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1577 København V 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til imret@ens.dk 

Høring: Global afrapportering for de internationale effekter af den danske klimaindsats 

 

Landbrug & Fødevarer er d. 16.11.2020 blevet inviteret til at deltage i høringen om den globale 

afrapportering for den internationale effekter af den danske klimaindsats. 

Landbrug & Fødevarer bakker op om den danske klimaindsats og bidrager gerne til realiseringen af 

klimaloven herunder rapporteringen af den danske klimaindsats påvirkning globalt.  

Landbrug & Fødevarer opfordrer til at rapporteringen benyttes som overordnet synliggørelse af den 

danske påvirkning til at gøre status og eventuelt udarbejde fremskrivninger, som det også fremgår 

af Klimaloven. Rapporteringen er ikke egnet som politisk beslutningsgrundlag, da et sådan kræver 

et mere præcist sammenlignings- og datagrundlag. I den forbindelse anbefaler Landbrug & 

Fødevarer eksplicit information om usikkerheden forbundet med den globale afrapportering. 

Landbrug & Fødevarer henstiller til, at der, så vidt som muligt, benyttes kendte, fælles metoder på 

globalt niveau til afrapportering. 

Det fremgår af høringsmaterialet, at et af formålene med den globale afrapportering er at kunne 

sammenligne forskellige typer af forbrug med andre landes forbrug. I den forbindelse opfordrer 

Landbrug & Fødevarer til, at der skelnes mellem forskellige produktkategorier, så kun 

sammenlignelige produkter sammenlignes.  

I forbindelse med rapporteringen knyttet til LULUCF-sektoren anbefaler Landbrug & Fødevarer at 

se på en tidsperiode fremfor et øjebliksbillede af et enkelt år. Det skyldes, at LULUCF-sektoren er 

behæftet med stor usikkerhed grundet vind- og vejrforhold, hvorfor der kan være stor forskel på 

eventuelle øjebliksbilleder. En tidsperiode på eksempelvis fem år vil danne et mere repræsentativt 

billede af LULUCF-sektorens udledninger. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det vigtigt at blive inddraget i den løbende høringsproces, hvor vi 

også gerne stiller os til rådighed ved eventuelle spørgsmål. 
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