1

KONKRETE TILTAG I REGERINGENS GLOBALE KLIMAINDSATS

Konkrete tiltag i regeringens
globale klimaindsats
Regeringen arbejder for en ambitiøs international klimaindsats i fem spor, som indsatsen det
kommende år struktureres efter:

eller igangsætte. Nedenfor følger et samlet overblik
over indsatserne.
Øge de globale klimaambitioner

•
•
•
•
•

Øge de globale klimaambitioner
Reducere de globale drivhusgasudledninger
ved at vise vejen for grøn omstilling
Drive tilpasnings- og modstandsdygtighedsinitiativer i kampen mod klimaforandringerne
Vende de globale finansieringsstrømme fra
sort til grøn
Samarbejde med erhvervet om grønne
løsninger, der gør en forskel

Temaerne rummer hver især en række konkrete
tiltag, som regeringen i det kommende år vil styrke

Regeringen vil via forhandlinger i FN-regi og en
styrket klimadiplomatisk indsats arbejde for at
præge lande og ikke-statslige aktører til at forpligte
sig til ambitiøse målsætninger, der bidrager til at
begrænse den globale temperaturstigning. Vi vil
arbejde på at sikre en ambitiøs indsats for klimatilpasning og modstandsdygtighed samt bæredygtig
udvikling. Det skal ske via EU og i alliance og samarbejde med lande såvel som ikke-statslige aktører.
Derfor vil Danmark i det kommende år bl.a.:

Øge de globale klimaambitioner
Tekstboks

Indgå grønne strategiske partnerskaber med udvalgte lande
Danmarks partnerskaber med andre lande skal understøtte opnåelse af verdensmålene med
særlig fokus på den grønne omstilling og bæredygtig økonomisk vækst i partnerlandet samtidig
med, at danske virksomheders markedspositioner og konkrete eksportmuligheder understøttes. Regeringen vil arbejde for at indgå grønne strategiske partnerskaber med både Indien og
Sydafrika, samt nye grønne handlingsplaner for eksisterende strategiske partnerskaber med
Kina, Japan, Sydkorea, Indonesien og Mexico.
Øge antallet af klimafrontposter med yderligere fem ambassader
Danmarks forstærkede klimadiplomati udbygges med yderligere klimafrontposter i Brasilien,
Egypten, Etiopien, Italien og Storbritannien for at øge deres klimaambitioner og udbrede danske
grønne løsninger på klimaudfordringen.
Arbejde for mere ambitiøse klima- og miljømål i handelspolitikken i EU og WTO
Regeringen vil arbejde for at fremme grønt fokus i alle faser af EU’s handelsaftaler, samt for
liberalisering af handel med grønne varer og tjenesteydelser, udfasning af subsidier til fossile
brændsler og øget brug af grønne standarder og mærkningsordninger.
Oprustning af strategiske partnerskaber og ambitionskoalitioner
Regeringen styrker internationale partnerskaber med bl.a. bysammenslutningen C40, Global
Green Growth Institute (GGGI), Getting to Zero-koalition og Partnering for Green Growth and
the Global Goals (P4G) med henblik på at øge klimaambitioner og fremme grøn og retfærdig
genopbygning i højindkomst-, udviklings- og vækstlande i bl.a. Afrika og Asien.
•

Regeringen har i 2020 allerede bidraget med 67 mio. kr. til samarbejdet med bysammenslutningen C40
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•
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Dertil forventes i 2020 bidrag på:
•
•
•

30 mio. kr. til Global Green Growth Institute (GGGI)
15 mio. kr. til New Climate Economy
35 mio. kr. til NDC-Partnerskabet

