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Global Affrapportering 2021 –  
Danmarks internationale indsatser

Danmarks drivhusgasudledninger udgør blot 0,1 pct. af de globale udledninger, men regeringen og 
et bredt udsnit af Folketingets partier har med klimaloven givet håndslag på, at Danmark skal være 
et grønt foregangsland, der går forrest i den globale klimaindsats og trækker andre lande i en grøn 
retning. Danmark arbejder aktivt for at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader 
i henhold til Parisaftalen, og den nationale og globale klimaindsats bidrager til at løfte de globale 
ambitioner for grøn omstilling.

Danske myndigheder, organisationer og virksomheder bidrager gennem eksport, klimabistand, grøn-
ne investeringer og internationale samarbejder den grønne omstilling på vej i hele verden, herunder i 
nogle af de lande, der udleder flest drivhusgasser samt i udviklingslandene. Der er i regeringsperioden 
indgået 10 politiske aftaler med nationalt sigte, der også har konkret klimaeffekt i udlandet, og derud-
over arbejder regeringen løbende med at styrke de klimadiplomatiske indsatser, samarbejder mv.

Danmarks bilaterale energisamarbejder omfatter 16 lande, der tilsammen dækker mere end 60 
pct. af verdens globale CO2-udledninger. Bl.a. bidrager de danske kompetencer inden for langsigtet 
energiplanlægning og effektiv integration af vedvarende energi til optimering af energisystemer og 
energieffektivisering. Det dansk-kinesiske energipartnerskab har bidraget til at øge fleksibiliteten i den 
kinesiske energiforsyning, hvilket har givet mere grøn energi svarende til 22 mio. ton CO2 om året. Til 
sammenligning var Danmark samlede udledninger på 46,7 mio. ton CO2e i 2019.

Klimabistand og klimafinansiering til udviklings- og samarbejdslande fremmer grøn omstilling og 
klimatilpasning. Eksempelvis understøtter dansk klimabistand i Etiopien fødevaresikkerhed, bæredyg-
tigt skovbrug og vindenergi.

Klimabistanden er steget fra ca. 1,3 mia. kr. i 2017 til ca. 2,2 mia. kr. i 2019. Klimabistanden forven-
tes at stige til ca. 2,5 mia. kr. i 2021. Klimabistanden går primært til verdens fattigste lande. Dertil 
bidrager Danmark bilateralt til at mobilisere finansiering for 3- 4 mia. kr. årligt til klimaprojekter i 
udviklingslande.

Klimadiplomatiske indsatser. Danmark deltager aktivt i en række bilaterale samarbejder og multila-
teraler indsatser bl.a. i EU, FN og IEA. Eksempelvis tog Danmark initiativ til at mobilisere støtte blandt 
medlemslandene til en opjustering af EU’s klimamål for 2030 til mindst 55 pct. reduktion i forhold til 
1990. I 2021 blev Danmark udpeget til at lede Det Internationale Energiagenturs nye globale højni-
veau energikommission med fokus på social retfærdig grøn omstilling. I 2019 udpegede regeringen 
Danmarks første klimaambassadør og 20 ambassader er udpeget til klimafrontposter.

Danmark har bilaterale miljøsamarbejder i fem udviklingslande som bidrager til at løse både klima- 
og miljøproblemer. Arbejdet med forbedret vandforvaltning reducerer eksempelvis energiforbruget 
og udledningen af drivhusgasser. Dertil bidrager beskyttelse og genopretning af skov ligeledes til 
reduktion og optag af drivhusgasser.



Faktaark

2

Erhvervslivets grønne indsats. Danske virksomheder eksporterer grøn teknologi og viden og 
arbejder for mere bæredygtige globale forsyningskæder. Danmark eksporterede i 2019 grøn miljø-
teknologi for 19,6 mia. kr., og grøn energiteknologi for 78,7 mia. kr. Samtidig leverede energibranchen 
serviceydelser for 21,5 mia. kr. og vandbranchen eksporterede serviceydelser for 3,1 mia. kr. i 2019. 
Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomhed har estimeret, at salget af grønne produkter fra 
danske produktionsvirksomheder i 2018 potentielt kan fortrænge ca. 350 mio. ton CO2e globalt 
over produkternes levetid.Klimapartnerskabernes afrapportering viser, at dansk erhvervsliv bidrager 
til globale drivhusgasreduktioner via fokus på virksomhedernes globale værdikæder, påvirkning af 
leverandører og kunder samt finansiering til udvikling, opskalering og brug af grønne løsninger. 

Finansiering af grønne investeringer internationalt.  Grønne investeringer i risikable markeder, 
projekter mv. understøttes gennem offentlig finansiering, bl.a. via Danmarks Eksportkredit (EKF), 
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) samt de internationale finansielle institutioner, som 
Danmark er medejer af. Derved mindskes projekternes risiko for private investorer, og flere projekter 
kan realiseres. Danmarks Grønne Fremtidsfond blev etableret i 2020 og ud af de 25 mia. fonden 
råder over, er 15 mia. afsat til at styrke danske virksomheders grønne eksport og investering i grønne 
projekter i udviklingslande.Nye EU-initiativer vil i fremtiden styrke de grønne investeringer. Bl.a. vil 
den såkaldte taksonomi for bæredygtige økonomiske aktiviteter sætte klare kriterier for hvornår en 
investering kan klassificeres som klimavenlig.

Danske pensionsselskaber vil investere yderligere 350 mia. kr. i grøn omstilling frem mod 2030, og 
pensionsbranchen har i 2020 opgjort, at sektoren på et år øgede sine grønne investeringer med 50 
mia. kr. 

Eksport af grøn el fortrænger CO2 i udlandet.  Danmark forventes at have en stigende eksport af 
grøn el hvilket øger nettoeleksporten til op imod 2 TWh i 2027. En stigende eksport af el produceret 
på vedvarende energi vil bidrage til at fortrænge fossilbaseret elproduktion i udlandet. Forventningen 
om en stigning i nettoeleksporten frem mod 2027 er et brud med udviklingen de sidste 10 år, hvor 
nettoeleksporten har været faldende.


