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Kinas drivhusgasudledninger 
er steget voldsomt over årene, 
og Kina har været verdens 

største udleder siden 2006. CO2 er 
den største synder i klimaregnskabet, 
og med udledninger på 11 mia. tons 
CO2 i 2020 er Kinas udslip nu større 
end USA’s og EU’s tilsammen (Fig. 1). 
Kinas CO2 udslip vil stadig vokse frem 
mod 2030. Ifølge den internationale 
NGO, Carbon Action Tracker, vil det 
stige til mellem 13,2 og 14 mia. tons i 
2030, en stigning på 20-28% i forhold 
til 2010 niveauet, selv hvis den aktuelle 
klimapolitik gennemføres (Fig. 2).

De samlede historiske udledninger af  
drivhusgasser, dvs. de udslip, som de 
enkelte lande har bidraget med siden 
den industrielle revolutions start, er 
et vigtigt tema i de internationale kli-
maforhandlinger, fordi udledningerne 
påvirker atmosfæren i flere hundrede 
år. Beregningerne for perioden 1750 
til 2020 viser, at USA er den største 
udleder med ca. 25 %, og EU-28 står 
for ca. 22 %. Kina står trods sine stærkt 
voksende udledninger for mere besked-

ne 13,9 % (Fig. 1), hvilket stiller Kina i 
en gunstig position i forhold til de rige 
lande. Denne position understøttes 
af, at Kinas per capita udledninger er 
halvt så store som USA’s og på niveau 
med EU (Fig. 1).

Der er andre drivhusgasser, herunder 
metan, som dog i modsætning til CO2 
har en forholdsvis kort levetid i atmo-
sfæren. Hertil kommer kvælstofoxider 
(NO, NOx) og vanddamp. Samlet var 
Kinas drivhusgasudslip i 2020 næsten 
14 mia. tons (i CO2 ækvivalenter). 

Klimaregnskabet indregner opsugning 
af  CO2 som en faktor, der modvirker 
CO2 udslip. Opsugning finder sted via 
ændringer i landenes arealanvendelse 
og udvidelse af  skovarealet, og for 
Kinas vedkommende betyder det et 
fratræk på omkring 1 mia. tons CO2 i 
2020.

Klimapolitiske mål
Kinas klimapolitik sigter overvejende 
på at reducere udledningen af  klima-
gasser for at begrænse klodens tempe-
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raturstigninger og dermed effekterne 
af  klimakrisen. Frem til 2006 var Kina 
en negativ følger af  de internationale 
klimaaftaler. Kina meldte ikke redukti-
onsmål ud og søgte primært at forsvare 
sine udviklingsrettigheder (dvs. lave 
historisk akkumulerede og per capita 
udledninger). Fra 2006 til 2015 blev 
Kina en mere aktiv part i klimaafta-
lerne. Kina offentliggjorde en national 
klimaplan i 2007, og den blev under-
støttet af  diverse klimapolitikker og 
målbare klimamål, som efterfølgende 
udmøntedes i konkrete planer på deres 
vej ned gennem Kinas offentlige admi-
nistration med mange niveauer. 

Fra 2015 har Kina positioneret sig 
som en central spiller med globale 
lederambitioner i klimakampen. I 
2013 udgav de kinesiske myndigheder 
en National Klimatilpasningsplan, 
og i 2014 fulgte en National 
Klimaafbødningsplan (2014–2020). 
Kina indmeldte sine klimamål i 
sin første ’Nationally Determined 
Contribution’ (NDC) under 
Parisaftalen i 2015. Siden er Kinas 
klimapolitik blevet løbende opdateret. 
Det skete forrige gang i 2020, 
hvor Xi Jinping udmeldte et nyt 
kulstofneutralitetsmål for 2060 på 
FN’s 75. Generalforsamling, og senest 
i den anden NDC som Kina meldte 
ind lige inden det internationale 
klimatopmøde, COP26, i Glasgow i 
november 2021. Kinas overordnede 
klimamål er skitseret i Figur 2. 
Målene er ikke-forpligtende og sigter 
primært på 2030. Det langsigtede mål 
for kulstofneutralitet i 2060 sætter 
den strategiske retning for Kinas 
klimapolitik, men falder formelt uden 
for Parisaftalen. 

