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INTRODUKTION

BLIVER KLODEN REDDET I 2015?
»Den videnskabelige begrundelse for at prioritere klimahandling er 
tydeligere end nogensinde. Vi har ganske lidt tid, inden muligheden for at 
holde temperaturstigningen under 2 grader er forpasset. For at have en god 
chance for at holde os under 2 grader med omkostninger, som vi kan betale, 
skal vores udledninger af fossile brændstoffer falde med 40 til 70 % globalt 
mellem 2010 og 2050. Vi har den mulighed, og valget er i vores hænder. «1

Rajendra Pachauri, tidligere formand for FN’s Klimapanel (IPCC). 

FN’s Klimapanel er ikke i tvivl om, at tiden er kommet til at handle. Flere og flere mærker klima-
forandringerne verden over, og de bliver kun værre og mere omfangsrige, hvis vi ikke handler nu.

Mange ser derfor 2015, som sidste udkald for verden til at finde en fælles aftale for klimaet. Det 
skal ske i Paris i december 2015 til FN’s COP21, hvor 196 parter skal finde en aftale til den første 
globale aftale for klimaet, Kyoto-Protokollen. Det er allerede glippet en gang under COP15 i Køben-
havn i 2009. Mange er opgivende efter de manglende resultater i de internationale klimaforhand-
linger, men hvad skal stå i stedet, hvis vi må opgive de globale forhandlinger? 

Der kan tages mange initiativer lokalt for at modvirke og tilpasse sig klimaforandringerne, men 
klimagasserne kender ikke grænser, og den CO

2
, der udledes et sted, har store konsekvenser 

andre steder i verden.

NOAH stiller med dette hæfte skarpt på klimaudfordringen, dens konsekvenser, og hvor pres-
serende det er at løse den. Hæftet gennemgår den europæiske politik på området og de globale 
forhandlinger i FN med fokus på den kommende COP21 i Paris, hvad de forskellige parter mener 
og muligheden for at indgå en global aftale. Samtidig inddrager hæftet overvejelser om klimaud-
fordringens sociale og økonomiske aspekter og diskuterer, hvordan vi forholder os til, at de rige 
lande generelt har udledt og udleder flest drivhusgasser, som fører til klimaforandringer i det 
Globale Syd, der har udledt relativt få drivhusgasser.

Hæftet stiller det overordnede spørgsmål, om vi kan fortsætte ad samme vej, hvor økonomisk 
vækst og forbrug er i højsædet, hvis klimaudfordringen skal løses. Eller om vi skal gentænke 
hele systemet?                                                                                                                                                                                                                                                                                

God fornøjelse

1)  Pressemeddelelse, FN’s Klimapanel, 2. november 2014:  

www.un.org/climatechange/blog/2014/11/climate-change-threatens-irreversible-dangerous-impacts-options-exist-limit-effects/ 
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KAPITEL 1

DEN GLOBALE  
KLIMAUDFORDRING 
Det globale klima er i høj grad en konsekvens af drivhuseffekten. Den sørger for, at varmen fra 
solen bliver på jorden i stedet for at blive reflekteret tilbage til universet (se figur 1). Uden drivhu-
seffekten ville den globale gennemsnitstemperatur være -18° C i stedet for 14° C. Drivhuseffekten 
er derfor helt essentiel for vores overlevelse.

De vigtigste drivhusgasser er vand (H
2
O), kuldioxid (CO

2
), methan (CH

4
) og dinitrogenoxid/lattergas 

(N
2
O). De fleste drivhusgasser findes naturligt i atmosfæren, men især forbrænding af fossile 

brændsler som olie, kul og gas har øget mængden, da disse brændsler indeholder store mæng-
der kulstof (C). Det betyder, at en større del af solens varme holdes på jorden, hvilket får den 
globale temperatur til at stige.  
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Figur 1: Drivhusgasserne absorberer varmestråling fra Jorden, så den ikke  
kan slippe væk, hvilket får temperaturen til at stige. 

NATURGEOGRAFI 
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Drivhusgasserne har forskellig styrke. Methan er 23 gange stærkere end CO
2
, og N

2
O er 296 gan-

ge stærkere, når man måler deres effekt til at tilbageholde varmen over en periode (normalt 100 
år). Dette betegnes Global Warming Potential. Pga. deres forskellige styrker omregnes koncen-
trationen af drivhusgasser til CO

2
-ækvivalenter (CO

2
-eq), som er den mængde af drivhusgasser, 

der har samme effekt som 1 ton CO
2
 over 100 år. Koncentrationen af drivhusgasser angives i 

parts per million (ppm), som betyder milliontedele, eller ppb, som er milliardtedele.  

Drivhusgasserne i atmosfæren er steget til et niveau, der ikke er set i mindst 800.000 år. I 2015 er 
koncentrationen af CO

2
 ca. 400 ppm, methan ca. 1,8 ppm og N

2
O ca. 0,3 ppb. Den globale tempe-

ratur er steget omkring 0,8º C siden 1850 hvor den menneskeskabte udledning af drivhusgasser 
for alvor startede med industrialiseringen (se figur 2). Temperaturstigningerne er størst i Afrika, 
Asien og Arktis. 
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Figur 2: Den globale middeltemperatur er steget 0,8º C siden 1850. Grafen angiver både den globale årlige gennem-
snitstemperatur beregnet på tre måder og gennemsnittet over 10 år for hvert år (10 års glidende middel). DMI 2015. 

FN’s klimapanel IPCC udgiver den mest omfattende vurdering af klimaforskningen i deres rap-
porter, som udkommer omkring hvert femte år. Den seneste og femte rapport blev offentliggjort i 
København i 2014. Ifølge IPCC konkluderer 97 % af forskningen, at årsagen til den globale op-
varmning er menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Det betyder, at det globale kulstof-
kredsløb er i ubalance på grund af menneskelig aktivitet. De skriver videre, at menneskeskabte 
udledninger forårsages af befolkningstilvækst og økonomisk vækst, fordi begge dele medfører 
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et øget forbrug og brug af ressourcer. Befolkningstilvækstens bidrag til udledninger er forblevet 
stabil de seneste fire årtier, mens bidraget fra den økonomiske vækst er steget dramatisk, vurde-
rer forskerne. 

Klimaforandringernes konsekvenser

Den stigende temperatur har mange negative konsekvenser og rammer generelt hårdere i det 
Globale Syd. Højere globale temperaturer medfører afsmeltning af ismasser og gletsjere, hvil-
ket får vandstanden i verdenshavene til at stige og fører til flere oversvømmelser. Lavtliggende 
land vil blive permanent oversvømmet, og mange små øer risikerer helt at forsvinde. Desuden vil 
det varmere vejr føre til større sandsynlighed for ekstremt vejr og naturkatastrofer. Det gælder 
eksempelvis tyfoner, tørke og voldsomme regnskyl. De ændrede klimatiske forhold vil påvirke 
produktionen af fødevarer mange steder i verden, hvilket vil betyde øget sult.

Klimaforandringerne vil også øge mængden af flygtninge. Det kan ske på grund af tørke, der 
tvinger landbefolkninger til at søge mod byerne, fordi de ikke længere kan opretholde deres 
landbrug. Eller fordi små øer forsvinder i havet, og indbyggerne må flygte. Klimaforandringerne 
kan samtidig øge sandsynligheden for voldelige konflikter. Flere undersøgelser peger på, at en 
voldsom tørke var en af de udløsende årsager til borgerkrigen i Syrien. Det skyldes, at tørken 
forhindrede mange af bønderne på landet i at producere føde. Derfor var flere hundrede tusinder 
nødsaget til at flygte mod byerne, hvor den store flygtningestrøm skabte uroligheder. Klimaforan-
dringerne har ligeledes fatale konsekvenser for oprindelige folkeslag, der lever tæt på naturen. 
De oplever, at vejret og årstiderne bliver uforudsigelige, hvilket udfordrer deres livsgrundlag. 
Klimaflygtninge har i 2015 ingen officiel status som flygtninge. 

Det Globale Nord og Syd

Det globale Nord omfatter de rige lande i især Europa og USA, som er placeret nord for 
Ækvator. Australien hører også herunder. Det globale Syd omfatter fattige lande i især Afrika 
og Asien, som ligger Syd for Ækvator. Der er også mange lande, der ikke kan placeres enty-
digt inden for de to kategorier. Det gælder fx store vækstøkonomier som Kina og Brasilien.    
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Figure SPM.2 | Widespread impacts in a changing world. (A) Global patterns of impacts in recent decades attributed to climate change, based on studies since the AR4. Impacts 
are shown at a range of geographic scales. Symbols indicate categories of attributed impacts, the relative contribution of climate change (major or minor) to the observed impact, 
and confidence in attribution. See supplementary Table SPM.A1 for descriptions of the impacts. (B) Average rates of change in distribution (km per decade) for marine taxonomic 
groups based on observations over 1900–2010. Positive distribution changes are consistent with warming (moving into previously cooler waters, generally poleward). The 
number of responses analyzed is given within parentheses for each category. (C) Summary of estimated impacts of observed climate changes on yields over 1960–2013 for four 
major crops in temperate and tropical regions, with the number of data points analyzed given within parentheses for each category. [Figures 7-2, 18-3, and MB-2]

Summary for Policymakers

Figur 3: Intensiteten af klimaforandringerne og hvor de rammer. IPCC 2014, ASR5,  
Mitigation of Climate change, Summary for Policy Makers.

Uden en massiv indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser og selv med en indsats 
for tilpasning til forandringerne vil den globale opvarmning ved slutningen af dette århundrede 
med stor sandsynlighed føre til alvorlige konsekvenser globalt. IPCC har beregnet, at klimafor-
andringernes negative konsekvenser vil blive holdt på et nogenlunde acceptabelt niveau ved en 
temperaturstigning på 2º C. Panelet har identificeret fem anledninger til bekymring (Reasons for 
Concern) og vurderet, hvor høj risikoen er i forhold til disse risici ved forskellige temperaturstig-
ninger (se figur 4).
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i) Risk of death, injury, ill-health, or disrupted livelihoods in low-lying coastal zones and small island developing states and other small

islands, due to storm surges, coastal flooding, and sea level rise.37 [RFC 1-5]

ii) Risk of severe ill-health and disrupted livelihoods for large urban populations due to inland flooding in some regions.38 [RFC 2 and 3]

iii) Systemic risks due to extreme weather events leading to breakdown of infrastructure networks and critical services such as electricity,

water supply, and health and emergency services.39 [RFC 2-4]

iv) Risk of mortality and morbidity during periods of extreme heat, particularly for vulnerable urban populations and those working outdoors

in urban or rural areas.40 [RFC 2 and 3]

v) Risk of food insecurity and the breakdown of food systems linked to warming, drought, flooding, and precipitation variability and extremes,

particularly for poorer populations in urban and rural settings.41 [RFC 2-4]

vi) Risk of loss of rural livelihoods and income due to insufficient access to drinking and irrigation water and reduced agricultural productivity,

particularly for farmers and pastoralists with minimal capital in semi-arid regions.42 [RFC 2 and 3]

vii) Risk of loss of marine and coastal ecosystems, biodiversity, and the ecosystem goods, functions, and services they provide for coastal

livelihoods, especially for fishing communities in the tropics and the Arctic.43 [RFC 1, 2, and 4]

viii) Risk of loss of terrestrial and inland water ecosystems, biodiversity, and the ecosystem goods, functions, and services they provide for

livelihoods.44 [RFC 1, 3, and 4]

