Referat fra virtuelt møde i Klimarådets klimadialogforum om Statusrapport
2021 – 26.02.2021
Deltagere fra Klimarådet: Peter Møllgaard (formand), Jørgen Elmeskov
(næstformand), Jette Bredahl Jacobsen (næstformand), Katherine Richardson
(rådsmedlem), Per Heiselberg (rådsmedlem), Poul Erik Morthorst (rådsmedlem),
Marie Trydeman Knudsen (rådsmedlem), Bente Halkier (rådsmedlem) og Niels Buus
Kristensen (rådsmedlem).
Registrerede deltagende medlemsorganisationer: 350 Klimabevægelsen, 92-gruppen,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Brancheforeningen Dansk Luftfart, CEPOS, COIndustri, Concito, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Byggeri, Dansk
Elbilalliance, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Industri,
Dansk Miljøteknologi, Danske Rederier, Danske Regioner, Drivkraft Danmark,
Fagbevægelsens Hovedorganisation, FDM, Finans Danmark, Finansministeriet,
Forbrugerrådet Tænk, Globalt Fokus, Greenpeace, IDA, Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Landbrug og Fødevarer,
Ledernes Hovedorganisation Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri, Rådet for Grøn Omstilling, Skatteministeriet, SYNERGI, Ungeklimarådet,
Vedvarende Energi, Wind Denmark, WWF Verdensnaturfonden og Økologisk
Landsforening.
1)

Velkomst og præsentation af statusrapporten

Formanden for Klimarådet, Peter Møllgaard, bød medlemmer af klimadialogforum
velkommen og præsenterede dagsordenen. Klimarådet præsenterede først rapportens
vurderinger, metode, anbefalinger samt det globale afsnit.
2) Faglig diskussion af statusrapporten
Diskussionen blev opdelt i tre spor: Vurderingen af anskueliggørelse, anbefalinger og
det globale spor. Klimarådets formand var ordstyrer.
Om Klimarådets vurdering af anskueliggørelse:
-

Der var en generel opbakning til Klimarådets metode og vurdering af
anskueliggørelse.
Flere medlemmer ønskede mere fokus på:
o de guidende principper
o det lange sigte mod 2050

Side 1

o
o

en samlet (fleksibel) køreplan
power-to-X og sammenhæng til CCS/CCU.

Om Klimarådets anbefalinger:
-

Generel enighed om, at Klimarådet har sat fokus på nogle vigtige
anbefalinger, fx om en samlet køreplan og en generel CO2e-afgift.
Det blev bl.a. bemærket, at en køreplan skal være fleksibel, og at der skal
være en god balance mellem marked og kontrol.
Flere medlemmer understregede bekymringen for de erhvervsdrivende,
hvis man indfører en høj generel drivhusgasafgift.
Flere medlemmer ønskede at se de større sammenhænge mellem CCS, CCU
og power-to-X.
Der var mange specifikke ønsker til yderligere anbefalinger på forskellige
områder.

Om statusrapportens globale spor:
-

Det blev understreget, at det er vigtigt med sammenhæng mellem global
strategi og afrapportering.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at Klimarådet forholder sig til de
globale konsekvenser af dansk klimahandling.
Det blev nævnt, at Klimarådet generelt skal tænke EU mere ind i sine
analyser.

Peter Møllgaard nævnte, at Klimarådet fremover vil beskæftige sig mere med det
globale aspekt af klimapolitikken. Det blev i den forbindelse nævnt som et eksempel,
at det globale aspekt vil fremgå af den kommende analyse om fødevarer.
Klimarådet gjorde opmærksom på de tre baggrundsnotater, som er offentliggjort
sammen med rapporten, og som uddyber en række problemstillinger i rapporten.
Det blev understreget, at medlemmerne af klimadialogforum har mulighed for at
indsende skriftlige kommentarer til statusrapporten samt til det tidligere udsendte
arbejdsprogram til og med den 12. marts 2021 kl. 12.
Peter Møllgaard takkede medlemmerne for et godt møde med konstruktiv feedback på
rapporten, som rådet vil tage med sig i sit fremtidige arbejde.

