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16. december 2019 Faktaark

Vækst og klimaaftryk 

Økonomisk vækst har betydning for energiforbruget og udledningen af drivhus
gasser. Sammenhængen er imidlertid ikke 1:1, og gennem de seneste årtier er der 
herhjemme sket en markant afkobling mellem den økonomiske aktivitet og vores 
klimaaftryk. Dansk økonomi er således vokset med ca. 60 pct. siden 1990, mens 
udledningen af drivhusgasser i samme periode er faldet med 32 pct. 

Der er mange forklaringer på, hvordan afkoblingen har kunnet lade sig gøre. Suc
cesen har blandt andet været drevet af den politiske indsats, herunder ved at 
fremme brugen af grøn energi i forsyningssektoren. Et temakapitel i Økonomisk 
Redegørelse sætter spot på sammenhængen mellem vækst og udledninger af driv
husgasser. 

Med aftalen om en bindende klimalov er der sat et mål om at reducere udlednin
gen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. En række initiativer er allerede taget. 
Blandt andet oprettes Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 mia. kr., som skal 
investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser. Der 
er endvidere afsat 2 mia. kr. frem mod 2030 til blandt andet at udtage de mest kul
stofrige landbrugsjorder for at mindske udledningerne fra landbruget. 

Afgørende for at nå målet er også erhvervslivets indsats. Der er derfor nedsat 13 
klimapartnerskaber, som skal komme med forslag til, hvordan erhvervslivet kan 
bidrage til at nå målet.  

Figur 1  

Afkobling mellem økonomisk vækst og udledning af drivhusgasser siden 1990 
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Anm.: Udledningen af drivhusgasser følger UNFCCC-opgørelsen, ekskl. arealanvendelse og skovbrug (LULUCF).  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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