
DI’S ANBEFALINGER TIL REGERINGENS STRATEGI
Danmark bør arbejde aktivt for, at alle verdens lande øger deres klimaambitioner og fører dem ud i livet. 
Succes kræver samarbejde og høje ambitioner – på globalt plan og i Europa.

Danske virksomheder er blandt verdens førende, når det kommer til at levere grønne, bæredygtige 
løsninger. Lad os vise, at klimaudfordringen er en vækstdagsorden, der understøtter beskæftigelse og 
velfærd. Lad os inspirere andre lande gennem vores konkrete løsninger.

Dette er DI’s anbefalinger inden for de fire indsatsområder:

1 Klimaambitioner

2 Reduktioner

3 Klimatilpasning og bæredygtig udvikling

4 Mobilisering af finansiering

 
Derudover peger DI på konkrete indsatser, der bør indgå i den kommende initiativplan.

DEN GLOBALE  
KLIMAINDSATS



KLIMAAMBTIONER
• DI anbefaler, at erfaringer og genstartteams  resultater 

fra regeringens klimapartnerskaber integreres i det 
eksisterende internationale myndighedssamarbejde.

• DI opfordrer den danske regering til at starte en pro-
aktiv indsats for at få EU til at gå ind i forhandlingerne 
om en global handelsaftale for klimaløsninger.

• DI opfordrer den danske regering til at arbejde for, at 
der som en fast del af EU’s handelsaftaler stilles krav 
om efterlevelse af Parisaftalen.

• DI mener, at den danske regering bør arbejde for, at 
godkendelsen af handelsaftalen mellem EU og Mer-
cosur opprioriteres, så danske virksomheder hurtigst 
muligt kan drage fordel af aftalen, og bidrage til den 
bæredygtige omstilling i Mercosur-landene.

• DI mener, at den danske regering skal arbejde for, at 
EU opretter en særlig grøn GSP – GSP Green Deal – 
som konkret økonomisk incitament til klimhandling i 
udviklingslandene, samt at EU gør FN’s Verdensmål 
til den overordnede ramme for den kommende 
GSP-forordning.

 
REDUKTIONER
• DI mener, at regeringen bør arbejde for, at EU’s 

klima ambitioner om reduktion af drivhusgasser øges 
til mindst 55 pct. i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

 
KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIG 
UDVIKLING
Green Deal skal være rammen for en bæredygtig øko-
nomi i Europa.

• DI mener, at nedenstående initiativer i Green Deal 
som minimum bør integreres i EU’s genopretnings-
plan. Det er samtidig vigtigt, at tidsplanen for de en-
kelte strategier og lovforslag, der skal udmønte Gre-
en Deal, overholdes:

• Grøn renoveringsbølge i Europa.

• Strategi for offshore vind i Europa.

• Strategi for sektorkobling, som er nøglen til 
fremtidens bæredygtige energisystemer.

• Handleplan for cirkulær økonomi med et særligt 
fokus på dels genanvendelse af materialer og 
dels teknologier inden for vandsektoren.

Håndtering af vand er en dansk styrkeposition.
DI anbefaler, at:

• Der sættes fokus på ansvarlig forvaltning og forbrug 
af vandressourcerne, herunder reduceret vandtab i 
drikkevandssystemerne. Dette er særligt vigtigt i re-
gioner med vandmangel og vandstress.

• Der fokuseres på at gøre afløbssystemer og spilde-
vandsrensning robuste overfor regnhændelser.

• Der arbejdes på at synliggøre integration af vand i 
byer, som middel til at skabe større klimarobusthed.

• Der sættes fokus på kystbeskyttelse, da mange tæt-
befolkede områder i verden fremadrettet kan forudse 
påvirkninger fra havvandsstigninger.

• Der sker en øget indsats for at fremhæve muligheder-
ne i og værdien af danske klimatilpasningsløsninger 
og -produkter.

• DI anbefaler at indtænke de danske klimavenlige løs-
ninger på vandområdet som løsning i den globale kli-
maindsats, hvor 4 pct. af det globale elektricitetsfor-
bug går til vandsektoren og forventes fordoblet over 
de kommende år. Anbefalingen flugter godt med den 
politiske aftale som netop er indgået om, at opnå en 
energi- og klimaneutral dansk vandsektor i 2030.

 
MOBILISERING AF FINANSIERING
• DI anbefaler, at der ydes en målrettet politisk indsats 

for, at EU-midlerne til klimaindsatsen bruges efter 
hensigten. Det kræver, at Ministerrådet foretager 
grundig kontrol med udbetaling af midler fra EU’s 
genopretningsfond og budget, og at anvendelsesom-
rådet ikke bredes ud.

• DI anbefaler, at der fortsat skal kunne ydes offentlig 
medfinansiering til eksport af teknologier og løsnin-
ger, der bidrager til at nedbringe CO2 og andre skade-
lige udledninger fra kul og andre fossile brændstoffer.