Regeringen foreslår på FFL21 at afsætte yderligere 50 mio. kr. til Global Green Growth Institute
(GGGI).
Styrket grønt offentlighedsdiplomati i lande, hvor Danmark er repræsenteret
Danmark styrker indsatsen for dialog og debat om grøn omstilling og markedsføring af bæredygtige danske grønne løsninger og knowhow. Dette sker i tæt samarbejde med danske myndigheder, civilsamfund og privatsektor.
Arbejde for international regulering af luftfarten
Fra 2021 vil Danmark deltage i den frivillige fase af den internationale ordning for CO2-kompensation og –reduktion (CORSIA).
Fremme grønnere landbaseret transport globalt
Danmark vil sætte fokus på grøn omstilling på tværs af transportformer i International Transport Forums (ITF) ved ministertopmøde i 2021, og på vidensdeling samt sociale og grønne krav i
forbindelse med tildeling af transporttilladelser.
Arbejde for en global kemikaliestrategi, der understøtter klimatiltag
I FN-regi forhandles en global kemikaliestrategi for sikker håndtering af kemikalier og affald
(SAICM beyond 2020), hvor Danmark vil arbejde for koblingen mellem kemikalie- og klimatiltag,
der understøtter klimamålsætningen.
Drive et europæisk og globalt samarbejde om plastik
Danmark har med de øvrige nordiske lande taget lederskab på forberedelserne frem mod en
global aftale om plastik og marint affald ved UNEA 5 i 2021.
Tage lederskab på globale bæredygtige fødevaresystemer
Danmark arbejder for at indtage en ledende rolle på at reducere madspild, som er en væsentlig
kilde til drivhusgasudledninger. Danmark afholder World Food Summit 2021 som en trædesten
til FN’s topmøde Food Systems Summit 2021 (FSS).

Reducere de globale drivhusgasudledninger
ved at vise vejen for grøn omstilling

reducerer deres udledninger, og at udviklingslandene gennemgår en bæredygtig udvikling. Derfor vil
Danmark i det kommende år bl.a.:

Danmark skal arbejde for grøn omstilling i praksis
med fokus på, at de største udledere i verden

Reducere de globale drivhusgasudledninger ved at vise vejen for grøn omstilling
Tekstboks

Markant styrke energisamarbejdet med en række større udledere
Regeringen foreslår at afsætte
•

•

310 mio. kr. gennem Klimapuljen på FL20 og FFL21 til at udbygge energisamarbejdet
med Indonesien, Kina, Mexico, Sydafrika og Vietnam med fokus på bl.a. energiplanlægning, samt bedre rammebetingelser for vedvarende energi og energieffektivitet.
Samtidigt opstartes et energisamarbejde om havvind og kuludfasning med Japan.
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•

Hertil foreslår regeringen at afsætte 50 mio. kr. til et fortsat energisamarbejde med
Etiopien, samt 10 mio. kr. til opstart af et myndighedssamarbejde i Afrika på FFL21 med
henblik på at forbedre adgangen til ren energi.

Styrke miljøsamarbejdets fokus på klimaindsatsen
På miljøområdet er der inden for de eksisterende bilaterale miljømyndighedssamarbejder fokus
på at intensivere synergi med klimaindsatsen. Energieffektivisering i vandforsyningen, reduktion af drivhusgasser fra vandrensning, cirkularitet i ressource og affaldsstrømme og tiltag med
samtidig reduktion af luftforurening og drivhusgasser vil indgå i dette arbejde.
Arbejde for en ressourceeffektiv fødevareproduktion
På fødevareområdet vil Danmark gennem bilaterale myndighedssamarbejder med Kina, Kenya,
Vietnam, Mexico, Colombia, Indonesien og Nigeria bidrage til udviklingen af et globalt bæredygtigt fødevaresystem med fokus på at reducere fødevareproduktionens påvirkning af klima og
miljø. Dette skal blandt andet ske ved at bistå opbygningen af bedre rammebetingelser for en
ressourceeffektiv fødevareproduktion.
Lancere global katalysatorindsats på energi i udviklingslande
Regeringen foreslår, at der afsættes 15 mio. kroner i Klimapuljen på FFL21 til en ny, fleksibel
indsats, der kan supplere de langsigtede samarbejder med korte og klart afgrænsede indsatser i
udviklingslande med behov for specifik, teknisk assistance, som Danmark kan levere.
Fremme grønne og bæredygtige internationale værdikæder
Regeringen lancerer indsatser, der skal drive skiftet mod grønne og bæredygtige værdikæder
med særligt fokus på vækst- og udviklingsøkonomier. Regeringen foreslår på FFL21 at afsætte
20 mio. kr. til fremme af grønne og mere bæredygtige leverandørkæder og dekarbonisering af
sektorer.
Øge støtten til multilateralt samarbejde om energi
Regeringen foreslår, at der afsættes yderligere midler på FFL21 til multilaterale energiinitiativer,
herunder:
•
•
•

