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Ressourcer og miljø 

Ressourceeffektivitet er et vigtigt parameter for kon-
kurrenceevnen. Eksempelvis udgør råvarer og forar-
bejdede materialer over halvdelen af produktionsvirk-
somheders samlede omkostninger, mens lønninger til 
sammenligning udgør en femtedel. Erhvervets evne til 
at udnytte ressourcer mere effektivt har derfor både 
en positiv indvirkning på de enkelte virksomheders 
bundlinje og på miljøet.  

Efterspørgslen på ressourcer øges som resultat af et 
stigende globalt befolkningstal og øget global vel-
stand, hvilket påvirker priserne på en lang række 
råstoffer på verdensmarkederne.  

En opadgående prisudvikling på råstoffer på ver-
densmarkederne tilskynder virksomhederne til at 
omstille deres produktionsprocesser og forretnings-
modeller for at nedbringe ressourceomkostningerne. 
Det er derfor væsentligt, at offentlig regulering mulig-
gør en både smidig og omkostningseffektiv omstilling 
for virksomhederne.  

Ressourcepriser 
Priserne på en række vigtige ressourcer er steget på 
de globale markeder i løbet af det seneste årti. Siden 
2004 har der været en mindre stigning på gummipri-
sen, mens priserne er blevet næsten halvanden gan-
ge højere på stål, over fordoblet på fosfat og over to 
en halv gange højere på kobber, se Factbook. 

Set i forhold til lønnen i Danmark er prisen på stål 
steget 10 pct. siden 2004, mens prisen på fosfat er 
steget med knap 65 pct., prisen på gummi er faldet 
med knap 15 pct., og prisen på kobber er fordoblet. 
På grund af de svingende priser kan ressourceeffekti-
viteten dermed have en væsentlig betydning for kon-
kurrenceevnen, se figur 19.1. Især i de tilfælde, hvor 
de anvendte råvarer kun vanskeligt lader sig substitu-
ere med andre inputfaktorer. Siden 2011 har der dog 
været en tendens til, at lønomkostningerne indhenter 
ressourcepriserne.  

Prisudsvingene har været særligt høje for visse 
sjældne metaller, der anvendes i højteknologiske 
produkter inden for fx sol- og vindenergi. Disse store 
udsving skaber større usikkerhed omkring investe-
ringsbeslutninger i de virksomheder, hvor produktio-
nen er afhængig af de pågældende ressourcer.  

 

Figur 19.1 Stål-, kobber-, gummi- og fosfatpriser 
deflateret med løn, 2004-2014 

 
Anm.: Løbende spotpriser på verdensmarkedet opgjort i DKK deflateret 
med dansk lønsum pr. arbejdstime.  
Kilde: Datastream og Danmarks Statistik.  
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_19. 

Ressourceomkostninger  
Omkostninger til ressourcer og materialer udgør på 
tværs af sektorer en stor og stigende andel af produk-
tionsudgifterne.  

I industrien er andelen af materialeomkostninger 
steget fra 44 pct. i 2004 til 54 pct. i 2013, hvilket 
hænger sammen med stigende råvarepriser i forhold 
til lønudviklingen i perioden, se figur 19.2.  

Figur 19.2 Fordeling af omkostninger for udvalg-
te brancher, 2004 og 2013 

 
Anm.: Angivet i løbende priser. Service udgøres af IT og forretningsser-
vice. I materialeomkostninger indgår udgifter til råvarer og halvfabrikata, 
mens andre omkostninger bl.a. rummer udgifter til energi og varer til 
videresalg.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_19. 
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Generelt vil lande med størst ressourceeffektivitet få 
den største konkurrencegevinst, når priserne på råva-
rer stiger, mens konkurrencegevinsten omvendt vil 
mindskes, når råvarepriserne er faldende. En høj 
indenlandsk ressourceeffektivitet i Danmark vil derfor 
særligt under perioder med høje ressourcepriser gøre 
det mere attraktivt for danske virksomheder at fast-
holde og udvikle produktionen i Danmark.  

Værditilvæksten i forhold til vareindkøb varierer fra 
branche til branche, hvor bygge og anlæg ligger væ-
sentligt højere end eksempelvis føde-, drikke- og 
tobaksvareindustrien, se figur 19.3.  

