiske    
 stoffer
Der er sket en markant stigning i for-
bruget af kemiske stoffer i nyere tid. 
Således er den globale produktion af 
organiske kemiske stoffer vokset fra 
7 millioner tons i 1950 til 250 millioner 
tons i 1997. Disse mængder udgøres 
af ca. 100.000 forskellige kemiske stof-
fer, hvoraf ca. 1.500 dækker 95% af ver-
densproduktionen.
 I Danmark fi ndes omkring 20.000 
kemiske stoffer på markedet. De ind-
går i ca. 100.000 forskellige kemiske 
produkter, der videre indgår i produk-
tionen af ca. 200.000 industrielle varer 
(fi gur 1.6.1). Det samlede forbrug af 
kemiske stoffer og produkter til indu-
strielle formål, dvs. eksklusive egen 
produktion og import af færdige for-
brugsvarer, er i størrelsesordenen 8 mio. 
tons om året. Værdien af omsætningen i 
den danske kemiske industri er 38 mia. 
kr., svarende til knap 10% af industri-
ens samlede omsætning. Den kemiske 
produktion i Danmark er meget be-
grænset i forhold til det øvrige Euro-
pa og udgør 1,3% af den samlede euro-

pæiske produktion. Hovedparten af de 
kemiske stoffer og produkter der an-
vendes i Danmark importeres fra ud-
landet.
 I de seneste år er der kun sket en svag 
stigning i antallet af nye anmeldte kemi-
ske stoffer i Danmark, mens stigningen 
i antallet af kemiske produkter har væ-
ret langt større. Siden 1982 har myndig-
hederne i Danmark krævet at alle far-
lige kemikalier og produkter, som an-
vendes erhvervsmæssigt, skal anmel-
des til Arbejdstilsynets og Miljøstyrel-
sens fælles register: Produktregistret. 
Derudover registreres også de kemi-
kalier, som skal anmeldes til eller god-
kendes af Miljøstyrelsen (bekæmpel-
sesmidler, kosmetik mv.). Således har 
antallet af nye anmeldte kemiske stof-
fer de sidste 5 år været på ca. 40 om 
året og siden 1982 er det samlede an-
tal nye kemikalier 514. Antallet af nye 
anmeldte kemiske produkter har de 
seneste år været på mellem 4.000 og 
6.000 om året. Den faktiske tilvækst 
er noget mindre da der ligeledes er 
udgået tidligere anmeldte kemiske 
produkter og den årlige nettotilvækst 

har gennemsnitlig været på ca. 2.000 
produkter de sidste 5 år. Totalt er an-
tallet af kemiske produkter steget med 
ca. 15.000 siden 1993.
 En række kemiske stoffer og produk-
ter giver anledning til uønskede effek-
ter på miljø og sundhed og Miljøstyrel-
sen har udarbejdet en liste over de ke-
miske stoffer der anses for at have sær-
ligt betænkelige effekter. Listen består 
af ca. 1.400 stoffer og betegnes: ”Effekt-
listen”. De kemiske stoffer på Effektli-
sten som anvendes i større mængder 
end 100 tons pr. år er sammen med en 
række stoffer som Miljøstyrelsen an-
ser for specielt problematiske eller som 
Danmark via internationale aftaler er 
forpligtet til at reducere brugen af, sam-
let på ”Listen over uønskede stoffer”. 
Listen over uønskede stoffer består pt. 
af 68 kemiske stoffer og stofgrupper, og 
indeholder bl.a. en række metaller, or-
ganiske opløsningsmidler, industrielle 
drivhusgasser – stoffer der er svært ned-
brydelige og/eller mistænkte for at have 
hormonlignende effekter. Begge lister 
revideres løbende ved fremkomst af 
ny viden. 

Figur 1.6.1 

Oversigt over anvendelse af kemiske stoffer 

og produkter i Danmark. 

Kemiske
stoffer

Forbrug
i Danmark

Kemiske
produkter

Varer med
kemiske stoffer

● 100.000 kemiske stoffer 
på verdensmarkedet

● 20.000 kemiske stoffer 
på det danske marked

● Miløstyrelsen har vurderet ca. 46.000 
kemiske stoffer via computermodeller

● 20.000 stoffer har en eller flere 
skadelige egenskaber

● 4.000 - 6.000 nye 
produkter pr. år

● 2.000 - 4.000 fjernes
fra markedet

● I alt er antallet af 
kemiske produkter 
steget med 15.000 
siden 1993● 68 kemiske stoffer eller stofgrupper 

er opført på Listen over uønskede stoffer

● 28 stoffer er prioriteret for en særlig 
indsats for at begrænse forbruget

Ca. 8 
mio. tons

100.000 i Danmark 200.000 forskellige
varer i Danmark

0,36 - 0,4  
mio. tons

0,111 mio.
tons
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 Listen over uønskede stoffer er ikke 
at betragte som en egentlig forbuds-
liste men snarere som en signalliste til 
virksomheder, produktudviklere, ind-
købere mv. om hvilke stoffer der øn-
skes forbudt eller forbruget reduceret 
på kort eller længere sigt. Der er fore-
taget en prioritering ved i første om-
gang at koncentrere indsatsen overfor 
28 af de 68 stoffer. Forskellen mellem 
Effektlisten og Listen over uønskede 
stoffer ligger således ikke i de kemiske 
stoffers farlighed, men i de anvendte 
mængder (fi gur 1.6.1).

Figur 1.6.2 

Antal kemiske produkter fordelt på anvendelsesområde 

(Kilde: Produktregistret, 1999).

 Rengøringsmidler, toiletartikler og 
maling/lakprodukter er de tre hyp-
pigst forekommende kemiske produkt-
grupper (fi gur 1.6.2). Fordelingen har 
ændret sig i forhold til en tidligere op-
gørelse fra 1995, der viste, at de tre hyp-
pigst forekommende produktgrupper 
var rengøringsmidler, maling/lakpro-
dukter og bindemidler, mens toilet-
artikler var helt nede på en syvende-
plads.
 Topscorerne blandt brancher, der har 
fået registreret kemiske produkter er 
den kemiske industri efterfulgt af byg-

ge- og anlægssektoren samt jern- og 
metalindustrien (fi gur 1.6.3). Også her 
er der sket en forskydning i forhold til 
en tidligere opgørelse hvor topscorer-
ne var jern- og metalindustrien efter-
fulgt af den kemiske industri. Der er 
dog tale om en relativ forskydning idet 
det totale antal produkter i både den 
kemiske industri og jern- og metalindu-
strien har været faldende. Et område 
hvor anmeldelserne af kemiske stoffer 
har været i kraftig vækst er nærings- og 
nydelsesmiddelindustrien.
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(Kilde: Produktregistret, 1999).
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 De opgjorte fordelinger af kemiske 
stoffer på produkttyper og brancher 
giver et billede af hvor de kemiske stof-
fer indgår. Det fremgår imidlertid ik-
ke i hvilket omfang denne fordeling 
også afspejler fordelingen af de uøn-
skede kemikalier. Danmarks Statistik 
vil fra år 2000 årligt opgøre forbruget 
af kemiske stoffer der er registreret på 
listen over uønskede stoffer. Med Dan-
marks Statistiks opgørelse over den 
samlede danske industris køb af kemi-
ske stoffer der er opført på Miljøstyrel-
sens liste over uønskede stoffer, er der 
for første gang foretaget en samlet op-
gørelse over anvendte mængder. Op-
gørelsen dækker alene industriens køb 
af uønskede stoffer og er således ikke 
fuldt dækkende da der eksempelvis 
ikke indgår import af kemiske stoffer 
i færdigvarer. 

 Den største del af industriens indkøb 
af uønskede kemiske stoffer udgøres 
af metaller, hvor kobber udgør langt 
den største mængde (fi gur 1.6.4). Hy-
pochloriter, chloriter, og hypobromiter 
er den gruppe af ikke-metaller, som ud-
gør den største mængde, efterfulgt af 
formaldehyd og fenol. Forbruget af 
uønskede kemiske stoffer er størst i 
jern- og metalindustrien (fi gur 1.6.5). 
I jern- og metalindustrien er det ma-
skin- og elektronikbrancherne der står 
for den største del af indkøbet af uøn-
skede kemiske stoffer, hvilket afspejler 
at disse to brancher anvender store 
mængder kobber. Forbruget i den ke-
miske industri andrager 8% af det 
samlede forbrug.
 

1.6.3 Spredning og 
 forekomst af kemiske  
 stoffer i miljøet
Den store udvikling i produktion og 
anvendelse af kemiske stoffer siden 
1950’erne har haft den effekt at de ke-
miske stoffer er blevet spredt i det om-
givende miljø. Fra produktionen i den 
kemiske industri cirkulerer de kemi-
ske stoffer enten direkte eller gennem 
andre produktionssektorer med vare-
strømmen ud til forbrugeren og hav-
ner i miljøet. Eller de kemiske stoffer 
spredes til miljøet via de direkte indu-
strielle udledninger til luft, vand og 
jord. Når de kemiske stoffer først er 
spredt i miljøet fortsætter cirkulatio-
nen. Samtidig påvirkes det biologiske 

Figur 1.6.4 

Industriens køb af uønskede kemiske stoffer, 1997. 

(Kilde: Danmarks Statistik, 1999 ).

Figur 1.6.5 

Industriens køb af uønskede stoffer fordelt på brancher, 1997. 

(Kilde: Danmarks Statistik, 1999).
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kredsløb og for nogle af stofferne en-
der de i drikkevandet og i visse fød-
varer og kan herigennem påvirke vo-
res sundhed (fi gur 1.6.6).
 Nogle stoffer nedbrydes til uskade-
lige nedbrydningsprodukter, mens an-
dre er svært nedbrydelige og ophobes 
i miljøet. Nogle stoffer og/eller ned-
brydningsprodukter udøver akut gift-
virkning ved en given koncentration 
og når påvirkningen ophører, ophører 
effekten, mens andre stoffers virkning 
er permanente, f.eks.: Kræftfremkal-
dende, mutagene mv. Atter andre stof-
fers effekt forstærkes ved samtidige 
påvirkninger af fl ere stoffer og det er 
således oftest vanskeligt entydigt at 
klarlægge årsags – virkningssammen-
hænge mellem udledning, koncentra-
tionsniveauer og effekter.

 I Danmark er der særlig fokus på de 
svært nedbrydelige kemiske stoffer og 
de stoffer der har permanente virknin-
ger. De svært nedbrydelige stoffer er 
ofte dem der kan opkoncentreres i de 
biologiske systemer og kan forekom-
me i vore fødevarer. Traditionelt har 
opmærksomheden mod uønskede stof-
fer været rettet mod tungmetaller og 
de svært nedbrydelige klororganiske 
forureninger såsom dioxin, PCB (po-
lyklorerede biphenyler) og forbindel-
ser, der tidligere har fundet udbredt 
anvendelse som pesticider, eksempel-
vis DDT. I de senere år er der imidler-
tid kommet en øget erkendelse af, at 
også andre kemiske stoffer cirkulerer 
i miljøet i koncentrationer der har uøn-
skede effekter på miljø og sundhed. Det 
drejer sig blandt andet om phthalater 

Figur 1.6.6

Cirkulationen af 

kemiske stoffer 

i miljøet.

og bromerede fl ammehæmmere, der er 
mistænkte for at have hormonforstyr-
rende effekter.
 Forekomsten af svært nedbrydelige 
stoffer i miljøet ændrer sig kun relativt 
langsomt over tid, og stofferne fi ndes 
i miljøet selv lang tid efter et evt. ind-
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fortsat via de produkter der allerede er 
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komsten af PCB i gråsæler over tid illu-
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serveres i miljøet, årsagerne klarlægges 
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lige og opkoncentreres i fødekæden. 
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PCB har været anvendt i stort omfang 
som isolator i kondensatorer og trans-
formatorer netop på grund af deres sta-
bile egenskaber. Endvidere har PCB 
været anvendt som brandhæmmende 
stof i hydrauliske systemer og som til-
sætning til maling, tryksværte, køle-
væsker og skæreolier samt som blød-
gører i plast. PCB har været anvendt 
inden for industrien siden 1930’erne. 
De første observationer af effekter blev 
registreret i begyndelsen af 1960’erne, 
hvor man kunne iagttage sygdomstegn 
hos gråsæler og i midten af 1960’er-
ne afsløres PCB i miljøet. I midten af 
1970’erne blev de første anvendelses-
begrænsninger vedtaget. I midten af 
1980’erne og midten af 1990’erne blev 
yderligere begrænsninger vedtaget. I 
dag er det kun få eksisterende produk-
ter der må anvendes indtil udløbet af 
deres levetid.

