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Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje 2019 

den 2. maj 2019 
 

 

Som en del af Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 blev der afsat 375 

mio. kr. til en grøn klimapulje. Den grønne klimapulje er målrettet initiativer, der fremmer den 

grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde herunder særligt initiativer, som kan bidrage 

til at opfylde Danmarks 2030-mål i de ikke kvotebelagte sektorer. Efter aftalen om delud-

møntning fra 2017 og deludmøntning i forbindelse med Aftale om Erhvervs- og Iværksætter-

aftalen i 2017 af puljen er der 26,7 mio. kr. til udmøntning i 2019. 
 

Parterne er enige om følgende udmøntning af puljen i 2019, jf. nedenstående tabel.   

Anm: Inkl. omkostninger til administration. 

 

Med aftalen igangsættes følgende initiativer: 

 

1. Klimaregnskaber og oplysning på bedriftsniveau 

Der er behov for at styrke de enkelte bedrifters viden om de klimamæssige konsekvenser af 

deres produktion og i tilknytning hertil at give dem nogle styringsredskaber i forhold til at 

planlægge deres landbrugsdrift, så den bliver mere klimavenlig. Derfor igangsættes et initiativ 

for at udvikle et koncept for klimaregnskaber på bedriftsniveau samt rådgivningskoncept ift. 

klimavenlig produktion. 

2. Klimavenlig foderproduktion 

Dansk landbrug importerer i stort omfang foder fra udlandet. Produktion og transport heraf 

medfører udledninger af drivhusgas. Øget produktion af græsprotein i Danmark kan bidrage 

til at reducere udledningen og samtidig have en positiv klimaeffekt i Danmark, hvis dyrkning 

af græs erstatter produktion af majs og korn. Derfor igangsættes et forsøg omkring klimaven-

lig foderproduktion, der skal bidrage til at udvikle en dansk produktion af klimavenligt foder. 

 

3. Fremme af grøn bioraffinering 

Fortsat udvikling af bioraffinering kan bidrage til at øge efterspørgslen efter græs, der er en 

mere miljø- og klimavenlig afgrøde end et årige kornafgrøder. For at gøre græs til en attraktiv 

og konkurrencedygtig afgrøde udvides tilskudsrammen til ordning vedr. fremme af grøn bio-

raffinering fra aftalen om målrettet regulering fra januar 2018, således at der kan ydes støtte 

til kommercielle prototypeanlæg. 

 

4. Fremme af grønt byggeri 

Opskalering af de bedste løsninger inden for grønt byggeri - herunder træbyggeriet – skal 

sikre en mindre klimabelastning fra byggeriet. Derfor er der behov for at igangsætte et analy-

searbejde og vidensdeling for at sikre, at alle byggeriets parter kan omsætte den nyeste 

viden, forskning og innovation til praksis. Der skal igangsættes et initiativ til fremme af grønt 

byggeri, der gennem en række analyser m.v. kan samle viden og understøtte læring omkring 

byggeri med lav klimabelastning. Arbejdet kan spille ind i et eventuelt senere arbejde med at 

udarbejde en national strategi for grønt byggeri. 

Tabel 1 

Initiativer til udmøntning af grøn klimapulje i 2019  

 

  Samlet ramme, mio. kr. (2019-priser) 

Klimaregnskaber og oplysning på bedriftsniveau 7,7 

Klimavenlig foderproduktion 2,0 

Fremme af grøn bioraffinering 14,0 

Fremme af klimavenligt byggeri 3,0 

I alt 26,7 

 

 


