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Kære Lykke Friis,
Tidligere Klima- og Energiminister Connie Hedegaard har ved flere lejligheder efterspurgt en udmelding fra Grønland om, hvilke forpligtelser vi kan påtage os i en kommende aftale. Det er derfor med glæde, at jeg hermed fremsender Grønlands holdning
til et reduktionsmål for det civile samfund i perioden 2013-2020 i overensstemmelse
med vores aftale på vores møde i København den 28. oktober. Det vedlagte dokument
beskriver, hvilke forpligtelser Grønland kan påtage sig i perioden 2013-2020 for at reducere drivhusgasudledningen. Dokumentet er blevet godkendt af Naalakkersuisut.
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Det er mit og Naalakkersuisuts ønske, at den vedlagte tekst så vidt muligt indgår i den
internationale aftale, der forventes forhandlet på plads i København under COP 15. Jeg
skal dog understrege, at Grønlands tiltræden til en klimaaftale først kan blive endelig
efter godkendelse i Inatsisartut.
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Grønlands forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen i
perioden 2013-2020
Arktis oplever allerede i dag konsekvenserne af klimaforandringerne for både vores natur og samfund.
Verdenssamfundet har et fælles, men differentieret ansvar for at begrænse udledningen
af drivhusgasser for herigennem at reducere den globale opvarmning. Men indsatsen
for at begrænse udledningen af drivhusgasser må ikke standse udviklingen i de samfund der, som det grønlandske, har aktuelle behov for økonomisk vækst og udvikling.
Grønland påtager sig en række forpligtigelser, der vil reducere udledningen af drivhusgasser. Grønlands forpligtigelser er i overensstemmelse med principperne fastlagt af FN
i rammekonventionen om klimaændringer (1992):



Grønland forpligtiger sig til i perioden 2013-2020 at reducere udledningen af
drivhusgasser i det civile samfund med 5 procent i forhold til udledningen i 2007.
Det civile samfund omfatter ikke råstofaktiviteter og særlig emissionsbidragende
virksomheder, hvor der er særskilte forpligtelser, jf. punkt tre og fire.



Grønland forpligtiger sig til i perioden 2013-2020 at investere målrettet i udvikling og etablering af vedvarende energi, med en målsætning om at dække mere
end 60 procent af elektricitetsproduktionen til det civile samfund med vedvarende energi i 2020.



Grønland forpligtiger sig til i perioden 2013-2020 at udvikle råstofaktiviteter i
overensstemmelse med internationale standarder og principper for bæredygtig
udvikling, herunder Best Available Techniques (BAT) og Best Environmental
Practices (BEP).



Grønland forpligtiger sig til i perioden 2013-2020 at udvikle særlig emissionsbidragende virksomhed i overensstemmelse med internationale standarder og
principper for bæredygtig udvikling, herunder Best Available Techniques (BAT)
og Best Environmental Practices (BEP).

Det civile samfund
Grønland vil reducere udledningen af drivhusgasser i det civile samfund med 5 procent i
forhold til udledningen i 2007.
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Grønlands reduktionsforpligtigelse for perioden 2013-2020 omfatter det civile samfund,
med de aktiviteter som er kendte i dag. Hermed er drivhusgasudledning fra nuværende
og fremtidige råstofaktiviteter og anden emissionsbidragende virksomhed, herunder
energiintensiv industri, ikke inkluderet i Grønlands reduktionsforpligtigelse.
Naalakkersuisut vil i perioden 2013-2020 søge at implementere virkemidler, der kan understøtte forpligtigelsen til at reducere udledningen af drivhusgasser i det civile samfund. Særligt vil der være fokus på følgende fire virkemidler:


Udbygning af vedvarende energi, herunder især vandkraft



Påvirkning af befolkningens adfærd igennem information og ændringer i afgiftsstrukturen, der understøtter klimavenlig adfærd



Klimavenligt nybyggeri og sanering af boligmassen



Målrettet indsats for reduktion af drivhusgasemissioner fra fiskeriet igennem omlægninger og effektiviseringer.

Industriel udvikling
Grønland er et selvstyrende samfund med et fundamentalt behov for økonomisk udvikling for at kunne skabe en indenlandsk økonomi, der er uafhængig af støtte fra eksterne
kilder.
Det er et fælles mål for Danmark og Grønland at erstatte bloktilskuddet med indtægter
fra erhvervsaktiviteter i Grønland for at gøre Grønland mere økonomisk selvbærende.
Mulige indtægter fra udnyttelse af olie, gas og mineraler samt andre særlig emissionsbidragende virksomheder spiller her en fundamental rolle. Således kommer dette også til
udtryk gennem Lov om Grønlands Selvstyre, udformet af Den grønlandsk-danske Selvstyrekommission, støttet op af en folkeafstemning i Grønland, godkendt af det daværende grønlandske Landsting, og vedtaget af Danmarks Folketing.
Råstofsektoren
Grønland har i de senere år oplevet en markant stigning i såvel mineral- som kulbrinteaktiviteter. Udviklingen indebærer dels, at en række nye miner planlægges åbnet i de
kommende år, og dels at olieindustrien vil gennemføre et antal olieefterforskningsboringer offshore Vestgrønland.
Grønland forpligtiger sig til at udvikle råstofaktiviteterne i overensstemmelse med bedste
internationale standarder og principper, herunder Best Available Techniques (BAT) og
Best Environmental Practices (BEP).

3/4

Selv om udviklingen i mine- og kulbrinteproduktion sker under iagttagelse af bedste internationale foranstaltninger til beskyttelse af miljø og klima, vil udviklingen betyde en
stigning i udledningen af drivhusgasser.
Grønland kan derfor ikke i perioden 2013-2020 påtage sig reduktionsforpligtigelser for
denne sektor.
Særlig emissionsbidragende virksomheder
Naturen giver Grønland enestående muligheder for at huse særlig emissionsbidragende
virksomheder, da Grønland råder over store og uudnyttede vandkraftpotentialer.
Grønland vil udnytte vandkraftpotentialerne til særlig emissionsbidragende virksomheder, da industrierne baseret på vandkraft vil udlede begrænsede mængder af drivhusgasser sammenholdt med samme produktion baseret på alternative energikilder som kul
og fossile brændsler.
Grønland forpligter sig til at udviklingen af særlig emissionsbidragende virksomhed, eksempelvis energiintensiv-, forarbejdnings- og raffineringsindustri sker i overensstemmelse med internationale standarder og principper, herunder Best Available Techniques
(BAT) og Best Environmental Practices (BEP).
Selv om udviklingen af særlig emissionsbidragende virksomheder sker under iagttagelse af bedste internationale foranstaltninger til beskyttelse af miljø og klima, vil udviklingen betyde en stigning i udledningen af drivhusgasser.
Grønland kan derfor ikke i perioden 2013-2020 påtage sig reduktionsforpligtigelser for
denne sektor.
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