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Introduktion til materiale til første eksterne høring vedr.  
Global Afrapportering 2022 
 

 

 

Formålet med globale afrapporteringer  

Det følger af klimaloven, at der i tillæg til de øvrige dele af den årlige klimastatus og 

-fremskrivning skal udarbejdes en særskilt global afrapportering for de 

internationale effekter af den danske klimaindsats. Formålet med den globale 

afrapportering er at synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet. Den 

globale afrapportering skal derfor så vidt muligt belyse effekter både positive og 

negative, som kan have betydning for Danmarks globale klimaaftryk. 

 

Den første globale afrapportering blev offentliggjort i april 2021. 

 

Eksterne høringer af Global Afrapportering 2022 

Den kommende globale afrapportering - Global Afrapportering 2022 (GA22) - vil 

ligesom Global Afrapportering 2021 (GA21) blive sendt i ekstern høring ad to 

omgange. Første eksterne høring er nærværende høring, hvor metodetilgang og 

overordnede antagelser sendes i 14 dages høring. Anden eksterne høring bliver i 

april/maj 2022, hvor den endelige afrapportering sendes i 14 dages ekstern høring.  

 

Ny opbygning af rapport 

GA22 vil blive bygget anderledes op end GA21. GA22 vil således komme til at 

bestå af en hovedrapport og en række baggrundsnotater, der uddyber hver af de 

overordnede emner i GA22 ift. resultater, metode, analyser, dataanvendelse, 

usikkerheder mv. 

 

De endelige baggrundsnotater, som offentliggøres parallelt med GA22 i april, vil 

tage udgangspunkt i det materiale, der fremlægges ifm. den første eksterne høring. 

 

Materiale til første eksterne høring 

Materialet til første eksterne høring er struktureret således, at der er udarbejdet et 

bilag for hvert emne, der belyses i GA22. Inden for hver emner er følgende 

beskrevet: 

• Rammesætning: En beskrivelse af emnet og hvorfor det er relevant at 

belyse i GA22 
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• Metodetilgang: En beskrivelse af hvordan emnet søges belyst i GA22. 

 

For nogle elementer i GA22 vil metodetilgangen være den samme som i GA21, 

dette vil være afspejlet i høringsmaterialet.  

 

GA22 dækker en række meget forskelligartede emner. Dette vil være afspejlet i 

høringsmaterialet, hvor beskrivelse af metode mm. er af forskellig karakter og af 

varierende omfang.  

 

Der er tæt sammenhæng mellem indholdet i flere af bilagene. Myndighedernes 

globale klimaindsatser er bl.a. delt op i flere bilag for at afspejle regeringens 

langsigtede strategi for global klimaindsats ”En Grøn og Bæredygtig Verden” samt 

de forskellige forfattere på området. 

 

Liste over bilag:  

Oversigt:  

- Bilag 1: Oversigt over emner der belyses i GA22 

 

Klimaaftryk af dansk forbrug, import og eksport:  

- Bilag 2: Danmarks import  

- Bilag 3: Danmarks eksport  

- Bilag 4: Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk  

- Bilag 5: Danmarks forbrugsbaserede udledninger relateret til ændringer i 

arealanvendelse  

- Bilag 6: Danmarks forbrug af biomasse  

- Bilag 7: Danmarks forbrug af biobrændstoffer 

 

Redegørelse for de danske myndigheders globale klimaindsatser:  

- Globale klimaambitioner 

o Bilag 8: Klimadiplomati 

- Globale reduktionsindsatser 

o Bilag 9: Reduktionsindsatser støttet gennem klimabistanden 

o Bilag 10: Reduktionsindsatser ifm. bilaterale 

myndighedssamarbejder vedr. energi 

o Bilag 11: Reduktionsindsatser ifm. bilaterale 

myndighedssamarbejder vedr. miljø 

o Bilag 12: Reduktionsindsatser ifm. bilaterale samarbejder vedr. 

fødevarer  

- Globale tilpasningsindsatser 

o Bilag 13: Tilpasningsindsatser støttet via klimabistand og eksport 

fremme 

- Investeringer og finansiering 

o Bilag 14: Klimafinansiering  

o Bilag 15: Fremme af grønne investeringer  
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Tværgående temaer:  

- Bilag 16: Nationale politiske aftaler med global effekt  

- Bilag 17: International transport (sø- og luftfart)  

- Bilag 18: Eludveksling  

- Bilag 19: Danmarks import og forbrug af soja  

- Bilag 20: Danske virksomheders globale klimaarbejde 