Den tredje kolonne i Figur 2 
registrerer fremskridt i forhold til de 
opsatte mål med 2005 som basisår. 
Kulstofeffektiviteten i økonomien er 
et centralt klimamål, som reflekterer 
effektiviteten af  den forbrugte energi. 
Fra 2005 er kulstofintensiteten faldet 
med omkring 48 % i 2020 i forhold 
til 2005. Der udledes således 48% 
mindre CO2 for at producere en enhed 
af  bruttonationalproduktet (BNP), 
typisk angivet som 1,000 US$. Målet 
på minus 65 % i 2030 vil blive nået 
via stadige teknologiske forbedringer, 
omfattende elektrificering gennem 

udskiftning af  fossilt brændstof  med 
vedvarende energikilder som sol og 
vind samt udvikling af  nye klimavenlige 
brændstoffer (se Boks vedrørende 
klimapolitikkens overordnede tiltag). 

Kina har i mange år haft forbedring 
af  energiintensiteten som hovedmål 
for sin klimapolitik, fordi denne 
indsats kan styres gennem 
energieffektivisering, primært i store 
energitunge virksomheder, som er 
relativt lette at føre opsyn med. Akkurat 
som med kulstofintensiviteten gøres 
energiintensiteten op i energiforbrug 
per enhed af  BNP. Den er dog ikke 
en del af  de overordnede kvantitative 
klimamål under Pariseraftalen (Fig. 2), 
men har været indskrevet som mål i 
Kinas seneste fire femårsplaner. 

Forbedring af  energiintensiteten er 
samtidig afgørende for at vurdere 
udviklingen i Kinas udledning af  
klimagasser. I Kinas nyest indmeldte 
NDC (Nationally Determined 
Contributions) under Parisaftalen er 
der derfor indskrevet et overordnet 
princip, som skal kontrollere 
energiintensiteten og energiforbruget 
og sætte relevante mål på 
provinsniveau. I indeværende 5-årsplan 
(2021-2025) skal energiintensiteten 
reduceres med 13,5% i forhold til 
2020. 

Endelig er Kinas skovareal 
steget dramatisk i de sidste årtier, 
herunder i fraflyttede marginale 
landbrugsområder, men også i form 
af  træplantning og anlæggelse af  
grønne områder i Kinas byer (se Fig. 
2 vedrørende træmasse). Der er debat 
om brugen af  arter og deres CO2 
lagringskapacitet, men der er ingen 
tvivl om, at Kina er på rette spor. 

Yderste højre kolonne i Fig. 2 noterer 
vurderinger fra Kinas klimapolitiske 
cirkler, herunder tænketanke og 
forskningscentre, af  realismen i de 
overordnede strategiske mål. Samtidig 
skal det noteres, at Kina for længst har 
nået et vigtigt mål for klimapolitikken, 
nemlig at afkoble økonomisk vækst fra 
vækst i energiforbruget. Økonomien 
voksede med 32,2 % i perioden 2016-
2020, mens det samlede energiforbrug 
kun voksede med 14,7 %. 

Vi kan læse Kinas klimamål som et 
udtryk for, at den kinesiske ledelse 
ønsker at lægge den oprindelige ’Kina-
model’ med dens ensidige fokus på 
høj økonomisk vækst bag sig. Kina-
modellen trak et spor af  miljøkrise efter 
sig, og Kina skal nu bevæge sig ind på 
en mere bæredygtig udviklingskurs og 
satse på grøn vækst. 

Internationalt klimasamarbejde
Udviklingen af  Kinas klimapolitik er 
sket i et krydsfelt mellem en eskalerende 
miljøkrise, folkelig utilfredshed med 
forurening af  jord, vand og især luft, 
og endeligt internationalt pres på Kina 
for at engagere sig klimapolitisk som 
verdens største drivhusgasudleder. 
Siden COP15 i København i 2009 
har den kinesiske ledelse erklæret, at 
den nationale klimapolitik står ved 
magt, uanset hvad der måtte ske i de 
internationale klimaforhandlinger. 

