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Det indikative delmål for 2025 skal sikre klimahandling på kort sigt. I tråd med Klimarådets
tidligere anbefalinger skal der vedtages et indikativt delmål for 2025 i forbindelse med den kommende
klimahandlingsplan. Dette mål skal supplere 70-procentsmålet og sikre klimahandling på kort sigt. Partierne
bag klimaloven har bedt Klimarådet om at give sin konkrete anbefaling til 2025-målet. Det gør Klimarådet
som en del af rapporten Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion.
Delmålet for 2025 skal fastsættes som et interval. I bemærkningerne til forslaget til ny klimalov er
det præciseret, at det indikative mål for 2025 skal forstås som et interval og ikke som et fast punktmål.
To hensyn ligger til grund for fastsættelsen af delmålet. To hensyn ligger til grund for Klimarådets
forslag til delmålet for 2025:
 hensynet til omkostningseffektivitet og
 hensynet til at begrænse den globale temperaturstigning.
Det første hensyn er vejledende for den nedre grænse i intervallet, mens det andet hensyn bestemmer den
øvre grænse i intervallet.
Hensynet til omkostningseffektivitet sætter et delmål på 50 pct. reduktion i 2025. For at
minimere de samlede omkostninger for samfundet ved at nå 70-procentsmålet i 2030 skal vi på den ene side
ikke vente alt for længe med at tage fat, da det vil kræve meget voldsomme og dyre reduktioner i slutningen
af perioden og mindske troværdigheden om 70-procentsmålet. Men på den anden side bør vi heller ikke
forcere reduktionerne unødigt, da vi ved, at de grønne teknologier vil falde i pris over tid, og at nye
forbrugsvaner tager tid at rodfæste.
Med en gradvis indfasning af alle de kendte omstillingselementer i implementeringssporet viser Klimarådet,
at vi kan nå ca. 50 procents reduktion i 2025 sammenlignet med 1990. Det kræver blandt andet et
fremrykket kulstop, mere biogas, flere varmepumper, udsortering af plast i affald og udtagning af
lavbundsjorder.
Hensynet til klimaet sætter et delmål på 54 procent i 2025. Den internationale klimaftale fra Paris i
2015 søger at begrænse den globale temperaturstigning og dermed den samlede udledning af CO 2 og andre
drivhusgasser, og videnskaben siger, at reduktionerne skal ske så hurtigt som muligt. Jo mindre ambitiøst
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målet er i 2025, jo højere vil de samlede danske udledninger være i perioden 2020-2030. Det er Klimarådets
vurdering, at en lineær reduktionssti hele vejen fra 2020 til 2030 er et rimeligt mål at sætte, hvis man
udelukkende baserer 2025-målet på klimaaspektet. En lineær reduktionssti giver et mål i 2025 på 54
procents reduktion.
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Figur 1

Illustrative stier for danske udledninger fra 2020 til 2030 med forskellige 2025-mål

Anm.:

BF til 2025 viser et forløb, hvor der frem til 2025 ikke sker yderligere reduktioner, end dem basisfremskrivningen forventer.
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Energistyrelsen, Basisfremskrivning 2019 og Klimarådet.

Det vil kræver forceret indfasning af omstillingselementer nå 54 procent i 2025. En lineær
udvikling kan synes naturlig, men vil blive svær at nå, da der er en tidsforskydning mellem politik og effekt.
Med udgangspunkt i den politik, der er vedtaget i dag, tyder fremskrivningerne ikke på, at vi kan forvente
betydelige fald i drivhusgasudledningerne frem mod 2025, og det sætter en grænse for, hvor stor reduktion,
der realistisk kan nås på kun fem år.
2025-målet bør kun være en af flere indikatorer. Et vigtigt formål med 2025-målet er, at det skal
fungere som en indikator for, om klimaindsatsen er på rette spor til at kunne opfylde 70-procentsmålet i
2030. Målet i 2025 bør dog suppleres med øvrige indikatorer, som mere specifikt holder øje med, om den
nødvendige politik for at nå 2030-målet er på plads, så omstillingselementerne kan udrulles tilstrækkelig
hurtigt.
Klimarådet anbefaler derfor:


At reduktionen i udslippet af drivhusgasser i 2025 skal ligge mellem 50 og 54 pct.



At målet suppleres med andre indikatorer, som mere specifikt holder øje med, om den nødvendige
politik for at nå 2030-målet er på plads.
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