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Dansk klimapolitik ud af osteklokken 

Den ambitiøse danske målsætning om at reducere CO2-udledningen i Danmark er en helt afgø-
rende katalysator for den grønne omstilling i Danmark. Men klimaforandringerne er grænseover-
skridende. Der er derfor et akut behov for, at regeringen kommer med en ambitiøs global klima-
strategi, der kan bidrage til at mindske CO2-udledningerne globalt.  
 
Regeringen bør supplere 70%-målet med Parisaftalens reduktionsmål på 1,5 grader og intensivere 
indsatsen for at nedbringe den globale udledning af drivhusgasser. Samtidig er der behov for en 
endnu større eksportfremmeindsats for at sikre, at danske virksomheder indfrier de eksportpo-
tentialer, som den globale grønne omstilling udgør. 
 
Turbo på eksporten af danske grønne løsninger 
Danmark er verdenskendt for danske virksomheders grønne løsninger og bidrager gennem ek-
sport af grønne løsninger til CO2-reduktioner globalt. Men med fokus på den grønne omstilling i 
hele verden skærpes den globale konkurrence. Derfor mener Dansk Erhverv, at regeringen bør 
styrke det offentlig-private samarbejde om eksport af grønne løsninger, ligesom regeringen skal 
sætte alle sejl ind for at understøtte udviklingen af nye grønne forretningsområder i Danmark og 
Europa generelt. Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomhed har estimeret, at salget af  
grønne produkter fra danske produktionsvirksomheder i 2018 potentielt kan forventes at for-
trænge ca. 350 mio. ton CO2 globalt over produkternes levetid. Det svarer til 7 gange Danmarks 
årlige udledning indenlands, og har dermed potentiale til at sikre en større reduktion i emissio-
ner, end påvirkning af indenlandsk forbrug, produktion og forarbejdning har reel mulighed for  
 
Eksport af vind 
Danmark er vindmøllernes hjemland, og vindindustrien er helt afgørende for dansk velstand og 
velfærd. Den danske vindmøllebranche omsatte i 2019 for 142,6 mia. kr. og eksporterede for 66,5 
mia. kr. Samlet set beskæftigede branchen over 33.000 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf størstedelen 
er beskæftiget uden for hovedstadsområdet.  
 
For at fastholde Danmarks globale førerposition, foreslås en styrket eksportfremmeindsats for 
både land- og havvind. For det første bør de eksisterende eksportsamarbejder på vindområdet 
med USA, Sydkorea og Japan opprioriteres, ligesom myndighedssamarbejdet i Indien tilkobles en 
eksportfremmedimension. For det andet opstartes et nyt myndighedssamarbejde om vind med 
Polen og Frankrig, som begge er meget lovende nærmarkeder for udviklingen af både land- og 
havvind. For det tredje afsættes 5 mio. kr. til en særlig fremstødspulje for landvind til potentielt 
kommende store markeder som Colombia, Argentina, Indien, Australien mv. 
 
Eksport af bio-solutions 
Mens klimapotentialerne i vindenergi er velkendte, har bioteknologiske klimaløsninger – også 
kaldet bio solutions – ligeledes et enormt reduktionspotentiale. Bio-solutions omfatter blandt an-
det biobaserede plantebeskyttelsesmidler, bioplastik og alternative proteiner.   
 
Danmark har verdens førende virksomheder inden for bio-solutions og et start-up miljø i ver-
densklasse. Men der er endnu ikke samme veludviklede offentlig-private samarbejde om eksport 
af bio-solutions som bl.a. inden for vand- og miljøteknologi. Dansk Erhverv foreslår, at der iværk-
sættes et strategisk eksportsamarbejde mhp. at opdyrke eksportpotentialerne på ikke mindst det 
amerikanske marked med dedikerede ressourcer i Udenrigsministeriets Trade Council og Er-
hvervsministeriet. 
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Nedbringelse af det danske forbrugsbaserede klimaaftryk 
Klima- og Energiministeriets opgørelser af det danske forbrugsbaserede klimaaftryk viser med al 
tydelighed, at de forbrugsbaserede udledninger i Danmark i stigende grad skyldes importerede 
varer. Og rapportens estimater er ifølge flere lavt sat. Fra dansk side skal der stilles skarpt på at 
nedbringe udledningerne fra importerede varer ved at sætte fokus på bæredygtighed i virksomhe-
dernes eksisterende leverandørkæder. Ifølge opgørelsen af Danmarks forbrugsbaserede klimaaf-
tryk 47 pct. af udledningerne i 2019 skete på dansk grund, mens de øvrige 53 pct. stammer fra 
forbrug af importerede varer og serviceydelser. I tekstil og beklædningsindustrien stammer 99 
pct. af udledningerne fra import. 
 
