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En vækstøkonomi med grønne ambitioner

Mexico er med 683 millioner tons CO2-ækvivalenter den  
næststørste drivhusgasudleder i Latinamerika og den 
tolvte største udleder globalt. Den mexicanske befolkning 
tæller i dag over 125 millioner, og Mexico er således det 
tiende mest folkerige land i verden. Landets afhængighed 
af fossile brændsler er stor, da næsten 90 procent af 
energiforsyningen er baseret på fossil energi. Importen 
af olie og naturgas er markant, og Mexico producerer 
samtidig dagligt mere end 2 millioner tønder olie.

Men Mexico er samtidig et ambitiøst land på klimaom-
rådet. I 2012 var Mexico det første udviklingsland til at 
implementere en klimalov med bindende mål på kort- og 
mellemlang sigt og med et pejlemærke for 2050 om 50  
procent reduktion af drivhusgasser. Mexico har i sin NDC  
under Paris-aftalen sat et mål om at reducere sine drivhus- 
gasudledninger med 22 procent i 2030.1 Denne målsæt-
ning kan stige til 36 procent, hvis landet modtager den for- 
nødne finansielle og tekniske støtte til den grønne omstil-
ling. Netop her kan Danmark bidrage med erfaringer og 
teknisk bistand.

Mexico har samtidig en målsætning om, at 35 procent af  
strømmen skal komme fra teknologier med ingen eller 
lav drivhusgasudledning2  i 2024 og 50 procent i 2050. 

Grundet Mexicos høje befolkningstal, er det afgørende for 
Parisaftalens klimamål, at landet når i mål med udviklingen 
af klimavenlige energisystemer.

Danske erfaringer kan bidrage til grøn 
omstilling og massive udledningsreduktioner

Danmark har i årtier vist, at det er muligt at kombinere 
økonomisk vækst med udledningsreduktioner. Gennem 
det dansk-mexicanske energisamarbejde rustes de mexi- 
canske energi- og klimamyndigheder til at forberede 
politikker og tiltag, der kan lede Mexico frem mod klima-
målsætningerne og eventuelle nye mere ambitiøse mål.  
Ifølge den mexicanske klimalov skal den nationale klima- 
strategi løbende opdateres, og her assisterer Energi-
styrelsen Mexico i relation til energisektoren med afsæt 
i danske erfaringer. Intentionen er at opbygge kapacitet i 
Mexico til at beherske en helhedsorienteret tilgang til at 
identificere klimatiltag og -politikker, der kan gavne både 
grøn udvikling og vækst. På den måde støtter det dansk-
mexicanske klima- og energisamarbejde det mexicanske  
ønske om vækst og udvikling, der bidrager til verdens-
målene og til Paris-aftalens reduktionsmål. 

Konkret bistår Energistyrelsen Mexico både regulatorisk 
og teknisk med udgangspunkt i tre fokusområder:

DANSK-MEXICANSK ENERGI- OG KLIMAPARTNERSKAB 
BANER VEJEN FOR MEXICANSKE KLIMAMÅL
Mexico er den næststørste drivhusgasudleder i Latinamerika, og landet har under Paris-aftalen sat et mål 
om at reducere sine udledninger med 22 procent i 2030. Et samarbejde med Energistyrelsen ruster de 
mexicanske myndigheder til at lede Mexico frem mod klimamålsætningerne og nye ambitiøse mål.

1 I forhold til et Business-As-Usual (BAU) scenarie for 2030.  
2 Dette inkluderer vedvarende energikilder, atomkraft samt højeffektiv kraftvarme.
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1) Fremtidsscenarier til udvikling af klimapolitikker 
Energistyrelsen samarbejder med det mexicanske mini-
sterium for miljø- og naturressourcer (SEMARNAT) og det  
Nationale Institut for Økologi og Klimaforandringer 
(INECC) med fokus på at synliggøre de sociale, øko-
nomiske og miljømæssige fordele ved en grøn omstilling 
af energisystemet, bl.a. ved at udarbejde scenarier for det 
mexicanske samfund. Over de næste fem år vil Energi- 
styrelsen, SEMARNAT og INECC i samarbejde formulere 
en række sektorspecifikke 2050-scenarier for at fremvise 
bæredygtige stier til drivhusgasreduktioner. Et samarbejde 
om at engagere Mexicos delstater i klimatiltag vil desuden 
blive udbygget med konkrete pilotsamarbejder om klima-
planer, som senere kan inspirere Mexicos i alt 31 delstater. 
Resultaterne skal give inspiration til nye klimavenlige tiltag 
i centrale føderale sektorpolitikker, strategier og planer.  
Samtidig er det målsætningen at levere input til opdater-
ingen af Mexicos klimamål i 2025 (NDC). 

