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J.nr. 2020-17236  

Den 4. oktober 2020 

 

Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 482 (KEF alm. del) stillet 7. 

september 2020 efter ønske fra Morten Messerschmidt (DF). 

Spørgsmål nr. 482 

”Vil finansministeren kommentere artiklen: ”Vismænd om klima: Danmark kan komme til at betale to 
gange” fra Bæredygtigt Landbrug den 27. august 2020 
(link:https://baeredygtigtlandbrug.dk/2020/08/vismaend-om-klima-danmark-kan-komme-til-at-

betale-togange)? 

Ministeren bedes herunder kommentere oplysningerne om, at Danmark ikke bare kan 

risikere at flytte sin landbrugsproduktion ud af landet, men samtidigt kan vi risikere at skulle betale 

for den CO2- udledning, en ny produktion vil give, i et andet land.” 

Svar 

Regeringens klimapolitik udarbejdes under hensyntagen til de guidende principper, som fremgår i 

aftale om klimalov af 6. december 2019. De guidende principper er følgende: 

 

”Klimaudfordringerne er en global problemstilling. Derfor skal Danmark være et foregangsland i den 
internationale klimaindsats, så vi kan inspirere og påvirke resten af verden. Danmark har derudover 

både et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest. 

 

Indfrielsen af Danmark klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt, under hensyntagen til 

både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, 

sunde offentlige finanser og beskæftigelse. Dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. Danmark 

skal vise, at vi kan lave en grøn omstilling og samtidig bibeholde et stærkt velfærdssamfund, hvor 

sammenhængskraften og den sociale balance sikres. De tiltag, vi skal anvende for at reducere 

udledningen af drivhusgasser, skal medføre reelle, indenlandske reduktioner, men vi skal samtidig 

sikre, at danske tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser.” (s. 2. 
Aftale om klimalov, 6.12.2019) 

 

For at understøtte klimalovens principper om at klimaudfordringerne er en global problemstilling, 

samt at danske tiltag ikke må medføre, at hele drivhusgasudledningen blot flytter uden for Danmarks 

grænser, arbejder regeringen fokuseret for en ambitiøs EU-klimapolitik, herunder en retfærdig samt 

forpligtende brydefordeling på tværs af EU-landene. 

 

Samtidig med at regeringen arbejder for en ambitiøs EU-klimapolitik, så arbejder regeringen også 

målrettet for klimalovens principper om, at Danmark skal være et foregangsland, samt at danske 

klimatiltag skal medføre reelle, indenlandske reduktioner så omkostningseffektivt som muligt. Dette 

vil regeringen på landbrugsområdet håndtere i en klimahandlingsplan for landbruget, som vil blive 

præsenteret Folketinget i løbet af efteråret 2020. 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2019-20
KEF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 482 
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Mogens Jensen / Morten Ejrnæs 

 