 Det har også vist sig at de svært ned-
brydelige kemiske stoffer kan trans-
porteres over lange afstande. Det be-
tyder at kemikalier fra industrien og 
sprøjtemidler fra landbrug og gartneri 
som anvendes i nogle dele af verden 
kan genfi ndes steder hvor de aldrig har 
været anvendt. Denne globale spred-
ning er en af de nyere problemstillin-
ger der er stødt til effekterne af det sti-
gende kemikalieforbrug. En af de væ-
sentligste måder de kemiske stoffer 
spredes globalt på er via den såkaldte 
“græshoppeeffekt” (fi gur 1.6.8). Den 
betegnelse beskriver at de kemiske stof-
fer så at sige hopper fra sted til sted ved 
en gentagen proces mellem fordamp-
ning, transport og deposition. Trans-
porten følger simple fysisk – kemiske 
love hvor en af de vigtige drivkræfter 
er temperaturforskelle og stofferne be-
væger sig hele tiden fra varmere til 

koldere steder. Således havner de fl e-
ste stoffer på et eller andet tidspunkt 
i de arktiske egne (jf. afsnit 3.8).
 Danmark er ikke alene om bekymrin-
gen for svært nedbrydelige og bioakku-
mulerbare stoffer. Ved en global aftale 
som er underskrevet i Stockholm i maj 
2001 forpligter verdens lande sig til en 
konvention som forbyder produktion 
og forbrug af 10 POP-stoffer i fremtiden 
(Persistent Organic Pollutants: Chlor-
dane, Dieldrine, Endrin, Heptachlor, 
Hexachlorobenzen, Mirex, Toxaphene, 
PCB, DDT). Desuden stræber konventi-
onen mod at forebygge, reducere og om 
muligt eliminere udslip af to POP-bipro-
dukter (Dioxiner og Furaner).
 Status og udvikling for de konkrete 
udslip af kemiske stoffer og deres fore-
komst og eventuelle effekter i miljøet 
er beskrevet i relevante kapitler/afsnit 
i rapporten (tabel 1.6.1).  

Tabel 1.6.1 

Oversigt over beskri-

velse af status og 

udvikling i udslip, 

forekomst og effek-

ter af kemiske stof-

fer i denne rapport.

Figur 1.6.7 

Udviklingen i 

PCB-indhold i grå-

sæler fra de indre 

danske farvande. 

(Kilde: Fromberg, 

2001).
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Afsnit hvor emnet er beskrevet Tungmetaller Miljøfarlige Pesticider

  organiske stoffer

Forbrug og indhold i produkter 3.6.2; 4.4 1.3; 1.5; 3.6 1.2; 1.5.1; 4.5

Spildevand og slam 3.2; 3.6.2; 4.4 3.2; 3.6.2; 4.4 

Udslip til luft og deposition 2.3 ; 3.6.2; 4.4  

Tilførsel til vand 3.6.2 3.6.2 

Tilførsel til jord og koncentration i jord 4.4 1.5.5; 4.4; 5.3 

Koncentration i luft 2.3  2.3

Koncentration i grund- & drikkevand 3.3 3.3 3.3; 4.5; 5.6

Forekomst i vandløb, søer og vandhuller  3.6.2 4.5

Påvirkning af muslinger og fi sk 3.6.2 3.6.2 

Påvirkning af markens dyr og planter   4.5

Påvirkning af menneskets sundhed 5.6 5.6 5.6
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Figur 1.6.8 

“Græshoppe-effekten” – sprednings-

mekanisme for svært nedbrydelige stoffer.

1.6.4 Indsats overfor 
  kemiske stoffer 
  og produkter
Indsatsen overfor kemiske stoffer fore-
tages med udgangspunkt i Miljølov-
givningen samt Loven om kemiske 
stoffer og produkter. Den nuværende 
indsats på kemikalieområdet er base-
ret på en stoforienteret strategi hvor 
indsatsen er koncentreret om vurde-
ring af enkelt stoffer eller grupper af 
beslægtede stoffer. Vurderingen an-
vendes som grundlag for en klassifi -
cering af stofferne i forhold til miljø- 
og sundhedseffekter, til fastsættelse 
af grænseværdier for udledninger til 
miljøet og som grundlag for beslutning 
af begrænsningsinitiativer.
 Den gældende kemikaliestrategi har 
som overordnet mål at begrænse for-
bruget af miljø- og sundhedsskadelige 
kemikalier mest muligt og at sikre at 

fremstilling, brug og bortskaffelse af 
kemiske stoffer ikke forårsager uaccep-
table påvirkninger på miljø og menne-
sker (boks 1.6.1).
 På udvalgte områder omfatter den 
nuværende indsats begrænsninger i 
adgangen til at bruge bestemte stoffer 
ved et helt eller delvist forbud. Indsat-
sen har koncentreret sig om tungme-
taller, bl.a. bly, kviksølv og kadmium, 
produkter til overfl adebehandling, 
phthalater i PVC, ozonlagsnedbryden-
de stoffer, samt visse organiske forbin-
delser som for eksempel PCP (pentak-
chlorphenol).
 I indsatsen for at regulere kemiske 
stoffer er det optimalt hvis der forelig-
ger en klar udredning af årsagsvirk-
nings-sammenhængen mellem tilstede-
værelsen af stofferne i miljøet og disses 
effekter på miljø og menneskers sund-
hed. Der er dog tale om meget kom-

plekse sammenhænge hvorfor det er 
nødvendigt at forholde sig til usikker-
heden i forståelsen af disse sammen-
hænge, således at der kan træffes be-
slutninger om regulering af problema-
tiske stoffer på trods af usikkerheden. 
Et vigtigt redskab til at håndtere den-
ne usikkerhed er forsigtighedsprincip-
pet. Senest er princippet lagt til grund 
for en begrænsning af anvendelsen af 
phathalater i Danmark (boks 1.6.2).
 Reguleringen på kemikalieområdet 
er i vid udstrækning et EU-anliggen-
de, fordi reguleringen har stor betyd-
ning for varernes fri bevægelighed.   
 Det er af stor betydning at der lige-
ledes i EU er sat fokus på kemikalie-
området herunder at EUs hvidbog om 
Strategi for en ny kemikaliepolitik blev 
offentliggjort i februar 2001 og nu er 
under behandling i ministerrådet.
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Kemikaliestrategien – hovedelementerBoks 1.6.1 

Beskrivelse af hovedelementer 

i kemikaliestrategien.

Boks 1.6.2

Beskrivelse af forsigtighedsprincippet.

• Begrænse forbruget af miljø- og sundhedsskadelige stoffer

 Virkemidler: Forbud, afgifter, frivillige aftaler mv. - udgangspunkt er “Listen over

 uønskede stoffer”.

• Større ansvar til producenterne, øget information til forbrugerne

 Initiativer: Påvirke EU-systemet til at ændre kemikaliedirektiverne så producen-

terne pålægges at skaffe oplysninger om effekter af de stoffer industrien intro-

ducerer på markedet samt at intensivere informationsaktiviteter og udarbejde 

faktaark.

• Indsats overfor den globale kemikalieregulering

 Indsats: Fremme udviklingslandenes deltagelse i arbejdet med internationale

 konventioner samt fokusere på kemikalieområdet gennem udviklingsbistanden.

• Forsigtighedsprincippet er et redskab der kan anvendes som grundlag for at gri-

be ind overfor miljøbelastninger der indebærer uacceptable risici for menne-

skers sundhed og/eller miljøet, i tilfælde hvor sammenhængen mellem udled-

ning og effekt ikke er fuldstændig klarlagt. De uacceptable risici kan eksempel-

vis være permanente effekter, f.eks. reproduktionshæmmende effekter. Idéen 

bag forsigtighedsprincippet er at sikre et højt beskyttelsesniveau.

• Forsigtighedsprincippet er indføjet i en række internationale konventioner og 

deklarationer og blev første gang introduceret i 1987 i London Deklarationen 

der handler om beskyttelse af Nordsøen mod forurening med kemiske stoffer. 

Tankegangen i forsigtighedsprincippet blev også indarbejdet i Rio Deklaratio-

nen i 1992 under overskriften The Precautionary Approach. På topmødet i Nice 

i december 2000 vedtog stats- og regeringscheferne en resolution om forsigtig-

hedsprincippet som forpligter EU-institutionerne til at integrere forsigtigheds-

princippet i alle politikområder og internationale aftaler hvor det er relevant.

• I kemikaliestrategien fremhæves det at brugen af forsigtighedsprincippet skal 

udvides. Eksempler på anvendelse af forsigtighedsprincippet i Danmark er Hand-

lingsplan for at reducere og afvikle anvendelse af phthalater i blød plast og 

 regulere phthalater i børneartikler og legetøj.

Forsigtighedsprincippet
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1.7 Samfundsudviklingen 
 i Danmark

1.7.1 Udvikling i befolkning  
 og økonomi
Den danske befolkning øges. Den er 
steget med næsten 200.000 de seneste 
10 år (figur 1.7.1). Befolkningstilvæk-
sten var særligt stor i perioden 1994-
1996, hvor der var en relativt stor net-
toindvandring samtidigt med at der 
blev født relativt mange børn. Nu er 
nettoindvandring og fødselsoverskud 
af samme størrelsesorden: Ca. 8.000-
10.000 pr. år, hvilket giver en samlet 
tilvækst på 15.000-20.000 pr. år. Befolk-
ningens aldersfordeling udvikler sig. 
Efterkrigsgenerationen, som domine-
rede fordelingen som børn i 1960, er nu 
i 50’erne (fi gur 1.7.2). Aldersfordelingen 
i 1960 havde en overvægt af børn, mens 
der i år 2000 er en overvægt af voksne 
mellem 25 og 55 år. Forventningen til 
2040 er en mere jævn fordeling med 
næsten lige så mange ældre (60-75 åri-
ge) som børn. Forventningen til antal-
let af ældre i 2040, viser, at der bliver så 
mange ældre som der ikke har været 
tidligere. Nu er der ca. 35.000 75 årige. 
I 2040 forventes næsten det dobbelte. 
I dag lever kvinder længere end mænd, 

men ifølge prognosen til 2040 vil dette 
i et vist omfang udjævnes så der til den 
tid er en mere ligelig fordeling mellem 
gamle mænd og kvinder (fi gur 1.7.2). 
Ældre har et lavere forbrug end de er-
hvervsaktive voksne, hvorfor denne ud-
vikling kunne betyde et fald i forbruget. 
På den anden side er de ældres formue 

stor og der er en stigende grad af pen-
sionsopsparing. De ældre vil til den tid 
desuden have levet et liv med et større 
forbrug end nutidens ældre. Samlet er 
der således ikke tegn på at forbruget 
vil falde som følge af de demografi ske 
ændringer.

Figur 1.7.1 

Udvikling i den dan-

ske befolkning fra 

1970 til 2000 og prog-

nosen frem til 2040. 

