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Høringssvar vedrørende Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af Kyoto-
protokollen 

Dette fælles høringssvar er udarbejdet af 92-gruppens klimaudvalg der består af Det 
Økologiske Råd, Forum for Energi og Udvikling, Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, 
Organisationen for Vedvarende Energi og WWF Verdensnaturfonden. Nogle 
organisationer vil også udarbejde høringssvar, hvor de vil komme med tilføjelser og 
yderligere forslag, som de vil selv vil søge at fremme. 

92-gruppens klimaudvalg mener at det er et godt papir som Energistyrelsen har 
udarbejdet. Det er solidt og velskrevet, og det er et udtryk for en holdning - som 92-
gruppen deler – om at Danmark bør være aktiv bidragsyder til globalt lederskab på 
miljøområdet, herunder også klimaområdet. 

Vi vil udtrykke vores håb om, at denne proces som nu er startet i Danmark, vil være med til 
at lægge pres på de regeringer i EU-landene, som endnu ikke er begyndt på den formelle 
procedure omkring ratifikation af Kyoto-protokollen. Det er vores ønske at EU ratificerer 
Protokollen inden Rio+10 konferencen i Sydafrika i 2002. 

Ratifikationsprocessen bør tilføjes de nødvendige ressourcer og skal ske i løbende dialog 
med bl.a. danske miljø- og udviklingsorganisationer. Der bør nedsættes en arbejdsgruppe, 
hvor bl.a. de grønne organisationer får lejlighed til at gå i dialog om de krav og virkemidler, 
Danmark skal føre frem i denne forbindelse. 92-gruppen deltager gerne i en sådan 
arbejdsgruppe. 

Den danske regering skal i dette arbejde erindre, at det ikke kun er et spørgsmål om CO2-
kvoter og nedsættelse af 6 drivhusgassers udslip - det handler også om den CO2-fri 
energis 

fremtidige vilkår – herunder også vedtagelse af fælles politikker og virkemidler. Disse 
politikker og virkemidler må ikke blive en hindring for den enkelte danskers lokale 
engagement i etableringen af en bæredygtig energiforsyning i Danmark. 

Vi mener at Danmark bør sikre at den lovede reduktion af emission af drivhusgasser bliver 
foretaget indenfor egne grænser, og ikke ved brug af de fleksible mekanismer, som kun 
børe være et supplement til hjemlige reduktioner. Derudover bør kontrol- og 
sanktionsordninger blive omfattende og generelle. 

På vegne af 92-gruppens klimaudvalg 

Mikael Lassen 

  



 