Kyotoprotokollen fra 1997 var den 
første internationale aftale under FN’s 
Klimakonvention, som fokuserede 
på global reduktion af  drivhusgasser. 
Kina ratificerede den i 2002, mens 
USA afstod. Aftalen tog lang tid om 
at blive sat i værk på grund af  for 
lav tilslutning og omfattede i første 
omgang reduktioner for perioden 
fra 2008 til 2012 og efterfølgende 
frem til Parisaftalen blev skabt på 
COP 21 i Paris i 2015. Parisaftalen 
trådte i kraft i november 2016, 
men blev først forhandlet endeligt 
på plads under COP26 i Glasgow 
sidste år. Aftalen pålægger landene at 
modvirke global opvarmning ved at 
holde den globale temperaturstigning 
under 2° C i år 2100 i forhold til det 
førindustrielle niveau og stræbe mod en 
temperaturstigning på blot 1,5° C. De 
lande, som har underskrevet, forpligter 
sig til regelmæssigt at indmelde NDC’er 
med opdaterede reduktionsbidrag, som 
skal bidrage proportionalt til at nå den 
fælles globale målsætning. 

NDC’erne præsenterer de mål og 
værktøjer, der skal bringes i anvendelse 
nationalt. De er dog ikke juridisk 
forpligtende, hvilket har været et 
ankepunkt fra mange aktører, især 
internationale NGO’er, som ønsker 
mere ambitiøse mål samt mulighed for 
sanktioner, hvis målene ikke opfyldes. 

Figur 1: CO2-emissi-
oner 2020 og akkumu-
lerede CO2-emissioner, 
1751-2020.
Kilde: Our World in 
Data
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COP26 i Glasgow var den første COP-
konference, der diskuterede en eksplicit 
plan for hurtig reduktion af  kulforbru-
get, som står for omkring 40 % af  det 
globale CO2-udslip. I den endelige 
aftaletekst svækkedes forpligtelsen i et 
sent øjeblik til en ”nedfasning” frem 
for en ”udfasning” af  kul via et fælles 
udspil fra Indien og Kina, som blev 
støttet af  USA. 

Mens Kina har været en loyal og kon-
stant spiller i forhold til den interna-
tionale klimadagsorden, specielt siden 
COP15 i København i 2009, så har 
USA vaklet, og Præsident Trump trak 
USA ud af  Parisaftalen i 2017. Men 
forud for COP26 topmødet i Glasgow 
meldte USA sig ind igen i februar 2021, 
da den nyvalgte præsident Joe Biden 
omgjorde sin forgængers beslutning om 
exit.

I forbindelse med fremlæggelsen sin nye 
NDC, insisterede Kina på fortsat at vil-
le styrke det internationale samarbejde, 
både multilateralt under Parisaftalen 
og bilateralt med interesserede lande, 
som har noget at byde på. Danmark 
har således haft et langvarigt og suc-
cesrigt samarbejde med Kina, som har 
skullet hjælpe Kina med at fremme den 
grønne omstilling på energiområdet 
og reducere drivhusgasudledningerne. 
Kina og Danmark er netop blevet 
enige om et yderligere initiativ, som skal 
hjælpe en af  verdens største driftsherrer 
af  kraft- og elnet, det kinesiske State 

Grid, med sin grønne omstilling. I 2021 
forsøgte Kina og USA endvidere at 
genåbne deres succesrige klimasamar-
bejde fra før 2017, som gik i stå under 
Trump. 

Klimapolitikkens instrumenter
Som andre steder i verden benytter 
Kinas klimapolitik sig af  tre typer af  
instrumenter: 1) Administrative instru-
menter; 2) markedsbaserede instru-
menter; og 3) samarbejdsinstrumenter 
mellem stat og samfund.

De administrative instrumenter er 
dominerende og styres af  den nationale 
klimapolitik. De omfatter strategier, 
politikker, lovgivning og planer, som 
berører og/eller inddrager alle niveauer 
af  Kinas offentlige administration. 
Under disse udarbejdes der et stort 
kompleks af  nationale og lokale admi-
nistrative forordninger og retningslinjer, 
som skal styre både lokaladministratio-
nernes og virksomhedernes klimaind-
satser. Lokaladministrationerne holdes 
til ilden gennem et sofistikeret new 
public management system, hvor der 
indgås resultatkontrakter mellem de 
administrative niveauer i den offentlige 
administration. Lokale regeringsdepar-
tementer og deres ledere inden for både 
parti og stat bliver alle holdt op på de-
res målopfyldelse, og der uddeles både 
belønninger og straffe for henholdsvis 
overopfyldelse af  og mangel på målop-
fyldelse. Indtil nu har de kinesiske byer 
været det primære bindeled mellem na-

tional og lokal klimapolitik, fordi de står 
for 75-80% af  samtlige udledninger 
af  drivhusgasser, men landområderne 
bliver gradvist inddraget.