Many key risks constitute particular challenges for the least developed countries and vulnerable communities, given their limited ability to

cope.
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indicates no associated impacts are detectable and attributable to climate change. Moderate risk (yellow) indicates that associated impacts are both detectable and attributable 
to climate change with at least medium confidence, also accounting for the other specific criteria for key risks. High risk (red) indicates severe and widespread impacts, also 
accounting for the other specific criteria for key risks. Purple, introduced in this assessment, shows that very high risk is indicated by all specific criteria for key risks. [Figure 19-4] 
For reference, past and projected global annual average surface temperature is shown at left, as in Figure SPM.4. [Figure RC-1, Box CC-RC; WGI AR5 Figures SPM.1 and SPM.7] 
Based on the longest global surface temperature dataset available, the observed change between the average of the period 1850–1900 and of the AR5 reference period 
(1986–2005) is 0.61°C (5–95% confidence interval: 0.55 to 0.67°C) [WGI AR5 SPM, 2.4], which is used here as an approximation of the change in global mean surface 
temperature since preindustrial times, referred to as the period before 1750. [WGI and WGII AR5 glossaries]
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37 5.4, 8.2, 13.2, 19.2-4, 19.6-7, 24.4-5, 26.7-8, 29.3, 30.3, Tables 19-4 and 26-1, Figure 26-2, Boxes 25-1, 25-7, and CC-KR
38 3.4-5, 8.2, 13.2, 19.6, 25.10, 26.3, 26.8, 27.3, Tables 19-4 and 26-1, Boxes 25-8 and CC-KR
39 5.4, 8.1-2, 9.3, 10.2-3, 12.6, 19.6, 23.9, 25.10, 26.7-8, 28.3, Table 19-4, Boxes CC-KR and CC-HS
40 8.1-2, 11.3-4, 11.6, 13.2, 19.3, 19.6, 23.5, 24.4, 25.8, 26.6, 26.8, Tables 19-4 and 26-1, Boxes CC-KR and CC-HS
41 3.5, 7.4-5, 8.2-3, 9.3, 11.3, 11.6, 13.2, 19.3-4, 19.6, 22.3, 24.4, 25.5, 25.7, 26.5, 26.8, 27.3, 28.2, 28.4, Table 19-4, Box CC-KR
42 3.4-5, 9.3, 12.2, 13.2, 19.3, 19.6, 24.4, 25.7, 26.8, Table 19-4, Boxes 25-5 and CC-KR
43 5.4, 6.3, 7.4, 9.3, 19.5-6, 22.3, 25.6, 27.3, 28.2-3, 29.3, 30.5-7, Table 19-4, Boxes CC-OA, CC-CR, CC-KR, and CC-HS
44 4.3, 9.3, 19.3-6, 22.3, 25.6, 27.3, 28.2-3, Table 19-4, Boxes CC-KR and CC-WE

Figur 4: IPCC har identificeret fem anledninger til bekymring. Figuren viser med hvilken styrke, de indtræder ved 

forskellige temperaturstigninger. IPCC 2014, ASR5, Mitigation of Climate change, Summary for Policy Makers. 

Målsætninger og løsninger

I de officielle forhandlingspapirer er målsætningen at holde temperaturstigningen under 2° C ved 
slutningen af dette århundrede. Herudover nævnes målsætningen om at holde temperaturstig-
ningen under 1,5° C også i forhandlingsteksten. Målsætningen om højst 2° C (eller 1,5° C) tem-
peraturstigning er ikke videnskabeligt bestemt. Det er en politisk beslutning, som landene i FN 
er blevet enige om. Hvis de 2° C skal overholdes, må koncentrationen af CO

2
 i atmosfæren ikke 

overskride 450 ppm. 

Det kræver derfor en massiv opbremsning af brugen af fossile brændstoffer som olie, kul og gas 
for at undgå de værste klimaforandringer. Brugen af fossile brændsler skal reduceres med op 
mod 70 % i 2050 i forhold til 2010, og i år 2100 skal brugen af fossile brændstoffer være stort set 
udfaset. Energisystemet skal derfor ændres fundamentalt fra at være baseret på olie, kul og gas 
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til vedvarende energi som sol, vind og vandkraft. Samtidigt skal 80 % af de i dag kendte reserver 
af fossile brændstoffer forblive i undergrunden. Skovrejsning og -bevaring kan også afhjælpe 
klimaforandringerne, da træer binder kulstof som en del af fotosyntesen. Skovene lagrer derved 
kulstof i plantematerialet og modvirker en øget koncentration af CO

2
. Men skove bliver fældet i en 

alarmerende hastighed i Afrika, Asien og Latinamerika. Det skyldes, at træ bliver brugt i mange 
produkter, eksempelvis møbler og papir, og at landbrugsarealet bliver udvidet i hastig fart. 

IPCC bruger to overordnede løsninger i forhold til klimaforandringerne. Den ene er ”mitigation”, 
som er modvirkning eller afhjælpning. Den anden er ”adaptation”, som betyder tilpasning. Mod-
virkning handler om at reducere de udledninger, der er den direkte årsag til den globale op-
varmning ved fx at omlægge energisystemet. Tilpasning handler om at forberede og planlægge 
i forhold til klimaforandringerne. Regeringer og lokale myndigheder kan fx forsøge at tilpasse 
infrastrukturen til voldsommere regnskyl og højere vandstande. Landbrugets metoder kan også 
tilpasses klimaforandringerne. 
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Arbejdsspørgsmål
1. Forklar ppm, CO2-ækvivalenter og Global Warming Potential.

2. Hvorfor er der mest fokus på CO2, når det ikke er den stærkeste drivhusgas?

3. Kig på figur 2:

a. Forklar forskellen mellem den globale årlige gennemsnitstemperatur og de 10-årige 
gennemsnit. Hvorfor er det vigtigt at have begge med i grafen for at forstå klimaforan-
dringerne?

b. Find årstal hvor det globale årlige gennemsnit skiller sig ud. Hvorfor har der været 
stigning/fald i netop disse år?  

4. Forklar figur 3. Hvilke konsekvenser har klimaforandringerne?

Diskussionsspørgsmål
1. Skal hovedfokus være på modvirkning eller tilpasning i forhold til klimaforandringerne? 

Hvorfor? 

2. Vil det være muligt at holde temperaturstigningen under 2º C? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Hvilke tiltag skal vi gøre i Danmark og EU, hvis temperaturstigningen ikke skal overskride 
2º C?

Undersøg
1. Hvordan har klimaet udviklet sig i Danmark, og hvilke forandringer og konsekvenser har 

det medført?

2. Hvilke lande er globalt hårdest ramt af klimaforandringerne, og hvordan viser det sig?

3. Hvilke andre løsninger end de beskrevne findes til at modvirke klimaforandringerne?

Læs mere
IPCC’s seneste rapport fra 2014:  
www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ 

Klimaforandringer i Danmark:  
www.dmi.dk/klima/fremtidens-klima/fremtidige-klimaforandringer-i-danmark

Klimaforandringer og konflikter:  
www.globalnyt.dk/content/klimaforandringer-bag-flygtningestroem-fra-afrika  
www.globalnyt.dk/content/nyt-studie-viser-sammenhaeng-mellem-klimaforandringer-og-syri-
ens-kaos
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KAPITEL 2 

DRIVHUSGASSER I  
EU OG GLOBALT 
Der findes mange metoder til at opgøre et lands udledning af drivhusgasser. I FN opgøres de 
gasser, der bliver udledt indenfor landets grænser (landbaserede). Det betyder eksempelvis, at 
produktionen af din mobiltelefon, der måske er produceret i Kina, tæller med i Kinas udledninger, 
selv om den er købt og bliver brugt i Danmark. Udledninger kan opgives som landets samlede 
udledninger af drivhusgasser, pr. arealenhed eller pr. indbygger.

Det nuværende høje niveau af drivhusgasser i atmosfæren er skabt igennem mange år. Det er 
derfor ikke tilstrækkeligt at beregne udledningerne i dag. De lande, der udleder mange drivhus-
gasser i dag, har ikke nødvendigvis bidraget meget historisk set, og andre har historisk bidraget 
meget, selvom de har reduceret deres udledninger i dag. Beregningerne bliver mere upræcise, jo 
længere man går tilbage i tiden. Det er derfor svært at lave præcise beregninger af de historiske 
udledninger. Data for udledninger forårsaget af historiske ændringer i arealanvendelse, gennem 
fx rydning af skov, er mangelfuld.

FN beregner normalt reduktioner af udledninger med 1990 som basisår, dvs. den procentvise 
reduktion, der er opnået i dag, beregnes ud fra 1990, eller den reduktion, man ønsker, fastsættes 
ud fra 1990. Det er imidlertid ikke alle lande, der bruger 1990 som basisår, fx har USA anvendt 
2005. Da udledningerne i 2005 var større end i 1990, betyder det, at reduktionen virker større, 
hvis man beregner i forhold til 2005. Til gengæld vil niveauet af udledninger blive mindre, hvis 
målet sættes efter 1990.  

Udledning af drivhusgasser

De menneskeskabte globale udledninger af drivhusgasser stiger og er siden 1970 steget fra 27 
Gt (gigaton) CO

2
-eq/år til 49 Gt CO

2
-eq/år i 2010 (se figur 1). Kina er i dag verdens største udleder 

af drivhusgasser med 22,7 % af de samlede globale årlige udledninger. Kina, USA, EU, Rusland, 
Indien, Japan, Brasilien, Canada, Mexico, Indonesien, Sydkorea og Sydafrika står for fire femtede-
le af verdens udledninger. Indbyggerne i de rige lande udleder 13 t CO

2
-eq/år, mens indbyggerne i 

de fattige lande udleder 1,4 t CO
2
-eq/år.

