
Sammen om en grønnere fremtid

Alene kan vi ikke skabe en grønnere fremtid og bremse klimaforandringerne, men sammen kan vi gøre en
verden til forskel.  

Stop for nysalg af benzin- og diesel- 
biler i 2030 og plug-in hybridbiler i 2035.

Fra 2020 skal alle nye busser være
klimavenlige og køre på  fx el, brint,
biogas eller biobrændstoffer. Fra 2030
må bybusser og taxier slet ikke udlede,
og skal fx køre på el eller brint.

Konkrete tiltag og målrettet forskning
skal fremtidssikre landbruget.

Tiltag i boliger, industri og skibsfart
skal også gavne klima og luftkvalitet.

Klimamærkning og oplysning skal
gøre det lettere at være klimabevidst
forbruger.

Forskning i CO  -optag fra
atmosfæren skal bane vejen for det
klimaneutrale Danmark.

Danmark har i årtier været i front på den grønne
dagsorden. Det skal vi også være i fremtiden. Nu
tager vi det næste store skridt med Danmarks første
samlede indsats mod både klimaforandringer og
luftforurening. De to problemer er tæt forbundet.
Derfor skal indsatsen også være det. 
 
Regeringen arbejder for et klimaneutralt samfund
senest i 2050, hvor vi ikke udleder flere
drivhusgasser, end vi optager. Det er et meget
ambitiøst mål. 
 
Vi skal holde op med at bruge fossile brændsler i
transportsektoren. Det betyder, at de biler, busser og
taxier, der præger gadebilledet i dag, alle på sigt skal
udskiftes med alternativer, der ikke udleder
drivhusgasser.  
 
For at nå derhen, arbejder vi i to spor: Vi gør det mere
tiltrækkende at køre i lavemissionskøretøjer allerede i
dag. Og vi opstiller en klar politisk målsætning med
slutdatoer for nysalg af benzin- og dieselkøretøj. Med
det sender vi et entydigt signal til bilindustrien om, at
de skal få sat fart på udviklingen af teknologien.  

Klimapåvirkningen og luftforureningen fra vores
landbrugsproduktion skal endnu længere ned end
den er i dag. De bedste løsninger, vi har i dag, skal
udbredes videst muligt. Og så skal vi forske i ny
teknologi, produkter og måder og drive landbrug på.
Vi har brug for nye løsninger, og en målrettet
forskning vil kunne give os disse. 
 
I både husholdningerne og industrien vil vi fortsætte
den stolte danske tradition med ambitiøse miljø-
standarder, og gradvist nedbringe miljøpåvirkningen.
Også inden for skibsfarten tager vi fat med initiativer,
der vil bidrage til en grønnere fremtid. 
 
Det bliver gjort lettere for den almindelige dansker at
vælge klimaet til i dagligdagen. Med fokus på de
gode idéer og den visionære indsats vil vi gøre
klimaindsatsen til noget, alle kan være med til. 
Målet om at blive klimaneutrale senest i 2050 kræver,
at vi optager CO  fra atmosfæren og lagrer den.
Derfor går vi i gang med en målrettet forsknings-
indsats, der skal gøre det muligt for os at optage CO 
i stor skala.
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