(Danmarks Statistik, 

Statistikbanken, 

2000).
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 Den danske økonomi befandt sig i en 
lavvækstperiode fra midten af 80’erne 
til 1993. På det tidspunkt startede et nyt 
opsving med stigninger i bruttonatio-
nalproduktet (BNP) på op til 6% pr. år. 
Højkonjunkturen har varet ved siden 
1993 med en årlig vækstrate på 2-3%. 
Den seneste økonomiske fremskrivning 
viser en forventning om en stigning i 
realvæksten i BNP frem til år 2010. Væk-
sten er en fortsættelse af den udvikling, 
som har præget dansk økonomi de sid-
ste seks år. Det forventes dog at den 
fremtidige vækst bliver end del svage-
re i de næste 9-10 år end den har været 
fra 1993 til 2000.
 Både produktionen og forbruget er 
steget kraftigt siden 1993 (fi gur 1.7.3). 
Forbruget er steget fem gange mere fra 
1993 til 2000 end man kunne forvente 
alene som følge af, at der er blevet fl e-
re indbyggere. Forbruget har ændret 

sig således, at der anvendes færre mid-
ler til fødevarer og bolig og fl ere mid-
ler til transport (herunder også tele-
kommunikation) og fritid (herunder 
daginstitutioner). Forventningen frem 
til 2010 er en uændret stigning i forbru-
get af ikke-varige goder og boligudgif-
ter, mens forbruget til transport ventes 
at være konstant i tidrummet 2001-
2003 og derefter at stige med omtrent 
samme takt, som man så fra 1993-2000 
(fi gur 1.7.4).
 Produktionen fordelt på sektorer vi-
ser at de private serviceerhverv (han-
del, fi nansiering mv.) er steget mest i 
perioden fra 1993-2000 (fi gur 1.7.5). Der 
har ligeledes været en stigning i den 
offentlige service, men den har været 
mindre end for den private sektor. Pro-
duktionen i industrien er steget om end 
i langsommere takt end serviceerhver-
vene, mens landbrug og energi har haft 

Alderssammensætning 1960 Alderssammensætning 2001 Prognose 2040
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en næsten konstant produktionsværdi 
i 10-årsperioden. Bygge- og anlægssek-
toren havde en stagnationsperiode i star-
ten af 1990’erne, men steg med næsten 
20% fra 1994 til 1998. Transporten er 
steget støt fra midten af 1990’erne. Frem-
skrivningen til 2010 viser en forvent-
ning om en usvækket stigning i den 
private service, en uændret stigning 
i industriens produktion og en svag 
stigning (under 1% pr. år) for offentlig 
service og landbrug. Produktionsvær-
dien fra energiudvinding forventes at 
være konstant fra 2001-2010. Byggeriet 
forventes at være relativt lavt i 2001-
2002 og derefter stige jævnt med om-
kring 1,5% pr. år.
 Tendensen med stigende service og 
faldende andel for de vareproduceren-
de erhverv (industri, landbrug og ener-
gi) vil alt andet lige betyde en lavere 
miljøbelastning i produktionen. Trans-

Figur 1.7.2 

Alderssammensætningen af befolkningen 1960, 2001 og 2040 (i 1000 personer)    .

(Kilde: Danmarks Statistik, 2001).
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Figur 1.7.5

Udviklingen i erhvervenes produktionsværdi fra 1991-2010 

i faste 1995 priser.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2000; Finansministeriet, 2001).
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porten stiger dog stadig, specielt trans-
porten i personbiler. Så i et vist omfang 
kan reduktionen i miljøbelastningen fra 
produktionen udlignes af øget kørsel 
efter serviceydelser. På dette punkt kan 
en stigende anvendelse af Internettek-
nologi have en positiv effekt for miljø-
et. Andelen af husstande med internet-
forbindelse er steget fra ca. 5% i 1996 til 
ca. 55% i 2001.

Figur 1.7.4 

Udvikling i det private forbrug fra 1991-2010 i faste 1995 priser.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2000; Finansministeriet, 2001).

Figur 1.7.3 

Udvikling i produktion og forbrug fra 

1991-2010 i faste 1995-priser indekseret 

i forhold til år 2000 (indeks 1 = år 2000).

(Kilde: Danmarks Statistik, 2000; 

Finansministeriet, 2001).
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Indledning
Vurderinger af samfundsudviklingen og dens 

miljøkonsekvenser er stærkt efterspurgte dels af 

politikere og embedsmænd, som ønsker et 

grundlag for formulering af politik og dels af 

miljøorganisationer og borgere, som gerne vil 

vide mere om hvordan fremtiden kan komme til 

at se ud. Når man har en status for miljøtilstan-

den er det logisk at stille spørgsmålet: Og hvor-

dan kommer det mon til at gå fremover?

1.7.2 Tema - Outlook – fremtidsvurderinger

På nationalt niveau fi ndes der fremskrivninger af den 

økonomiske udvikling. Derudover er der for enkelte 

sektorer selvstændige fremskrivninger, som er mere 

detaljerede og målrettede mod sektoren. For nogle 

områder er der udviklet metoder, som betyder at det 

er muligt at foretage særdeles detaljerede kvantitative 

fremskrivninger. På andre områder er det ikke muligt at 

fremkomme med udsagn om fremtiden udover eksper-

tvurderinger. Det kan være fordi forholdene er ufor-

holdsmæssigt komplekse eller fordi behovet ikke har 

været så stort, at de nødvendige metoder er udviklet. 

Der fi ndes et antal fremskrivningsmodeller for sekto-

rerne landbrug, energi og transport, mens den frem-

tidige situation for industri og service fx kun kan be-

skrives meget overordnet på nationalt niveau.

 Udover at der er stor forskel på, hvor detaljerede 

fremtidsvurderingerne kan være for den enkelte sek-

tor, er det også meget forskelligt i hvor høj grad, det 

er muligt at forudsige sektorens påvirkninger af miljø 

og natur. Det er en forudsætning at sammenhængen 

mellem aktiviteterne i en sektor og dens miljøpåvirk-

ninger er kendt ikke blot som en erkendelse men som 

konkrete og kvantifi cerbare relationer. 

 Som et eksempel ved man at landbruget påvirker 

naturen og man kender belastningen med nærings-

stoffer og pesticider. Der fi ndes imidlertid ikke på nu-

værende tidspunkt ligninger eller direkte relationer 

mellem fx landbrugsudviklingen og ændringen af 

naturens tilstand. 
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 Der er mange forskellige måder at lave fremskriv-

ninger på. Nogle har karakter af prognoser, som ved 

hjælp af nogle mere eller mindre kendte sammenhæn-

ge/modeller fremskriver udviklingen år for år. Et ek-

sempel på det er befolkningsprognoser, som bygger 

på viden om den hidtidige udvikling i befolkningen. 

Man kan sige at prognosen beskriver den mest sand-

synlige udvikling. 

 Andre er fremskrivninger, som fra et givet udgangs-

punkt og under forskellige antagelser om, hvad der 

kommer til at ske, viser hvordan udviklingen kan bli-

ve. Et eksempel på det er energifremskrivningerne, som 

på basis af modeller for udviklingen i de økonomiske 

sektorer, deres energiforbrug og en række antagelser 

om teknologiske ændringer og politisk bestemte æn-

dringer (fx afgifter) beskriver hvordan man på nuværen-

de tidspunkt tror energiforbruget vil udvikle sig over en 

årrække og hvordan miljøkonsekvenserne heraf vil bli-

ve. Sådanne fremskrivninger kan indeholde alternative 

udviklingsforløb, som da ofte kaldes scenarier.

 Endelig er der scenarier og fremtidsbilleder, som ud-

fra en situation – fx nutiden - går direkte til en anden fx 

en situation hvor en given politik er gennemført eller en 

ændring i samfundet er sket. Et eksempel på det kan væ-

re at man har en kendt situation – vi er ca. 5 mio. men-

nesker i Danmark – og ønsker at vide hvad det ville be-

tyde for miljøet, hvis vi var dobbelt så mange menne-

sker. Her interesserer man sig ikke for hvordan vi bliver 

så mange, i modsætning til befolkningsprognosen, men 

for de ændringer i miljø og natur som følger af at der 

bliver fl ere mennesker.

 Enhver fremtidsvurdering har et udgangspunkt og-

så tidsmæssigt og resultaterne bliver i mange tilfælde 

anvendt i sammenligninger af forskellige udviklings-

forløb eller scenarier. Man kan fx sammenligne start-

året med slutåret eller et udviklingsforløb sammenlig-

nes med et eller fl ere andre. Sammenligninger af ud-

viklingsforløb tager udgangspunkt i hvad man kunne 

kalde en basisfremskrivning. I den indbygges de ele-

menter, man kender, herunder politisk vedtagne hand-

lingsplaner og andre tiltag. De alternative udviklings-

forløb kan derefter anvendes til analyse af ideer og 

forslag til ændringer. I andre scenarieanalyser bruges 

på tilsvarende vis et udgangspunkt eller en reference, 

hvorved det bliver muligt at vurdere effekten af præcis 

det tiltag eller den ændring, man vil undersøge, uden 

at den bliver blandet sammen med ændringer i andre 

forhold. I afsnittet nedenfor om landbrug sammenlig-

nes fx en basisfremskrivning og tre alternative udvik-

lingsforløb. I et andet eksempel beskrives effekten af 

en landbrugsreform ved at sammenligne et referen-

cescenarie (situationen uden reform) med et scenarie, 

hvor reformen er gennemført.

 De fremskrivninger og scenarier, som beskrives i 

dette afsnit er aktuelle fremskrivninger og scenarier 

for nogle miljømæssigt vigtige sektorer: Landbrug, 

skovbrug, energi, industri, transport og affald. De skal 

ses som de muligheder der aktuelt er for at udføre 

konsistente fremskrivninger af en økonomisk sektor og 

dens miljø- og naturpåvirkning. Det er eksempler og 

derfor ikke en fuldstændig gennemgang af påvirknin-

gerne af miljø og natur i fremtiden.

Landbrug
Forudsigelser af landbrugets udvikling er ganske kom-

pliceret, fordi landbruget på en gang er stærkt regu-

leret og påvirkes af politiske ændringer på EU plan og 

på verdensplan og er et selvstændigt erhverv, hvor 

landmændenes faktiske adfærd har stor betydning. 

I dette afsnit beskrives to forskellige typer af fremtids-

vurderinger:

1 Et scenarie, som beskriver konsekvenserne af EUs 

landbrugsreform – Agenda 2000 for Danmark

2 En fremskrivning af udviklingen i landbruget til 

2012 med tre alternative udviklingsforløb

De to vurderinger kan ikke umiddelbart sammenlignes. 

Udgangspunktet for den ene er landbrugsforholdene 

et givet år og derudfra beskrives en ”alt andet lige” 

vurdering af Agenda 2000 reformen. Den anden be-

skriver på baggrund af en landbrugsfremskrivning til 

2012 hvorledes de relevante miljøpåvirkninger udvik-

ler sig (her udslip af drivhusgasser) og hvorledes yder-

ligere tiltag til reduktion af forureningen fra landbru-

get kan bidrage til at opfylde målsætningerne for ud-

slip af drivhusgasser. I begge tilfælde tages konsekven-

serne af Vandmiljøplan II i betragtning (jf. afsnit 3.8).
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Agenda 2000 scenariet
Agenda 2000 scenariet omhandler ændringer i land-

brugets rammebetingelser. EUs regeringsledere indgik 

den 25. marts 1999 et forlig om den fælles landbrugs-

politik – den såkaldte Agenda 2000 reform. Reformen 

har til formål at tilpasse EUs landbrugsproduktion. Ud 

fra økonomiske betragtninger må den forventes at 

resultere i ændret adfærd med landbrugsøkonomiske, 

samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser. 

Det analyserede scenarie er en kombination af Agenda 

2000 og Vandmiljøplan II (VMP II) og det forudsættes, 

at begge planer er fuldt gennemført.

 Agenda 2000 reformen indeholder både reduktio-

ner i prisstøtte og kompensationer i form af hektar- 

og dyretilskud (tabel 1.7.1) og støtteordninger relate-

ret til miljø- og landdistriktpolitikken. Sidstnævnte 

ordninger er dog ikke indeholdt i Agenda 2000 sce-

nariet. Scenariet er baseret på landbrugets forhold i 

1995 korrigeret for VMP II. Denne referencesituation 

kan derefter sammenlignes med hvad der alt andet li-

ge vil ske når de dele af Agenda 2000 reformen, som 

analyseres, er fuldt gennemført. Konsekvenserne for 

landbruget er analyseret med Statens Jordbrugs- og 

Fiskeriøkonomiske Instituts økonometriske landbrugs-

model – ESMERALDA.

 De ændrede markedsvilkår vil resultere i ændrin-

ger i både planteavlen og den animalske produktion. 

De væsentligste ændringer i arealanvendelsen er knyt-

tet til faldet i kornprisen, som resulterer i et fald i are-

alet med vinterkorn og en stigning i arealet med vår-

korn (fi gur 1.7.6). En del af prisfaldet kompenseres 

ved en stigende hektarpræmie til korn, hvilket bl.a. 

giver sig udslag i et større areal med korn til helsæd, 

som er indeholdt i ”Græs- og grøntfoder i omdrift”. 

Det bevirker omvendt, at arealet med græs uden for 

omdrift reduceres. De øvrige arealændringer er små. 