NATURGEOGRAFI
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 Summary for Policymakers

5

SPM

Total anthropogenic GHG emissions have continued to increase over 1970 to 2010 with larger absolute increases between 
2000 and 2010, despite a growing number of climate change mitigation policies. Anthropogenic GHG emissions in 2010 have 
reached 49 ± 4.5 GtCO2-eq/yr 3. Emissions of CO2 from fossil fuel combustion and industrial processes contributed about 78% 
of the total GHG emissions increase from 1970 to 2010, with a similar percentage contribution for the increase during the 
period 2000 to 2010 (high confidence) (Figure SPM.2). Globally, economic and population growth continued to be the most 
important drivers of increases in CO2 emissions from fossil fuel combustion. The contribution of population growth between 
2000 and 2010 remained roughly identical to the previous three decades, while the contribution of economic growth has 
risen sharply. Increased use of coal has reversed the long-standing trend of gradual decarbonization (i.e., reducing the carbon 
intensity of energy) of the world’s energy supply (high confidence). {1.2.2}

The evidence for human influence on the climate system has grown since the IPCC Fourth Assessment Report (AR4). It is 
extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was 
caused by the anthropogenic increase in GHG concentrations and other anthropogenic forcings together. The best estimate 
of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over this period (Figure SPM.3). Anthro-
pogenic forcings have likely made a substantial contribution to surface temperature increases since the mid-20th century 
over every continental region except Antarctica4. Anthropogenic influences have likely affected the global water cycle since 
1960 and contributed to the retreat of glaciers since the 1960s and to the increased surface melting of the Greenland ice 
sheet since 1993. Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic sea-ice loss since 1979 and have very likely 
made a substantial contribution to increases in global upper ocean heat content (0–700 m) and to global mean sea level rise 
observed since the 1970s. {1.3, Figure 1.10}

3 Greenhouse gas emissions are quantified as CO2-equivalent (GtCO2-eq) emissions using weightings based on the 100-year Global Warming Potentials, 
using IPCC Second Assessment Report values unless otherwise stated. {Box 3.2}

4 For Antarctica, large observational uncertainties result in low confidence that anthropogenic forcings have contributed to the observed warming aver-
aged over available stations.
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Figure SPM.2 |  Total annual anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions (gigatonne of CO2-equivalent per year, GtCO2-eq/yr) for the period 1970 
to 2010 by gases: CO2 from fossil fuel combustion and industrial processes; CO2 from Forestry and Other Land Use (FOLU); methane (CH4); nitrous oxide 
(N2O); fluorinated gases covered under the Kyoto Protocol (F-gases). Right hand side shows 2010 emissions, using alternatively CO2-equivalent emission 
weightings based on IPCC Second Assessment Report (SAR) and AR5 values. Unless otherwise stated, CO2-equivalent emissions in this report include the 
basket of Kyoto gases (CO2, CH4, N2O as well as F-gases) calculated based on 100-year Global Warming Potential (GWP100) values from the SAR (see Glos-
sary). Using the most recent GWP100 values from the AR5 (right-hand bars) would result in higher total annual GHG emissions (52 GtCO2-eq/yr) from an 
increased contribution of methane, but does not change the long-term trend significantly. {Figure 1.6, Box 3.2}

Figur 1: Globale menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. IPCC 2014, ASR5,  

Mitigation of Climate change, Summary for Policy Makers.

Udledningerne stammer især fra afbrænding af fossile brændsler, som kul, gas og olie, der in-
deholder meget kulstof, som bliver til CO

2
. Figur 2 viser, at udledningerne kommer fra energipro-

duktion, industri og land- og skovbrug, som i alt udleder 70 % af gasserne. Transportsektoren og 
anden energiproduktion udleder til sammen 23,6 %, mens bygninger udleder 6,4 %.

9
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24 % (12 GtCO2eq, net emissions) in AFOLU, 21 % (10 GtCO2eq) in industry, 14 % (7.0 GtCO2eq) in transport and 6.4 % 
(3.2 GtCO2eq) in buildings. When emissions from electricity and heat production are attributed to the sectors that use 
the final energy (i. e. indirect emissions), the shares of the industry and buildings sectors in global GHG emissions are 
increased to 31 % and 19 %7, respectively (Figure SPM.2). [7.3, 8.2, 9.2, 10.3, 11.2]

Globally, economic and population growth continue to be the most important drivers of increases in CO2 
emissions from fossil fuel combustion. The contribution of population growth between 2000 and 2010 
remained roughly identical to the previous three decades, while the contribution of economic growth has 
risen sharply (high confidence). Between 2000 and 2010, both drivers outpaced emission reductions from improve-
ments in energy intensity (Figure SPM.3). Increased use of coal relative to other energy sources has reversed the 
long-standing trend of gradual decarbonization of the world’s energy supply. [1.3, 5.3, 7.2, 14.3, TS.2.2]

Without additional efforts to reduce GHG emissions beyond those in place today, emissions growth is 
expected to persist driven by growth in global population and economic activities. Baseline scenarios, those 
without additional mitigation, result in global mean surface temperature increases in 2100 from 3.7 °C to 
4.8 °C compared to pre-industrial levels10 (range based on median climate response; the range is 2.5 °C to 
7.8 °C when including climate uncertainty, see Table SPM.1)11 (high confidence). The emission scenarios collected for 
this assessment represent full radiative forcing including GHGs, tropospheric ozone, aerosols and albedo change. Baseline 
scenarios (scenarios without explicit additional efforts to constrain emissions) exceed 450 parts per million (ppm) CO2eq 
by 2030 and reach CO2eq concentration levels between 750 and more than 1300 ppm CO2eq by 2100. This is similar to 
the range in atmospheric concentration levels between the RCP 6.0 and RCP 8.5 pathways in 2100.12 For comparison, the 
CO2eq concentration in 2011 is estimated to be 430 ppm (uncertainty range 340 – 520 ppm).13 [6.3, Box TS.6; WGI Figure 
SPM.5, WGI 8.5, WGI 12.3]

10 Based on the longest global surface temperature dataset available, the observed change between the average of the period 1850 – 1900 and of 
the AR5 reference period (1986 – 2005) is 0.61 °C (5 – 95 % confidence interval: 0.55 – 0.67 °C) [WGI SPM.E], which is used here as an approxi-
mation of the change in global mean surface temperature since pre-industrial times, referred to as the period before 1750.

11 The climate uncertainty reflects the 5th to 95th percentile of climate model calculations described in Table SPM.1.
12 For the purpose of this assessment, roughly 300 baseline scenarios and 900 mitigation scenarios were collected through an open call from 

integrated modelling teams around the world. These scenarios are complementary to the Representative Concentration Pathways (RCPs, see 
WGIII AR5 Glossary). The RCPs are identified by their approximate total radiative forcing in year 2100 relative to 1750: 2.6 Watts per square meter 
(W / m2) for RCP2.6, 4.5 W / m2 for RCP4.5, 6.0 W / m2 for RCP6.0, and 8.5 W / m2 for RCP8.5. The scenarios collected for this assessment span a 
slightly broader range of concentrations in the year 2100 than the four RCPs.

13 This is based on the assessment of total anthropogenic radiative forcing for 2011 relative to 1750 in WGI, i. e. 2.3 W / m2, uncertainty range 1.1 to 
3.3 W / m2. [WGI Figure SPM.5, WGI 8.5, WGI 12.3]

Figure SPM.2 | Total anthropogenic GHG emissions (GtCO2eq / yr) by economic sectors. Inner circle shows direct GHG emission shares (in % of total anthropogenic GHG emissions) 
of five economic sectors in 2010. Pull-out shows how indirect CO2 emission shares (in % of total anthropogenic GHG emissions) from electricity and heat production are attributed 
to sectors of final energy use. ‘Other Energy’ refers to all GHG emission sources in the energy sector as defined in Annex II other than electricity and heat production [A.II.9.1]. The 
emissions data from Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) includes land-based CO2 emissions from forest fires, peat fires and peat decay that approximate to net CO2 
flux from the Forestry and Other Land Use (FOLU) sub-sector as described in Chapter 11 of this report. Emissions are converted into CO2-equivalents based on GWP100

6 from the 
IPCC Second Assessment Report. Sector definitions are provided in Annex II.9. [Figure 1.3a, Figure TS.3 upper panel]

Greenhouse Gas Emissions by Economic Sectors

Indirect CO2 EmissionsDirect Emissions

Buildings
6.4%

Transport
14%

Industry 
21%

Other 
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24%
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12%
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11%

Energy
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Figure SPM.3 | Decomposition of the change in total annual CO2 emissions from fossil fuel combustion by decade and four driving factors: population, income (GDP) per capita, 
energy intensity of GDP and carbon intensity of energy. The bar segments show the changes associated with each factor alone, holding the respective other factors constant. Total 
emissions changes are indicated by a triangle. The change in emissions over each decade is measured in gigatonnes of CO2 per year [GtCO2 / yr]; income is converted into common 
units using purchasing power parities. [Figure 1.7]
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Figur 2: Udledningen af drivhusgasser fordelt på sektorer. De indirekte udledninger viser, hvordan udledninger fra 
elektricitet og varme er spredt i de sektorer, hvor de indgår i den endelige anvendelse. AFOLU dækker over landbrug, 
skovbrug og anden arealanvendelse. IPCC 2014, ASR5, Mitigation of Climate change, Summary for Policy Makers.
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Beregninger af de historiske udledninger viser, at USA og EU har udledt flest drivhusgasser. USA 
er ansvarlig for 29,3 % af de historiske udledninger (fra 1850 til i dag), mens EU er ansvarlig for 
26,5 %. Der er langt ned til nummer tre på listen, Rusland, som er ansvarlig for 8,1 %. Kina har 
kun bidraget med 7,6 % af drivhusgasserne historisk. 

EU’s medlemslande udleder ca. 4500 Mt CO
2
-eq pr. år (se figur 3). Udledningerne er faldet fra 

5600 Mt CO
2
-eq/år i 1990. Det betyder, at EU’s borgere er blandt de, der udleder mest på ver-

densplan. Opgørelserne inkluderer ikke ændringer i arealanvendelse, luftfart og udledninger 
forbundet med varer produceret uden for EU’s grænser, men forbrugt i EU. 
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Figur 3: EU’s udledninger af drivhusgasser fra 1990-2012. Grafen viser både de 28 medlemslandes udledninger og 
udledningerne fra de 15 EU-lande, der er forpligtede af Kyoto-Protokollen. Data inkluderer ikke arealanvendelse, 
luftfart og udledninger forbundet med varer produceret uden for EU’s grænser, men forbrugt i EU. 

Gennem den første globale klimaaftale fra 1997, Kyoto-Protokollen, har EU forpligtet sig til at 
reducere udledningen af drivhusgasser i 2020 med 20 % i forhold til 1990. Det ser ud til at lykkes, 
men kun når opgørelsen er landbaseret. 

Det betyder meget, hvornår og hvordan reduktionen af udledninger finder sted i løbet af en perio-
de (se figur 4). Der kan udledes mange drivhusgasser i en lang periode for til sidst at lave en stor 
reduktion, eller der kan laves løbende reduktioner for at nå den samme målsætning, men den 
første metode vil betyde en større udledning af drivhusgasser. Processen for at nå en målsæt-
ning er derfor vigtig og ikke bare målsætningen i sig selv. 
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Figur 4: Arealet under kurven viser hvor mange drivhusgasser, der vil blive udledt under to forskellige scenarier. Der 

bliver udledt langt flere ved det første scenarie, da arealet under kurven er større. 

Outsourcing og indirekte udledninger 

Mens de landbaserede udledninger i EU er faldet, er udledninger i især de stor vækstøkonomier 
steget. Det betyder, at de samlede udledninger er steget. I perioden fra 1990 til 2008 er udlednin-
gen af drivhusgasser mere end fordoblet i udviklingslandene, bl.a. fordi store dele af produktio-
nen er flyttet til disse lande. Men de varer, der produceres, bliver stadig i høj grad forbrugt i EU 
og andre rige lande. Dette fænomen kaldes outsourcing af udledninger, hvilket oftest sker fra den 
rigere del af verden til den fattigere gennem import af varer. Udledningerne fra produktionen af 
importerede varer er steget fra 4,3 Gt CO

2
 i 1990 til 7,8 Gt i 2008, og samtidig er EU’s import fra 

fx Kina steget (se figur 5). EU’s påstand om at have reduceret udledningen af drivhusgasser kan 
derfor diskuteres, da opgørelserne kun medtager landbaserede udledninger og ikke de outsour-
cede udledninger.  
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Figur 5 

 

 
Strømforbrug pr. 
dag (kWh) 

Udledning pr. dag 
(kg CO2-eq) 

Udledning pr. år/bolig 
(1000 ton CO2-eq) 

Besparelse (1000 
ton CO2-eq) 

Glødepære 60 
W 1.8 0.9 821  

Elsparepære 
15 W 0.5 0.2 205 616 
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Tabel 1 

  

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

20042005200620072008200920102011201220132014

M
io

. €
  

År 

Import

Eksport

Balance

Figur 5: EU’s vareimport fra Kina er steget. Samtidig er udledningerne fra vareimport steget. 

