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Resultater siden regeringsskiftet 

Regeringen er langt 
i implementerings-
sporet 

Frem mod 2030 skal der reduceres 
ca. 20 mio. ton CO2e for at indfri 70 
pct. målet. I tråd med Klimarådets an-
befaling går regeringens vej til målet 
ad to spor: Et implementeringsspor, 
hvor der træffes beslutninger om 
reduktioner nu og her, fx udfasning 
af oliefyr, energieffektivisering, ud-
bygning af havvind, elektrificering af 
industrien – og et udviklingsspor, hvor 
der investeres i kendte men umodne 
teknologier, som PtX samt CO2-fangst 
og lagring. Klimarådet vurderer, at der 
er taget markante skridt mod 70 pct. 
allerede i klimalovens første år. Sam-
men med et bredt flertal i Folketinget 
og erhvervslivet har regeringen taget 
beslutninger om at reducere udled-
ningerne med ca. 7,2 mio. ton CO2e i 2030. Det svarer til en tredjedel af vejen mod målet. 
Dertil er der netop taget hul på drøftelserne om omstillingen af landbruget. Regeringen 
vil løbende vende tilbage med reduktionstiltag i alle sektorer, der nu er taget hul på.

Klimarådet vurderede i marts 2020 med udgangspunkt i Basisfremskrivning 2019, at 
implementeringssporet kan levere en reduktion på 60 pct. i 2030, hvilket svarer til 10,9 
mio. ton CO2e i 2030. Der mangler implementeringsklare virkemidler til at komme det 
sidste stykke af vejen til 70 pct. målet. Derfor er der med klimaaftalerne fra 2020 lavet 
markante investeringer i udviklingen af kendte men umodne teknologier som bl.a. CO2-
fangst og Power-to-X. Opgaven er nu at lægge konkrete planer for, hvordan teknologi-
ernes potentialer omsættes til reduktioner. Det grundlæggende analysearbejde er alle-
rede i gang, og i år vil regeringen præsentere konkrete strategier, som kan understøtte 
realiseringen af de store reduktionspotentialer bedst muligt. Med beslutninger om 7,2 
mio. ton CO2e og flere på vej er regeringen langt i implementeringssporet.
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af vejen 

Resterende
reduktioner

Beslutninger 
om reduktioner 

for 7,2 mio 
ton CO2e

2020

2025

2021

2022
2023

2024
2026

20
27

20
28

2029

0

2

4

6

8

10

12

Klimarådets estimat af 
implementeringssporet i 2030

(Basisfremskrivning 2019)
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Vedtaget og fremlagte reduktioner i 
klimahandlingsplan 2020
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Understøttende  
tiltag i den grønne  
omstilling

Ud over de konkrete reduktioner i implementeringssporet og igangsatte udviklingstiltag, 
som skal levere reduktioner på sigt, har regeringen også lanceret og besluttet en lang ræk-
ke understøttende initiativer. Det er initiativer, der ikke leverer en reduktionseffekt på kort 
sigt, men som er afgørende tiltag, der understøtter den grønne omstilling – både nationalt 
og internationalt.  

1. Verdens første energiøer  
Danmark skal etablere verdens første energiøer. Strømmen fra øerne skal på sigt 
omdannes til grønne brændsler (Power-to-X), der kan bruges som brændsel i bl.a. fly, 
lastbiler og industriprocesser.  

2. Stop for olie- og gasudvinding i Nordsøen  
Der er fastsat slutdato i 2050 og endelig aflysning af 8. udbudsrunde.

3. 13 Klimapartnerskaber med erhvervslivet  
Klimapartnerskaber med erhvervslivet, som har leveret ca. 500 anbefalinger til den 
grønne omstilling. 

4. Grøn forskningsstrategi  
Med fire missioner fokuserer strategien forskningsindsatsen på de områder, hvor der 
er størst potentiale for teknologiudvikling og reduktioner. 

5. Samarbejde med IEA om grøn genopretning  
Regeringen har sammen med Det Internationale Energiagentur (IEA) startet et globalt 
samarbejde om grøn genopretning af verdens økonomier.

6. Global klimastrategi  
Regeringen har lanceret den første samlede strategi for Danmarks globale klimaind-
sats, som sætter retning for Danmarks bidrag til at reducere udledningerne uden for 
landets grænser.

7. Strategi for grønne offentlige indkøb 
Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb skal sikre et markant lavere klimaf-
tryk fra offentlig indkøb.

8. Strategi for bæredygtigt byggeri  
Regeringen har lanceret udspil til strategi for bæredygtigt byggeri, som skal sætte 
skub i omstillingen af bygge- og anlægssektoren. 
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I år kommer regeringen med tiltag, der vil levere flere reduktioner frem mod 2030. Der skal 
bl.a. sættes gang i omstillingen af landbruget, præsenteres strategier for CCS og PtX og 
sættes rammer for, hvordan sort bliver dyrere og grøn billigere med en bredere og ensartet 
CO2-regulering. 

1. Halvår 2021:

 Forhandlinger om 2025-mål og landbrug

 Grøn mobilitetsplan 

 Transportpulje 

 Klimavenlig adfærd 

 Klimastatus- og fremskrivning inkl. global afrapportering

 Elektrificeringsstrategi

 EU lovpakke ”Fit for 55”  

 CCS-strategi

 Klimapartnerskabernes sektorkøreplaner

2. Halvår af 2021 

Klimaprogram

Klimapartnerskabernes sektorkøreplaner

PtX-strategi

Udm. af forskningsreserven

Finanslov 2022

Grøn skattereform (Afrapportering fra ekspertgruppen) 

COP26

Redegørelse for klimaeffekter og forespørgselsdebat 2021 

 

 
Klimaprocesser i 2021