Regeringen bør styrke indsatsen for at hjælpe danske virksomheder og importører med at sætte 
fokus på bæredygtigheden i deres leverandørkæder. Det skal bl.a. ske gennem rådgivning og spar-
ring til danske virksomheder – både i regi af de danske ambassader og i regi af eksisterende part-
nerskaber, der omfatter virksomheder og andre relevante offentlige og private aktører som fx 
Dansk Initiativ for Etisk Handel. Indsatsen skal både hjælpe med valg af leverandører og adgang 
til de rette værktøjer til at bidrage til den grønne omstilling hos eksisterende leverandører. 
 
Dansk Erhverv foreslår endvidere, at der i lyset af corona og behovet for diversificerede og bære-
dygtige leverandørkæder, etableres en importfremstødspulje, som kan hjælpe danske virksomhe-
der med at identificere de rette leverandører mhp. at styrke danske virksomheders langsigtede 
konkurrencedygtighed og bæredygtighed. 
 
Endelig vil en grøn skattereform i Danmark styrke incitamenterne til at vælge grønne forbrugsva-
rer og input i industrien og landbruget. 
 
Grønne handelsaftaler 
Danmark bidrager gennem eksport af grønne teknologier til CO2-reduktioner i hele verden. Rege-
ringen bør arbejde stålsat på gennem EU’s handelsaftaler, at det bliver nemmere for danske virk-
somheder at eksportere løsninger uden at møde told- og andre handelsbarrierer.  
 
Samtidig bør regeringen gennem EU sætte fokus på, at EU’s handelsaftaler også understøtter den 
grønne omstilling i EU’s mange partnerlande og -regioner i verden. Løsningen må ikke blive at 
stoppe med at handle. Løsningen er at skabe partnerskaber, der understøtter grøn handel. 
 
Derfor foreslår Dansk Erhverv også ambitiøs europæisk tilgang til den såkaldte europæiske klima-
tilpasningsmekanisme populært kaldet ”EU's klimatold”. Det er afgørende, at vi hindrer klima-
dumpning, hvor lande udenfor EU kan pga. klimakrav i EU kan udkonkurrere europæiske virk-
somheder. Omvendt er det afgørende, at mekanismen ikke bliver til en protektionistisk beskyt-
telse af eksisterende virksomheder i klimaets navn. 
 
Principfast fokus på vedvarende energi og biobaserede alternativer i EU 
Danmark skal arbejde for, at EU bliver foregangsregion – både når det kommer til vedvarende 
energi, og når det kommer til udviklingen af bioteknologiske klimaløsninger. Når det i EU-sam-
menhæng defineres, hvilke teknologier og drivmidler den grønne omstilling i Europa skal bero på, 
skal regeringen holde fast i, at vi i EU ikke kan favorisere sorte eller begunstige grå teknologier og 
drivmidler som fx gas.  
 
I kraft af det indre marked er EU en af verdens økonomiske supermagter. EU skal bruge sine øko-
nomiske muskler til at bane vej for den grønne omstilling globalt ved kun at tilgodese vedvarende 
energikilder i den europæiske energiinfrastruktur og ved at satse på grønne alternativer til fx ke-
mikalier. 
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Dansk Erhverv kvitterer for, at regeringen er gået ind i det europæiske projekt om at fremme ud-
viklingen af et europæisk marked for grøn brint. Dermed er der skabt forudsætning for, at danske 
virksomheder kan være en del af udviklingen af fremtidens brintteknologier og den europæiske 
brintinfrastruktur. Også her er det helt afgørende, at regeringen fastholder, at brint skal komme 
fra vedvarende energikilder.  
 


