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Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et
choktal, der gør det hele meget sværere
De finske skove udleder lige nu mere CO2, end de opsuger. Det skal der laves drastisk om på, hvis landet ska
leve op til sin nye klimalov, som giver de rige lande et større ansvar end fattige. Danmark bør tage ved lære,
mener en ekspert.
AUTOMATISK OPLÆSNING
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Finlands enorme skovområder er, ud over at have et imponerende dyreliv, gode for klimaet. Og dog: Nye tal viser, at træfældningen går for
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FOR ABONNENTER

Den danske regering arbejder hårdt med at finde ud af, hvordan den skal
sænke udslippet af drivhusgasser. Men blot få hundrede kilometer mod
nordøst har et andet nordisk land sat barren så højt, at det danske mål virker
som et halvfesent nytårsforsæt.
En ny klimalov, som næsten alle finske partier står bag, sætter et af de vildeste
mål i den vestlige verden: Allerede i 2035 skal Finland holde op med at udlede
CO2 og andre drivhusgasser – eller rettere: indfange lige så mange gasser, som
landet udleder. Et mål, Danmark først har lovet at nå i 2050.
Og fra og med 2040 skal Finland være et land, der opsuger flere drivhusgasser,
end det udleder. Det gør Finland til det første land i Europa – og det første
større land i hele verden – med et bindende mål for negativ udledning.
Et mål, der kun skyldes, at Finland som rigt land anerkender, at man har større
pligt til at gøre noget end fattige lande, siger Kati Kulovesi, der er professor
ved University of Eastern Finland og specialist i klimaret.

Hvis man kun går efter, hvad der kan lade
sig gøre lige nu, så kommer man jo ingen
vegne
Kati Kulovesi, professor, East Finland University
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»Det er ambitiøst, men hvis man kun går efter, hvad der kan lade sig gøre lige
nu, så kommer man jo ingen vegne«, siger hun.

Flere lande overhaler Danmark

Droner slår ned i det centrale
Kyiv ifølge Ukraine
INTERNATIONALT

Den finske klimalov er blot et af flere eksempler på, at lande i Nordeuropa
skærper deres klimamål og i mange tilfælde går længere end Danmark.
I 2021 vedtog Storbritannien, at landets CO2-emissioner skal falde med 78
procent i 2035 i forhold til FN’s basisår, 1990. Og briterne vil medregne
international trafik med fly og skibe. Den vigtige detalje har Danmark ikke
med i sin klimalov fra 2020, og det udløste i februar kritik fra regeringens
vagthund, Klimarådet.
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Storbritannien vil ligesom Danmark nå helt i nul i 2050, men både Sverige og
Tyskland sigter nu efter 2045. Island satser på 2040. Og Finland topper altså
listen i den udviklede verden med 2035.
Det mål kan kun nås ved at gribe kraftigt ind over for skovhugst, understreger
Markku Ollikainen, der er professor i miljøøkonomi ved Helsinki Universitet
og formand for det finske klimaråd.
»Det her er ikke noget, træindustrien bryder sig om. Hvis det skal lykkes, er vi
nødt til at lade de unge træer stå længere. Skovene skal vokse sig ældre, så de
kan opsuge mere CO2. Og det skal ske på et tidspunkt, hvor vi ikke kan
importere træ fra Rusland på grund af sanktionerne«, siger han.
ANNONCØRBETALT INDHOLD FRA VISIT ODENSE

Odenses ildsjæle guider til byens gemte guld: »Noget af det
er virkelig noget lort, men det er vildt hyggeligt«
Læs mere

