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Formål 
 
Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten er 
enige om, at der fastsættes et drivhusgasreduktionsmål på 50-54 pct. i 2025 i forhold til 1990 
som anbefalet af Klimarådet. Målet skal sikre yderligere reduktioner på den korte bane for at 
støtte op om indfrielsen af Klimalovens målsætninger om 70 pct. reduktion i 2030 og klima-
neutralitet senest i 2050 under hensyn til klimalovens principper.  
 
Aftaleparterne er enige om, at der allerede er taget afgørende skridt, som bidrager til at indfri 
klimalovens målsætninger.  
 
Aftalepartierne noterer sig endvidere, at flere reduktioner vil følge i takt med beslutninger i er-
hvervslivet mv. og udfoldelsen af resten af klimahandlingsplanen, og at der løbende vil blive 
vendt tilbage med yderligere grønne tiltag. I 2021 vil regeringen således bl.a. fremlægge en 
CCS-strategi og en PtX-strategi, som på sigt kan bidrage med store reduktionspotentialer, 
samt indkalde til drøftelser om 1. fase af en Grøn Skattereform på baggrund af ekspertgrup-
pens delrapport. Regeringen vil derudover blandt andet indkalde til drøftelser om 2. fase af en 
grøn skattereform på baggrund af ekspertgruppens endelige rapport, der færdiggøres i efter-
året 2022. 
 
 
Rammer for 2025-målet 
 
Aftaleparterne er enige om, at 2025-målet skal fastsættes ved lov og indskrives i klimalovens 
formålsbestemmelse i lighed med både 2030 og 2050 målet. Målet fastsættes som et interval 
og skal betragtes som indikativt. Klimarådet forpligtes til i sin årlige statusrapport og klima-, 
energi- og forsyningsministeren i det årlige klimaprogram at vurdere status for opfyldelsen af 
2025-målet.  
 
Målet vil skulle indfries under hensyntagen til de guidende principper i Klimaloven.  
 
Opgørelsesmetode 
 
Aftaleparterne er enige om, at reduktionerne skal ske på dansk grund, og at de nationale driv-
husgasudledninger opgøres i overensstemmelse med FN’s opgørelsesregler. 2025-målet vil 
blive opgjort som et gennemsnitsmål over perioden 2024-26, hvilket bidrager til at udjævne 
eventuelle udsving i det enkelte år.  
 
Aftalens karakter 
 
Aftalen har karakter af en stemmeaftale. 
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