De markedsbaserede instrumenter 
bliver stadig mere populære, f.eks. i 
energiforsyningen. Efter fleres års pilot-
forsøg rundt omkring i Kina indførte 
den kinesiske regering i 2021 i lighed 
med EU et handelskvotesystem for 
CO2 rettet mod de største udledere. 
Handelsplatformen dækker foreløbigt 
kun kraftværker, som til gengæld er 
storproducenter af  CO2-udledninger. 
De 2.162 statsejede firmaer, som er om-
fattet af  ordningen, står for udledninger 
på omkring 4,5 mia. tons, eller godt 
40% af  Kinas årlige CO2-udledninger. 

De involverede firmaer tildeles gratis 
kvoter baseret på en benchmarking 
af  sektoren og virksomhedernes egne 
verificerede udledninger. Firmaerne 
må ikke overskride kvoterne, men de 
kan købe andre firmaers kvoter, hvis 
det sker. Virksomhederne tilskyndes 
på forskellig vis til at reducere deres 
udledninger, og hvis de gør det, kan 
de altså sælge overskydende kvoter på 
handelsplatformen.  

Der vil gå nogle år, inden handels-plat-
formen viser sit værd. For inde-værende 
er priserne en brøkdel af  priserne 
på den europæiske handelsplatform, 
hvilket giver kinesiske virksomheder en 
konkurrencemæssig fordel. Men det vil 

ændre sig, hvis den kinesiske handels-
platform gradvist skærer i kvoterne for 
at nå højdemålet i 2030. Kina har også 
indført markedsbaserede energikonsu-
lent ordninger, som vi kender dem fra 
Danmark. Virksomhederne får tilskud 
fra staten til at hyre konsulenter i mar-
kedet, som kan hjælpe dem med at gen-
nemføre energieffektiviseringsprojekter. 
Kina overvejer endvidere en egentlig 
CO2-skat, men udsigterne er uvisse.

Der er mange eksempler på samarbejde 
mellem staten og Kinas sociale organi-
sationer, som er en slags civilsamfunds-
organisationer under kommunistparti-
ets retledning. De arbejder på kontrakt 
med lokalregeringerne, eksempelvis 
med klimaoplysning over for befolk-
ningen, herunder ofte børn og unge, 
energisparekampagner, affaldssortering 
o.lign. Desværre har vi ikke et samlet 
overblik over omfanget eller effektivite-
ten af  denne type tiltag.

Endnu sparsomme studier viser, at der 
sker en gradvis kompetenceforskydning 
fra stat til marked i klimapolitikken, og 
der er heller ingen tvivl om, at samar-
bejdet mellem sociale organisationer 
og lokalregeringerne vil udbygges i takt 
med, at organisationerne får erfaringer 
med indsatserne. 

Udfordringer 
Kinas ønske om at opnå kulstofneu-
tralitet i 2060 er nu det centrale mål 
i Kinas nationale og internationale 
klimaarbejde. De to indflydelsesrige og 
pålidelige internationale NGO’er, Car-
bon Brief  og Carbon Action Tracker, 
følger enkeltlandes klimaindsatser. De 
er enige om, at det kinesiske 2060-mål 
kan bidrage til at reducere opvarm-
ningen af  kloden i 2100 med 0,2-0,30 
C målt i forhold til det førindustrielle 
niveau. Hvis det internationale sam-
fund skal begrænse temperaturstignin-
gen til 1,5-20 C i 2100 og ikke lande 
på skræmmebilledet mellem 3 og 40 
C, så skal både Kina og industrilan-
dene dog stramme deres klimapolitik 
gevaldigt op. Carbon Action Tracker 
anser derfor stadig Kinas mål for ”højst 
utilstrækkelige”. Den primære anbe-
faling er, at Kina skal satse på at nå sit 
højdeår for CO2-udledninger tidligere 
end i 2030, hvilket vil være muligt ifølge 
en række kinesiske og internationale 
analyser. 