50 mio. kr. til det Internationale Energiagenturs (IEA) arbejde med energieffektivitet
og vedvarende energi i vækstøkonomier som Indien, Indonesien og Kina
90 mio. kr. til Verdensbankens energiprogram (ESMAP)
100 mio. kr. til faciliteten for investeringer i vedvarende energi under Afrikabanken
(SEFA)

Dertil indgår Danmark i et strategisk samarbejde med IRENA.
Styrke det internationale samarbejde om kuludfasning frem mod COP26
Danmark vil gennem samarbejder som Powering Past Coal Alliance præge andre lande særligt i
Asien til at udfase kulproduktionen.
Stoppe for støtte til eksport af kulteknologi
Regeringen vil arbejde for at fremme global kuludfasning og stoppe muligheden for offentlig
eksportfinansiering til kulfyrede kraftværker, termisk kuludvinding og termisk kullogistik.
Regeringen vil desuden i internationale forhandlinger øge det klimadiplomatiske pres for global
kuludfasning.
Lancere handlingsplan mod afskovning
Danmark vil bekæmpe den globale afskovning og lancerer i efteråret 2020 en handlingsplan med
eksisterende og nye tiltag mod afskovning.
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Drive tilpasnings- og modstandsdygtigheds
initiativer i kampen mod klimaforandringerne
Regeringen ønsker at bruge sin position som grønt
foregangsland til internationalt at inspirere og
drive tilpasnings- og modstandsdygtighedsinitiativer i klimakampen via både udviklingssamarbejdet og eksportfremmeindsatsen. Regeringen
ønsker et langt mere klimaambitiøst dansk
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udviklingssamarbejde med skærpet fokus på tilpasning og bæredygtig udvikling i de fattigste og mest
skrøbelige udviklingslande, hvor flere skal have
adgang til ren energi og rent vand, og hvor der skal
skabes flere grønne jobs og lærepladser. Regeringen
vil arbejde for, at de danske løsninger for forebyggelse og klimatilpasning bredes ud i verden gennem
eksportfremmeindsatsen. Derfor vil Danmark i det
kommende år bl.a.:

Drive tilpasnings- og modstandsdygtighedsinitiativer i kampen
mod klimaforandringerne
Tekstboks
Afsætte samlet ca. 2,9 mia. kr. på FFL21 til klima- og miljøindsatser i udviklingslandene i 2021
Samlet set foreslår regeringen på FFL21 at tilføre yderligere 450 mio. kr. i 2021 til klima og den
grønne dagsorden, herunder fastholde Klimapuljens rekordhøje niveau i 2021. Den øgede støtte
skal blandt andet gå til klimatilpasning, grøn omstilling og adgang til ren energi og rent vand i de
mindst udviklede lande, samt indsatser rettet mod at nedbringe udledninger i vækstøkonomier.
Ny udviklingspolitisk strategi
Regeringen vil tage initiativ til en ny udviklingspolitisk strategi i samarbejde med Folketingets
partier, hvor øget bistand til at understøtte klima- og miljøformål står centralt. Strategien skal
følge efter den nuværende strategi og forliget herom, der udløber med udgangen af 2021.
Regeringen ønsker at bidrage til udviklingslandenes bæredygtige udvikling og socialt retfærdige grønne genopretning efter COVID-19-krisen. Konkret vil regeringen give prioritet til grøn
omstilling og fremme af modstandsdygtighed især i Afrika. Regeringen vil bl.a. bidrage til adgang
til ren energi og rent vand med fokus på at skabe grønne faglærte jobs og lærepladser.
Styrke indsatsen for at sikre adgang til rent vand og ren energi, grønne jobs og lærepladser
samt fremme biodiversitet
Som led i regeringens forslag på FFL21 foreslås det bl.a. at afsætte:
•
•
•
•

149,5 mio. kr. til den Afrikanske Vandfacilitet under den Afrikanske Udviklingsbank
130 mio. kr. til UNICEFs vandprogram i Etiopien
80 mio. kr. til fremme af decentral solenergi i Afrika (NEFCO)
40 mio. kr. til den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN)

