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Vi kan tjene penge på at
reducere CO2-udledningen
Beregninger fra Klimarådet viser,
at det kan give en samfundsøkonomisk gevinst på 1,1 milliarder
kroner, hvis vi fastholder målet
om at reducere udledningen af
drivhusgasser med 40 procent i
2020.
Det er ikke mange måneder siden,
regeringen meldte ud, at den vil
sænke målet om at reducere udledningen af drivhusgasser fra 40 procent til 37 procent i 2020 – målt i
forhold til 1990. Begrundelsen var,
at det ville blive for dyrt for Danmark
at nå 40-procentmålet, som den
tidligere regering og et flertal i Folketinget stod bag.
En ny rapport fra det uafhængige
Klimaråd viser imidlertid, at det kan
blive en god forretning for Danmark
at holde fast i et reduktionsmål på
40 procent. Samfundsøkonomisk
set kan det give en gevinst på 1,1
milliard kroner, og det kan styrke
Danmarks troværdighed og dermed
tilliden blandt de investorer, som
skal foretage de nødvendige langsigtede investeringer, hedder det i
Klimarådets rapport.
På den baggrund anbefaler rådet,
at regeringen holder fast i det oprindelige mål om at reducere udledningen af klimagasser med 40 procent.

Forudsætningen for at opnå så
stor en gevinst er, at landbruget
yder et væsentligt bidrag, og at man
medregner sidegevinsterne ved et
renere vandmiljø – ellers vil besparelsen blive vendt til et underskud på 300 millioner kroner.
Klimarådet vurderer, at de billigste reduktioner kan opnås inden for
landbruget, men man er opmærksom på, at landbruget er et trængt
erhverv. Derfor har man regnet på,
hvad det vil koste, hvis landbruget
helt skal friholdes, og her når man
frem til en samfundsmæssig udgift
på lidt under 150 millioner kroner
om året. Til gengæld stiger beskæftigelsen fra cirka 1.000 nye jobs til
op imod 3.000 nye jobs.
Klimarådet påpeger endvidere,
at Danmark som en del af EU’s
klimapolitiske målsætning for 2030
vil blive pålagt at reducere udledningerne af drivhusgasser fra den
ikke-kvotebelagte sektor med 3640 procent i forhold til niveauet i
2005.
De meromkostninger for landbrugssektoren, som en opfyldelse af
40-procentsmålet medfører, vil derfor under alle omstændigheder skulle afholdes i perioden fra 2020 til
2030.
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