Kinas enorme appetit på kul er hoved-
udfordringen i forhold til en hurtigere 
reduktion. Xi Jinping annoncerede 
på den amerikanske Præsident Bidens 
klimatopmøde i april 2021, at Kina 
ville føre streng kontrol med landets 
kulforbrug i perioden for femårsplanen 
2021-2025 og nedfase kulforbruget 
i den efterfølgende femårsplan frem 
mod 2030. Samtidig havde Kina dog 
kommissioneret nye kulkraftværker 
med en samlet kapacitet på 38,4 GW 
i 2020, hvilket svarede til 76% af  
verdens nye værker. Godkendelsen af  
nye kulkraftværker er fortsat i 2022, og 
tre kulmineprojekter med investeringer 
i milliardklassen (US$) blev godkendt i 
februar i år. Ydermere voksede produk-
tionen af  kulbaseret energi med 8,4% 
i 2021, meget hurtigere end i 2020. 
Udvindingen af  kul steg med 4,7% og 
kulimporten steg med 6,6%.

Løftet om nedfasning af  kul er derfor 
udfordret. Det skyldes, at Kinas energi-
sikkerhed er blevet mere usikker under 
den aktuelle energiforsyningskrise. I 
marts i år forklarede Xi Jinping, at kul 
fortsat vil være “hovedbestanddelen” 
i Kinas energiforsyning. Med sigte på 
Kinas nationale realiteter vil det være 
svært at se en mindre rolle for kul i den 
nærmeste fremtid, sagde Xi. Kinesiske 
eksperter ser dog denne udmelding som 
en midlertidig foranstaltning og ikke 
som et tilbageslag for klimapolitikken. 
Fremtiden vil vise, om de får ret. 

Denne artikel kan læses i sammenhæng med en 
mere teknisk artikel, ”Kinas klimaregnskab”, 
som ligger på Dansk-Kinesisk Forenings hjem-
meside under ”Artikler”.
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forskningsområde, formand for Dansk-Kinesisk 
Forening og medlem af  redaktionen af  Kina-
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Kinastudier, Københavns Universitet. Han 
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emnet, herunder det dansk-kinesiske klima- 
og energisamarbejde. Han lavede feltarbejde 
i Hangzhou i en årrække fra 2011 for at 
undersøge gennemførelsen af  klimapolitik på 
lokalt niveau. Han er medlem af  bestyrelsen 
for Dansk-Kinesisk Forening og er redaktør af  
Kinabladet.

Figur 2: Kinas nøglemål på klimaområdet i 
forhold til Paris-aftalen, 2. NDC (2021).
Kilder: Diverse udmeldinger fra officielt kinesisk 
hold og kinesiske scenarie-studier.
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Klimapolitikkens indsatser
Overordnet hviler Kinas klimapo-
litik nu på ”ti store indsatser”, som 
skal sikre, at Kina ikke overskrider 
sit højdeår i 2030:

• Grøn omstilling af  energisekto-
ren 

• Forbedring af  energieffektivise-
ringsbestræbelserne

• Tiltag for at sikre, at de ener-
giintensive industrier – særligt 
udvinding af  mineraler, jern- og 
stålindustri, byggesektoren, den 
petrokemiske industri o.lign. – 
ikke overskrider tidsplanen for at 
toppe udledningerne (forskellige 
år for de forskellige industrier)

• Tiltag for at sikre at byggeri og 
infrastrukturanlæg i byerne bliver 
grønnere og ikke overskrider 
tidsplanen for at toppe deres 
udledninger

• Fortsat udvikling af  grøn trans-
port

• Udvikling af  cirkulær økonomi 
for at understøtte begrænsning 
af  CO2 udledninger 

• Tiltag som skal fremme udvik-
ling af  nye grønne teknologier 

• Højnelse af  økosystemets evne 
til at holde på CO2 og begrænse 
udslip fra landområderne og 
landbruget

• Fremme af  lav-kulstof  livsstil 
blandt kineserne 

• Sikring af  trinvis og velordnet 
proces på lokalt niveau frem 
mod 2030 som højdeår for CO2 
udledninger. 


