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Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et
choktal, der gør det hele meget sværere
De �nske skove udleder lige nu mere CO , 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.
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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
hurtigt. Det skal der laves om på, hvis Finland skal leve op til en af verdens mest ambitiøse klimalove.

KLIMA 5. JUN. 2022 KL. 14.13

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
CO  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

»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
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 CO -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 CO . Og det skal ske på et tidspunkt, hvor vi ikke kan
importere træ fra Rusland på grund af sanktionerne«, siger han.

Choktal for de �nske træer
Det med træerne er vigtigt. For det er på en gang Finlands største styrke i
klimakampen og en uventet svaghed.

Finland er velsignet med enorme træbeklædte vidder, der kan labbe CO  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.

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.

Læs også: Klimarådet: Stop så med at fedte med flys og skibes
klimabelastning
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Læs også: »Opsigtsvækkende«: Det går den forkerte vej mod danske
klimamål
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Men så enkelt er det ikke. For samme dag, som klimaloven blev vedtaget, kom
der en choknyhed fra landets statistiske kontor.

For første gang nogensinde viste foreløbige tal, at de finske landområder i
2021 var en kilde til CO -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 CO -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 CO .
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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
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.

Det princip burde Danmark tage ved
lære af, mener Jens Friis Lund, der er
professor ved Institut for Fødevare-
og Ressourceøkonomi ved
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
Jens Friis Lund, professor, KU

»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.
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