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J.nr. 2020-17236  

Den 4. oktober 2020 

 

 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 483 (KEF alm. del) stillet 7. 

september efter ønske fra Morten Messerschmidt (DF). 

Spørgsmål nr. 483 

”Vil finansministeren kommentere artiklen: ”Vismandsrapport: Østarbejdere krydser ikke grænser” fra 
Bæredygtigt Landbrug den 27. august 2020 

(link: https://baeredygtigtlandbrug.dk/2020/08/vismandsrapport-oestarbejdere-krydser-ikke-

graenser)? 

Ministeren bedes herunder kommentere oplysningerne om, at lækageberegningerne i de 

økonomiske vismænds klimarapport bygger på, at arbejdskraft ikke krydser landegrænser.” 

Svar 

Som beskrevet i svaret på spørgsmål 482 (KEF alm. del) udarbejder regeringen sin klimapolitik under 

hensyntagen til de guidende principper, som fremgår i aftale om klimalov af 6. december 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. En ambitiøs og forpligtende klimapolitik både i 

EU og globalt er afgørende for at modvirke drivhusgas-lækage. 

 

Uden forpligtende klimaaftaler globalt eller i EU er lækageberegninger meget kompliceret og 

forbundet med store usikkerheder. De store usikkerheder betyder, at det i lækageberegninger er 

nødvendigt at foretage antagelser, bl.a. om bevægelse af arbejdskraft på tværs af grænser, samt hvilke 

reduktionsmål vores nabolande ender med at beslutte sig for.  

 

De økonomiske vismænd har i deres klimarapport foretaget en række faglige antagelser, som de har 

foretaget med fuld gennemsigtighed. Det er altid sundt at diskutere de antagelser, der danner grundlag 

for beregninger. Skønt en given antagelse kan diskuteres, kan den imidlertid udgøre et nyttigt 

sammenligningsgrundlag ifm. belysningen af problemstillingen. 
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