Choktal for de finske træer
Det med træerne er vigtigt. For det er på en gang Finlands største styrke i
klimakampen og en uventet svaghed.
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Finland er velsignet med enorme træbeklædte vidder, der kan labbe CO2 i sig;
målt på skovområde per indbygger er det i Europa kun overgået af Rusland,
med Sverige og Norge på de næste pladser et godt stykke bagude (Danmark
ligger på den globale liste lavere end Etiopien). Den slags giver bonus i et
klimaregnskab, i hvert fald så længe træerne får lov at stå.
Derfor mener klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) heller ikke, at man
kan sidestille de to landes klimamål.
»Ingen tvivl om at Finland er blandt de mest ambitiøse lande i verden. Man
kan dog ikke sige, at Finlands mål om klimaneutralitet i 2035 nødvendigvis er
mere ambitiøst end den danske klimalov«, skriver han i en mail til Politiken.
»I Danmark har vi ikke de samme muligheder for optag i vores skove. Derfor
skal vi reducere mere i vores udledninger, end de skal«, fortsætter han.
Læs også: »Opsigtsvækkende«: Det går den forkerte vej mod danske
klimamål
Tallene understreger, at han har en pointe. Ifølge den finske klimalov, som blev
vedtaget af et næsten enigt parlament 25. maj – kun højrefløjspartiet De Sande
Finner var ikke med – skal Finland sænke sine fysiske udledninger 60 procent i
2030 og 80 procent i 2040. Resten af vejen til det forjættede nul skal leveres af
de finske landområder: Skovene skal blive større og ældre, og tørvemoserne
skal beskyttes.
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For første gang nogensinde viste foreløbige tal, at de finske landområder i
2021 var en kilde til CO2-udledning, ikke lagring. Jord, skov og land udledte
netto 2 millioner tons, hvor det normalt optager omkring 10 millioner tons
om året. Det skal ses i forhold til, at Finlands samlede CO2-udledning er 48
millioner tons, lidt over Danmarks.
Træ og papir er en hjørnesten i Finlands økonomi og står for mere end en
sjettedel af landets eksport. Nu skal landet altså pludselig lade flere skove stå.
Og det endda på et tidspunkt, hvor man på grund af sanktioner mod Rusland
ikke kan supplere de finske træer med russisk import, som også professor Kati
Kulovesi påpeger.
Men nu er det altså nedfældet i lov, at skovene skal genskabes så meget, at de
kan opsuge enorme mængder CO2.
Læs også: »En CO2-afgift er meget simpel, men selv den formår de at
fucke up«

Markku Ollikainen fra det finske klimaråd tror, at det kan lade sig gøre. Men
Finland kan blive nødt til både at give statsstøtte til træindustrien og at
importere træ fra resten af EU for at nå målet, påpeger han. Så det er ikke en
gratis omgang, der er tale om, men en benhård forpligtelse.

De rige landes ansvar

LÆS MERE
»Vi er noget i oprør«: Grønt nej til
kæmpe vindmøller i beskyttet
natur
KLIMA

Man kan ikke høre på Markku Ollikainens stemme, om han er stolt. Det burde
han være.
For når den finske klimalov er så skrap, som den er – på trods af
skovindustriens protester og udfordringerne for finsk økonomi – så skyldes
det en rapport fra det finske klimaråd i 2019. Her påviste klimarådet, at de rige
lande kan siges at have et større ansvar for at reducere hurtigere end fattige.
Derfor skal de også nå hurtigere i nul. Rapporten var afgørende for at skabe
basis for klimaloven, påpeger Kati Kulovesi.
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verdensarv. Nu overvejer
Folketinget at placere kæmpe
vindmøller her
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Det princip burde Danmark tage ved
lære af, mener Jens Friis Lund, der er
Få 15 % rabat på SU-venlig
terapi hos Avilius med dit
professor ved Institut for FødevarePolitiken-abonnement
og Ressourceøkonomi ved
Læs mere
Københavns Universitet og forsker i
retfærdighedsprincipper i den
grønne omstilling. Ifølge ham er det danske klimamål om at sænke
udledningerne med 70 procent i 2030 og nå i nul i 2050 slet ikke nok til at
kalde sig et ’foregangsland’, som regeringen tit benævner Danmark.
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»Vi er bestemt ikke et foregangsland! Vi har vedtaget nogle tal, men uden at se
på, om de er retfærdige i global sammenhæng, og det er de ikke. Vi er ved at
være lidt bagud af dansen«, siger han med henvisning til ikke blot Finland,
men også Sverige og Storbritannien.
Han er medlem af forskersammenslutningen Klima- og Omstillingsrådet, der
i en rapport i marts anbefalede, at Danmark skærper sine klimamål på grund
af sit ansvar som rigt land med historisk høje udledninger.
GIV ARTIKLEN VIDERE
Som abonnent kan du ubegrænset dele artikler med dine
familie og venner.
REDAKTIONEN ANBEFALER

Nybrud: Først blev klimatopmødet
stormet. Så blev to aktivister inviteret
indenfor
KLIMA

LÆS MERE:
»Opsigtsvækkende«: Det går den forkerte vej mod danske
klimamål
KLIMA

»En CO2-afgift er meget simpel, men selv den formår de at fucke
up«
KLIMA

Klimarådet: Stop så med at fedte med flys og skibes
klimabelastning
KLIMA

POLITIKEN PLUS

En luksus frisøroplevelse
Få 20% rabat på et gavekort til ZENZ og lad dit hår nyde
godt af 20 års erfaring med hårpleje og hårfarve uden
uønsket kemi.