Udforske mulighederne for at fastsætte det nye globale klimafinansieringsmål gældende efter
2025, så det bedre understøtter de fattigste landes klimaindsats
Et nyt mål om øget mobilisering af offentlig og privat klimafinansiering til udviklingslandenes
klimaindsats er afgørende for, at alle parter kan levere på Parisaftalen. Fremdrift på dette
område kan skabe grobund for et bedre forhandlingsklima og understøtte en ambitiøs gennemførelse af Parisaftalen.
Igangsætte grønt nærområdeinitiativ om klimaforandringer, konflikt, fordrivelse og irregulær
migration med fokus på Sahel og Afrikas Horn
Regeringen planlægger at igangsætte et flerårigt regionalt program, som skal reducere
sårbarhed, skrøbelighed og fremme bæredygtig udvikling med fokus på Sahel og Afrikas Horn.
Regeringen foreslår på FFL21 at afsætte 200 mio. kr. til dette som led i en flerårig indsats.
Etablere nye samarbejder om klimatilpasning med afrikanske miljømyndigheder
Regeringen foreslår at afsætte 10 mio. kr. på FFL21 til at etablere 1-2 nye myndighedssamarbejder, der skal bringe stærke danske erfaringer med klimatilpasning i spil og bidrage til at styrke
modstandsdygtigheden mod klimaforandringerne og adgangen til rent vand i partnerlande.

5

KONKRETE TILTAG I REGERINGENS GLOBALE KLIMAINDSATS

Styrke samarbejdet med dansk civilsamfund om klima og miljø
Regeringen vil indgå i dialog med civilsamfundet for at identificere løsninger på, hvordan man i
fællesskab kan løfte Danmarks internationale klimaindsats, samt indgå aftaler om reduktionsmål
for civilsamfundets arbejde, der vil kunne inspirere globalt.
Styrke samarbejdet med erhvervsliv om klima og miljø i udviklingsarbejdet
Regeringen foreslår at afsætte 50 mio. kr. på FFL21 til at etablere klimaudviklingspartnerskaber
med erhvervslivet, der i samarbejde med andre aktører kan bidrage til at øge adgangen til bl.a.
rent vand og energi i udviklingslande.

Vende de globale finansieringsstrømme fra
sort til grøn
Der er behov for massive investeringer for at sætte
fart i den grønne omstilling. Regeringen vil arbejde
for at accelerere et skift til grønne klimavenlige
investeringer på alle niveauer og landegrupper
frem for sorte investeringer. Rammevilkårene for
de finansielle markeder og fx energimarkedet skal

indrettes, så de understøtter grønne investeringer
fra private og institutionelle investorer samt fonde.
Samtidig er der behov for at styrke mobiliseringen
af klimafinansiering til de fattigste og skrøbeligste
lande. Regeringen vil tage lederskab i forhold til at
indtænke den grønne omstilling i genopretningspakker efter COVID-19 både globalt og gennem EU.
Derfor vil Danmark i det kommende år bl.a.:

