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Intro til baggrundsnotater vedr. myndighedernes globale 
indsatser 
 

Baggrundsnotaterne vedr. myndighedernes globale indsatser er struktureret og 

udarbejdet under hensyntagen til de forskellige forfattere på området jf. tabel 1 og 

de fem overordnede spor i regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats 

En Grøn og Bæredygtig Verden (sep. 2020). 

 
Tabel 1: Oversigt over hvem der har udarbejdet de forskellige baggrundsnotater 

Baggrundsnotat Udarbejdet af  

11. Klimadiplomati Klima, Energi- og Forsyningsministeriets 

departement 

12. Reduktionsindsatser via klimabistanden Udenrigsministeriet 

13. Bilaterale samarbejder vedr. energi Energistyrelsen 

14. Bilaterale samarbejder vedr. miljø Miljøministeriet 

15. Bilaterale samarbejder vedr. fødevarer Fødevarestyrelsen 

16. Klimatilpasning Udenrigsministeriet 

17. Klimafinansiering Udenrigsministeriet 

18. Finansiering af investeringer internationalt Klima, Energi og Forsyningsministeriets 

departement 

19. Nationale myndighedsindsatser med globale 

effekter 

Energistyrelsen i samarbejde med Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriets departement 

samt med input fra div. ressort ministerier 

 

Det medfører, at baggrundsnotaterne vedr. myndighedernes globale indsatser er 

struktureret lidt anderledes end de øvrige baggrundsnotater til Global 

Afrapportering 2022. Der ligger således ikke nødvendigvis kun et baggrundsnotat til 

grund for det enkelte kapitel i hovedrapporten vedr. myndighedernes globale 

indsatser. Tværtimod bidrager flere af baggrundsnotaterne til flere kapitler i 

hovedrapporten jf. tabel 2.  

 

Det medfører tillige, at der vil være nogle overlap mellem de forskellige 

baggrundsnotater vedr. myndighedernes globale indsatser. F.eks. kan den samme 

indsats blive nævnt i flere baggrundsnotater, hvis den bidrager til flere forskellige 

spor i den globale strateg (f.eks. både klimatilpasning og reduktion). 
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Tabel 2: Baggrundsnotaterne bidrager til forskellige kapitler i hovedrapporten 

 Kapitel i hovedrapport 

Baggrundsnotat Kap. 12: 

Globale 

klima-

ambitioner 

Kap. 13: 

Globale 

reduktioner 

Kap. 14: 

Globale 

klima-

tilpasnings

indsatser 

Kap. 15: 

Klimabistand, 

klimafinansiering 

og grønne 

investeringer 

Kap. 16: 

Samarbejde 

med 

erhvervslivet 

om grønne 

løsninger 

11. Klimadiplomati X    X 

12. 

Reduktionsindsatser 

via klimabistanden 

 X    

13. Bilaterale 

samarbejder vedr. 

energi 

 X    

14. Bilaterale 

samarbejder vedr. 

miljø 

 X   X 

15. Bilaterale 

samarbejder vedr. 

fødevarer 

 X    

16. Klimatilpasning   X  X 

17. 

Klimafinansiering 

 X  X X 

18. Finansiering af 

investeringer 

internationalt 

   X  

 

Baggrundsnotatet om Nationale myndighedsindsatser med globale effekter 

bidrager ikke til afrapporteringen på de fem spor i regeringens langsigtede for 

global klimaindsats, men redegør for globale effekter af national klima- og 

energipolitik vedtaget i 2021.   

 

 

 


