Faktaark: Anskueliggørelse af 2030-målet
Der er de seneste år sket en betydelig fremdrift mod opfyldelse af 70-procentsmålet i 2030. Siden Klimarådets
seneste statusrapport har Folketinget vedtaget konkrete reduktionseffekter i en landbrugsaftale og i
finanslovsaftalen for 2022, og regeringen har styrket analysearbejdet af mulige klimatiltag. Derudover har
regeringen iværksat en række væsentlige understøttende initiativer.
Endnu ikke anskueliggjort
På trods af betydelig fremdrift i regeringens klimaindsats finder Klimarådet det samlet set endnu ikke
anskueliggjort, at 2030-målet nås. Denne helhedsvurdering beror især på, at der med det forgangne års vedtagne
klimavirkemidler stadig udestår et resterende reduktionsbehov i 2030 på 10 mio. ton CO2e, hvor regeringen ikke
har fremlagt strategier eller udspil til virkemidler, der kan adressere det resterende reduktionsbehov. Endvidere
vurderer Klimarådet, at der er høj eller moderat risiko for, at 1,8 mio. af de 2,4 mio. ton fra det seneste års
vedtagne virkemidler ikke realiseres i tide til at bidrage til opfyldelse af 2030-målet.
Selvom klimaindsatsen endnu ikke anskueliggør, at 2030-målet nås, står regeringen i år på et langt bedre
analysegrundlag, end tilfældet var sidste år. Det vil være en hjælp i regeringens videre arbejde med mulige
klimatiltag. Der er samtidig vedtaget virkemidler, som bringer Danmark tættere på målet. Klimarådet anerkender,
at regeringen har mindsket mange af de mangler, som Klimarådet identificerede i rådets statusrapport fra 2021. Fx
har regeringen fået vedtaget nye virkemidler og fremlagt en køreplan for, hvornår den forventer at tage fat i de
relevante sektorer på klimaområdet. Hvis regeringen lykkes med at følge køreplanen og i væsentlig grad at få
konkretiseret det resterende reduktionsbehov med vedtagne virkemidler, udspil eller strategier, med overvejende
lav eller moderat risiko, er der udsigt til, at indsatsen vil kunne vurderes at anskueliggøre målopfyldelse.
Regeringen har i Klimaprogram 2021 anvendt dele af det begrebsapparat, der indgår i Klimarådets metode. Det er
positivt, at der herved udvikles et fælles sprog for fremdriften i klimaindsatsen. Det fremgår af regeringens
køreplan, at indgåede aftaler skal genbesøges, og at det er regeringens ambition, at alle de nødvendige beslutninger
for at nå 70 pct. i 2030 er truffet senest i 2025. Det giver mulighed for at øge konkretiseringen og for at udnytte nye
muligheder på baggrund af teknologiske fremskridt.
Vurdering af regeringens initiativer
Klimarådets vurderinger af regeringens initiativer for at nå 2030-målet er vist i figuren nedenfor. Den lysegrå søjle
viser de fremskrevne udledninger i 2030 fra Basisfremskrivning 2020 og den mørkegrå søjle viser de fremskrevne
udledninger i Klimafremskrivning 2021 efter en korrektion foretaget af Klimarådet. Forskellen på den lysegrå og
den mørkegrå søjle illustrerer indsatsen i 2020, som medførte et fald i de fremskrevne udledninger på 7,4 mio. ton
CO2e i 2030 hovedsageligt som følge af regeringens vedtagelse af virkemidler og i mindre grad som følge af en
række tekniske korrektioner i relation til fremskrivningen.

Klimarådet har korrigeret Energistyrelsens fremskrevne udledninger i Klimafremskrivning 2021, hvilket øger
udledningerne – og afstanden til målet – med i alt 0,6 mio. ton CO2e i 2030 i forhold til klimafremskrivningen.
Den mørkegrå søjle viser en fremskrevet udledning i 2030 på 35,7 mio. ton CO2e før indregning af virkemidler
vedtaget det seneste år. Det svarer til en CO2-reduktion på 54 pct. i forhold til 1990. Dermed var der et
reduktionsbehov på 12,4 mio. ton CO2e for at nå 2030-målet før indregning af virkemidler vedtaget det seneste år.
Når der tages højde for reduktionseffekten fra de senest vedtagne virkemidler, er det udestående reduktionsbehov
reduceret til 10 mio. ton.
Der mangler lidt for at nå den nedre grænse i 2025-målet
Trods nye vedtagne virkemidler i 2021 udestår et reduktionsbehov på lidt mere end 1 mio. ton CO2e for at nå det
reduktionsinterval på 50 til 54 pct., der udgør 2025-målet. Samlet set er status på nuværende tidspunkt, at der
mangler nogle virkemidler, der kan sikre målopfyldelsen. Siden seneste klimafremskrivning fra april 2021 er
forventningen til kvoteprisens udvikling opjusteret markant. Og samtidig er der udkommet en ny fremskrivning af
CO2-optaget i danske skove. Disse elementer trækker i retning af et mindre reduktionsbehov, men der kan også
vise sig elementer, der omvendt øger reduktionsbehovet. Når disse nye elementer medregnes i den kommende
klimafremskrivning for 2022, vil reduktionsbehovet derfor kunne ændre sig.