2) Teknisk assistance skal høste potentiale for øget  
energieffektivitet
IEA estimerer, at energieffektivisering kan levere omkring 
44 procent af de nødvendige CO2-reduktioner globalt, hvis 
den globale grønne omstilling skal leve op til Parisaftalens 
temperaturmål på 2 grader. Danske erfaringer har vist, at  
energibesparelser kan bidrage massivt til at reducere 
energiforbruget, hvorved reduktionerne ikke går på kom- 
promis med økonomisk vækst. Baseret på de danske  
erfaringer samarbejder Energistyrelsen med den mexi-
canske Nationale Kommission for Energieffektivisering 
(CONUEE) om strategiske tiltag forankret i Mexicos 
energisektorprogram 2020-2024, herunder målet om at 
energiintensiteten i perioden 2020-2025 årligt falder med 
2.2 procent.

Samarbejdet inkluderer fx at videreudvikle aftaleordningen 
for energieffektivisering i industrien, som CONUEE aller-
ede har introduceret med dansk støtte. Hertil kommer et 
arbejdsspor fokuseret på at udnytte kombineret el- og  
varmeproduktion til drivhusgasreduktioner samt indsam- 
ling af energidata, der kan forbedre det politiske beslut-
ningsgrundlag. Energistyrelsen vil også bistå mindst to 
mexicanske delstater i at fastlægge politikker for energi-
effektivitet og tilhørende implementeringsplaner. 

3) Teknisk samarbejde om et fleksibelt mexicansk  
el-system
Mexico har ét af verdens største uudnyttede potentialer for 
vedvarende energi, og et fleksibelt el-system er afgørende, 
hvis store mængder af vedvarende energi i fremtiden skal 
anvendes hver dag. Danmarks el-system balancerer i dag 
en af verdens højeste grader af forsyningssikkerhed med 
en el-produktion, som jævnligt udelukkende kommer fra 

vedvarende energi. Energistyrelsen samarbejder derfor 
med den danske TSO (Energinet) og den mexicanske 
TSO (CENACE) om, hvordan den stigende usikkerhed og 
kompleksitet kan håndteres, når andelen af vedvarende  
energi stiger. Dette inkluderer at forbedre kortsigtsprog-
noser og planlægningssystemer, så vedvarende energi  
anvendes effektivt og forsyningssikkert. Herudover 
understøtter samarbejdet udvikling af bl.a. langsigtede 
prognoser, så CENACE kan bidrage til at sikre de mexi- 
canske målsætninger for ren energi og drivhusgasreduk-
tioner.

• Danmark og Mexico indledte et klima- og 
energipartnerskab i 2014. I 2020 blev 
samarbejdet forlænget, så det er finansieret 
frem til udgangen af 2024. Fokus er på at 
understøtte de mexicanske klimamål gennem 
modeller til udvikling af klimapolitikker, tiltag 
der kan fremme energieffektivitet samt 
udvikling af et fleksibelt mexicansk el-system. 

• Klima- og energisamarbejdet med Mexico 
finansieres af Udenrigsministeriet som en 
del af Danish Energy Partnership Programme 
(DEPP), der inkluderer samarbejde med 
Mexico, Kina, Vietnam og Sydafrika. DEPP 
finansieres med midler fra klimapuljen fra 
2020-2024.

• Programmet implementeres i samarbejde 
med det mexicanske miljøministerium 
(SEMARNAT).

FAKTA

Kontaktperson:
Marianne Ramlau
Specialkonsulent
mram@ens.dk
Mobil +45 33 92 75 16 