Det samlede landbrugsareal er forudsat uændret i 

forhold til referencescenariet.

 Omlægningen af støtten indebærer ingen ændrin-

ger i produktionen af kvæg. Til gengæld viser bereg-

ningerne en stigning i svineproduktionen på 2%, som 

er begrundet i de lavere foderomkostninger som følge 

af kornprisfaldet. Stigningen i svineproduktionen er 

baseret på den forudsætning, at svineprisen vil blive 

reduceret med 3% ved tilpasningen til de lavere foder-

omkostninger. Denne forudsætning er baseret på tid-

ligere erfaringer omkring forholdet mellem foderom-

kostninger og svinepriser, men er behæftet med stor 

usikkerhed.

 Agenda 2000 -scenariets prisfald på korn og kvæg-

produkter, samt det forudsatte afl edte prisfald på svi-

Vegetabilske ordninger Animalske ordninger 

• Fald i interventionsprisen på korn på 15% • Fald i prisen på oksekød på 20%  

• Stigning i hektarpræmier til korn med 351 kr. pr.ha • Fald i mælkeprisen på 15% 

• Fald i hektarpræmie til ærter med 234 kr. pr. ha • Forhøjet ammekopræmie med ca. 800 kr. årligt 

• Fald i hektarpræmie til raps med 1.247 kr. pr. ha • Forhøjet handyrpræmie til stude med 500 kr. 

• Fald i braklægningspræmie med 228 kr. pr. ha  årligt (max to præmier pr. dyr)                

  • Indførelse af mælkekvotepræmie på 15 øre pr.

   kg mælkekvote (1.100 kr. pr. malkeko),   

  • Indførelse af slagtepræmie for kvæg på 600 kr.    

   pr. slagtet dyr 

  • Indførelse af yderligere præmier til kvægsektoren  

   til en samlet værdi af 350 mio. kr. årligt 

Figur 1.7.6 

Den procentuelle ændring i arealanvendelsen

i Agenda 2000 scenariet i forhold til referencescenariet. 

(Kilde: Andersen et al., 2000).

Tabel 1.7.1 

Markedsordningerne 

i Agenda 2000 

reformen. 

(Kilde: Andersen et 

al., 2000).

Vinterkorn

Vårkorn

Bælgsæd

Handelsroer

Kartofler

Foderroer
Græs- 
og grøntfoder
Græs uden for 
omdrift

-25
Procent ændring

-15-20 -5-10 0 5 10 15
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nekød, medfører et fald i produktionsværdien på i alt 

4,6 mia. kr. eller 9% i forhold til referencescenariet. 

Den faldende produktionsværdi skal dog ses i sammen-

hæng med et stigende provenu fra hektar- og dyre-

støtten på hhv. 0,4 mia. kr. og 1,7 mia. kr. Da korn er 

en væsentlig bestanddel af landbrugets foderomkost-

ninger, falder disse. Tilpasning i de vegetabilske drifts-

grene indebærer desuden ændringer i forbruget af 

gødning, kemikalier mv. Den samlede omkostnings-

reduktion vil udgøre 0,7 mia. kr. Samlet set giver Agen-

da 2000 scenariet for Danmark anledning til en esti-

meret reduktion i landbrugets bruttofaktorindkomst 

på 1,8 mia. kr. i forhold til referencescenariet svaren-

de til 6%.

 I Agenda 2000 scenariet er der som nævnt ikke 

taget hensyn til en evt. ændring i udviklingen i land-

bruget fra 1995 og fremefter udover hvad der følger 

af VMPII. At man faktisk forventer et fald i antallet af 

kvæg (jf. nedenfor) er således ikke i konfl ikt med at 

Agenda 2000 scenariet forudsiger en neutral produk-

tion af kvæg. Det er andre forhold end Agenda 2000 

reformen, der er årsag til faldet i antallet af kvæg.

Miljøpåvirkninger af Agenda 2000 
scenariet
Miljøkonsekvenserne vurderes på baggrund af en 

række nøgleparametre: Kvælstofudvaskning til havom-

råderne og de deraf følgende ilteffekter, udledning af 

drivhusgasser og risiko for pesticid udvaskning. Den-

ne liste af miljøproblemer forbundet med landbrugs-

produktion er imidlertid ikke komplet. Fx er fosforpro-

blematikken, natureffekterne og nitratbelastningen af 

grundvandet ikke indeholdt fordi der ikke på nuværen-

de tidspunkt fi ndes metoder eller modeller til at forudsige 

konsekvenserne for disse parametre på et overordnet, 

nationalt niveau (boks 1.7.1).

 Reduktionen i kornprisen fører i sig selv til en re-

duktion i forbruget af kvælstof pr. ha på 9% for korn 

i forhold til referencescenariet. For de øvrige afgrøder, 

hvor prisen er uændret, vil kvælstofi ntensiteten være 

uændret. Effekten på pesticidintensiteten berører kun 

kornarealerne, hvor der til gengæld sker en reduktion 

på knap 20% For de øvrige afgrøder er pesticidforbru-

get pr. ha uændret. Ændringen i pesticidintensiteterne 

kan dække over modsatrettede tendenser. Faldende 

kvælstofforbrug medfører ofte et lavere forbrug af 

stråforkortningsmidler og fungicider. Forbruget af her-

bicider øges derimod som følge af en stigende konkur-

rence fra ukrudtsplanterne når kornet bliver mindre 

kraftigt.

NP-modellen benyttes til at beskrive kvælstofafstrømningen fra landbruget til de marine områder. Des-

uden estimerer NP-modellen emissionen af ammoniak fra landbruget samt landbrugets bidrag til depo-

sitionen af NHx-N. Disse bidrag udgør landbrugets andel til den samlede belastning. For at få den totale 

belastning er det derfor også nødvendigt at supplere med belastningen fra andre kilder. Da de øvrige 

kilder ikke ændres af Agenda 2000 reformen, kan disse bidrag karakteriseres som baggrundsbelastning. 

NP-modellen spiller en særlig rolle i landbrugsmodelkomplekset på grund af dens geografi sk distribuere-

de data for arealanvendelse, husdyrhold og gødningsforbrug.

 Hav-90 iltmodellen benyttes til at belyse miljøeffekterne på de danske farvandsområder. Modellen 

beregner effekten på iltforholdene på grundlag af kvælstoftilførslen til farvandsområderne. Da Hav-90 

iltmodellen fordrer kendskab til den samlede kvælstoftilførsel, medregnes bidrag fra andre kilder her-

under udenlandske bidrag.

 Landbrugets udslip af drivhusgasserne metan og lattergas belyses ved et simpelt drivhusgasmodul. 

Konkret bestemmes udslippet af metan på grundlag af husdyrholdets størrelse og sammensætning, og 

udslippet af lattergas bestemmes på grundlag af kvælstofomsætningen i landbruget samt omfanget af 

humusholdige jorde.

 Pesticidbelastningen betragtes alene udfra risikoen for udvaskning fra rodzonen. Udvaskningen 

belyses på grundlag af arealanvendelsen og pesticidanvendelsen pr. afgrødetype, og er baseret på en 

partiel rangordning af de enkelte aktivstoffer i forhold til hinanden ved anvendelse af en såkaldt Hasse-

diagram-teknik.

Benyttede miljømodeller

Boks 1.7.1

Miljømodeller til 

vurdering af land-

brugets påvirkning 

af miljø og natur.
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 De miljømæssige konsekvenser af Agenda 2000 

scenariet i forhold til referencescenariet er små på alle 

belyste områder. Det skal imidlertid erindres, at de mil-

jøbetingede støtteordninger ikke er indeholdt i Agen-

da 2000 scenariet, idet det udelukkende omhandler 

konsekvenserne af markedsordningerne i Agenda 

2000 reformen. Desuden skal det understreges, at 

der er væsentlig usikkerhed knyttet til faldet i kornpri-

sen og svineprisen, og begge aspekter har betydning 

for miljøeffekterne.

 N-nedfaldet på landområder i forhold til reference-

scenariet viser en stigning på mindre end 1%. Nok 

vokser ammoniakudslippet som følge af stigningen i 

svineproduktionen, men reduktionen i gødningsinten-

siteten for kornafgrøderne bevirker, at udslippet fra 

afgrøderne reduceres næsten i samme omfang. Da 

den resulterende stigning i udslippet er lille, og da det 

kun er en delmængde af udslippet, der afsættes på 

landområderne, er effekten på udslippet meget lille. 

Hertil kommer, at det kun er en delmængde af N-ned-

faldet som stammer fra dansk landbrug (jf. afsnit 2.4). 

Der skal ske en markant ændring i landbrugets bidrag 

til nedfaldet såfremt det totale N-nedfald skal ændres 

mærkbart. Den begrænsede ændring i N-nedfaldet 

betyder samtidig, at der ikke er nogen regional for-

skydning i N-nedfaldet.

 Agenda 2000 scenariets effekt på det danske land-

brugs kvælstof belastning af havområderne i forhold 

til referencescenariet er ligeledes begrænset; belastnin-

gen reduceres med 2 - 3%. Reduktionen er foranledi-

get af den faldende gødningsintensitet på kornafgrø-

derne, som resulterer i en lavere N-udvaskning og der-

med i en mindre N-afstrømning til farvandsområderne. 

Effekten heraf reduceres imidlertid i kraft af en ændret 

afgrødesammensætning og stigende gødningsproduk-

tion fra svineholdet. Den regionaliserede og speciali-

serede landbrugsproduktion indebærer, at reduktio-

nen i N-belastningen ikke er proportional på de re-

spektive havområder. I Skagerrak reduceres landbru-

gets bidrag til N-belastningen kun med 1½% som 

følge af Agenda 2000 scenariet, hvorimod bidraget 

til belastningen af det sydlige Bælthav reduceres med 

godt 4% (fi gur 1.7.7).

 Konsekvenserne for iltkoncentrationen i de dan-

ske farvande er ubetydelige. Det skyldes, at dansk 

landbrug ikke er eneste bidragsyder. Rensningsan-

læg, særskilte industrielle udledninger, dambrug, 

spredt bebyggelse samt N-afstrømning fra nabolande 

bidrager ligeledes. Og på tilsvarende vis er der atmo-

sfæriske bidrag. Da alle disse bidrag er holdt uændret 

i Agenda 2000 scenariet, og da reduktionen i N-belast-

ningen fra landbruget er lille, er effekten på iltkoncentra-

tionen ligeledes lille.

 Ved Agenda 2000 scenariet reduceres udslip af 

lattergas og metan med godt 1% i forhold til referen-

cescenariet. Reduktionen skyldes primært faldende for-

brug af handelsgødning, der igen er foranlediget af den 

reducerede gødningsintensitet i kornafgrøderne. Stig-

ningen i svineholdet indvirker på udslip af både metan 

og lattergas, men ændringerne er for små til at spille 

nogen afgørende rolle.

 Ændringen i pesticidbelastningen af vandmiljøet er 

for lille til at der kan siges noget sikkert om konsekven-

serne af Agenda 2000 scenariet. Den begrænsede 

effekt skyldes, at ændringen i afgrødesammensætnin-

gen vil øge risikoen for udvaskning af pesticider, hvor-

imod reduktionen i pesticidintensiteten for kornafgrø-

derne vil nedsætte risikoen.

 Miljøpåvirkningerne af den del af EUs Agenda 2000 

reform, som er undersøgt i Agenda 2000 scenariet, er 

marginale dels fordi ændringerne i landbrugsproduktio-

nen er forholdsvis små men især fordi effekterne af de 

ændringer, der trods alt forudsiges, er modsat rettede.

Figur 1.7.7 

Den procentuelle ændring

i N-belastning af de danske farvandsområder 

fra dansk landbrug for Agenda 2000 scenariet

i forhold til referencesituationen.

(Kilde: Andersen et al., 2000).
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Fremskrivning af landbruget til 2010
Som grundlag for at bestemme de danske drivhus-

gasudslip fra landbruget er der foretaget en konser-

vativ fremskrivning med år 1999 som udgangspunkt 

for såvel dyrehold som arealanvendelse (afgrødefor-

delingen er dog 1997/1998), idet der dog er taget 

hensyn til konsekvenserne af VMP II og EUs Agenda 

2000.