De outsourcede udledninger bliver hurtigt store, da der er mange skjulte eller indirekte udled-
ninger forbundet med vores produkter fra alt fra fødevarer til elektronik og tøj. Det kaldes den 
økologiske rygsæk og beskriver hvilket ressourceforbrug, der er forbundet med produktionen af 
en vare. Fx kræver en mobiltelefon energi ved udvinding af de metaller, der anvendes i telefonen. 
Dernæst kommer selve produktionen, og hvis den er produceret i Kina transporten halvvejs rundt 
om jorden rundt for at nå den danske forbruger. 

Den udledning af drivhusgasser, som produktionen af varer forårsager, kan reduceres, hvis vi bli-
ver bedre til at genbruge vores produkter, genanvende materialerne i varerne og gøre produkterne 
mere effektive. Man kan fx få materiale til en bryllupsring af guld ved at genanvende 10 kg mobil-
telefoner, der ellers ville kræve 10 tons rå guldmalm at producere. Man kan også skifte til produk-
ter, der udleder mindre CO

2
 i brugsfasen, som sparepærer i stedet for glødepærer (se tabel 1).
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Figur 5 

 

 
Strømforbrug pr. 
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Tabel 1: En sparepære udleder betydeligt mindre CO
2
 end en glødepære og er et eksempel på den CO

2
, der kan spa-

res, ved at udvikle og bruge effektive produkter.

De indirekte udledninger bliver desuden forværret af et højt forbrug og stor udskiftning af pro-
dukter, ofte før de er opbrugt. Eksempelvis er der langt flere mobiltelefoner end indbyggere i 
Danmark, og mange af dem bliver kasseret, så de værdifulde materialer går til spilde. FN anslår, 
at der bliver produceret omkring 40 millioner ton elektronikaffald om året globalt. Danmark er 
det land i Europa, der producerer mest affald. I 2013 producerede danskerne i gennemsnit 747 kg 
affald pr. person (se tabel 2). Vores forbrug har altså stor indflydelse på udledningen af drivhus-
gasser, også selvom vores produkter bliver produceret i andre lande.
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1995 1999 2003 2007 2010 2013 Ændring 1995-2013 (%) 

EU-28 - - - 523 503 481 - 

Belgien 455 465 468 494 455 439 -4 

Danmark 521 577 598 707 673 747 43 

Finland 413 484 466 506 470 493 19 

Frankrig 475 507 506 543 533 530 12 

Holland 539 582 586 606 571 526 -2 

Island 426 454 484 558 306 345 -19 

Italien 454 498 524 557 547 491 8 

Norge 624 594 402 491 469 496 -21 

Schweiz 600 635 667 720 708 701 12 

Spanien 510 613 646 578 510 449 -12 

Storbritannien 498 569 591 567 509 482 -3 

Sverige 386 428 464 493 445 458 19 

Tyskland 623 638 601 582 602 617 -1 

Østrig 437 563 607 597 562 578 32 

Tabel 2 

Tabel 2: Opgørelse over udvalgte EU-landes produktion af affald og gennemsnittet i de 28 EU-lande, kg/pers./år. 
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Arbejdsopgaver
1. Kig på figur 1 og 3: Beskriv udviklingen af udledningen af drivhusgasser globalt og i EU.

2. Forklar figur 2.  

3. Forklar, hvad outsourcing af udledninger, indirekte udledninger og økologisk rygsæk bety-
der.

Diskussionsspørgsmål
1. Hvordan skal udledningerne opgøres? 

2. Har Danmark og EU et ansvar for udledningen forårsaget af importerede varer?

3. Kan det lykkes at effektivisere vores produkter og produktion, eller bliver vi nødt til at 
mindske vores forbrug og affaldsmængde?

Undersøg
1. Find ud af hvilke lande der udleder flest drivhusgasser pr. land og pr. indbygger. Brug data 

fra Verdensbanken: www.data.worldbank.org/topic/environment

2. Danmarks import af varer. Hvor kommer de mest fra? Brug Danmarks statistik:  
www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280

3. Find eksempler på effektivisering af produkter, så de udleder færre drivhusgasser. 

Læs mere
EU’s udledninger:  
www.ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/docs/kyoto_progress_2014_en.pdf 

Global udvikling i udledning af CO2:  
www.ft.dk/samling/20111/almdel/keb/bilag/336/1146856.pdf  

Drivhusgasser: kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser:  
www2.dmu.dk/Pub/MB16.pdf
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KAPITEL 3 

EU’S KLIMAPOLITIK 
Energi- og klimapolitikken er blevet central i EU, og EU’s første fælles strategi kom til verden i 
2007 med ”En energipolitik for Europa”. EU’s klimapolitik er tæt forbundet til energipolitikken. Det 
blev især tydeligt efter sidste EU-valg i 2014, hvor Klimakommissæren blev til Energi- og Klima-
kommissær. 

Klima- og energipolitikken er samlet i tre punkter: sikre energiproduktionen så EU ikke mangler 
energi (forsyningssikkerhed), konkurrencedygtighed og bæredygtighed. En af målsætningerne er 
at modvirke globale klimaforandringer ved at:

• Reducere udledningen af klimaskadelige drivhusgasser med 20 % inden 2020 i forhold til 1990.
• Nedbringe energiforbruget med 20 % inden 2020 i forhold til 1990.
• Indfase 20 % vedvarende energi i EU inden 2020.

Dette er kendt som 20-20-20 målene. EU-landene blev desuden i oktober 2014 enige om en 
2030-målsætning, som siger, at mindst 27 % af energiforsyningen i EU skal komme fra vedva-
rende energikilder i 2030. Samtidig skal EU-landenes CO

2
-udslip reduceres med 40 % i forhold til 

1990. EU’s langsigtede mål er at reducere udledningerne med 80-95 % inden 2050.

EU har også udarbejdet en strategi for at mindske sit ressourceforbrug. Strategien kaldes ”Et 
ressourceeffektivt Europa” og skal forsøge at omstille økonomien fra en lineær til en mere cir-
kulær økonomi. Det betyder, at i stedet for at producere, forbruge og kassere skal produkterne 
ikke kasseres, men derimod genbruges eller de vigtige ressourcer i produktet genanvendes, så 
udledninger mindskes. EU arbejder også på at lave en Energiunion, som skal gøre det lettere at 
handle med energi i EU og samtidig gøre EU fri af fossile brændsler.     

Handel med CO2

I forbindelse med den første globale klimaaftale, Kyoto-Protokollen, oprettede EU et handelssy-
stem med CO

2
 (Emission Trading System eller ETS). I den forbindelse fik kulkraftværker og andre 

store industrivirksomheder i EU foræret kvoter som beviser for retten til at udlede drivhusgasser. 
Systemet skulle herefter sørge for, at store CO

2
-udledere kunne handle indbyrdes med tilladelser 

til at udlede CO
2
. Idéen var at flytte reduktionerne hen, hvor de kunne foretages billigst ved at 

virksomheder, for hvem det var dyrt at reducere, købte kvoter af virksomheder, for hvem det var 
billigt at reducere. Den sidste virksomhed ville så sørge for reduktionen, og den første virksom-
hed behøvede ikke at reducere. 

Det var meningen, at kvoterne skulle være så dyre, at det blev attraktivt at lave energibesparel-
ser og investere i vedvarende energi. Men der var så mange gratis kvoter til at starte med, at me-
get få var interesserede i at købe, og kvoteprisen faldt voldsomt (se figur 1). Fordi kvoteprisen var 
så lav, har det ikke kunnet betale sig at spare på energien eller bygge vedvarende energianlæg.

SAMFUNDSFAG
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Figur 1: Prisudviklingen for CO
2
-kvoter. Den grå kurve er prisen internt i EU. Den røde kurve er prisen forbundet med 

CDM-projekter. CDM-prisen er lavere, da der er mere risici forbundet hermed. 

ETS-systemet har derfor kun givet meget små reduktioner. Samtidig var kvotesystemet i 2008 og 
2009 udsat for omfattende svindel, der kostede medlemslandene 38 milliarder kr. Danmark og 
Frankrig var centrum for svindelen. 

En anden måde at flytte reduktioner er med Joint Implementation (JI) og Clean Development 
Mechanism (CDM). CDM og JI er projekter, der skal medføre CO

2
-reduktioner i et land gennem 

investeringer fra et andet land. De reduktioner, som investeringen har medført, betyder, at det 
land, der lavede investeringen, skal reducere mindre i sit eget land. FN holder styr på regnskabet 
ved at udstede klimakreditter. 

CDM gælder projekter i lande, der ikke har forpligtet sig til at reducere udslippet af drivhusgas-
ser ifølge Kyoto-Protokollen, mens JI gælder projekter i lande med forpligtelser, især Rusland 
og Østeuropa. Der er kritik af CDM og JI fordi, det er svært at vurdere, om projekterne ville have 
fundet sted alligevel og derfor ikke bidrager til yderligere reduktioner. Desuden er en række af 
projekterne blevet kritiseret for ikke at anvende teknologi, der er energibesparende eller vedva-
rende. I stedet giver nogle af projekterne incitament til at beholde en forurenende industri ved at 
effektivisere den. JI-Programmet er under afvikling.
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Dansk CDM-projekt i Moldova

Danmark har som et CDM-projekt investeret i et vandrensningsanlæg i Moldova. Projektet 
går ud på at nedbryde organisk affald fra anlægget og producere methan, som kan an-
vendes til produktion af elektricitet. Projektet skal således reducere udslippet af drivhus-
gassen methan og substituere produktionen af elektricitet. Det er sandsynligt, at projektet 
bidrager til reduktioner, da Moldova ikke ville have økonomi til at modernisere anlægget, 
men samtidig giver projektet incitament til ikke at modernisere, fordi Moldova så ikke kan 
sælge CO

2
-kvoter gennem CDM-projekter. Det kan derfor være, at projektet ikke spreder 

sig til flere anlæg i Moldova. Det kan altså være svært at vurdere om et projekt bidrager 
positivt og giver reelle reduktioner. 

Hænger EU’s politik sammen?

På trods af EU’s fælles målsætninger betyder det langt fra, at medlemslandene er enige på  klima-
området. Eksempelvis støtter Storbritannien reduktionsmålene, men ønsker ikke bindende mål 
om vedvarende energi. Polen nævnes ofte som det ”sorte får”, da landet er imod reduktionsmålet 
på 40 % og er stærkt økonomisk afhængigt af kul. På den anden side placeres bl.a. Danmark, Sve-
rige og Tyskland, som opfordrer til mere ambitiøse målsætninger. Disse lande er samtidig nogle 
af verdens største udledere af CO

2
 pr. person, og Danmark har fortsat en politik om at udvinde olie 

og har tilladt prøveboringer efter skifergas, som udleder mange drivhusgasser. Der er altså ikke 
altid sammenhæng mellem landes udmeldinger, og den politik de fører.  