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2C …

5/13

17.10.2022 08.18

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere - politiken.dk

KLIMA

DANMARK

KLIMANØRDERNE

KULTUR

DEBAT

KLIMA

INTERNATIONALT

KLIMANØRDERNE

KLIMANØRDERNE

27:15

Klimanørderne, afsnit
3: Verdenshistoriens
største gruppearbejde?

0

SPORT MENU
FORB Hej, Jens Lund

29:44

Klimanørderne, afsnit
2: Kan vi opfinde os ud
af klimakrisen?

29:56

Klimanørderne, afsnit
1: Vil Danmark drukne i
vand?

NYHEDSBREV - POLITIKEN KLIMA

NYHEDSBREV - POLITIKEN KLIMA

NYHEDSBREV - POLITIKEN KLIMA

NYHEDSBREV - POLITIKEN KLIMA

De vandt
klimavalget.
Men hvor meget
har politikerne
nået?

Potent
drivhusgas
strømmer ud
fra gasrør i
Østersøen

Regeringens
bud på grøn
luftfart: En
flyskat på kun
13 kroner

Krisen gør ondt
værre for både
klima og miljø

JORDEN KALDER!
Hver torsdag samler vi ugens vigtigste historier om et klima under
forandring. Vi byder på nedture og dystre profetier, men også lyspunkter,
håb, løsninger og inspiration.
jens@ifro.ku.dk

Tilmeld

CPH DOX

Maurice og
Katia døde
sammen på en

Kommentar: En
helt særlig
dansk film var

CPH DOX

Smuk
dokumentar
om fårehyrder i

CPH DOX

Man overvejer
at lukke en hel
by i Grønland,

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2C …

6/13

17.10.2022 08.18

vulkan – somKLIMA
de
nok havde
ønsket det
FILM OG TV

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere - politiken.dk

den positive
KULTUR
DEBAT
overraskelse på
CPH:DOX, som
fik en poetisk
og politisk
vinder

DANMARK

Andesbjergene
INTERNATIONALT
er som et sorthvidt billeddigt

KLIMA

som man
0
lukker en Fakta

SPORT MENU
FORB Hej, Jens Lund
FILM OG TV

FILM OG TV

FILM OG TV

Organisationer
i oprør: Vi
havde ikke i
vores vildeste
fantasi
forestillet os, at
man ville
arbejde for at
placere den
slags anlæg i en
national park

Vadehavet er
fredet som
verdensarv. Nu
overvejer
Folketinget at
placere kæmpe
vindmøller her

Virksomheder
udskifter
naturgas med el
og olie
KLIMA

KLIMA

Køers prutter
og bøvser er et
stort
klimaproblem.
Nu har New
Zealand flere
bud på at
reducere
omfanget
INTERNATIONALT

KLIMA

FOLKETINGSVALG

På to år udleder
danske landmænd lige
så meget potent
drivhusgas som de
ødelagte
østersøledninger

Matematiklæreren bag
70-procent-målet: Jeg
vil bruge resten af mit
liv på at slås for, at
Danmark gør så meget
som muligt

KLIMA

FOLKETINGSVALG 2022

Venstre vil sælge dele
af statens andel i
Ørsted
FOLKETINGSVALG 2022

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2C …

7/13

17.10.2022 08.18

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere - politiken.dk

KLIMA

DANMARK

KULTUR

DEBAT

MEST LÆSTE

1

KLIMA

SPORT MENU
FORB Hej, Jens Lund

INTERNATIONALT

NYHEDER

»Det er lidt tys-tys«: Otte
unge fortæller, hvorfor de
tager studielån – og hvad
de bruger pengene til

0

FOR ABONNENTER

Video florerer: Demonstrant blev
trukket ind på Kinas konsulat i
Manchester og tæsket

Er vi vidne til et nyt
paradigmeskifte i dansk
udlændingepolitik?

