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Udvalget for et holdbart Norden behandler forslag om at fastsætte fælles nordiske kli-

mamål og ønsker i den forbindelse at stille følgende spørgsmål til de nordiske regerin-

ger 

 
1. Hvordan og ud fra hvilke principper har regeringen defineret deres mål om CO2 

neutralitet og CO2 reduktioner? 
2. Hvilke planer og strategier ligger til grund for regeringens indsatser mod CO2 

neutralitet og CO2 reduktioner? 
3. Hvorledes adresserer regeringen det internationale klimaaftryk? 
4. Hvilke muligheder og nordiske synergier ser regeringen i den nordiske deklara-

tion om CO2 neutralitet og kan deklarationen med fordel følges op af fælles 
nordisk klimamål og en nordisk klimastrategi? 

 

Baggrund 

Gjennom Paris-avtalen har EU forpliktet seg til omfattende klima- og energimål 
som skal nås innen 2030. Det fundamentale målet i Parisavtalen er å begrense 
den globale temperaturøkningen til godt under 2 prosent over pre-industrielt 
nivå, og å ta steg mot å begrense økningen til 1,5 prosent.  Landene i EU har for-

pligtet sig en række klimamål. Det første målet er et kutt i utslipp av klimagasser 
på minst 55 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Dette målet er bindende, 
og alle EU-medlemslandene må ta sin del, i henhold til en intern fordelingsnøk-
kel. Det andre målet er en økning i andelen fornybar energi på minst 32 prosent. 
Dette er bindende på EU-nivå, som vil si at enkelte land kan være lavere så lenge 
den samlede andelen i hele EU er på minst 32 prosent. Det tredje målet er å øke 
energieffektiviteten med minst 32,5 prosent. EU reviderte dette målet i 2019, og 
besluttet da å øke målet fra 27 prosent til 32,5 prosent. 

Alle de nordiske lande inklusiv Norge og Island har forpligtet sig til EU’s klima-

mål. Derudover har de nordiska länderna och självstyrande regionerna tagit an-
svar för sina territoriella utsläpp genom att lägga upp klimatmål. Sverige har ett 
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mål om netto-noll utsläpp 2045. Norge har bestämt att utsläppen jämfört med 
1990 ska vara 55 % lägre 2030 för att bli klimatneutrala 2050. Danmark ska 
minska utsläppen med 70 % till 2030 jämfört med 1990 för att bli klimatneutralt 
2050. Färöarna vill reducera utsläppen med 45 % till 2030 jämfört med 2010. I 
Grönlands mål för 2030 ska offentliga verksamheter till 90 % försörjas med för-
nybara energikällor. Finland vill vara klimatneutralt 2035 och utarbetar nya, 
långsiktiga mål i en reviderad klimatlag. Åland arbetar mot att minska utsläppen 
med 60 % 2030 jämfört med 1990 och utarbetar som bäst en klimatlag med nya 

målsättningar. Island har målet att uppnå klimatneutralitet 2040. Ur svaret till 
ett skriftligt spörsmål (E20/2019) i Nordiska rådet framgår att alla nordiska län-
der aktivt arbetar för att sektorsvis förverkliga sina nationella åtaganden. Län-
derna har vidtagit åtgärder och implementerat innovationer som vittnar om de 
möjligheter som är tillgängliga för också andra stora utsläppsländer. 

Den nya nordiska visionen samt deklarationen om koldioxidneutralitet som antogs 2019 

markerar ett skifte från nationell lapptäckesplanering till ett enat och starkt nordiskt kli-

matarbete. Behovet av större strategisk samordning lyfts tydligt fram i Danmarks ord-

förandeskapsprogram för Nordiska rådet 2021 med målsättningen att framta en nor-

disk klimatstrategi. Nu bör intentionsförklaringarna gå vidare i form av gemensamma 

nordiska klimatmål. Gemensamma nordiska klimatmål ger tydlighet, planerbarhet och 

långsiktighet vilket möjliggör långa investeringshorisonter och stärker den nordiska 

konkurrenskraften. 

 

 

Norden, den 13. januar 2023 

 

Med venlig hilsen og på vegne af udvalget for et holdbart Norden 

 

Ola Elvestuen 
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