• DI anbefaler, at der udvikles nye garantiinstrumenter, 
der kan gøres tilgængelige for danske virksomheder 
til brug for investeringer og projekter, der kan med-
virke til at reducere CO2-udledninger eller understøt-
te klimatilpasning. Der er behov for at nedbringe for-
skellige aspekter af risici i relation til klimaprojekter i 
både udviklede og mindre udviklede lande. Der kan 
derfor være behov for at trække på forskellige dele af 
det danske system, herunder EKF, dansk udviklings-
bistand og de nordiske finansieringsinstitutioner, 
som Danmark er medejer af. 



• DI mener, at regeringen bør prioritere arbejdet med 
den nye, fælles EU-taksonomi og arbejde for, at den 
tekniske udmøntning dels tager højde for, at tak-
sonomien kan fungere i praksis og dels rummer de 
nødvendige incitamentsstrukturer, der skal sikre en 
bredere omstilling af samfundet.

• DI mener, at det er vigtigt, at regeringen engagerer 
sig i arbejdet med skabelse af én samlet rapporte-
ringsstandard for den ikke-finansielle rapportering på 
EU eller internationalt niveau eksempelvis i regi af en 
europæisk løsning under EFRAG Board eller på sigt en 
international løsning forankret under IFRS Trustees.

 
1-ÅRS INITIATIVPLAN
• DI anbefaler, at regeringen i forbindelse med COP26 

bruger det danske klimalederskab til demonstrere, 
hvordan høje klimaambitioner i praksis kan forfølges 
i samklang med øget vækst, fastholdelse af konkur-
rencedygtige virksomheder og sikring af arbejds-
pladser. Desuden bør Danmark forsat arbejde for at 
få øget EU’s klimaambitioner frem mod 2030 på vej 
mod klimaneutralitet i 2050.

• DI anbefaler, at Grønt erhvervsforum, Forum for gen-
start af dansk eksport og regeringen sætter stærkere 
fokus på eksport af grønne danske løsninger. Derfor 
skal der i Finanslov 2021 afsættes midler til at styrke 
den internationale branding af Danmarks klimaind-
sats og konkrete grønne løsninger gennem State of 
Green og til at øge forøge den international markeds-
føring af danske klima løsninger gennem ”Eksport-
programmet for energi”. Det danske klimadiplomati 
skal yderligere intensiveres gennem en styrkelse af 
ambassadernes arbejde.

• DI anbefaler at bruge tilgangen fra regeringens kli-
mapartnerskaber i Danmarks udviklingssamarbejde 
med udvalgte udviklingslande, der ønsker Danmarks 
støtte til at udvikle en ambitiøs klimapolitik samt at 
implementere den. DI anbefaler at gennemføre et 
pilotprojekt i Kenya, der er et land med relevante kli-
mamål, myndigheder og erhvervsorganisationer med 
tilstrækkelig kapacitet og et stærkt samarbejde med 
Danmark.

• DI anbefaler, at der afsættes 50 mio. kr. til projekt-
udvikling af klimaprojekter i udviklingslande.

• DI anbefaler, at regeringen øver bevillingen til Danida 
Sustainable Infrastructure Finance med 100 mio. kr. 
fra 2021 til ialt 500 mio. kr. årligt.

• DI anbefaler, at Udenrigsministeriet etablerer en 
særlig projektudviklingsfacilitet, der kan understøtte 
projektudvikling af projekter til både IFU og DSIF og 
samtidig samle danske erfaringer med projektudvik-
ling af klimaprojekter i udviklingslande og på emer-
ging markets.

• DI anbefaler at regeringen afsætter midler til at etab-
lere en garantifacilitet, der kan imødekomme risiko-
en ved projekter i udviklingslande, der understøtter 
bæredygtig vækst.

• DI anbefaler, at koble danske strategiske sektorrådgi-
vere med store udviklingsprojekter og sikre løbende 
dialog mellem de strategiske sektorrådgivere og rele-
vante aktører i Danmark, herunder erhvervsorganisa-
tioner og virksomheder. Derudover bør der være tæt-
tere og mere regelmæssig dialog med erhvervslivet 
om markedsmuligheder.

• DI anbefaler regeringen at udarbejde en eksportstra-
tegi på vandområdet svarende til det, man har gjort 
på energiområdet. En sådan strategi skal fokusere og 
styrke eksportindsatsen på vandområdet på tværs af 
myndigheder, organisationer og virksomheder. Her-
under skal ses på det internationale myndigheds-
samarbejde og behovet for at styrke myndighedernes 
kapacitet på området. Ligeledes bør der overvejes en 
konkret bevilling til at fremme eksporten af klimaven-
lige vandløsninger i udlandet f.eks. gennem et særligt 
eksportprogram.

• DI anbefaler, at der sikres finansiering til et tæt of-
fentligt-privat samarbejde om eksisterende og nye 
sektoralliancer indenfor f.eks. vand så flest mulige 
danske virksomheder involveres og drager kommer-
cielle fordele. I forlængelse heraf bør der gennemfø-
res en afdækning af, hvor alliancerne mest effektivt 
skaber markedsadgang for danske virksomheder.