37 MINUTTER SIDEN

FOLKETINGSVALG 2022

IBYEN

2

Efter aftenens debat: Nu
står kampen om
Statsministeriet mellem
Ellemann og Frederiksen
FOLKETINGSVALG 2022

3

»Vi er noget i oprør«: Grønt
nej til kæmpe vindmøller i
beskyttet natur
KLIMA

5

Norge lukker kortvarigt
luftrummet over to
lufthavne

1 TIME SIDEN

»Vi er noget i oprør«: Grønt nej til
kæmpe vindmøller i beskyttet
natur
1 TIME SIDEN

Droner slår ned i det
centrale Kyiv ifølge
Ukraine
INTERNATIONALT

4

Over 600 dør i oversvømmelser i
uforberedte nigerianske stater

Skør udlændingepolitik? Her er
otte af de mennesker og familier,
der er blevet ramt af dansk
udlændingelov. Se, hvordan det
går dem i dag

Chefredaktøren: Nu forsøger
Mette Frederiksen at gøre sig
til offer for sin egen magt – de
blå har jo ret
KLUMMER

»Kan I ikke bare fucke af? I
kommer brasende ind i mit
hjem. Jeg er ikke sindssyg. Jeg
er klogere end dig. Gå væk fra
mig. Jeg har ikke sovet i 48
timer«
SUNDHED

1 TIME SIDEN

Droner slår ned i det centrale
Kyiv ifølge Ukraine
2 TIMER SIDEN

Pelle Dragsted: Der er
grundlæggende tre ord, der
kan forklare, hvorfor
valgresultatet er helt åbent
DEBAT

INTERNATIONALT

11 russiske soldater blev dræbt
som følge af »skænderi om
religion«
INTERNATIONALT

Mere fra os
Et yogaunivers
med fokus på
effektiv træning
og meditativ digtid: Spar 70 kr.
hver måned på

POLITIKEN PLUS

Elsker du
toskansk vin? Få
rabat på en unik
smagning med
fokus på
spændende vine

Dette land har
altid været vores:
Putins
ekspansionsdrø
mme er en 500
år gammel
russisk tradition

Børneavisen: Tre
måneder for
299,Med Børneavisen får I 24
siders nyheder og
underholdning leveret i
postkassen hver tirsdag.

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2C …

8/13

17.10.2022 08.18

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere - politiken.dk

dit [jo:ga]- KLIMA
medlemskab

DU LYTTER TIL
POLITIKEN

fra PisaKULTUR
provinsen

DANMARK

DEBAT

VALGET

INTERNATIONALT

Bestil nu

BOGFOLK

POPTILLÆGGET
34:15

VALGET: Truer
Findsen-bogen
statsministerens
valgkamp?

Professor i
depressionsforsk
ning: »Der er
ikke tid til
omsorg. Og det
er en dødsspiral«

Forsiden

0

SPORT MENU
FORB Hej, Jens Lund

15:49

22:19

Interview med
Lars Findsen: Her
har i min
version - giv mig
jeres

KLIMA

78:39

Björk: Hendes
sange er
liderlige,
kærlige,
vanvittige breve
fra fremtiden

SENESTE NYT
Video florerer: Demonstrant blev
trukket ind på Kinas konsulat i
Manchester og tæsket
37 MINUTTER SIDEN

»Selv om det er
svært at bevise,
er jeg
overbevist om
det. Det er de
samme, der
igen og igen
begunstiges«
KULTUR

Over 600 dør i oversvømmelser i
uforberedte nigerianske stater
1 TIME SIDEN
ELISABET SVANE

Efter aftenens debat:
Nu står kampen om
Statsministeriet

»Vi er noget i oprør«: Grønt nej til
kæmpe vindmøller i beskyttet
natur
1 TIME SIDEN

Skør udlændingepolitik? Her er
otte af de mennesker og familier,
der er blevet ramt af dansk

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2C …

9/13

17.10.2022 08.18

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere - politiken.dk

KLIMA

udlændingelov. Se, hvordan det
mellem
MENU
KULTUREllemann
DEBAT
KLIMA og
INTERNATIONALT
SPORT
FORB Hej, Jens Lund
går dem
i dag
Frederiksen