  Antallet af malkekøer og kvæg forudsættes at 

falde 1,8% om året svarende til ændringerne i perio-

den 1990-1999. Det betyder et fald i bestanden af 

malkekøer på 116.000 til år 2010. Produktionen af slag-

tesvin forventes at stige 1,5% pr. år svarende til en stig-

ning fra 22,8 mio. i år 2000 til godt 26 mio. i 2010. Det 

er antaget at det dyrkede landbrugsareal falder 0,3% 

pr. år, bl.a. på grund af en forventet stigning i brakarea-

let. Hertil kommer at et areal på 17.430 ha udtages til 

skovrejsning. Det er desuden forudsat at 220.000 ha 

er økologisk dyrket i 2010. Det konventionelle land-

brugsareal er dermed faldet med næsten 22% til 2010. 

Fordelingen af afgrødetyperne forudsættes at være 

styret af bl.a. Agenda 2000 reformen. I forhold til af-

grødefordelingen i 1997/1998 betyder det et vist skift 

fra vinterkorn mod vårsæd og et skift mod et mindre 

areal med græs, foderroer og bælgsæd til fordel for 

korn.

 Dette svarer ikke helt til den ændring af planteav-

len som Agenda 2000 scenariet forudsagde (fi gur 1.7.6). 

Det skyldes dels at udgangspunktet for sammenlignin-

gen ikke er helt det samme (1995 hhv. 1997/1998 for 

landbrug) og dels at der i fremskrivningen til 2010 er ind-

regnet den nævnte strukturelle udvikling i landbruget 

fra 1999 til 2010.

Miljøpåvirkning af landbrugs-
udviklingen frem til 2010
Miljøpåvirkningen af landbrugsproduktionen frem til 

2010 beskrives ved udslip af drivhusgasser og ammo-

niak. Landbruget bidrager med ca. 18% af det sam-

lede danske drivhusgas udslip (fi gur 1.7.8). Dyrknin-

gen af landbrugsjorden udgør den største andel efter-

fulgt af husdyrproduktionen, og det mindste bidrag 

kommer fra landbrugets energiforbrug i form at CO2-

udslip fra diesel, olie mv. De forskellige udslip er alle 

omregnet til CO2-ækvivalenter så de kan sammenlig-

nes. Fx bidrager udslip af 1 kg metan ligeså meget til 

drivhuseffekten som 21 kg CO2 - metan siges derfor 

at være en mere potent drivhusgas end CO2. Latter-

gas er en endnu kraftigere drivhusgas end metan og 

bidrager derfor mere til landbrugets udslip af driv-

husgasser end metan. Metan udslippet hænger sam-

men med husdyrproduktionen, mens lattergas frigives 

ved omdannelse af kvælstof på landbrugsjorden og der-

for hænger nøje sammen med kvælstofanvendelsen.

 Fremskrivningerne af udslip af ammoniak og driv-

husgasser er foretaget ved at se på tre diskrete år: 1999, 

2003 og 2010 (fi gur 1.7.9 og fi gur 1.7.10). Udover de 

generelle fremskrivninger af landbrugsforhold er tilta-

gene ifølge VMP II implementeret fra år 2003. 

 Ifølge basisfremskrivningen falder drivhusgasud-

slippet frem til 2003, hvorefter udslippet er næsten 

konstant. Det skyldes at der, efter VMP II er gennem-

ført i 2003, ikke er indregnet yderligere tiltag til re-

duktion af metan og lattergas udslip. Det svage fald 

efter 2003 følger af reduktionen i landbrugsarealet, 

og faldet i kvægbestanden. Basisfremskrivningen for 

udslip af ammoniak viser et fald frem til 2003, igen 

som et resultat af hovedsageligt VMP II, mens stignin-

gen fra 2003 til 2010 skyldes stigningen i antallet af 

svin.

Figur 1.7.8 Kilder til landbrugets drivhusgas 

udslip for 1999 opgjort i CO2-ækvivlenter 

(Olesen et al., 2001a).
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 På grundlag af en vurdering af hvor de største re-

duktionsmuligheder fi ndes på landbrugsområdet og 

ikke mindst en vurdering af, hvor den eksisterende vi-

den danner grundlag for rimeligt sikre analyser er der 

udvalgt tre tiltag (scenarier), for hvilke reduktionen i 

drivhusgas udslippet samt omkostningerne ved at gen-

nemføre tiltagene er gennemregnet. De analyserede 

tiltag er:

1 Reduktion af metan udslip ved ændret fodring af 

malkekøer

2 Reduktion af ammoniakfordampningen

3 Dyrkning af energiafgrøder

Det første tiltag indebærer ændring af kraftfodersam-

mensætningen til malkekøer, idet indholdet af vege-

tabilsk fedt i foderet øges. Dette reducerer malkekø-

ernes metanudskillelse. Det andet tiltag er målrettet 

mod reduktion af ammoniakfordampningen, og ved-

rører dels håndtering og opbevaring af husdyrgød-

ningen og dels ophør med anvendelse af ammoniak 

til ludning af halm. Reduktion af ammoniak-udslip 

har en afl edt effekt på landbrugets lattergasudslip, 

idet ammoniaknedfaldet fører til udslip af lattergas fra 

landbrugsjorden. Det sidste tiltag indebærer, at tradi-

tionelle kornafgrøder erstattes af energiafgrøder (ele-

fantgræs; 50% høstet om foråret og 50% høstet om 

efteråret), som efterfølgende indgår i energiproduk-

tionen som ”CO2-neutral” brændsel. De tre tiltag er 

uændrede fra år til år, mens effekterne må forventes 

at være forskellige pga. forskel i landbrugsforholdene 

fra år til år. Det andet tiltag har naturligt nok afgø-

rende betydning for udslippene af ammoniak og er 

derfor vist sammen med basisfremskrivningen for 

ammoniak (fi gur 1.7.10).

 En ændret fodersammensætning til malkekøer fø-

rer til den største reduktion i udslip af drivhusgas efter-

fulgt af dyrkningen af energiafgrøder, mens ammoni-

aktiltagene kun bidrager marginalt (figur 1.7.9). Im-

plementeres alle tre tiltag samlet fører det til en reduk-

tion på 980 mio. kg CO2-ækvivalenter set i forhold til 

1999 og ca. 890 mio. CO2-ækvivalenter set i forhold 

til basisfremskrivningen i 2010.

 Tiltagene til reduktion af ammoniak udslip betyder 

et fald på ca. 12-13% i 2003 og 2010. Reduktionen 

ved de undersøgte tiltag er af samme størrelsesorden 

som reduktionen som følge af VMP II (jf. afsnit 3.8).

 Reduktionen målt i CO2-ækvivalenter, de velfærds-

økonomiske omkostninger ved tiltagene og omkost-

ningseffi ciensforholdet (kr. pr. kg reduceret CO2-udslip) 

er beregnet og sammenlignet med resultaterne for ud-

valgte tiltag i andre sektorer (tabel 1.7.2). De økonomi-

ske omkostninger er kun præsenteret for de to første 

landbrugstiltag (ændret fodring og ammoniaktiltag). 

Dette skyldes, at det for at udnytte en øget dyrkning af 

energiafgrøder er nødvendigt at forøge kapaciteten til 

anvendelse af biobrændsel på kraftværkerne. Tiltaget 

har sammenhæng med initiativer i energisektoren, og 

kan ikke betragtes som et isoleret landbrugsmæssigt 

tiltag.

 Reduktionspotentialet er meget forskelligt for tilta-

gene, hvorfor det vil være nødvendigt at kombinere fl e-

re af disse for at nå Danmarks mål om en 21% reduk-

tion i drivhusgasudslippet i 2012 svarende til en reduk-

tion på ca. 15 mio. tons CO2-ækvivalenter.

 Omkostningerne pr. enhed reduceret CO2-ækvi-

valent (reduktionsomkostningerne) varierer betydeligt 

mellem tiltagene. Således kan der reelt opnås en bespa-

relse ved indførsel af normer for cirkulationspumper, 

hvilket skyldes, at der i dag ikke anvendes den mest 

omkostningseffektive tilgængelige teknologi, mens 

en øget brændstofafgift medfører de højeste redukti-

onsomkostninger på 3,5 kr. pr. CO2-ækvivalent. Der er 

ikke tale om en fuldstændig velfærdsøkonomisk opgø-

relse, idet der alene er set på de direkte omkostninger. 

Eventuelle afl edte gevinster af tiltagene ikke regnet 

Figur 1.7.10 

Landbrugets udslip af ammoniak fra 1999 til 2010 med og 

uden tiltaget til reduktion af ammoniak udslip.

(Kilde: Beregninger på basis af Olesen et al. 2001).

Figur 1.7.9 

Landbrugets drivhusgasudslip fra malkekøer og ammoniak 

(opgjort i CO2-ækvivalenter) før og efter mulige reduktions-

tiltag. (Kilde: Beregninger på basis af Olesen et al., 2001a).
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med, da de ikke har været mulige at fastlægge for alle 

tiltag. For en række tiltag vil de have en væsentligt be-

tydning. For skovrejsning vil der fx være en væsentlig 

gevinst i form af rekreative goder. Den øgede brænd-

stofafgift er et eksempel, hvor den største del af gevin-

sten rent velfærdsøkonomisk er reduktion i luftforure-

ningen og hvor CO2 reduktionen, som præsenteres her, 

har mindre betydning. Analyserne af de enkelte tiltag er 

imidlertid konsistente og sammenlignelige.

Sammenfatning
Scenarierne for udvikling i landbruget viser at markeds-

ordningerne i EUs Agenda 2000 reform i sig selv har 

en relativ lille betydning for landbrugets miljøpåvirk-

ning. Det skyldes dels at ændringerne for landbruget 

forventes at blive relativt små samlet set og dels at de 

deraf følgende miljøpåvirkninger for de undersøgte 

parametre (kvælstofafstrømning, pesticidbelastning 

og drivhusgasudslip) er modsat rettede så de er i et 

vist omfang ophæver hinanden.

 Fremskrivningen til 2010 indebærer dels at land-

brugsarealet, som drives konventionelt falder med over 

20%. Der forventes en stigning i de ekstensivt dyrkede 

arealer, skovarealet og arealet af vådområder. Disse for-

hold betyder en potentiel fremgang for naturen. Kvæl-

stofforbruget forventes at falde og der forventes lige-

ledes et fald i udvaskning af kvælstof og udslip af driv-

husgasser og ammoniak. Disse fald ses frem til 2003. 

Derefter sker der igen en svag stigning i udslippet af 

ammoniak pga. stigningen i antallet af svin. Der ses 

ikke en stigning i drivhusgasudslippet efter 2003, idet 

de store kilder til landbrugets udslip af drivhusgasser: 

Kvæghold og gødningsanvendelse ikke forventes at 

stige.

Skovbrug
Målsætningen om en fordobling af skovarealet inden 

for en trægeneration stammer fra 1989.

 Skovrejsningen sker både i statslig regi og i privat 

regi med tilskud. Hvis målsætningen skal nås, skal der 

i gennemsnit plantes 4-5.000 ha om året. I perioden 

2000-2006 forventes rejst ca. 3.300 ha nye statssko-

ve og 9.600 ha private skove med tilskud. Indtil vide-

re ser det således ikke ud til at det ønskede tilplant-

ningsareal nås.

 De nye skove er løvtrædominerede. Det skyldes 

dels tilskudsstrukturens forhøjede tilskud til løvtræ, 

dels et krav om at mindre projekter altovervejende 

skal bestå af løvtræ. Inden for gruppen af nåletræer 

forventes er den fremtidige arealvækst med pyntegrønt 

at stagnere pga. faldende realpriser siden 1997 (skær-

pede kvalitetskrav til produkterne og faldende priser). 

Særlig arealer med nordmannsgran til juletræsproduk-

tion forventes hårdt trængt. Statens Stormfaldsordning 

fra 2000, som støtter gentilplantning af stormfaldsare-

aler efter orkanen den 3. december 1999, vil fremme 

arealandelen med træartsblandinger. Formålet med 

træartsblandinger er at etablere robuste, bæredygti-

ge skove med stort naturindhold.

 Der vil være behov for videreudvikling af økono-

miske incitamenter for udlæg af skov til ikke produk-

tive formål for at tilskynde omlægningen af skovdrif-

ten i naturnær retning. Naturskovstrategien tilstræber 

inden 2040 et areal med almindelig skovbrugsmæs-

sig drift med naturskov, urørt skov og gamle driftsfor-

mer på mindst 40.000 ha.