EU har mange politikker inden for energi- og klimaområdet med fokus på alt fra konkurrence-
evne og arbejdspladser, forsyningssikkerhed og klimaforandringer. Dette kan være grobund for 
konflikt, fordi de forskellige fokusområder kan synes at modarbejde hinanden. Konflikten bunder 
i, at energiproduktionen stadig er meget afhængig af fossile brændsler og derved udledningen 
af drivhusgasser. Derfor bliver ønsket om at producere mere energi og skabe vækst og ar-
bejdspladser i energisektoren ofte forbundet med et øget forbrug af fossile brændsler. Da dette 
udleder flere drivhusgasser, kan det synes svært at forene med en ambitiøs klimapolitik om at 
reducere udledningerne og mindske klimaforandringerne.      

Konflikt var oppe at vende, da energi- og klimapolitikken i 2014 blev lagt sammen i EU-Kommis-
sionen, hvor det blev hævdet, at energipolitikken med fokus på vækst og arbejdspladser ville få 
mest opmærksomhed. Det skabte især røre, da den nye kommissær blev spanske Miguel Arias 
Cañete, da han kommer fra et job i olieindustrien. Det blev derfor anset som usandsynligt, at han 
ville arbejde for en ambitiøs klimapolitik, men sandsynligt at han i stedet ville arbejde for oliein-
dustrien, som han har mange bånd til.
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EU’s opbygning og beslutningsprocesser

EU består af fire organer, som udvikler, beslutter og gennemfører EU’s politik: Kommissio-
nen, Ministerrådet, Parlamentet og Domstolen.

Kommissionen består af 28 kommissærer, som har fået tildelt ansvaret for forskellige 
områder af Kommissionens formand. Kommissærerne repræsenterer ikke et land. Hele 
Kommissionen skal godkendes af Parlamentet, som også kan afskedige den. Kommissi-
onen udarbejder forslag til ny EU-lovgivning, som den præsenterer for Parlamentet og 
Rådet. Desuden står Kommissionen for den daglige drift og forvalter budgetter og støtte, 
håndhæver EU-loven sammen med Domstolen og repræsenterer EU internationalt fx ved 
forhandlingerne med andre lande.

Ministerrådet er i virkeligheden ni råd, som drøfter forskellige politikområder. Hvert land 
sender en minister eller repræsentant til møderne, og hvert land har et fastsat antal stem-
mer. Det er Rådet, der sammen med Parlamentet vedtager EU’s love.

Parlamentet er EU’s folkevalgte organ. De 751 EU-parlamentarikere vælges hvert femte år. 
Hvert land har et fast antal parlamentarikere afhængig af befolkningsantal. Danmark har 
13. Sammen med Rådet danner EU-Parlamentet den lovgivende magt i EU.

Den almindelige procedure er den fælles beslutningstagning mellem Parlamentet og Rå-
det. Her fremlægges forslag af Kommissionen til Parlamentet, hvorefter forslaget sendes 
frem og tilbage mellem Parlamentet og Rådet, indtil forslaget kan godkendes af begge 
parter. Undervejs kan forslaget også forkastes, eller der kan afholdes møder i forligsudval-
get for at nå til enighed.

  

 

 

 

 

 

Kommissionen 

Forslag til forordninger 
og direktiver 

Parlamentet 

(Vælges af EU’s borgere 
hvert 5. år) 

Ministerrådet 

Forordninger og direktiver 
(Gældende ret i medlemslandene) 

Figur 2: EU’s politik udarbejdes og besluttes af Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet.  
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Arbejdsspørgsmål
1. Forklar ETS-systemet. Hvorfor fungerede prismekanismen ikke?

2. Opdel de nævnte tiltag i kapitlet i markedsbaserede og politiske tiltag.

3. Beskriv EU’s organer og beslutningsproces.

Diskussionsspørgsmål
1. Skal markedskræfterne eller politisk styring løse klimaudfordringen? Begrund dit svar. 

2. Hvorfor har JI-projekter ikke fungeret og givet reelle reduktioner?

3. Er EU’s politik sammenhængende? Er der interessekonflikter mellem de forskellige politi-
kområder?

Undersøg
1. Beslutningskompetencen mellem EU og medlemsstaterne, hvor frie handlemuligheder 

har Danmark? 

2. Find argumenter for og imod Energiunionen.

3. Find eksempler på tiltag i Danmark som kan modvirke klimaforandringer; fx afgifter, 
tilskud eller pantordninger.

Læs mere
EU’s organer og opbygning:  
www.eu.dk/

Energiunionen:  
www.e-pages.dk/notat/123/5

CO2-handel:  
www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/offset_scr.pdf

Danske JI- og CDM-projekter: 
www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/ji-cdm/dansk-godkendelse-deltagelse-jicdm-projekter/
ji-cdm_projects_approved_v24_eng_2.pdf

www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/nyheder/nyhedsarkiv/redegoerelse-danske-hfc-23-projek-
ter-sendt-folketinget/HFC-23_redegorelse_MPU_081010.pdf
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KAPITEL 4 

20 ÅRS  
KLIMAFORHANDLINGER 
Udledningen af drivhusgasser stiger globalt. Udledningerne kommer mest fra de rige lande i 
Nord, men fører til tørke i Afrika, voldsomme regnskyl i Latinamerika og tyfoner i Asien. Klimaud-
fordringen trodser med andre ord landegrænser, og det er en kæmpe udfordring.

Verdens lande har forsøgt at finde en løsning gennem FN-systemet i mere end 20 år. Det har 
imidlertid vist sig mere vanskeligt, end man regnede med. De globale udledninger af klimagasser 
og dermed den globale opvarmning fortsætter, og forhandlingerne har vist, at lande og grupper i 
høj grad forfølger deres egne interesser frem for det fælles bedste. 

Klimaforandringerne kom for alvor på FN’s dagsorden i starten af 90’erne med rapporten ”Vor 
fælles fremtid”. Det var den, der banede vejen for topmødet i Rio de Janeiro i 1992, kendt som 
Earth Summit eller Rio-konferencen. Her blev FN’s Klimakonvention (UNFCCC, FN’s Rammekon-
vention om Klimaforandringer) vedtaget og FN’s Klimasekretariat, der administrerer forhandlin-
gerne, oprettet. Det er stadig under disse rammer, at verdens lande forsøger at finde en løsning 
på klimaudfordringen. Konventionen er godkendt af alle FN’s medlemsstater samt Niue-øerne, 
Cook-øerne og EU. Det betyder, at der er 196 parter til Klimakonventionen. 

Formålet med Klimakonventionen er at stabilisere koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæ-
ren på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte påvirkninger af klimaet. Ifølge konventio-
nen bør dette ske inden for en tidshorisont, som er tilstrækkelig til at tillade økosystemer natur-
ligt at tilpasse sig klimaforandringerne, at sikre at fødevareproduktionen ikke trues og at sørge 
for, at økonomisk udvikling kan fortsætte på en bæredygtig måde. Konventionen siger også, at 
landene har ”fælles, men differentierede” forpligtelser, som betyder, at de rige lande i Nord, der 
udleder flest klimaskadelige gasser og samtidigt har flest ressourcer, skal gøre den største ind-
sats. Derfor forpligter konventionen indtil videre kun de mest velstillede lande.

FN’s Klimakonvention fastlægger ligeledes rammerne for forhandlingerne om en global klima-
aftale, som foregår til møder kaldet Conferences of the Parties (COP). Konventionen binder ikke 
parterne til nogle mål, men giver mulighed for, at man gennem COP’erne kan tilføje aftaler, kaldet 
protokoller, som forpligter landende og derfor er bindende. COP’erne er altså de møder, man hol-
der for finde fælles aftaler, mens Klimakonventionen er baggrunden og den fælles forståelse, der 
ligger bag forhandlinger. Der er hidtil afholdt 20 COP’er. Den første COP blev holdt i Berlin i 1995 
(COP1). Den næste COP finder sted i Paris i december 2015 og vil være COP21. 

SAMFUNDSFAG
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Kyoto-Protokollen

Ved den tredje COP i 1997 i Japan vedtog parterne den første klimaaftale. Den er kendt som Kyo-
to-Protokollen. Ifølge Kyoto-Protokollen skal de rige lande reducere deres udledninger med 5 % i 
gennemsnit i perioden 2008 til 2012 i forhold til 1990. Kyoto-Protokollen forpligter ikke alle lande. 
Den forpligter kun nogle af de rige lande, der kaldes Annex I-lande og Annex II-lande. Kina og 
Indien, der i dag står for en stor del af de globale udledninger, blev ikke forpligtede af Kyoto-Pro-
tokollen. Det samme gælder rige olielande som Saudi Arabien og Qatar. Desuden godkendte USA 
aldrig Kyoto-Protokollen, efter den var blevet forhandlet. De lande, der ikke er forpligtede, kaldes 
non-annex lande.

Kyoto-Protokollens 1. bindingsperiode udløb i 2012. Aftalen er blevet forlænget til 2020, men 
har indtil videre ikke mindsket de globale udledninger af drivhusgasser. Et af problemerne med 
Kyoto-Protokollen er, at nogle af de helt store udledere af drivhusgasser ikke er med. Det gælder 
USA, Kina, Australien, Canada og Japan. Samtidig er udledningerne i de lande, der ikke er bundet 
af Kyoto-Protokollen, steget mere, end udledningerne er faldet i de lande, der er bundet.  

COP15 og efter

De seneste år har det været vigtig at finde en efterfølgende aftale for Kyoto-Protokollen. Det var 
meningen, at parterne skulle vedtage en ny aftale i København i 2009. Klimasagen var for alvor 
på dagsordenen i medierne, og topmødet tiltrak et stort presseopbud samt stort set alle verdens 
ledere og store dele af civilsamfundet. Alle måtte imidlertid tage skuffede hjem, da det ikke lyk-
kedes forhandlerne at blive enige om en international aftale. 

Det blev kun til et dokument kaldet ”Copenhagen Accord”, som ikke blev accepteret af alle parter. 
Dokumentet blev blot en henstilling om, at man kunne tage dokumentet i betragtning, men ikke 
en aftale som bandt parterne til at reducere udslippet af drivhusgasser. Dokumentet handlede 
om vigtigheden af klimaforandringerne, at modvirkning og tilpasning er nødvendig og om klima-
støtte til fattige lande. Klimatopmødet i København havde derfor ikke meget effekt, og det var en 
stor skuffelse i bestræbelserne på at lave en internationale klimaaftale. 



 24

12. december 2009 i København - Global Day of Action for Klima, en demonstration fra centrum til Bella Centeret hvor 
COP15 foregik. Foto: Christoffer Askman / FoEI

Der er mange forskellige forklaringer på, hvorfor det glippede i København. Et af problemerne 
var Kina og USA’s indbyrdes mistro. Ingen af dem ville binde sig uden, at den anden part forplig-
tede sig. De brugte derfor den anden part som undskyldning for ikke selv at gøre noget. Der var 
også  kritik af det danske formandskab, fordi man forsøgte at lave en aftale, som alle lande ikke 
var med i. Det gjorde mange lande vrede. Samtidig forsøgte man i København en ”top-down” 
tilgang, hvor man ville fordele reduktionerne ud på de enkelte lande, men det lod sig ikke gøre.