Ressourceproduktiviteten har været faldende i en 
periode for de viste brancher. Den faldende ressour-
ceproduktivitet skyldes, i dette tilfælde, især stigende 
materialeomkostninger i perioden. Gennem en mere 
effektiv udnyttelse af ressourcerne, samt reduceret 
inputforbrug, kan virksomhederne forbedre deres 
konkurrenceevne i form af en stigning i ressourcepro-
duktiviteten. 

Figur 19.3 Værditilvækst i forhold til vareindkøb, 
2005-2012 

 

Anm.: BVT pr. forbrug af varer i produktionen (løbende priser). Føde-, 
drikke- og tobaksvareindustri samt metalindustri udgør delmængder af 
industri. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_19. 

Affaldshåndtering 
Affaldsproduktionen i Danmark er steget i takt med 
velfærdsstigningen i de sidste 20 år. Dog var der et 
fald i 2009 i kølvandet på den økonomiske krise. 
Affaldsproduktionen fluktuerer omkring samme niveau 
som BNP, se Factbook.  

Der findes ikke gode internationalt sammenlignelige 
data for omfanget af den samlede affaldsproduktion, 
men kun for den mængde, der faktisk er blevet be-
handlet. Dog er data for omfanget af husholdningsaf-

fald og lignende handels-, industri- og institutionsaf-
fald tilgængelig. Sammenlignet med andre lande er 
Danmark et af de lande, hvor der produceres mest 
husholdningsaffald og lignende affald pr. indbygger. I 
2013 var denne affaldsproduktion i Danmark på knap 
750 kg kommunalt indsamlet affald pr. indbygger. Til 
sammenligning lå OECD-gennemsnittet for kommu-
nalt indsamlet affald på 470 kg pr. indbygger. En 
international sammenligning vanskeliggøres dog af, at 
de kommunale ordninger varierer meget fra land til 
land i forhold til, hvad der medtages i opgørelsen. 
Danmark er traditionelt set et land, hvor meget hus-
holdningslignende affald fra handel medtages i opgø-
relsen. 

Affald er en ressource, der kan udnyttes på forskellig 
vis. Danmark er ikke blandt de OECD-lande, der 
genanvender mest, men genanvendelsen er for op-
adgående. Til gengæld er Danmark blandt de OECD-
lande, der deponerer mindst affald. Det er hovedsa-
geligt jord, som deponeres i Danmark, hvilket ikke er 
relevant for genanvendelse og energiudnyttelse. 
Ligeledes er Danmark blandt de lande, der er bedst til 
at opnå en høj energiudnyttelsesandel gennem for-
brænding af affald, se figur 19.4. 

Figur 19.4 Håndtering af affald, 2012 

 
Anm.: Figuren viser behandlingsandele for den totale mængde behandlet
affald.  
Kilde: Eurostat og Affaldsstatistik 2013. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_19. 
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Vand som ressource  
Øget befolkningstæthed og udbredt tørke sætter 
vandressourcer i mange lande under pres. Siden 
2008 er den gennemsnitlige vandpris i verden steget 
med knap 40 pct., se Factbook. Adgang til vand kan 
derfor på sigt blive et stadig vigtigere konkurrencepa-
rameter.  

Modsat i mange andre lande er vand ikke en knap 
ressource i Danmark. Med undtagelse af hoved-
stadsområdet er trækket på danske vandressourcer 
relativt moderat.  

Der findes ikke gode internationalt sammenlignelige 
data for, hvor meget virksomheder betaler for vand og 
afledning af spildevand. Dog kan husholdningernes 
udgifter på tværs af lande bruges som indikator for 
omkostningsforskellene for virksomheder. Hushold-
ningerne i Danmark betaler en relativt høj pris pr. m3 

for anvendelse og afledning af vand sammenlignet 
med andre OECD-lande. Det skyldes blandt andet en 
omfattende spildevandsrensning, se figur 19.5.  

Figur 19.5 Enhedspris på vand og afledning af 
spildevand for husholdninger, 2014 

Anm.: Priserne er opgivet for husholdninger, ekskl. skatter og afgifter.  
Kilde: Global Water Intelligence (GWI). 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_19. 

 
Både adgangen til rent vand og vandprisen spiller en 
rolle for mange virksomheder i forhold til, hvor de 
vælger at placere deres produktion af fx fødevarer og 
medicin.  