DANMARK

0

1 TIME SIDEN

FOLKETINGSVALG 2022

RUSL ANDS ANGREB PÅ UKR…

Droner slår ned
i det centrale
Kyiv ifølge
Ukraine

FOR ABONNENTER

LÆS SENER

Live: Nu åbner Enhedslisten
døren på klem for hurtig
undersøgelse af FE-sag

Droner slår ned i det centrale
Kyiv ifølge Ukraine
2 TIMER SIDEN

Den gamle landstræner fik ret i
sin spådom om Burgaard
2 TIMER SIDEN

GRAFIK Se søndagens Megafon-

måling – og målinger fra årtier
tilbage

INTERNATIONALT

Blandt jurastuderende var han
tæt på at være en rockstjerne
2 TIMER SIDEN

Spørgsmålet er, om der er nogen,
han ikke har fornærmet?!
3 TIMER SIDEN

Efter aftenens debat: Nu står
kampen om Statsministeriet
mellem Ellemann og Frederiksen
8 TIMER SIDEN

Organisationer
i oprør: Vi
havde ikke i
vores vildeste
fantasi
forestillet os, at
man ville
arbejde for at
placere den
slags anlæg i en
national park
KLIMA

Norge lukker kortvarigt
luftrummet over to lufthavne
10 TIMER SIDEN

Skør
udlændingepolitik?
Her er otte af de
mennesker og
familier, der er blevet
ramt af dansk
udlændingelov. Se,
hvordan det går dem i
dag
DANMARK

Over 600 dør i
oversvømmelse
r i uforberedte
nigerianske
stater

FOR ABONNENTER

LÆS SENERE

Er vi vidne til et nyt
paradigmeskifte i
dansk
udlændingepolitik?

INTERNATIONALT

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2…

10/13

17.10.2022 08.18

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere - politiken.dk

KLIMA

DANMARK

KULTUR

DEBAT

KLIMA

INTERNATIONALT

SPORT MENU
FORB Hej, Jens Lund

0

BAGSIDE N

ATS: 89-årig bad
hjemmehjælpe
n om at tage
tørklæde på
ATS

FOLKETINGSVALG

Forfatter: Arbejdet
overskrider
grænserne for, hvad
kroppen og
familielivet kan klare
DEBAT

FOR ABONNENTER

LÆS SENERE

FOLKETINGSVALG

Noa Redington: De
unge har allerede tabt
valget
DEBATINDLÆG

FOR ABONNENTER

LÆS SENERE

»Det er en meget høj
prioritet for os, at

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2…

11/13

17.10.2022 08.18

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere - politiken.dk

KLIMA

penge
og våben
bliver
KULTUR
DEBAT
KLIMA
INTERNATIONALT
afskåret fra Ukraine«

DANMARK

INTERNATIONALT

FOR ABONNENTER

SPORT MENU
FORB Hej, Jens Lund

0

LÆS SENERE

Nu skal vi skrue ned
for varmen igen:
»Jeg ser et mønster,
hvor der først er lidt
murren i krogene«
DANMARK

OM POLITIKEN

Chefredaktionen

Organet for den højeste oplysning siden 1884

Christian Jensen (ansvarshavende)
Amalie Kestler

Rådhuspladsen 37
1785 Kbh. V.
Kontakt redaktionen: 33 11 85 11
Kontakt kundeservice: 70 15 01 01
Kontakt os
Politikens vision
Politikens journalistik og etik
Arkivet
Annoncer
SecureDrop

Digital direktør

Troels Behrendt Jørgensen
Kommerciel direktør

KØB ABONNEMENT

Politiken Digital
Politiken Kombi
Politiken Komplet
Kundecenter
Erhverv

Astrid Hald Jørgensen

Administrér samtykke

Digital udviklingschef

FØLG OS

Marie Bering
Digital redaktionschef

Thomas Berndt
Annoncedirektør

Thomas Hervø
Forsideredaktør lige nu

David Meldgaard Houser/p>

Copyright Politiken 2022

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2…

12/13

17.10.2022 08.18

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere - politiken.dk

https://politiken.dk/klima/art8805002/Midt-i-finsk-eufori-over-ny-klimalov-kom-et-choktal-der-gør-det-hele-meget-sværere#:~:text=En ny klimalov%2…

13/13