Mange frygtede efter København, at forhandlingerne under FN ikke kunne genopstå på grund af 
fiaskoen, men der har været små fremskridt siden. I Durban ved COP17 i 2011 lavede man en ny 
køreplan. Parterne aftalte, at en ny international klimaaftale skal vedtages i 2015 og gælde fra 
2020. 

De følgende to år blev forhandlingerne afholdt i lande, der er kendt for stor produktion af fossile 
brændstoffer. Det foregik i Doha i Qatar og Warszawa i Polen. Der kom ikke store resultater ud af 
disse forhandlinger, men et konkret resultat var den såkaldte Warszawa-mekanisme om tab og 
ødelæggelse. Det er en mekanisme, der på en endnu udefineret måde skal skabe et system, som 
kan overføre penge til de lande, der rammes af tab og ødelæggelse efter klimakatastrofer. Det er 
meget vigtigt for de fattigste og mest udsatte lande, da de har store udgifter efter klimakatastro-
fer, som de ikke kan betale. Mekanismen er dog ikke forhandlet på plads endnu, og det er tvivl-
somt, om den vil komme med i en international aftale. 

I Lima til COP21 i 2014 begyndte man at skrive et udkast til en international aftale, men der var 
mange uenigheder, og i foråret 2015 er der stadig mange uløste udfordringer. 
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FN

Forenede Nationer (FN) er en international organisation, der blev etableret ved slutningen 
af 2. verdenskrig i 1945. FN er bygget på De Forenede Nationers Pagt, der fastsætter orga-
nisationens formål. Disse er bl.a. at arbejde for fred, sikkerhed, udvikling og menneskeret-
tigheder.   

Miljøbeskyttelse blev introduceret som formål i FN-systemet med FN’s Miljøprogram i 
1972. Klima blev en del af FN’s arbejde, med FN’s Klimapanel (IPCC) i 1988 og vedtagelsen 
af Klimakonventionen i 1992.

   
Medlemskab er åbent for alle lande, der anerkender forpligtelserne i FN-Pagten, og i dag 
består FN af 193 medlemslande samt to observatørstater (Vatikanet og Palæstina). De cen-
trale organer i FN er Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet, Det Økonomiske Råd, Sekreta-
riatet og Den Internationale Domstol. Derudover er der en række særlige agenturer.  

FN’s generalforsamling kan vedtage resolutioner og anbefalinger. De har status af politiske 
erklæringer og har ikke en stringent juridisk bindende kraft. Desuden kan der ved COP’er-
ne vedtages aftaler. I FN har alle lande én stemme. Efter vedtagelsen af en aftale skal den 
ratificeres i de enkelte lande. Først med ratificeringen bliver aftalen godkendt og derved 
bindende. 

Sikkerhedsrådet er det eneste FN-organ, der kan vedtage juridisk bindende beslutninger. 
Det består af 15 medlemmer, hvoraf de fem er permanente medlemmer. Det gælder Frank-
rig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA. Disse lande kan nedlægge veto mod et forslag og 
kan dermed forhindre, at et forslag vedtages.
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Arbejdsspørgsmål
1. Gennemgå udviklingen i de globale klimaforhandlinger. 

2. Hvad betyder fælles men differentierede forpligtelser?

3. Forklar forskellen på non-annex, annex I og annex II lande. 

Diskussionsspørgsmål
1. Hvorfor har Kyoto-Protokollen ikke løst problemerne med den globale opvarmning?

2. Hvad er det vigtigste, nationerne har opnået efter at have forsøgt at finde en løsning i 
mere end 20 år? 

3. Hvilken tilgang/strategi skal anvendes under forhandlingerne? Skal alle lande bindes, og 
skal de have samme ansvar? Skal det være en mere markedsbaseret eller politisk styret 
proces? Skal det være en demokratisk proces eller mere topstyret?

Undersøg
1. De danske partiers holdninger til klimaproblematikken og hvad de mener, skal gøres. I 

kan dele klassen i grupper, der repræsenterer hvert sit parti. 

2. Forsøg at finde ideologiske skillelinjer i holdningen til klimaforandringer. Gentager dette 
sig i andre lande?

Læs mere
Kyoto-Protokollen: 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_da.htm

COP 15:  
www.b.dk/klima/dansk-haandtering-medvirkede-til-cop15-fiasko

Klimaforhandlingerne:  
www.kebmin.dk//klima-energi-bygningspolitik/danmarks-internationale-klima-energisamarbej-
de/klimaforhandlinger-fn
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KAPITEL 5 

COP21 
I december 2015 skal FN’s medlemslande igen forhandle om en international aftale for klimaet 
til COP21 i Paris. Planen er at vedtage en international aftale, der skal erstatte Kyoto-Protokollen. 
FN lægger op til, at den endelige aftale skal være globalt forpligtende, sikre målet om max 2º C 
temperaturstigning og træde i kraft senest 2020. 

Da vedtagelsen af en efterfølgende aftale til Kyoto-Protokollen allerede er glippet en gang, mener 
mange, at fremtiden for FN’s klimaforhandlinger afhænger af, om man vedtager en aftale i Paris. 
Hvis det ikke lykkes, kan det være enden på FN’s klimaforhandlinger, har bl.a. den tidligere dan-
ske klimakommissær, Connie Hedegaard, udtalt.

Men om der kommer en aftale, er et åbent spørgsmål. Som det ser ud nu, bliver resultatet af 
COP21 et katalog over landenes frivillige bud på, hvilke CO

2
-reduktioner de er villige til at levere 

og ikke-bindende hensigtserklæringer i stedet for en bindende aftale. Mange miljøorganisationer 
har ikke tiltro til, at der kommer en tilstrækkelig ambitiøs aftale, som kan overholde målsætnin-
gen om max 2º C temperaturstigning.

Målsætning i Paris

Op til forhandlingerne har FN præsenteret et dokument, der tager udgangspunkt i det globale 
CO

2
-budget. Målsætningen om max 2º C temperaturstigning er nemlig aldrig blevet oversat til be-

stemte CO
2
-reduktioner. Ud fra det globale CO

2
-budget kan landene fastsætte deres reduktions-

mål, men landene bestemmer selv målene, så det er langt fra sikkert, de til sammen vil dække 
det samlede budget.

Under forhandlingerne ved COP20 i Lima blev parterne enige om, at alle 196 parter selv skal 
melde ud, hvor meget de vil bidrage med til den kommende aftale. Det er en såkaldt ”bottom-up” 
tilgang, hvor landene melder deres frivillige bidrag ud, som så regnes sammen.

De frivillige bidrag kaldes tilsigtede nationale bidrag eller INDC (Intended Nationally Determined 
Contributions), og landene er blevet opfordret til at argumentere for, hvordan deres bidrag er 
tilstrækkelige og retfærdige. Fristen for offentliggørelser af bidragene var d. 31. marts 2015, men 
det var kun Schweiz, EU’s 28 medlemslande, Norge, Mexico, USA, Rusland, Gabon, Liechtenstein, 
Andorra og Canada, der i maj 2015 havde meldt deres målsætninger ud. 

I USA har præsident Obama meldt ud, at USA vil mindske sin CO
2
-udledning med 26-28 % i 2025 

i forhold til 2005.  EU’s tilsigtede bidrag er en 40 % reduktion i 2030 i forhold til 1990. Med de ud-
meldinger der har været indtil videre, ser det langt fra ud til, at de enkelte landes bidrag vil være 
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tilstrækkelige til at holde målsætningen om, at den globale temperaturstigning ikke må overstige 
2º C. Lederen af FN’s Klimasekretariat har allerede udtalt, at Paris-aftalen ikke vil kunne nå den 
målsætning, men at det gælder om at opgradere bidragene løbende.

Hovedaktørernes holdninger 

De 196 parter, der deltager ved COP21, kan opdeles i forskellige hovedaktører med forskellige 
holdninger og villighed til at bidrage, hvilket kan føre til konflikter og uenigheder under forhand-
lingerne.

USA var ikke med i Kyoto-Protokollen. Dengang vedtog Kongressen1, at USA ikke ville vedtage en 
international bindende aftale om klimaet, med mindre udviklingslandene binder sig. Derfor øn-
sker USA en aftale, der også dækker udviklingslandene. USA er en del Umbrella Group sammen 
med Canada, Island, Japan, New Zealand, Norge, Rusland og Ukraine. Medlemmerne i gruppen 
har forskellige synspunker, men kan blive enige om, at den gamle opdeling mellem i- og u-lande 
fra Klimakonventionens oprettelse i 1992 og hvilket ansvar, der følger med, ikke er rimeligt.

EU betragter ofte sig selv som leder inden for kampen mod klimaforandringerne. På mange 
områder har EU også været progressiv, og det skyldes ikke mindst, at europæiske lande som 
Tyskland og Danmark har en stor industri inden for vedvarende energi. EU’s tilsigtede bidrag er 
dog ikke en stigning i forhold til de foregående års udmeldinger, og samtidig indeholder bidraget 
intet om finansiel eller teknologisk støtte til lande, der er hårdt ramt af klimaændringerne. 

Kina har hidtil hævdet sin status som udviklingsland, men den heftige vækst har medført sto-
re drivhusgasudledninger. Kina hæftede sig længe ved, at USA ikke havde forpligtet sig på en 
klimaindsats, så de to største udledere af drivhusgasser holdt hinanden i skak, indtil de sammen 
meldte deres målsætninger ud i 2014. Kina fastsatte dermed for første gang en målsætning for 
udledning af drivhusgasser. Udledningerne skal toppe omkring 2030, og 20 % af energiforsynin-
gen skal være vedvarende i 2030. Kina påpeger, at landet ikke historisk har et stort ansvar for ud-
ledningen af drivhusgasser, og at udledningen pr. indbygger stadig er mindre end i de udviklede 
lande. Derudover kommer en stor del af Kinas udledninger fra produktion af varer, som eksporte-
res. (se kapitel 2).

Kina er en del af G77, som historisk har været en stor gruppe af udviklingslande. Gruppen består 
også af Indien, Brasilien og flere af verdens oliestater, som nu er nogle af verdens rigeste lande. 
Derfor er G77 ikke længere en særlig sammenhængende gruppe, og de små østater (AOSIS-alli-
ancen), gruppen af de fattigste lande (LDC-landene) og den afrikanske gruppe deler til tider flere 
interesser med EU. G77 kan normalt blive enige om, at forhandlingerne skal foregå inden for 
rammerne af FN’s Klimakonvention, hvor de alle er defineret som non-annex lande, og at forplig-
telserne er fælles, men differentierede. 

Lande i AOSIS, LDC og den afrikanske gruppe er de mest udsatte i forbindelse med klimaforan-
dringerne og er derfor ofte de mest progressive. De ønsker, at man holder fast i, at den globale 
temperatur ikke skal stige mere end 1,5º C. Desuden ønsker de bindende mål for klimafinansie-
ring og en kompenseringsmekanisme, så de får midler til at betale for ødelæggelserne efter kli-

1)  Den lovgivende forsamling i USA.
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makatastrofer og tilpasse sig klimaforandringerne (se kapitel 6). De fattigste og mest klimaskrø-
belige lande vil få sværere ved at få deres stemme hørt, hvis en løsning på klimaudfordringerne 
bliver forhandlet uden for FN-systemet, så de vil strække sig langt for at få en aftale.

