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Høringssvar til høring vedr. lovforslag om klima 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har den 10. januar 2020 sendt 

lovforslag om Lov om klima i høring. 

 

Akademikerne støtter lovforslaget. Klimaloven vil være et godt funda-

ment for den nødvendige grønne omstilling i Danmark, og et eksempel 

til efterlevelse i andre lande.  

 

Samtidig kan loven, hvis den implementeres på den rigtige måde gen-

nem de kommende klimahandlingsplaner, være et aktiv for danske virk-

somheder ved at skabe optimale rammer for grøn vækst og styrke ek-

sporten af dansk forskning, teknologi og know how.  

 

I den sammenhæng finder Akademikerne det afgørende, at der i de 

kommende år satses massivt på grøn forskning, grøn innovation og 

grønt iværksætteri: Vi skal bygge bro mellem forskningen og erhvervsli-

vet – således at forskningsresultater i endnu højere grad skaber grund-

lag for nye løsninger og produkter, der både er til gavn for klimaet, er-

hvervslivet og samfundsøkonomien.  

 

Det kræver massive investeringer. Vi har et rigtig godt udgangspunkt 

med et fleksibelt arbejdsmarked, kompetente, idérige unge, en stor vi-

den på universiteterne og dygtige, omstillingsparate virksomheder. Men 

hvis vi skal nå i mål med at skabe et CO2-neutralt Danmark, skal vi bli-

ve endnu bedre til at arbejde sammen om at indfri det potentiale, der 

ligger i de store mængder ressourcer, som vi jo allerede har i både vo-

res uddannelsessystem og på virksomhederne.  

 
Det kræver en målrettet og strategisk indsats, hvor vi bl.a. prioriterer og 

stimulerer udviklingen af flere grønne iværksættere, som på tværs af 

fag og discipliner arbejder sammen om at skabe et stærkere, dygtigere 

og grønnere Danmark. Iværksætterkommissionen, som Akademikerne 
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har nedsat sammen med Finansforbundet, er netop barslet med en ræk-

ke anbefalinger, herunder anbefalinger til fremme af flere grønne iværk-

sættere. Anbefalingerne kan findes her  

www.iværksætterkommissionen.dk 

 

Hos Akademikerne ser vi frem til arbejdet med de kommende klima-

handlingsplaner, og vi vil meget gerne bidrage, hvor vi kan. Som ho-

vedorganisation for den akademiske fagbevægelse, og hermed talerør 

for 425.000 offentligt og privat ansatte, indgår vi også meget gerne i 

det kommende Klimadialogforum, som oprettes i tilknytning til Klimarå-

det.  

 

 

Med venlig hilsen 

Lars Qvistgaard 
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