Bilag 14: Klimafinansiering

1. Rammesætning
Det fremgår af aftalen om klimaloven, at den globale afrapportering skal redegøre
for den danske klimabistand samt gøre status for Danmarks internationale forpligtelser.
Dette bilag vedr. tilgangen til klimafinansiering i Global Afrapportering 2022 (GA22).
I GA22 vil der primært være fokus på et kvantitativt overblik over Danmark klimabistand over udviklingsbistanden, samt den klimafinansiering som Danmark bidrager
til at mobilisere fra forskellige kilder til klimaindsatser i udviklingslandene, og som i
hovedsagen ikke er gavebistand.
GA22 vil således give et overblik over Danmarks samlede klimabistand og mobiliserede klimafinansiering til udviklingslande i 2020 (tal for 2021 vil først være klar i september 2022), samt for de foregående 2 år (2018 og 2019).
Overblikket vil indeholde følgende elementer:
•
•

•
•
•
•
•
•

Oversigt over den bilaterale klimabistand og bidrag til multilaterale klimafonde
(tabel og narrativ).
Fordeling mellem tilpasning og reduktionsindsatser (tabel og narrativ). Mere udbygget end sidste år, jf regeringens udmeldte målsætning om at min. 60% af
klimabistanden skal gå til tilpasning med særligt fokus på de fattigste og mest
sårbare lande.
Fordeling på landegrupper – tabel og narrativ.
Oversigt over klimabistand gennem EU og multilaterale udviklingsbanker (offentlig finansiering).
Oversigt over bilateral mobiliseret finansiering, gennem IFU og IFU forvaltede
instrumenter og fonde.
Oversigt over multilateralt mobiliseret klimafinansiering (privat finansiering).
Evt. oversigt over klimarelevante EKF eksportkreditter til udviklingslande (EKF
eksportkreditter beskrives også i bilag 15)
Oversigt over Danmarks samlede bidrag til 100 mia. USD målsætningen i 2020.

Danmark er forpligtet til at støtte klimaindsatser i udviklingslandene under FN’s klimakonvention. Siden COP15 i 2009 har Danmark endvidere været forpligtet til at
bidrage til den kollektive målsætning for de udviklede lande om at øge mobilisering
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af klimafinansiering fra forskellige kilder, herunder private investorer, til at nå et niveau på mindst 100 mia. USD årligt i 2020. Ifm. Parisaftalen blev dette udvidet til at
gælde frem til 2025.
Notatet er primært udarbejdet af Udenrigsministeriet

3. Metode og antagelser
3.1 Metodebeskrivelse
Danmarks klimabistand og mobiliseret klimafinansiering vil blive rapporteret efter
samme metode som rapporteringen til FN’s klimakonvention og til EU under den såkaldte Governance forordning.
Danmarks andel af finansiering mobiliseret gennem de multilaterale udviklingsbanker vil blive beregnet efter den såkaldte TWG-metode1, som også bruges af OECD i
de årlige rapporter om status ift. 100 mia. USD målet.
3.4 Primære datakilder
• Danmarks indrapporteringer vedr, klimabistanden til OECD DAC, EUs Governance Regulation og UNFCCC
• Data fra IFU vedrørende mobiliseret klimafinansiering gennem instrumenter forvaltet af IFU,
• Data fra de multilaterale udviklingsbanker for klimafinansiering mobiliseret gennem udviklingsbankerne og instrumenter forvaltet af disse.
• Data og rapporter fra EU Komissionen for så vidt angår Danmarks andel af EUs
klimabistand.

1

Explanatory-note-attribution-TWG-methodology-climate-finance.pdf (oecd.org)
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