De lande, som til en vis grad er villige til at levere, ses som EU, OASIS-alliancen og LDC-landene. 
Hertil kommer også Mexico, Chile og Costa Rica, som er villige til at give indrømmelser for en 
global klimaaftale. Men der er også en gruppe af lande, som er stærkt afhængige af produktionen 
af fossile brændsler og derfor ikke er interesserede i en klimaaftale. Disse lande omfatter især 
Saudi Arabien, Rusland, Iran, Filippinerne og Venezuela. USA og Kina har med deres seneste ud-
meldinger til dels skiftet position fra tidligere og er mere positive omkring en global klimaaftale. 
Om de egentlig er villige til at levere reduktioner, der kan garantere 2º C målet, er mere usikkert.

(Øverst) Lokalsamfund vidner klimaforandringerne på stranden af en af Carteret-øerne, Papua Ny Guinea, 2007.  
(Nederst) Dokumentation af klimaforandringerne, strand og palmetræer. Carteret-øerne, Papua Ny Guinea, 2007.  
Fotos: Pip Starr. 
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Andre aktører

Der findes mange aktører, der ikke forhandler, fordi de ikke repræsenterer et land, men stadig 
har store interesser i en klimaaftale. De forsøger at påvirke politikerne og forhandlere før og 
under COP’erne. Der er ofte diskussioner af, hvilken adgang til forhandlingerne disse andre aktø-
rer har, skal have og hvilke midler, de kan tage i brug. 

Civilsamfundet, som forstået ved bl.a. diverse ngo’er, organisationer, der repræsenterer fx bønder 
og befolkningsgrupper i Syd og almindelige borgere, presser på for en ambitiøs og vidtgående 
aftale. Civilsamfundsgrupper forsøger at give deres holdning til kende ved at afholde presse-
møder, snakke med forhandlerne og lave demonstrationer under COP’erne. Disse grupper anser 
sjældent resultaterne af forhandlingerne for ambitiøse nok og valgte fx at forlade forhandlin-
gerne i Warszawa symbolsk for at vise deres utilfredshed. Andre grupper har forsøgt at stoppe 
forhandlingerne.  

Industrien og grupper med kommercielle interesser følger også forhandlingerne og arbejder på 
at påvirke politikerne og forhandlerne. De kan være interesserede i at komme med markedsba-
serede løsninger eller forsøge at forhale forhandlingerne, da de kan være afhængige af fx fossile 
brændsler. 

De to grupper ses ofte som hinandens modsætninger. Civilsamfundet argumenterer ofte for 
politiske løsninger og bindende aftaler med reduktionsmålsætninger mod industrien, der promo-
verer markedsbaserede løsninger. Forskellen mellem de to grupper ses også i hvilke værdier, de 
lægger vægt på. Civilsamfundet baserer ofte sine argumenter på overvejelser om menneskeret-
tigheder, bæredygtighed og sociale forhold, mens industrien fremhæver økonomiske hensyn og 
overvejelser om arbejdspladser og vækst. 
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Arbejdsspørgsmål
1. Beskriv målene for COP21 og den overordnede tilgang til forhandlingerne.

2. Beskriv landenes tilsigtede bidrag.

3. Lav en oversigt over de forskellige grupperinger i forbindelse med forhandlingerne og 
beskriv deres villighed til at indgå en (ambitiøs) aftale.

Diskussionsspørgsmål
1. Kommer der en aftale i 2015? Hvorfor/hvorfor ikke? 

2. Hvorfor har alle lande ikke lige meget at sige/lige meget magt? 

3. Rollespil: Dan grupper, som hver især vælger en gruppe i klimaforhandlingerne, som de 
repræsenterer. Forsøg at nå til enighed om følgende problemstillinger:

a. Hvem skal reducere sine udledninger mest?

b. Hvor meget skal udledningerne reduceres og hvornår?

c. Hvem skal betale for, at de fattigste lande kan tilpasse sig klimaforandringerne? Hvor 
meget skal der betales, hvis klimaforandringer koster de fattigste lande 200 milliarder 
årligt?

Undersøg
1. Er der kommet flere tilsigtede bidrag? Alle de offentliggjorte bidrag findes her:  

www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 

2. Hvilken rolle spiller sikkerheds- og forsyningspolitik for landenes holdninger til klimafor-
andringer?

Læs mere
EU’s tilsigtede bidrag:  
www.u-landsnyt.dk/nyhed/12-03-15/en-global-klimaaftale-begynder-tage-form

Landenes udmeldinger:  
www.politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE2614180/de-fleste-lande-misser-klimadeadline/

Tilgangen i forhandlingerne:  
www.information.dk/515923 
www.ens.dk/klima-co2/klimaforhandlinger-fn/noegletemaer-internationale-klimaforhandlinger
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KAPITEL 6

KLIMARETFÆRDIGHED
Det paradoksale ved klimaforandringerne er, at de lande, der har udledt og i høj grad stadig 
udleder flest drivhusgasser, ikke oplever de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Det er 
generelt lavindkomstlande i det Globale Syd, som udleder relativt få drivhusgasser, der oplever 
klimaforandringerne og samtidig har sværest ved at tilpasse sig, da de ikke har ressourcerne og 
pengene til det.

I det perspektiv taler man om klimaretfærdighed og klimagæld, hvilket inddrager etiske overve-
jelser om lighed, menneskerettigheder og sociale forhold i forhold til klimaforandringer. Konse-
kvensen af klimaretfærdighed er, at de rige og mest udviklede lande, som har udledt flest kli-
maskadelige gasser, står i klimagæld til de fattigere og mindre udviklede lande. De førstnævnte 
skal derfor reducere deres udledninger mest og kompensere de lande, der har udledt mindst. 
Klimaretfærdig bunder på den måde i det klassiske miljøprincip om, at ”forureneren betaler”.

Det svære spørgsmål er, hvordan klimaretfærdighed og klimagæld konkretiseres. Under FN-for-
handlingerne i Lima i 2014 var der stor strid mellem parterne om, hvorvidt klimafinansiering, 
hvor de rige lande overfører penge til de fattigere, skal med som et element i en ny international 
klimaaftale. 

Udviklingslandene forsøgte også at få løfter om finansiering med i de bidrag (se kapitel 5), som 
landene skal melde ud inden COP21 i Paris. Det blev dog kun til en formulering om, at landene 
kan vælge at tage det med i bidragene. Med andre ord er det frivilligt at inkludere klimafinansie-
ring i bidragene. Indtil videre er der ikke et eneste land, der har valgt at gøre det.  

EU har tidligere allieret sig med nogle udviklingslande, men har på det seneste bevæget sig 
tættere på USA. Det sker særligt på området om klimastøtte til de fattigste lande. Her ønsker EU 
som USA ikke, at det kommer til at indgå i en kommende aftale.

Et andet diskussionspunkt er Kyoto-Protokollens definition af udviklingslandene eller non-an-
nex-lande, som ikke har forpligtelser til at reducere udledningen af drivhusgasser under Kyo-
to-Protokollen. Opdelingen i non-annex, annex I og annex II lande bliver især kritiseret af Um-
brella Group og EU. Det skyldes, at nogle af verdens rigeste lande - eksempelvis de arabiske 
golfstater og vækstlande som Kina - er kategoriserede som non-annex-lande uden forpligtelser. 

Problematikken handler på den anden side om, at de rige landes velstand i høj grad er bygget på 
forbrug af fossile brændsler og derved udledninger af drivhusgasser. Hvis en ny global klimaaf-
tale binder alle lande til reduktioner, afskæres udviklingslandene fra at forfølge den udvikling, der 
har bragt velstand i andre dele af verden. 
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Klimaretfærdighed i praksis

Det er langt fra alle, der anerkender principperne om klimaretfærdighed- og gæld. Der findes 
samtidig mange forskellige tilgange til, hvordan problematikken skal løses. Klimaforhandlinger-
ne tager udgangspunkt i Klimakonventionens principper om ’fælles men differentieret ansvar’, 
(Common But Differentiated Responsibility – CBDR), hvor landene har forskelligt ansvar for at 
reducere udslippet af drivhusgasser. Det skal en global klimaaftale forsøge at inkludere. Svag-
heden er, at fortolkningsmulighederne er store, og det bliver svært at forhandle sig frem til, hvad 
det betyder i praksis.

De fattigste lande ønsker støtte til en indsats mod udledninger af drivhusgasser (mitigation), 
tilpasning til klimaforandringerne (adaptation), kapacitetsopbygning, overførsel af teknologi til 
omstilling til renere energiformer og kompensation for ødelæggelser, der skyldes klimaforan-
dringer (Loss and Damage). Dette skal ske gennem klimafinansiering eller klimastøtte fra de rige 
lande til de fattige.

Et af de vigtige principper ved klimafinansiering er, at midlerne skal være ”nye og additionelle”, 
men der er udbredt uenighed om, hvad det betyder. FN har anbefalet alle rige lande at give 0,7 
% af deres BNP i udviklingsbistand. Det er der stadig mange lande, der ikke gør. Samtidig har 
udviklingslandene argumenteret for, at midlerne skal tillægges de 0,7 % af BNP, der gives i udvik-
lingsbistand. Et andet forslag er helt at adskille udviklingsbistand og klimafinansiering, men flere 
peger på, at udviklingsproblematikker og klimaforandringer hænger så meget sammen, at det 
ikke ville fungere.

De rige lande har argumenteret for, at hvert enkelt land selv definerer de nye og additionelle mid-
ler, men det vil betyde, at det bliver helt op til bidragsyderne. De rige lande har også argumente-
ret for, at de midler, der bliver givet til nye fonde, der er oprettet til formålet, kan betegnes som 
nye og additionelle midler. I den forbindelse blev der ved COP15 oprettet den Grønne Klimafond, 
som skal støtte både tilpasnings- og reduktionstiltag. De rige lande leverede en ”opstartsklima-
finansiering” på 30 milliarder dollars fra 2010-2012, og samtidig lovede de velstillede lande at 
levere 100 milliarder dollars årligt fra 2020.

Der er altså mange holdninger til klimaretfærdighed, og hvordan det skal omsættes i praksis. 
Helt grundlæggende er der ikke enighed om, at de rige lande er i klimagæld til de fattige, fordi de 
rige lande har udledt flest drivhusgasser, samtidig med at de fattige lande oplever klimaforan-
dringerne mest og har sværest ved at tilpasse sig dem. Yderligere viser det sig meget svært at 
blive enige om hvordan klimaretfærdighed skal konkretiseres og hvordan en klimastøtte skal ud-
formes, hvad den skal indeholde og værdien af klimaødelæggelser. Der er uenighed om hvorvidt 
midlerne skal være en del af udviklingsbistanden, hvordan midlerne kan karakteriseres som nye 
og additionelle og om midlerne skal være private eller offentlige. Så selv om der ikke er tvivl om, 
hvem der har udledt flest drivhusgasser, og hvem der oplever klimaforandringerne mest, er det 
svært at handle på i praksis.
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Case: Bangladesh

Bangladesh bliver kaldt det mest klimaskrøbelige land i verden. Det skyldes, at landet er 
meget lavtliggende og dermed mister landmasse, når vandstanden i verdenshavene stiger. 
Der er årligt oversvømmelser, og saltvandet ødelægger befolkningens marker og landbrug. 
Desuden hærges landet af ekstremt vejr, fx tyfoner. Det betyder, at mange af indbyggerne 
fordrives fra deres hjem hvert eneste år. 