Tabel 1.7.2 

Effekter og omkost-

ninger ved udvalgte 

reduktionstiltag i 

2010 opgjort i CO2-

ækvivalenter (Olesen 

et al. 2001b; Schou 

& Birr-Pedersen, 

2001; Energistyrel-

sen, 2001a).

 Udslips- Velfærdsøkonomisk Omkostnings-

 reduktion omkostning effi ciens-forhold  

 Mio. kg CO2 Mio. kr. Kr./kg CO2

Landbrug

Ændret fodring af malkekøer 433.000 233.000 0,5

Ammoniaktiltag 34.000 60.000 1,9

Øvrige sektorer

Skovrejsning 26.000 10.000 0,4

Udbygning af havvindmøller 2.108 672.000 0,3

Udbygning med biomasse 233.000 140.000 0,6

Normer for små cirkulationspumper 78.000 -31.000 -0,4

Elafgift på privat handel og service 364.000 36.000 0,1

Øget brændstofafgift 313.000 1.083 3,5



 Der er en tendens til stigende forbrug af energi-

træ til fl isfyrede kraftvarmeværker. Det er dog uvist, 

hvorledes dette stigende forbrug vil fordele sig på im-

port og egenproduktion. På sigt forventes forbruget 

på landsplan at ligge på omkring 400.000 tons fl is pr. 

år. Hugsten i 2020 antages at ligge på omkring 3,1 

mio. m3 vedmasse pga. skovrejsningen. Til sammenlig-

ning har hugsten i gennemsnit i de sidste 20 år været 2 

mio. m3. 

 En prognose fra FAO fra 1995 forudsagde en stig-

ning i det danske træforbrug på 50% frem til år 2020. 

Stigningen i forbruget er bl.a. afhængig af nybyggeri, 

anvendelse af biomasse til energiproduktion og ande-

len af papirgenbrug. Nybyggeriet er stærkt konjuktur 

afhængigt og forventes på nuværende tidspunkt at 

stagnere de kommende år. 

 Der er en stigende bevågenhed for de samlede mil-

jømæssige konsekvenser ved forskellige produktions- og 

driftsformer. Derfor er der i øjeblikket centrale initiativer 

på skovcertifi ceringsområdet i Danmark (PEFC og FSC, 

jf. afsnit 1.5.1). I Sverige er halvdelen af skovene allere-

de FSC-certifi ceret, og verden over er mere end 21,5 

mio. ha skov FSC-certifi ceret. Den Internationale Stan-

dardiserings Organisation (ISO) har bl.a. udarbejdet en 

anerkendt standard for gennemførelse af livscyklusvur-

deringer (ISO 14040). Denne metode kan bl.a. benyttes 

til miljøvurdering af juletræer ved valg af produktions-

form. Det er håbet at man på sigt kan etablere samar-

bejde mellem de forskellige certifi ceringsordninger, så 

gennemskueligheden for forbrugeren øges. På verdens-

markedet er tilslutningen til FSC-certifi cering steget 

eksplosivt. I de to første måneder af 2001 er 331 fi r-

maer blevet certifi ceret, hvilket er en stigning på 30%. 

Certifi cering af træ fra danske skove forventes for-

øget markant.

Energi
Energifremskrivning til 2012
Fremskrivningerne af energiforbrug og energi-relaterede 

udslip af CO2 og de seks drivhusgasser frem til 2012 er 

dannet med udgangspunkt i Finansministeriets skøn for 

den fremtidige økonomiske udvikling, det Internationale 

Energiagenturs skøn for udviklingen energipriserne og 

en forventning om en fortsat teknologisk baseret for-

bedring af energieffektiviteten. For transportens energi-

forbrug er der anvendt en fremskrivning fra Trafi kmini-

steriet. Det skal understreges, at en fremskrivning af 

energiforbruget er baseret på en lang række antagelser, 

som hver for sig er usikre, hvorfor resultatet også i høj 

grad er usikkert. Der er tale om en såkaldt basisfrem-

skrivning uden nye initiativer, hvilket ikke må forveksles 

med en egentlig prognose.

 Forventningen til slutforbruget af energi (klimakor-

rigeret) fordelt på sektorer (fi gur 1.7.11) viser et kortsig-

te fald i forbruget 2000-2002 som følge af bl.a. forvent-

ninger om at høje oliepriser i 2000-2001 vil dæmpe for-

bruget. Bortset fra transportsektoren og privat handel 

og service forventes energiforbruget at kunne holdes i 

ro i perioden. Det skyldes både en forventning om hø-

jere energipriser end i 1990’erne og en række tiltag, der 

forventes at dæmpe energiforbruget især i husholdnin-

gerne og i de vareproducerende erhverv. Blandt de væ-

sentligste tiltag er besparelsesindsats på el, gas og var-

me, tilskud til energieffektiviserende investeringer i er-

hvervene og pinsepakkens afgiftsstigninger.

 Der forventes fortsat forbedringer af forsyningssek-

torens effektivitet, og det betyder reduktioner i el- og 

fjernvarmeproduktionens forbrug af brændsler. Det sker 

bl.a. i kraft af fortsat udbygning med kraftvarme og 

vindmøller samt overgang fra kulfyring til fyring med 

Figur 1.7.11 

Fremskrivning af energiforbruget fordelt på sektorer.

(Kilde: Energistyrelsen, 2001b).
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naturgas. Kulforbruget forventes reduceret de næste 

par år til fordel for vedvarende energi - især vindkraft (fi -

gur 1.7.12). Forbruget af de oliebaserede energityper er 

i høj grad betinget af transporten, hvorfor det på trods 

af en reduktionen i antallet af olieopvarmede boliger 

ventes at stige lidt. I fremtiden bliver en del af støtten 

til vedvarende energi omlagt fra direkte tilskud til de 

såkaldte VE-beviser (jf. afsnit 1.3.2). Omlægningerne 

i forsyningsstrukturen omfatter desuden øget brug af 

biomasse i kraftvarmeværker, og overgang fra olie til 

gas og fjernvarme hos forbrugerne. Alle disse omlæg-

ninger medvirker til at reducere CO2-udslippet.

 

Miljøpåvirkningerne 
af energiproduktionen
Det fremtidige udslip af CO2 samt de seks drivhusgas-

ser, der er omfattet af Kyotoprotokollen (CO2, CH4, N2O, 

PFC’ere, HFC’ere og SF6) kan sammenlignes med det 

nationale mål for 2005, og Kyotomålet for 2008-2012 

(fi gur 1.7.13).

 Det fremgår, at der nu synes at være en mulighed 

for, at det nationale mål for 2005 nås med de initia-

tiver, der allerede er besluttet. Det er primært fordi 

udbygningen med vindmøller sker med stor fart, og 

fordi slutenergiforbruget ventes at holde sig i ro i de 

nærmeste år. Men det skal understreges, at der er ta-

le om en fremskrivning behæftet med stor usikker-

hed. I forhold til Kyoto-målsætningen skønnes der 

derimod stadig at være en manko på 1,8 mio. tons 

CO2-ækvivalenter eller 2,4%. Der er således behov 

for yderligere tiltag for at nå denne målsætning. Den-

ne sammenligning af Kyoto-målsætningen og den 

danske drivhusgasudledning i 2008-2012 er baseret 

på korrektion af basisåret 1990 for elimport, og på 

at der efter 2003 fastsættes kvoter for kraftværker-

nes CO2-udledning svarende til det hjemlige elfor-

brug. Den nuværende kvoteordning udløber med ud-

gangen af 2003. Inden udgangen af 2001 skal der ske 

en politisk drøftelse af en videreførelse af kraftværker-

nes CO2-kvoter. Hvis det beregningsteknisk antages at 

kvoteordningen ikke forlænges, forventes en manko 

på 15 mio. tons CO2 eller 19% i 2008-2012.

 Det danske pejlemærke om en reduktion i CO2-

udslippet på 50% i 2030 i forhold til udslippet i 1990 vil 

kræve mere vidtrækkende indgreb, og det vil omfatte 

både besparelser i slutforbruget og yderligere fremme 

af vedvarende energi og renere brændsler. Allerede i 

2012 ser det ud til at transporten vil stå for over en 

tredjedel af det samlede danske CO2-udslip, så det 

kan blive vanskeligt at nå 2030-målet uden ændrin-

ger i transportens omfang eller teknologi.

Figur 1.7.12 

Bruttoenergiforbruget fordelt på brændsler.

(Kilde: Energistyrelsen, 2001b).
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Industri
Udviklingstendenser.
Det traditionelle industrisamfund er på vej til at udvik-

le sig hen mod et service og vidensbaseret samfund. 

Den stigende globalisering i samhandel, investering 

og informationsudveksling er en vigtig faktor, der vil 

medvirke til at påvirke udviklingen de kommende år-

tier, sammen med den teknologiske udvikling og den 

stigende efterspørgsel efter forbrugsgoder. Den for-

ventede økonomiske fremgang og strukturudviklingen 

mod service og videnssamfundet vil bl.a. betyde at stig-

ningen i efterspørgslen især vil ske inden for elektro-

nik, informations teknologi samt i miljøindustrien og 

serviceydelser i tilknytning til salg af produkter.

 Generelt set vil produktionen inden for den tradi-

tionelle fremstillingsindustri skifte mod produktion af 

varer der kræver et større input af viden. Udviklingen 

går endvidere mod sammenlægninger af mindre virk-

somheder og mod at virksomhederne indgår i større 

nationale og internationale netværk for at klare sig i 

den øgede konkurrence. Den teknologiske udvikling er 

en vigtig drivkraft for ændringer af miljøpåvirkningerne 

 fremstillingsindustrien. Tidligere blev den teknologiske 

udvikling ofte vurderet som en årsag til miljøpåvirknin-

gerne, hvorimod den i dag ses som et af hovedmidler-

ne til afkobling af den økonomiske vækst og miljøpå-

virkning.

 Indsatsen overfor industriens miljøproblemer skif-

ter retning, både i fokuseringen af indsatsen og i ka-

rakteren af de anvendte virkemidler. Fra at regulerin-

gen siden 1970’erne hovedsageligt har været rettet 

mod de direkte udledninger fra produktionsprocesser-

ne er der i de senere år sat fokus på miljøbelastningen 

af de varer der produceres, dvs. at der fokuseres på 

produkternes miljøbelastning i hele livsforløbet – fra 

udvinding af råvarer over produktion og anvendelse 

til produkterne ender i affaldsstrømmene. Hermed er 

fokusering på begrænsning af de lokale og regionale 

miljøeffekter ændret til også at omfatte de globale 

miljøeffekter, da miljøeffekten så at sige følger varen 

og det uanset om varen er produceret i Danmark eller 

et andet sted.

 Udviklingen går i retning af at virksomhederne 

fremover vil fremhæve en eller fl ere miljøfordele ved et 

produkt for at opnå konkurrencefordele på markedet. 

Den grafi ske branche er et godt eksempel på hvorledes 

miljø er blevet en konkurrence parameter og branchen 

er på nuværende tidspunkt helt overrepræsenteret hvad 

angår produktion af eksempelvis miljømærkede pro-

dukter. Udviklingen i antallet af miljømærkede produk-

ter er generelt i hastig vækst (jf. afsnit 1.5.7). Eksem-

pelvis markedsførte tekstilindustrien et større udbud af 

miljømærkede tekstiler i foråret 2001.

 Miljøbelastningerne fra selve produktionsproces-

serne er fortløbende blevet reduceret på trods af at 

forbruget af ressourcer og varer har været stigende. 

Denne indsats er yderligere blevet styrket med indfø-

relse af EUs IPPC direktiv (Integrated Pollution Preven-

tion and Control), der trådte i kraft i Danmark i 1999 

(jf. afsnit 1.5.5).

 Trods den hidtidige indsats er der områder, hvor 

forureningen er vokset i takt med væksten i produkti-

on og forbrug. Eksempelvis er affaldsmængderne ste-

get i takt med den økonomiske vækst ligesom brugen 

af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier udgør et sti-

gende problem. Endvidere kan der ligge det paradoks i 

den nuværende udvikling, at der udvikles en produktion 

med anvendelse af reneste mulige teknologi og et for-

brug af renere produkter, samtidig med at selve produk-

tionen og forbruget i omfang og karakter kan vise sig 

at være miljøskadeligt. Denne problemstilling må nød-

vendigvis indgå i vurderingen af miljøbelastningerne og 

afspejles i den samlede indsats.

