Mere natur og nye investeringer i klima
og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

– mere natur, nye investeringer i klima og energi – 1 mia. kr. frem mod 2020

Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal være grønnere end i dag. Det skal i højere grad drives
af grøn energi, og naturen og miljøet skal have det bedre. Regeringen vil give danskerne en grønnere
fremtid.
Danmark skal være fri for kul, olie og gas i 2050. Regeringen har stået i spidsen for det bredeste, det
grønneste og det længstvarende energiforlig nogensinde i Danmark. Vi har etableret nationale
klimamålsætninger, så Danmark skal være fri for kul, olie og gas inden 2050. Og allerede i 2020 vil
halvdelen af strømmen i vores stikkontakter komme fra vindmøller. De næste år reduceres vores CO2udledning med ikke mindre end 40 pct. Vi er nået langt på fire år.
Regeringen har insisteret på en balance, hvor ambitiøse målsætninger om klima, energi og miljø går
hånd i hånd med øget eksport, vækst og etablering af nye arbejdspladser – i hele landet. Vores klare
rammer og målsætninger har været med til at styrke eksporten af grøn energiteknologi. Det skaber nye
produktionsarbejdspladser. Ikke mindst i landdistrikterne.
Vi skal aktivt passe på vores natur. Den giver os rent drikkevand, ren luft og forebygger
oversvømmelser. Havet og jorden er grundlag for gode og sunde fødevarer. Med ”Naturplan Danmark
– Vores fælles natur” har regeringen sikret, at Danmark nu for første gang har en samlet og langsigtet
naturpolitik. Regeringens mål er at skabe et grønnere Danmark med en rigere og mere
sammenhængende og mangfoldig natur.
Derfor vil vi fortsætte den grønne omstilling af Danmark. Det kræver vilje til at prioritere et mere
bæredygtigt samfund og til at tage de klima-, natur- og miljøudfordringer alvorligt, som det danske
samfund konfronteres med.
I takt med at vi gør vores energikilder mere vedvarende, vil vi sørge for, at den grønne energi bliver
udnyttet bedre i vores energi- og transportsystem. Vi vil have flere naturarealer og styrke
biodiversiteten med mere urørt skov. Og så skal det være endnu lettere og lige til at vælge cyklen, når
man skal på arbejde, ud at handle eller på familiebesøg.
Vi er nået langt. Men vi er ikke i mål endnu. Derfor vil regeringen frem mod 2020 investere 1 mia. kr. i
nye initiativer, der gør Danmark grønnere.
Regeringen har på forhånd sikret finansiering og afsat pengene. Det er ansvarligt.
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Konkret vil regeringen allerede fra 2016:
1. Prioritere nye klima- og energitiltag
Danmark er kendt for at have et stabilt energisystem, hvor vi samtidig indpasser store
mængder vedvarende energi. Når vi frem mod 2020 skal indpasse endnu mere vedvarende
energi, vi vil sikre, at energien bliver lagret og anvendt mest effektivt. Derfor vil vi blandt andet:


Få mere vindenergi i fjernvarmesystemet, så vi kan udnytte vinden til at producere
varme ved hjælp af eldrevne varmepumper.
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2. Etablere mere og bedre natur i Danmark
Vi ønsker mere natur i Danmark. Det giver danskerne en grønnere hverdag med rige
naturoplevelser, bidrager til at nedbringe vores klimabelastning og begrænser udledningen af
næringsstoffer til vandløb. Derfor vil vi blandt andet:


Veksle udpint landbrugsjord til rig natur ved at udtage flere lavbundsjorde fra
landbrugsdriften til gavn for klimaet og vandmiljøet.

3. Mere urørt skov
Regeringen arbejder på at opfylde de internationale mål om at standse tilbagegangen i
biodiversitet inden 2020.
Regeringen er ved at udarbejde et Nationalt skovprogram og har også med Naturplan Danmark
sat hastigheden op i forhold til at beskytte biodiversiteten i de danske skove. Ligesom vores § 3
beskyttede naturarealer, er urørt skov et godt redskab til at få skabt bedre livsbetingelser for de
forskellige arter.
Regeringen vil fra 2016 og frem tage nye skridt for at nå målet, bl.a.:


At omlægge statslig produktionsskov til urørt skov.

4. Fortsat skabe bedre forhold for cyklister
Vi ønsker at gøre Danmark til verdens bedste cykelland. Det gavner danskernes sundhed og
klimaet og gør luften renere. Regeringen har allerede afsat 1 mia. kr. årligt til bedre og billigere
kollektiv transport frem mod 2020, herunder cykelinvesteringer. Nu vil vi blandt andet:


Etablere en ny cykelpulje, som giver kommunerne 50 pct. medfinansiering til at bygge
nye cykelstier.
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5. Prioritere yderligere store grønne tiltag
Regeringen afsætter desuden penge til flere større klima-, natur- og miljøprojekter af
ekstraordinær karakter frem mod 2020.
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– flere vindmøller, faste klimamål og mere natur

Regeringen har i de sidste fire år prioriteret, at vi skal omstille til vedvarende energi og have mere
mangfoldig og sammenhængende natur. Selvom Danmark var hårdt ramt af den økonomiske krise, har
regeringen investeret i, at gøre Danmark grønnere. En ambitiøs satsning på vedvarende energi, rent
drikkevand, ren luft og en mere mangfoldig natur kræver politisk vilje til investering.