Vende de globale finansieringsstrømme fra sort til grøn
Tekstboks

Afholde investeringskonference i København
Som led i partnerskabet Climate Investment Coalition mellem regeringen, Forsikring & Pension,
Institutional Investors Group on Climate Change og World Climate Foundation afholdes en investeringskonference i København for at udbrede danske og internationale erfaringer med finansieringsmodeller i grøn energiinfrastruktur og indretning af politiske rammevilkår, der fremmer
grøn omstilling og private investorers muligheder for at investere grønt.
Mobilisere øget klimafinansiering som bestyrelsesmedlem i Den Grønne Klimafond
Med regeringens ambition om at fordoble bidraget til Den Grønne Klimafond til 800 mio. kr. i alt i
perioden fra 2020-2023 vil Danmark som bestyrelsesmedlem i fonden arbejde for øget klimafinansiering til udviklingslandenes reduktions- og tilpasningsindsatser og sikre en systematisk resultatmåling af projektindsatser. Danmark har derudover bidraget til at øge mobilisering af klimafinansiering gennem bidrag på 210 mio. kr. i 2020 til Fonden for de mindst udviklede lande (LDCF).
Tilslutte sig anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Anbefalingerne har til hensigt at øge virksomheders fokus på, hvordan klimarelaterede risici
og muligheder kan påvirke deres forretning og derved styrke incitamentet til grøn omstilling
og kommunikationen til investorer og omverden herom.
Lancere konkrete ambitioner for mere grønt fokus i de multilaterale udviklingsbanker
Regeringen vil gennem bestyrelsesarbejdet i de multilaterale udviklingsbanker arbejde for en
udfasning af investeringer og subsidier til fossile brændsler, styrkelse af investeringer i vedvarende energi, vækst på minimum 10 pct. årligt i klimainvesteringer i Verdensbanken og de regionale udviklingsbanker i Afrika, Latinamerika og Asien målt i forhold til deres samlede operationer
samt presse på for en fælles tilgang til, hvordan aktiviteter bidrager til opfyldelse af målene i
Parisaftalen. Regeringen vil derudover tage initiativ til nordisk samarbejde om strategier for
energiinvesteringer og grønne indsatser i de multilaterale udviklingsbanker.
Skabe en markant grøn profil i IFU
Regeringen vil gennem et aktivt ejerskab af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) sikre
flere bæredygtige og ansvarlige investeringer i udviklingslande især i Afrika og på klimaområdet.
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IFU skal ved at gå forrest med nye investeringer også i de fattigste lande bidrage til at mobilisere
flere private investorer.
Fremme grønne investeringer i udviklingslande via myndighedssamarbejde
Regeringen vil igangsætte tre pilotprojekter i udvalgte udviklingslande for perioden 2020-2022,
der skal forbedre rammebetingelserne for grønne investeringer og bidrage til at identificere
konkrete, nye investeringer. Pilotprojekterne bygger videre på erfaringer fra eksisterende
myndighedssamarbejde inden for energi, vand, byudvikling og fødevarer.

Samarbejde med erhvervet om grønne
løsninger, der gør en forskel
I Danmark nyder vi godt af et stærkt samarbejde
mellem myndigheder og erhvervsliv. Det er en

styrkeposition, som vi skal værne om. En succesfuld global klimaindsats skal have erhvervslivet
med og sikre, at danske løsninger leverer for både
danskerne og ude i verden. Derfor vil Danmark i det
kommende år bl.a.:

Samarbejde med erhvervet om grønne løsninger, der gør en forskel
Tekstboks

Styrke myndighedsindsatsen for eksport i EU
Der er med Eksportpakken afsat 15 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til Eksport- og Jobskabelsestaskforcen, som blandt andet skal sikre en styrket myndighedsindsats i forhold til at sikre danske
virksomheders deltagelse i EU's genopretningsplaner, herunder i en grøn retning, samt fjerne
barrierer på EU's indre marked.
Styrke grønt økonomisk diplomati og eksportindsatsen for både drivhusgasreduktioner
og klimatilpasning
Danske løsninger for både drivhusgasreduktioner og klimatilpasning skal i endnu højere grad i
spil globalt. Regeringen vil styrke grønt økonomisk diplomati og investerings- og eksportfremme
gennem en bred pallette bestående af bl.a. regeringens Eksport- og Jobskabelses Task Force,
eksport- og investeringspakken, genstartsteams, ansættelse af grønne sektorrådgivere og
grønne eksportfremstød, indsatser for små- og mellemstore virksomheder, styrket samarbejde
med forsyningsselskaber i eksport- og myndighedssamarbejdet, samt via nyt værktøj til
at fremme grønne investeringer.
Præge den europæiske brintalliance i en grøn retning
Regeringen vil melde sig aktivt ind i den europæiske brintalliance for at præge alliancen i en
grøn retning og bane vej for, at danske virksomheder bliver en del af fremtidens grønne europæiske værdikæder.
Etablere Danmarks Grønne Fremtidsfond
Med en samlet ramme på 25 mia. kr. skal Danmarks Grønne Fremtidsfond bidrage til udvikling
og udbredelse af nye teknologier, der bidrager til reduktion af drivhusgasudledning, samt klimatilpasning og fremme af global eksport af grøn teknologi. Dette indebærer bl.a. omlægning af
energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af
global eksport af grøn teknologi, særligt inden for vind.
Styrke indsatsen for forskning og udvikling og hjemtagning af viden på klimaområdet
Regeringen ønsker at indgå samarbejdsaftaler inden for forskningsområdet med USA og
Sydkorea om henholdsvis energi og klima og vil afholde højniveaumøder med Sydafrika, Kina
og Indien for at styrke den grønne retning i samarbejdet.