 De største miljømæssige problemer fremover vil 

formentlig være knyttet til det generelle ressourcefor-

brug i samfundet samt til brugen og bortskaffelsen af 

miljøbelastende produkter.

 Det er målet at omstillingen til den globale videns-

økonomi skal ske under hensynstagen til en bæredyg-

tig udvikling. For industrien vil det sige at den økono-

miske udvikling skal ske uden tilsvarende vækst i miljø-

belastningen, energiforbruget og affaldsproduktionen. 

Med den nye erhvervsstrategi .dk21 er rammerne for 

en sådan udvikling sat (jf. afsnit 1.5.5). 

Industriens ressourceeffektivitet 
– energi
Det er lykkedes at afkoble energiforbruget og væk-

sten i fremstillingsindustrien. Siden 1993 er udviklin-

gen i bruttoværditilvæksten steget mere end energi-

forbruget. De seneste fremskrivninger af den økono-

miske vækst viser en stigning bruttoværditilvæksten 

på 2-3% om året de næste par år og derefter en vækst 

på 1,5% om året til 2010. På trods af det forventes 

et stabilt energiforbrug de næste par år. (fi gur 1.7.14). 

Forventningerne til væksten i fremstillingsindustrien 

er lidt lavere end den generelle økonomiske vækst 

og er på knap 2% de næste par år. Dette afspejler 

den forventede strukturelle udvikling over mod ser-

viceerhvervene.

 Det endelige energiforbrug i fremstillingsindustri-

en steg frem til 1995, og efter et par års stagnation 

er energiforbruget faldet frem til 1999. Faldet i ener-

giforbruget skyldes primært effekter af ”den grønne 

afgiftspakke” (1996-2002) med CO2 – og energiafgif-

ter. Faldet i energiforbruget forventes at fortsætte frem 
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til 2002 hvorefter det forventes at være ret konstant 

2012. Stigningen i energiforbruget var allerede fra 1993 

afkoblet den økonomiske vækst, således at bruttoværdi-

tilvæksten steg mere end energiforbruget.

 Energieffektiviteten er ligeledes steget i perioden 

1993 til 1999 og denne udvikling forventes at fortsæt-

te frem til 2012 (fi gur 1.7.14). Der er tale om en reel 

stigning, dvs. energiforbruget til produktion af en gi-

ven merværdi er faldet i perioden. Denne effekt er 

endog større end tallene direkte viser da der samtidig 

er sket en strukturudvikling mod mere energiintensive 

brancher, hvilket trækker i retning af et øget energi-

forbrug.

 Stigningen i energieffektiviteten har været størst 

i nogle af de energiintensive brancher, dvs. inden for 

råstofudvinding og i metal-branchen samt i den ke-

miske industri. Derimod har energieffektiviteten væ-

ret næsten uændret i de fl este af de mindre energiin-

tensive brancher som fx tekstil-, papir-, og maskin-

brancherne. Stigningen i energieffektiviteten er især 

en effekt af den grønne afgiftspakke. En del af de 

grønne afgifter returneres til industrien som tilskuds-

midler, der primært anvendes til fremme af energief-

fektiv teknologi og udbredelse af energiledelse gen-

nem udviklings-, demonstrations- og informations-

projekter. Siden 1. januar 2000 har der været en til-

skudspulje på 175 mio. kr. om året til energibesparel-

ser i industrien.

 Langt størstedelen af industriens CO2-udslip er re-

lateret til energiforbruget. Herudover bidrager cement- 

og teglstensproduktionen samt udledninger af organi-

ske opløsningsmidler til CO2 budgettet. Der forventes 

kun små ændringer i industriens udslip af CO2 frem til 

2012 (fi gur 1.7.14). De energirelaterede CO2-udslip for-

ventes konstante på baggrund af den forventede udvik-

ling i energiforbruget. De proces relaterede udslip for-

ventes at falde svagt som følge af reduktion i forbru-

get af organiske opløsningsmidler, hvorimod cement-

produktionen nåede den maksimale produktionskapa-

citet allerede i 1995, og udslip herfra forventes derfor 

at være konstant frem til 2012.

Industrikemikalier 
- et sporskifte er på vej
Udviklingen i Danmark på kemikalie området har de 

sidste 10 år været, at der kun er sket en begrænset 

stigning i antallet af nye anmeldelser af kemiske stof-

fer, hvorimod tilvæksten i anmeldelser af kemiske 

produkter har været omkring 50 gange så stor (jf. 

afsnit 1.6). 

 Generelt set går udviklingen mod et stigende for-

brug af kemikalier, og forbruget andrager omkring 12 

millioner tons kemikalier om året i industri, landbrug 

og husholdninger. På trods af at indsatsen på kemika-

lie området er blevet skærpet op gennem 1980’erne 

og 1990’erne er industriens brug af kemikalier ved 

fremstilling og i produkter stadig relativt svagt regule-

ret og industrien har stort set fri adgang til at bruge 

eksisterende stoffer uden forudgående undersøgelser. 

Der er således ingen parallelitet til regulering omkring 

eksempelvis landbrugets brug af pesticider.

 Det overordnede mål i den nye kemikaliestrategi (jf. 

afsnit 1.6) er at begrænse forbruget af miljø- og sund-

hedsskadelige kemikalier mest muligt og at sikre at 

fremstilling, brug og bortskaffelse af kemiske stoffer ikke 

forårsager uacceptable påvirkninger af miljø og menne-

sker. Rammerne for kemikaliestrategien er ved at blive 

fyldt ud og i det arbejde er det bl.a. vurderet at det er 

nødvendigt med et sporskifte i indsatsen. Sporskiftet 

refererer til, at den hidtidige strategi, hvor indsatsen har 

været koncentreret om regulering af enkeltstoffer på 

baggrund af risikovurderinger, er så langsommelig og 

forbundet med så store omkostninger, at den ikke har 

været tilstrækkelig. Det anbefales således, at der foku-

seres mindre på det enkelte stof og recipient og mere 

på virksomheden som en del af et netværk og produk-

terne i et livscyklusperspektiv. Der lægges op til en akti-

vering af både producenter, leverandører og forbrugere, 

øget gennemsigtighed omkring virksomhedernes brug 

af kemikalier, fremme af dematerialisering, samt styrkel-

se af forsigtighedsprincippet (jf. afsnit 1.6). Endvidere 

vurderes det vigtigt med en klar udmelding om frem-

tidens brug af kemikalier således at industrien kan fore-

tage langsigtede investeringer.

Figur 1.7.14 

Historisk udvikling og fremskrivninger i fremstillings-

industrien. 
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 I EU-regi udvikles en ny EU kemikaliestrategi som 

skal sætte rammerne for den fremtidige kemikaliepo-

litik i EU. Et centralt punkt er, at bevisbyrden vendes, 

så industrien er ansvarlig for at bevise, at de kemiske 

stoffer er sikre at anvende før de kan markedsføres. 

Fremover vil nye og eksisterende stoffer blive behand-

let i et system, hvor datakrav til stoffernes markeds-

føring bliver nærmere beskrevet. For de farligste stof-

fer vil der blive et autorisationssystem, hvor stofferne 

kun må markedsføres efter særlig tilladelse til speci-

fi kke formål. I den kommende tid vil der komme nye 

direktiver på området, som vil fastlægge de nærmere 

retningslinier.

Transport
 Transporten med både personer og gods har været 

voksende op gennem næsten hele det 20. århundre-

de, og forventes også at vokse i de kommende årtier. 

Især forventes trafi kken på vejene og i luften at stige. 

 Vejtrafi kken dominerer det samlede billede. Histo-

risk set har den økonomiske vækst medført en voksen-

de bilpark og stigende vejtrafi k. Ifølge Vejdirektoratets 

fremskrivninger vil væksten på personbilområdet fort-

sat følge med den økonomiske vækst fremover, men 

stigningstakten vil dog aftage. Det forventes således at 

den årlige tilvækst i bestanden af personbiler (som de 

seneste 10 år har været omkring 25.000 biler pr. år i 

gennemsnit) over de næste 10 år vil falde til omkring 

7000 pr. år i gennemsnit. Dette skyldes blandt andet 

pinsepakken, der indebærer øgede benzinpriser. Trafi k-

ken med personbiler, der siden 1988 er vokset med om-

kring 3,4% pr. år forventes tilsvarende at afdæmpes. 

I perioden frem mod 2010 forventes således en årlig 

trafi kvækst på kun omkring 1,6% i gennemsnit. Man 

regner altså med, at der sker en vis afkobling mellem 

økonomisk vækst (som forventes at være 2%) og tra-

fi k, hovedsagelig fordi priserne stiger.

 Også trafi kken med lastbiler og især varebiler for-

ventes at stige. De øvrige transportformer (bus, tog og 

skib) ventes derimod på længere sigt ikke at øges væ-

sentligt. Udviklingen vil dog blandt andet afhænge af 

investeringer samt pris- og takstændringer.

 Vejtransporten ventes dermed alt andet lige at bli-

ve stadig mere dominerende. Den indenlandske fl ytra-

fi k, som faldt kraftigt efter åbningen af Storebæltsfor-

bindelsen, ventes dog at stige i endnu hurtigere takt 

end vejtrafi kken. Den internationale fl ytransport ven-

tes også at vokse kraftigt. Inden for EU alene er fl ytra-

fi kken målt i personkilometer forøget med 50% i de 

sidste 10 år.

Transportens miljøpåvirkninger
Transportens påvirkning af natur og mennesker vari-

erer mellem de enkelte miljøområder som klimapå-

virkning, luftforurening, støj, osv. På nogle områder 

vil belastningen øges i forhold til i dag, mens den på 

andre områder vil reduceres, selvom trafi kken stiger. 

Disse forskelle skyldes, at mulighederne for at gribe 

ind mod de enkelte miljøpåvirkninger er meget for-

skellige, og at miljømæssig omstilling i transportsyste-

mer og trafi kadfærd kan tage lang tid. I nogle tilfæl-

de kan teknologiske løsninger give store reduktioner 

i miljøpåvirkningen. Dette gælder fx bilers udslip af 

kvælstofoxider og kulbrinter. I andre tilfælde optræ-

der der praktiske eller økonomiske hindringer for at 

løse problemerne fuldt ud ad teknisk vej. Dette gæl-

der fx inden for områder som CO2-udslip, støj, bymil-

jø, naturindgreb og trafi kdrab –  i det mindste sådan 

som situationen ser ud i dag.

 Den fremtidige udvikling i de transportskabte mil-

jøproblemer vil afhænge af de tiltag som gennemfø-

res med henblik på at regulere eller afdæmpe trafi k-

ken og introducere mere miljøvenlig teknologi. Det 

overordnede mål for udviklingen både herhjemme og 

internationalt er at der skal opnås en bæredygtig ud-

vikling på transportområdet. I den nationale strategi 

for bæredygtig udvikling fra 2001 er der udpeget nog-

le væsentlige miljømæssige indsatsområder på trans-

portområdet:

• Sammenhængen mellem vækst i transportens miljø- 

og sundhedsbelastning og vækst i økonomien skal 

brydes.

• Hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed integreres i 

transportområdet.

• Transportsektoren skal yde et bidrag til reduktion af 

negative påvirkninger, især inden for områderne 

drivhusgasser, sundhedsskadelig luftforurening, 

trafi kstøj, trafi ksikkerhed samt indgreb i levesteder 

for dyr og planter.

