HANDOUT

Nyt ambitiøst klimamål, bindende klimalov og fem initiativer
der skal bidrage til at realisere målene
Socialdemokratiet foreslår, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres med mindst 60 pct. i 2030 i
forhold til 1990 samt at Folketinget i en ny klimalov skal gøre målet bindende. Samtidig præsenterer
Socialdemokratiet fem initiativer, der skal bidrage til at målet realiseres.
Over hele verden demonstrerer børn og unge for at råbe beslutningstagere op. Og de er ikke alene.
Mange danskere indretter deres liv anderledes for at leve mere klimavenligt. Erhvervslivet er mere
ambitiøse på miljø- og klimaområdet end nogensinde. Og mere end 67.000 danskere underskrev et
borgerforslag om en ny klimalov, fordi den nuværende regering hænger i bremsen.
Alle som tager ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid, fortjener en regering, som gør det samme.
Der skal en helt ny grad af vilje og lederskab til i kampen mod klimaforandringerne. Det kan
Socialdemokratiet levere. Det er ikke nok at gøre noget – vi skal gøre nok.
Derfor vil Socialdemokratiet skrue op for tempoet i kampen mod klimaforandringerne.
Vi har tidligere foreslået, at fremrykke Danmarks langsigtede klimamål om fossilfrihed fra 2050 til
2045. Nu foreslår vi, at Danmarks udledning af drivhusgasser allerede i 2030 skal reduceres med
mindst 60 pct. i forhold til 1990.
Målet skal være helt centralt i en ny og styrket dansk klimalov. Og fem konkrete initiativer skal
bidrage til, at målet kan realiseres: 1) 500.000 grønne biler, 2) Fem havvindmølleparker, 3) En
ambitiøs indsats for energieffektivisering, 4) Et grønnere landbrug og 5) En national skovfond.
Et mål om en reduktion i drivhusgasser på mindst 60 pct. vil kræve yderligere initiativer, som
Folketinget skal forpligte sig på at gennemføre frem mod 2030.
En ny bindende klimalov og nye klimamål
En klimalov skal sikre en ambitiøs dansk klimaindsats. Så Danmark igen viser grønt lederskab.
Som en central del af en ny klimalov skal Danmark have nye og bindende klimamål. Så vi
konkret kan følge, om målet nås og i hvilken hastighed.
Som et helt centralt mål foreslår Socialdemokratiet, at Danmark skal have reduceret sin
udledning af drivhusgasser med mindst 60 pct. i 2030 i forhold til 1990.
Det er et ambitiøst mål, der kommer til at kræve en stor omstilling af hele Danmark. Alle
sektorer skal levere, hvis vi skal nå det. Fra transportsektoren, over landbruget og til
erhvervslivet.
Også politisk skal vi tage ansvar. Og det er derfor, vi siger, at målet er bindende. Vi vil forpligte
os til at nå det. Fordi Danmark igen skal gå forrest. Fordi klimaet har brug for det. Og fordi vi
skal give en bæredygtig klode videre til næste generation.
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Uddrag af Socialdemokratiets klimainitiativer
500.000 grønne biler om 11 år
Flere skal skifte diesel- eller benzinbilen ud med en klimavenlig bil. Derfor vil vi sætte et
bindende mål om 500.000 grønne biler og stoppe for salget af nye benzin- og dieselbiler i 2030.
Vi vil investere i nye ladestandere over hele Danmark, sænke skatten på grønne firmabiler,
forlænge den særligt lave elafgift til opladning og give kommunerne tilskud, hvis de køber el- eller
brintbiler. På den måde skaber vi også et brugtvognsmarked for grønne biler.
Fem havvindmølleparker inden 2030
Frem mod 2030 får Danmark tre nye og kæmpestore havvindmølleparker. Det er en god
begyndelse, men det er ikke nok. Vi har brug for mere grøn strøm og for at sikre, at Danmark
også i fremtiden er blandt verdenseliten inden for havvind. Vi foreslår at opføre to ekstra
havvindmølleparker inden for de næste 11 år. Dermed vil Danmark inden 2030 opføre fem nye
store havvindmølleparker i dansk farvand.
En ambitiøs indsats for energieffektivisering
Det nuværende ambitionsniveau for Danmarks indsats for mere energieffektive bygninger er ikke
højt nok. Derfor vil Socialdemokratiet skrue op. Vi vil stille krav om energibesparelser til alle
offentlige bygninger. I dag er det kun statslige bygninger, der er underlagt krav om
energieffektivitet. Og derudover vil vi indføre et ambitiøst energieffektiviseringsmål i Danmark.
Et mål, der går længere end det minimumskrav, EU har sat.
Et grønnere landbrug
Vi ønsker et endnu grønnere landbrug. Et landbrug, der bidrager til kampen mod
klimaforandringerne og til beskyttelsen af vores natur og miljø. Derfor vil vi gennemføre en
jordreform til gavn for klima, natur og landbrug. Og vi vil forpligte landbruget til at tage et
medansvar for at reducere deres CO2-udledning.
En national skovfond
Flere og flere ønsker at gøre noget godt for klimaet. Men det kan være svært at gennemskue,
hvilke tiltag og organisationer, man skal støtte. Derfor vil Socialdemokratiet oprette en national
skovfond. Hvor de danskere, der ønsker at kompensere for deres CO2-udledning, kan gøre det
med vished om, at deres bidrag gør en reel forskel. Fonden skal som udgangspunkt opføre ny
skov i Danmark. For at kompensere for danskernes CO2-udledning.
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