Forurening af vand og luft 
Det store globale forbrug af naturressourcer øger 
vigtigheden af at mindske forureningen af disse res-
sourcer. Forureningen udgør et stigende problem i 
flere udviklings- og vækstlande, hvor den økonomiske 
vækst hæmmes blandt andet som følge af negativ 
sundhedspåvirkning. Et fortsat højt beskyttelsesni-

veau er derfor relevant af hensyn til fx vandmiljø og 
luftkvalitet.  

Næringsstoffer som kvælstof og fosfor, der tilføjes 
landbrugsjorden, men som ikke optages af planterne, 
betegnes som landbrugets overskud. Stort overskud 
tilfører næringsstoffer til det omgivende miljø. Dette 
kan resultere i iltsvind, og at hav- og vandmiljøet 
dermed bliver belastet.  

I Danmark er landbrugets overskud af kvælstof til 
vandmiljøet næsten halveret siden starten af 
1990’erne, og overskuddet af fosfor er nedbragt til 
blot en fjerdedel. Siden midten af 00’erne har kvæl-
stoffaldet været mere moderat. Udsving i kvælstof-
overskuddet kan skyldes ændringer i høstudbyttet, 
eftersom overskuddet kan falde ved et højt høstudbyt-
te, se figur 19.6. 

Figur 19.6 Landbrugets overskud af kvælstof og 
fosfor, 1994-2014  

 
Anm.: Treårs glidende gennemsnit. 
Kilde: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_19. 

 
Ligeledes er udledningen af kvælstof og fosfor til 
vandmiljøet nedbragt blandt andet med henblik på at 
overholde EU’s vandrammedirektiv, se Factbook.  

Der har derimod været tale om en stigning i anven-
delsen af sprøjtemidler (pesticider) i de senere år. 
Beregnet ud fra salg af sprøjtemidler har behand-
lingshyppigheden været stigende siden 2001. I 2012 
ses en betydelig stigning i salget af sprøjtemidler. 
Årsagen til dette er, at der i 2012 blev vedtaget en 
omlægning af pesticidafgiften, som på grund af stats-
støttegodkendelse først trådte i kraft i 2013, og at der 
inden afgiftens ikrafttræden er hamstret pesticider til 
senere brug. Tilsvarende er sprøjtemidlernes belast-
ning af sundhed og miljø, baseret på de solgte 
mængder, steget betragteligt i 2012, se figur 19.7. 
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Figur 19.7 Behandlingshyppighed, 2003-2013, 
og pesticidbelastningsindikator, 2007-2013 

 
Anm.: Behandlingshyppighed måler antal gange konventionelt dyrket 
landbrugsjord i gennemsnit sprøjtes, mens pesticidbelastningsindikatoren 
måler den gennemsnitlige sundheds- og miljøbelastning.  
Kilde: Miljøstyrelsen. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_19. 

 

I en international sammenligning fra 2009 fremgår 
det, at forbruget af kvælstofgødningen pr. km2 land-
brugsjord er relativt højt i Danmark i forhold til OECD-
gennemsnittet. Forbruget af pesticider er derimod 
lavt, se Factbook.  

En international sammenligning af kvælstof og pesti-
cider vanskeliggøres dog af forskelligt klima og for-
skellige jordtyper. Ligeledes skal Danmarks placering 
i forhold til OECD-gennemsnittet ses i lyset af, at 
andelen af intensivt dyrket landbrugsjordsareal er 
relativt høj i Danmark.  

Der anvendes ingen konventionelle pesticider på 
økologiske landbrugsarealer. Andelen af økologisk 
landbrugsjord i Danmark ligger på niveau med 
OECD-gennemsnittet, se Factbook.  

Der er sket en betydelig reduktion af luftforurening 
siden 1993, og den er dermed faldet betydeligt i for-
hold til BNP. For partikler er der sket et svagt fald 
siden 2000, se figur 19.8.  

Udviklingen skyldes blandt andet, at udledningen fra 
vejtransport er nedbragt væsentligt trods en stigning i 
vejtrafikken, se Factbook.  

Figur 19.8 Udledning pr. BNP af SO2, NOx, 
NMVOC, NH3 og PM2,5, 1993-2013 

 
Anm.: BNP er i faste priser. Flygtige organiske forbindelser (NMVOC), 
kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2), ammoniak (NH3) og partikler 
(PM2,5). Se Factbook for forklaringer på udviklingen. 
Kilde: Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Århus Universitet. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_19. 
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