 Der er desuden opstillet en række konkrete miljø-

mål for den danske transportudvikling. Disse mål kan 

anses som skridt på vej mod mere bæredygtig trans-

port. OECDs Miljøministre har i Maj 2001 vedtaget en 

miljøstrategi for en bæredygtig udvikling. Denne stra-

tegi indeholder en række retningslinier for udvikling 

mod en mere bæredygtig transport. Disse retningslini-

er vil indgå i det videre arbejde med konkretisering af 

den danske strategi for bæredygtig udvikling.
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 Vigtige spørgsmål for udviklingen fremover er så-

ledes:

• Om transporterfterspørgslen vil fortsætte med at 

øges i takt med den økonomiske vækst, eller der 

kan opnås en afkobling

• Om tekniske løsninger på de væsentligste miljø-

problemer kan udvikles og implementeres i en til-

strækkeligt hurtig takt

• Om befolkningens livsstil, bystrukturens udvikling 

og erhvervslivets organisering vil blive baseret på 

stadig mere transportintensive løsninger, eller om 

alternative modeller vinder indpas

 Fremskrivninger af udviklingen i transportsektorens 

udslip af kvælstofoxider (NOX) og kuldioxid (CO2) fra 

1988 til år 2030 (fi gur 1.7.15 og 1.7.16) er baseret på 

prognoser for transportsektorens energiforbrug udar-

bejdet i forbindelse med handlingsplanen for redukti-

on af transportsektorens CO2-udslip. For NOX er udslip 

for de enkelte transportgrene beregnet ud fra samme 

prognosegrundlag. Den forventede basisudvikling med 

allerede vedtagne tiltag er sammenholdt med gælden-

de danske mål og pejlemærker. I basisfremskrivnin-

gerne er indregnet effekten af alle vedtagne krav og 

indgåede aftaler vedrørende transportmidlernes udslip, 

herunder de såkaldte EURO IV normer for bilers udslip, 

der træder i kraft fra 2006 og fremefter, samt den af-

tale om reduktion af nye personbilers CO2-udslip som 

EU har indgået med bilproducenterne.

 For NOX ses, at udslippet falder ganske kraftigt. Det 

skyldes altovervejende gennemslaget af stadig mere 

skærpede krav til biler, især personbilerne, men også 

last- og varebiler. Omkring 2020 fl ader effekten ud 

når køretøjsparken stort set er udskiftet. Der vil altså 

optræde en afkobling mellem trafi kudviklingen og 

udslip af NOX. Der er konkrete mål for reduktion af 

transportsektorens udslip af NOX med 40% fra 1988 

til år 2000 og 60% til år 2010. Målet for år 2000 nås 

næppe, hvorimod målet for 2010 skulle kunne nås 

(fi gur 1.7.15). For udslip af kulbrinte forventes en lig-

nende udvikling, hvor reduktionen dog vil være endnu 

større, og hvor alle gældende mål ser ud til at kunne 

nås.

 CO2-udslip er direkte knyttet til udviklingen i trafi kar-

bejde og energiforbrug. Udviklingen er derfor ikke så 

gunstig som for NOX. Mellem 1988 og i dag har der 

været en stigning på omkring 20%, og fremover kan 

forventes en yderligere vækst (fi gur 1.7.16). Fremskriv-

ninger af den langsigtede udvikling uden vedtagelse af 

nye tiltag (basis) viser at omkring 2005-10 fl ader basis-

udviklingen ud. Det er især fordi fremskrivningen tager 

højde for den EU aftale som er indgået med bilindu-

strien i Europa, Japan og Korea om at nå et gennem-

snit for nye bilers udslip på 140 gram CO2 pr. km. Iføl-

ge oplysninger fra den Europæiske bilindustri er udvik-

lingen i nye bilers CO2-udslip faldet med næsten 3% i 

2000, hvilket bringer udviklingen på rette vej mod det 

aftale mål.

Figur 1.7.15 

Fremskrivning af transportens NOX-udslip med vedtagne 

tiltag, set i forhold til gældende danske mål. Fremskrivnin-

gen er baseret på prognose for transportsektorens 

energiforbrug.

(Kilde: Energistyrelsen, 2001b; Vejdirektoratet, 2000, sup-

pleret med DMUs aktuelle vurdering af udviklingen i trans-

portmidlernes emissionsfaktorer.) Off-road transport, 

forsvar samt international transport er udeladt.

Figur 1.7.16 

Fremskrivninger af transportens CO2 udslip i forhold til mål 

og pejlemærker. Kurven viser udvikling hhv. i basisforløb med 

allerede vedtagne tiltag, samt i et forløb hvor CO2-handlings-

planen implementeres.

( Trafi kministeriet, 2001). 

Note: Prognosen bygger på samme forudsætninger som fi -

gur 1.7.15. Off-road transport, forsvar samt international 

transport er udeladt. Målene er beskrevet i afsnit 1.4.
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 I april 2001 blev der fremlagt en handlingsplan 

med mål for transportens CO2-udslip og forslag til 

konkrete virkemidler (jf. afsnit 1.4). Basisfremskrivnin-

gen plus implementering af CO2-handlingsplan (fi gur 

1.7.16) forventes at kunne sikre opnåelse af mål om 

hhv. at stabilisere udslippet inden 2005 på 2003-ni-

veauet, samt om at reducere udslippet med 7% i 2010 

i forhold til basisfremskrivningen. Længere frem kan 

imidlertid forventes stigninger i udslippet, hvis der ik-

ke vedtages yderligere tiltag. Det danske pejlemærke 

om en reduktion i CO2-udslippet på 25% i 2030 i 

forhold til udslippet i 1988 vil kræve mere vidtræk-

kende indgreb herunder ændringer i transportens om-

fang og teknologi.

 Transporten har også betydning for miljø og sund-

hed, særligt i byområder. Der er herhjemme opstillet 

konkrete mål for transportens partikeludslip og støj. 

For partikler viser beregninger, at det opstillede mål 

om reduktion med 50% af den samlede mængde par-

tikler i byerne i 2010 formentlig vil kunne opfyldes. 

Det må imidlertid forventes at opmærksomheden 

fremover vil fokusere mere på de fi ne partikler, der er 

de mest sundhedsskadelige (jf. afsnit 2.3).

 WHO har opstillet vejledende grænseværdier for 

luftens indhold af en række sundhedsskadelige stoffer, 

herunder små partikler. EU har opstillet bindende græn-

seværdier som vil være gældende fra 2005 og 2010. 

Modelberegninger viser at luftkvaliteten vil forbedres i 

byerne fremover, især som følge af de reducerede ud-

slip fra biler. Beregningerne viser dog, at enkelte af 

WHOs vejledende grænser vil kunne overskrides langs 

trafi kerede gader i danske byer (tabel 1.7.3). EUs græn-

seværdier vil derimod sandsynligvis kunne overholdes. 

Dog er det usikkert om grænseværdien for partikler i 

2010 vil kunne overholdes.

 For støj er der et mål om at højst 50.000 boliger må 

være generet med trafi kstøj i år 2010. Miljøstyrelsen 

vurderer at opfyldelse af målet vil kæve yderligere initi-

ativer end de allerede planlagte. En støjhandlingsplan 

et under udarbejdelse (jf. afsnit 5.3 og 5.4).

Status NO2 Benzen Ozon

 (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

1995 observeret 52 17,0 29,8

2000 beregnet 44 5,2 32,8

2005 beregnet 33 2,9 36,6

2010 beregnet 23 2,1 39,9

2015 beregnet 20 1,9 41,4

2020 beregnet 18 1,8 42,3

EU grænseværdi 40 5,0 -

WHO guidelines 40 0,17 -

Miljøstyrelsens 15-20 0,13-0,25 -

luftkvalitetskriterier

Tabel 1.7.3. 

Målt og beregnet indhold af kvælstofdioxid (NO2), 

benzen og ozon i luften på Jagtvej i København, 

sammenlignet med forskellige grænseværdier og kriterier.

(Kilde: Jensen et al., 2000).Fo
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Affald
Affaldsproduktionen påvirkes af den økonomiske ak-

tivitet. Vækst skaber øget efterspørgsel efter varer og 

tjenester. Øget produktion og forbrug øger affalds-

mængderne, hvis affaldsmængden ikke begrænses af 

en tilsvarende teknologisk udvikling.

 Affaldsmængder og affaldsbehandling kan frem-

skrives ved en affaldsmodel, koblet til den makroøko-

nomiske model ADAM, baseret på de seneste økono-

miske fremskrivninger og energifremskrivning. I model-

len tages udgangspunkt i at affaldsproduktionen 

følger udviklingen i den økonomiske vækst. Hertil 

lægges kendte eller forventede ændringer i borger-

nes adfærd (fx øget sortering), nye teknologier eller 

politiske tiltag som påvirker affaldsmængderne.

 Miljøeffekterne af affaldsproduktionen er ikke kun 

afhængig af affaldsmængderne men afhænger også af 

typen af affald og den anvendte affaldsbehandlingsme-

tode. Udviklingen i den samlede affaldsproduktion må 

derfor sammenholdes med affaldsbehandlingen for at 

beskrive affaldsproduktionens miljøbelastning. Hoved-

behandlingsformerne er udover genanvendelse: 

• Deponering af affald der kan føre til udslip af driv-

husgassen metan samt risiko for nedsivning af mil-

jøbelastende stoffer til grundvandet og forurening 

af overfl adevand

• Forbrænding som bidrager til luftforurening og 

producerer slagger, der kan genanvendes ved vej-

anlæg mv. og fl yveaske, der skal deponeres. For-

brænding af affald er en af kilderne til produktion 

af energi uden forbrug af olie, kul og gas og er 

dermed CO2-neutral brændsel. 

 I den nye handlingsplan – Affald 21 – er der fastsat 

en række målsætninger for behandling af affald frem 

til år 2004. Mange af initiativerne i Affald 21 handler 

om øget sortering af visse affaldsfraktioner med henblik 

på at fl ytte affaldet fra forbrænding til genanvendelse. 

Men en lige så vigtig målsætning i Affald 21 er stabilise-

ring af den samlede affaldsmængde.

 En basisfremskrivning af affaldsmængderne base-

ret alene på den seneste økonomiske fremskrivning og 

energifremskrivning forudser en stigning i de samlede 

affaldsmængder fra år 2000 til 2020 på 27% svarende 

til en stigning fra 13 mio. tons i 2000 til 16,5 mio. tons 

i 2020. 

 Til sammenligning forventes der i den økonomi-

ske fremskrivning en stigning i produktion og forbrug 

på hhv. 43% og 53%. Modellen forudser altså at af-

faldsmængderne vil stige mindre end væksten i øko-

nomien. De væsentligste årsager til den mindre stig-

ning i affaldsmængderne er kraftværkernes faldende 

kulforbrug og en forventet lav vækst i bygge- og an-

lægssektoren.

 Basisfremskrivningen forudser en kraftigere stig-

ning i mængderne af ”brændbart” affald og ”ikke- 

brændbart” affald end i de genanvendte fraktioner 

som papir og pap, glas og plast. Det betyder at ande-

len af affald til genanvendelse falder fra ca. 64,8% i 

2000 til ca. 62,5% i 2020. Tilsvarende stiger andelen 

der går til forbrænding fra ca. 24% i år 2000 til ca. 

26,4% i år 2020. Andelen der deponeres vil stort set 

være konstant omkring 11%.
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 Med udgangspunkt i basisfremskrivningen er der 

udarbejdet et Affald 21 scenarie. I Affald 21 scenariet 

er initiativerne i Affald 21 om øget udsortering og gen-

anvendelse af papir og pap, glas, plast og organisk af-

fald indarbejdet for årene 2000 til 2004. Der er ikke fo-

retaget yderligere antagelser om øget udsortering for 

perioden 2004 - 2020. Denne periode er derfor alene 

baseret på den økonomiske fremskrivning. I Affald 21 

scenariet er der ikke medtaget initiativer rettet mod ud-

viklingen i den samlede affaldsmængde, da der først 

forventes at foreligge en strategi herfor i 2002.

 Sammenligning af Affald 21 scenariet med basis-

fremskrivningen viser en reduktion i mængden af den 

blandede fraktion ”brændbart” affald og en forøgelse 

i mængderne af de genanvendte fraktioner papir og 

pap, glas og plast (fi gur 1.7.17). Andelen af affald der 

forbrændes i år 2020 reduceres fra 26,4% til 24,6%, 

mens mængden af affald til genanvendelse øges fra 

62,5% til 64,4%.

 Handlingsplanen - Affald 21 modvirker således 

basisfremskrivningens faldende andel af genanvendte 

fraktioner så fordelingen på behandlingsformer stort 

set vil være den samme i år 2000 og år 2020 (fi gur 

1.7.18).

Figur 1.7.18 

Udvikling i fordelingen på behandlingsformer ifølge 

Affald 21 scenariet.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001).

Figur 1.7.17

Sammenligning af basisfremskrivning og Affald 21-scena-

riet. Udvikling i mængden af brændbart affald og udvik-

ling i udvalgte udsorterede fraktioner.

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2001).
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