Energiaftalen vil betyde, at halvdelen af elforbruget vil komme fra vindkraft i 2020. Vi
opfører to nye havvindmølleparker ved Kriegers Flak og Horns Rev. Aftalen skaber ca. 8.000
arbejdspladser og bidrager til, at Danmark er fri af olie, kul og gas i 2050.
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En klimalov, der betyder, at CO2-udledningen skal reduceres med 40 pct. i 2020. Med
moderne teknologier og synergieffekter i alle sektorer, så dansk erhvervsliv forbliver
konkurrencedygtigt.



Naturplan Danmark, der sikrer at vi får en mere sammenhængende natur, så der bliver
mere plads til dyr og planter. Vi investerer 195 mio. nye kroner i naturen, og viderefører
investeringer for over 5,5 mia. kroner frem mod 2020. Planen vil skabe op mod 25.000
hektar ny natur.



Den Danske Naturfond vil med sin omtrent én milliard kroner skabe flere skove, søer og
enge, bl.a. ved at omlægge areal til natur.



Klimatilpasninger vi investerer 2,5 mia. kr. i klimatilpasning og giver kommunerne bedre
muligheder for at forebygge oversvømmelser.
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Strategierne for Danmark uden affald, skal understøtte, at mere affald genanvendes og
mindre forbrændes. Vi har afsat 200 mio. kr. til udviklingen af nye teknologier for
genanvendelse.
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’Ren luft til danskerne’, en ”ren lufts”-pakke hvor vi de næste tre år har afsat 149 mio. kr. til
at bekæmpe luftforurening fra både busser, skibe og brændeovne. Indsatsen har fuld effekt
i 2016.
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Energistyrelsen, 2012 (link her)
Miljøministeriet (link her)
3
Miljøministeriet (link her og her)
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Vi er nået langt. Men regeringen vil fortsætte med at gøre Danmark endnu grønnere og iværksætter
derfor yderligere initiativer.
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Regeringen har en række ambitiøse målsætninger og forpligtelser på det grønne område. På
klimaområdet gælder en række EU-målsætninger, herunder ift. reduktion af drivhusgasser og fremme
af vedvarende energi, ligesom regeringen har fastsat nationale målsætninger, bl.a om at reducere
udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2020 ift. 1990-niveau. På natur- og miljøområdet har
Danmark ligeledes en række EU-forpligtelser bl.a. i forhold til beskyttelse af vandmiljø og biodiversitet.
Regeringen har allerede leveret væsentlige resultater på det grønne område, herunder gennem en
energiaftale, en klimalov og oprettelse af klimaråd samt fastsættelse af nationale klimamålsætninger.
På natur- og miljøområdet har regeringen bl.a. oprettet Den Danske Naturfond med en samlet
startkapital på 875 mio. kr. samt fremlagt Naturplan Danmark.
Frem mod 2020 er der fortsat en række udfordringer på det grønne område, som regeringen ønsker at
håndtere for at fremme natur og miljø. Det foreslås inden for rammerne af den offentlige
forbrugsvækst frem mod 2020 at afsætte en ramme på i alt 1 mia. kr. frem mod 2020 til at igangsætte
ekstraordinære indsatser, der kan styrke centrale grønne formål. Midlerne vil kunne anvendes til større
tiltag på det grønne område, som fremmer mere og bedre natur eller bidrager til at opfylde Danmarks
ambitiøse energi- og klimamålsætninger.
Det foreslås, at en del af midlerne disponeres til prioriterede indsatser med det samme, mens den
resterende del af midlerne friholdes til fremtidig disponering inden for det overordnede formål frem
mod 2020, jf. tabel 1.

Tabel 1
Anvendelse af 1 mia. kr. på det grønne område i perioden frem mod 2020
Mio. kr. (2015-pl)

Løft i alt i perioden frem mod 2020

Klima- og energitiltag

100

Konvertering af relevante arealer til natur

100

Mere urørt skov

100

Cykelpulje
Fremtidig prioritering af større grønne tiltag
I alt

80
620
1.000

Klima- og energitiltag
Regeringen vil afsætte i alt 100 mio. kr. i perioden frem mod 2020 til klima- og energitiltag, herunder fx
mhp. at bidrage til et robust elsystem, der kan indpasse en højere grad af vinenergi og samtidig bidrage
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til lavere energiomkostninger for forbrugerne. Dette kan eksempelvis ske ved at fremme anvendelsen
af store, eldrevne varmepumper i fjernvarmeproduktionen. Den nærmere anvendelse af midlerne,
herunder hensigtsmæssig indfasning, vil skulle afklares nærmere.