Bangladesh har de seneste år modtaget mellem 1,5 og 2,7 milliarder dollars årligt i udvik-
lingsbistand af internationale donorer. Til gengæld har FN’s Miljøprogram (UNEP) i sam-
arbejde med regeringen i Bangladesh udregnet, at klimaforandringerne årligt koster 1 
milliard dollars i tilpasning, og det vil ifølge Verdensbanken stige til 5,7 milliarder i 2050.

Det betyder, at en stor del af udviklingsbistanden allerede går til klimafinansiering. Det sker 
til trods for, at Bangladesh ikke historisk eller aktuelt bidrager meget til klimaforandrin-
gerne. En europæer udleder lige så meget kulstof på 11 dage, som det tager en indbygger i 
Bangladesh at udlede på et år.

Oversvømmelse i Bangladesh. Foto: G.M.B. Akash.
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Arbejdsspørgsmål
1. Forklar klimaretfærdighed og -gæld. 

2. Hvorfor vil de fattigste lande have klimastøtte af de rige lande, og hvad skal den dække?

3. Forklar hvad additionelle midler betyder. 

Diskussionsspørgsmål
1. Hvem har ansvaret for at gøre noget ved klimaforandringer? Har vi også et individuelt 

ansvar for at ændre vores vaner?

2. Kan de udviklede lande betale sig fra klimaforandringerne gennem bistand, fonde og tek-
nologioverførsel? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Skal udviklingslandene have lov til at udlede den samme mængde drivhusgasser, som de 
udviklede lande har gjort, for at få muligheden for at udvikle sig? 

Undersøg
1. Hvorfor har de fattige lande sværere ved at få deres problemer på dagsordenen?

2. Har Danmark givet klimastøtte, og hvad er den givet til?

3. Hvordan hænger udvikling og klima sammen?

Læs mere
Klimaretfærdighed:  
www.kristeligt-dagblad.dk/debat/kommentar-hvad-er-klimaretf%C3%A6rdighed 

Om udvikling og klima: 
www.globalnyt.dk/content/mogens-jensen-vi-prioriterer-klima-i-udviklingsbistanden 

Nye og additionelle midler:  
pubs.iied.org/pdfs/17080IIED.pdf 
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KAN VI FORTSÆTTE AD SAMME VEJ?
Den økonomiske vækst og velstand, som Europa, USA og andre rige lande har oplevet er i høj 
grad bygget på et massivt forbrug af fossile brændsler og en stor udledning af klimaskadelige 
gasser. Samtidig konkluderede IPCC med sin seneste rapport, at økonomisk vækst er en af ho-
vedårsagerne til og drivkræfter bag klimaforandringerne.                                              

Fortsætter vi ad samme vej som hidtil vil vi være på vej mod en klimakatastrofe, der vil skabe 
mere sult og fattigdom, flere flygtninge og mere konflikt og ufred i verden. Klimaændringerne 
truer simpelthen vores eksistens. Derfor bør alle verdens lande og befolkningsgrupper bidrage til 
at løse udfordringen. 

Spørgsmålet er, om produktionen og evnen til at genbruge kan blive så effektiv, at vores høje 
forbrug ikke spiller en rolle. At vi med andre ord formår at afkoble klimabelastningen fra den 
økonomiske vækst og forbruget. Det er der intet, der tyder på er sket eller vil ske, på trods af 
at landbaserede udledninger kan give det billede. 

Det er derfor helt essentielt at adressere det store overforbrug, der foregår i dele af verden i dag. 
Det kan ske ved at arbejde for en mere cirkulær økonomi, hvor vi ikke blot køber et produkt for 
senere at kassere det og købe et helt nyt produkt. I stedet skal produkterne genbruges og genan-
vendes, vi bør i høj grad leje vores produkter i stedet for at eje dem, og vi skal samtidig nedsætte 
vores forbrug.

NOAH og Friends of the Earth arbejder for, at den global temperatur ikke stiger mere og anbe-
faler, at man i de internationale forhandlinger arbejder med at begrænse temperaturstigningen 
til højest 1,5º C over niveauet før industrialiseringen. Det bør ske ved at beregne et drivhusgas-
budget, der angiver, hvor mange drivhusgasser, der maksimalt kan udledes for at begrænse 
temperaturstigningerne til et bestemt niveau og fordeler budgettet på de enkelte lande. Dette 
skal gøres i forhold til betragtninger om historiske udledninger, kapabilitet og retfærdighed og 
skal udmunde i en bindende aftale. Budgettet skal udarbejdes på baggrund af forbrugsbasere-
de opgørelser over udledningen af drivhusgasser, så udledninger ikke outsources. Lande i det 
globale Syd skal kompenseres for de skader klimaforandringerne påfører dem, uden at de selv 
har medvirket til udledningen af drivhusgasserne. Samtidig er det helt essentielt, at især de rige 
lande nedsætter deres forbrug, hvis klimakrisen skal løses.
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ORDLISTE

Additionelle midler: Bliver brugt i forbindelse med den klimafinansiering, de rige lande skal betale til de fattige. Der er uenighed 

om, hvad additionelle betyder i praksis, men det handler om, at klimafinanseringen skal bestå af nye midler. 

Annex I-lande: Beskriver de lande, som er forpligtede til at reducere deres udledninger under Kyoto-Protokollen og samtidig er 

OECD-lande eller lande i transition, dvs. under stor økonomisk udvikling.

Annex II-lande: Beskriver de lande, som er forpligtede til at reducere deres udledninger under Kyoto-Protokollen og samtidig er 

OECD-lande.

AOSIS: Samling af små østater, der har samme interesser under klimaforhandlingerne.

Basisår: Anvendes til at beregne reduktioner af udledninger og er det tidsmæssige udgangspunkt for at beregne de reduktioner, 

der er opnået, eller skal opnås.

CH4: Methan er en drivhusgas, der især kommer fra landbruget og affald. Methan er 23 gange stærkere end CO
2
.

Clean development Mechanism (CDM): Projekter, der skal reducere drivhusgasudslip i et land gennem investeringer fra et andet 

land. Gælder projekter i lande, der er forpligtede under Kyoto-Protokollen.  

COP: Conference of the Parties er topmøder i FN, hvor der forhandles om globale aftaler.

Copenhagen Accord: Det dokument, der kom ud af COP15. Dokumentet er en hensigterklæring og ikke en bindende aftale. 

CO2: Kuldioxid er den vigtigste drivhusgas, da det er den, der findes mest af. CO
2
 kommer især fra afbrænding af fossile brændsler. 

CO2-eq: CO
2
-ækvivalenter er den mængde drivhusgasser, der har den same effekt som 1 t CO

2
 over 100 år og afspejler derfor driv-

husgassernes styrke. 1 t CH4 har fx den samme effekt som 23 t CO2.

CO2-kvote: Blev tildelt virksomheder i EU som beviser for retten til at udlede CO
2
 i forbindelse med oprettelsen af Emission Trading 

System.

Emissions Trading System (ETS): EU’s system til at handle med CO
2
-kvoter. 

Forureneren betaler: Klassisk miljøprincip, som beskriver at den, der har forurenet, også betaler for oprydningen.

Fossil energi: Kul, gas og olie, som indeholde kulstof og udleder CO
2
 ved afbrænding. 

Fælles, men differentierede forpligtelser: Princip, som beskriver, at de rige lande, der har udledt flest drivhusgasser, har det 

største ansvar for at reducerede udledningerne.

Globale Nord: Rige lande, oftest nord for Ækvator.

Globale Syd: Fattige lande, oftest syd for Ækvator.

Global Warming Potential: Beskriver styrken af en drivhusgas.

G77: En gruppe af lande der har forhandlet sammen under COP’erne. Traditionelt bestod den af udviklingslande, men flere af lan-

dene er nu blevet rigere, og interessesammenfaldet er mindre.

INDC: De frivillige bidrag som landene skal melde ind inden COP21 om hvilke reduktioner, de vil foretage.

Indirekte udledninger: De udledninger, som er forbundet med produktionen af et produkt, men som ikke ses på produktet. Eller de 

udledninger, der bruges på energiproduktion, men indgår i fx landbruget. 

IPCC: FN’s klimapanel.
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Joint Implementation (JI): Projekter, der skal reducere drivhusgasudslip i et land gennem investeringer fra et andet. Gælder pro-

jekter i lande, der ikke er forpligtede under Kyoto-Protokollen.  

Klimagæld: Det de rige lande skylder de fattige, da de rige lande har udledt de fleste drivhusgasser, men de fattige lande mærker 

klimaforandringerne mest. 

Klimakonventionen: De rammer som er vedtaget i FN, som klimaforhandlingerne foregår under.

Klimaretfærdighed: Beskriver ønsket om at imødekomme, at de rige lande har udledt flest drivhusgasser, men de fattige lande 

mærker klimaforandringerne mest. Dette kan bl.a. ske gennem finaniel klimastøtte. 

Kyoto-Protokollen: Den globale klimaftale der blev vedtaget i 1997.

Landbaserede opgørelser: Opgørelser der viser hvilke udledninger, der er inden for et lands grænser.  

LDC: Gruppe, bestående af lavindkomstlande, der har interessesammenfald under klimaforhandlingerne.

Modvirkning: Tiltag der skal mindske udledningerne og derved klimaforandringerne. 

Non-annex-lande: Lande der ikke er forpligtede til at reducere deres udledninger under Kyoto-Protokollen.

N2O: Dinitrogenoxid er en drivhusgas, der mest kommer fra landbruget. Den er 296 gange stærkere end CO
2
. 

Outsourcing: Når udledninger fra produktionen af en vare tilskrives et andet land end der hvor varen forbruges, fordi den produce-

res i et andet land.

ppb: Parts per billion angiver en koncentration.

ppm: Parts per million angiver en koncentration. 

Tilpasning: Tiltag der forbereder fx landbruget eller infrastrukturen til klimaforandringerne.

Umbrella-group: Gruppe bestående af USA, Canada, Island, Japan, New Zealand, Norge, Rusland og Ukraine der har interesse-

sammenfald under klimaforandringerne. 
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UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 
NOAH OM ENERGI OG KLIMA
NOAH’s klimasider: www.global-klima.org/

Geoengineering - det teknologiske klimafix: www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/geoengineering_scr.pdf

Biogas - vidundermiddel eller svineri?: www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/geoengineering_scr.pdf

Solceller - fremtidens energikilder: www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/solceller_scr.pdf

Geotermisk energi - Energien under vores fødder: www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/geotermi_scr.pdf

Handel med klimaet: www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/offset_scr.pdf

CCS - kullens redning?: www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/ccs_scr.pdf

Masser af biomasse?: www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/biomasse_scr.pdf

Mad og Brændstof til Europa: www.noah.dk/wp-content/uploads/2011/11/Mad-og-br%C3%A6ndstof-til-Europa.pdf

Find materialet på: www.noah.dk/forlag/undervisningsmaterialer/