Konvertering af relevante arealer til natur
Regeringen ønsker at omlægge relevante arealer som fx lavbundsjorde til natur med henblik på at sikre
naturgenoprettelse, nedbringe udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet samt bidrage til reduktion
af udledningen af drivhusgasser. Dette vil fx kunne ske gennem opkøb, genopretning og forvaltning af
arealer under eksisterende ordninger for vandløbsindsats, vådområder og ådale, statslige vådområder
samt skovbrugsforanstaltninger. Regeringen vil afsætte i alt 100 mio. kr. frem mod 2020 hertil.
Alternativ kunne man overveje at give den nyoprettede naturfond endnu flere muskler og tilføre fx 100
mio. kr. ekstra til naturfonden, således at fonden samlet set har en startkapital på ca. 1 mia. kr. til
forbedring af naturen i Danmark.

Mere urørt skov
Urørt skov kan være en effektiv måde at fremme biodiversitet og dermed opfyldelsen af de
internationale mål om at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020, som Danmark har tilsluttet
sig. Regeringen vil afsætte 100 mio. kr. til omlægning af statslig produktionsskov til urørt skov med
henblik på fremme af biodiversitet.

Cykelpulje
Cykelpuljen fra 2009, hvortil der i 2009-14 blev afsat 1 mia. kr., har været med til at fremme en række
gode og innovative cykelprojekter i hele landet. Med trafikaftalen fra juni 2014 blev der yderligere afsat
50 mio. kr. til fremme af cykling. For fortsat at fremme cyklen som et grønt, sundt og effektivt
transportmiddel vil regeringen inden for den grønne ramme frem mod 2020 afsætte yderligere 80 mio.
kr. til cykelpuljen til udmøntning i perioden 2016-2017.

Fremtidig prioritering
Regeringen vil afsætte 620 mio. kr. til senere disponering med henblik på at sikre, at større natur-,
miljø- og klimaprojekter af ekstraordinær karakter vil kunne gennemføres frem mod 2020.

Regeringen ønsker fortsat at føre en ambitiøs og progressiv politik på klima- og energiområdet.
Regeringen vil derfor afsætte i alt 100 mio. kr. i perioden frem mod 2020 til klima- og energitiltag, jf.

tabel 2.

Tabel 2
Statsligt bidrag til klima- og energitiltag som en del af den grønne milliard frem mod 2020
Mio. kr. (2015-pl)
Statsligt bidrag

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

20

20

20

20

20

100
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Indsatsen vil fx kunne rumme en indsats for at fremme et robust elsystem, der kan indpasse en højere
grad af vinenergi og samtidig bidrage til lavere energiomkostninger for forbrugerne. Dette kan
eksempelvis

ske

ved
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eldrevne

varmepumper
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fjernvarmeproduktionen. Den nærmere anvendelse af midlerne, herunder hensigtsmæssig indfasning,
vil skulle afklares nærmere.

Regeringen ønsker at fremme naturgenoprettelse, begrænse udvaskning af næringsstoffer til vandløb
samt bidrage til reduktion af udledningen af drivhusgasser.
Det foreslås derfor at afsætte i alt 100 mio. kr. frem mod 2020 til omlægning af relevante arealer, som
fx lavbundsjorde, til naturarealer, jf. tabel 3.

Tabel 3
Statsligt bidrag til konvertering af relevante arealer til natur
Mio. kr. (2015-pl)
Statsligt bidrag

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

20

20

20

20

20

100

Indsatsen vil fx kunne ske gennem opkøb, genopretning og forvaltning af arealer under eksisterende
ordninger for vandløbsindsats, vådområder og ådale, statslige vådområder samt skovbrugsforanstaltninger. De nærmere vilkår for indsatsen, herunder den mest hensigtsmæssige udgiftsprofil
for de relevante ordninger, vil skulle afklares nærmere.

Urørt skov kan være en effektiv måde at fremme biodiversitet og dermed opfyldelsen af de
internationale mål om at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020, som Danmark har tilsluttet
sig.
Med henblik på at fremme biodiversiteten gennem udlægning af urørt skov vil regeringen afsætte i alt
100 mio. kr. frem mod 2020 til omlægning af statslig produktionsskov til urørt skov , jf. tabel 4.

Tabel 4
Statsligt bidrag til omlægning af produktionsskov til urørt skov
Mio. kr. (2015-pl)
Statsligt bidrag

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

20

20

20

20

20

100

Det vil skulle afklares, hvor og hvordan biodiversitetsformål bedst fremmes gennem udlægning af urørt
skov, herunder hvordan udgiftsprofilen mest hensigtsmæssigt tilrettelægges.
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Regeringen ønsker at fremme en grøn og sund cykelkultur til gavn for miljøet og folkesundheden. I
tillæg til de initiativer, der allerede er gennemført for at fremme cykelprojekter, bl.a. i regi af cykelpuljen
fra 2009 og trafikaftalen fra 2014, vil regeringen derfor afsætte i alt 80 mio. kr. til cykelprojekter, jf. tabel

5.

Tabel 5
Statsligt bidrag til fremme af cyklen som et grønt og sundt transportmiddel
Mio. kr. (2015-pl)
Statsligt bidrag

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

10

15

15

20

20

80
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