
BAGGRUNDSNOTAT 
Klima og ressourcer 

Den regionale udviklingsstrategi og klima og grøn omstilling  
Med vedtagelsen af Fremtidens Syddanmark og strategisporet Grøn omstilling i Region Syddanmark i maj 
2020 ønskede regionen at styrke indsatsen på klimaområdet. Med Fremtidens Syddanmark blev målet om 
at gøre en indsats på klimaområdet i den regionale geografi langt mere tydelig og ambitiøs. Klimaindsatsen 
er relevant på tværs af flere indsatsområder, herunder i relation til det dansk-tyske, mobilitet og uddan-
nelse. En ambitiøs klimaindsats kan være med til at skabe gode rammer for en attraktiv region, med betyd-
ning for bosætning og erhvervsudvikling i hele regionen, men skal også sikre syddanske borgere mod konse-
kvenserne af klimaforandringer.  

Det afspejler sig i de tre regionale mål: 
1. Nedbringe udledningen af CO2 og andre drivhusgasser i Syddanmark gennem partnerskaber om

blandt andet strategisk energiplanlægning samt mindske udledningerne i egen virksomhed
2. Omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer.
3. Mindske negative konsekvenser ved forhøjede vandstande og ekstremvejr.

Hvad arbejder vi i dag med på området?  
’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ er et fyrtårnsprojekt inden for klimaområdet, som i høj grad har 
samlet kommunerne og regionerne om et ambitiøst samarbejde med målet om at formulere klimaplaner i 
overensstemmelse med Parisaftalen. Der er store potentialer i at fortsætte det strategiske samarbejde i 
DK2020, nu koncentreret om at udmønte klimaplanerne. Den regionale rolle kan være at sikre data og vi-
densgrundlag, facilitere tværgående samarbejder og udvikle nye løsninger.  

Regionen har taget initiativer for at styrke den regionale rolle i opgaven med at omstille energisystemet til 
fossilfrie brændsler. Der er etableret samarbejde med Triangle Energy Alliance og SEP Sønderjylland samt 
indledt samarbejde med Erhvervsfyrtårnet i Sydjylland. 

Reduktion af ressourceforbrug og omstilling til cirkulær økonomi er et stort interessefelt som er mere 
umodent. I ’Netværk for Bæredygtigt Byggeri’ har regionen understøttet en bæredygtig omstillingen i de 
regionale og kommunale byggerier. Der er undersøgt, hvor de største indsatser bæredygtig 
råstofforvaltning er, senest er der udarbejdet en samfundsøkonomisk konsekvensanalyse, som kan danne 
baggrund for kommende konkrete indsatser.  

Borgerinddragelse er styrket gennem Klimafolkemødet, som er blevet en succesfuld, national begivenhed. 
Desuden bliver der, som en del af Circular Economy Beyond Waste, etableret en Borgersamling, som 
afdækker potentialerne for borgersamling, som et fremtidigt samarbejdsforum.

Ud over klimatilpasningsdelen i DK2020 arbejder Region Syddanmark i projektet NEPTUN sammen med 
partnere i Schleswig-Holstein om udviklingen af klimatilpasningsløsninger. Region Syddanmark er derud-
over én af 150 europæiske regioner, der har tilsluttet sig EU´s klimatilpasningsmission. 

På videns- og analyseområdet har regionen sikret kommunerne adgang til valide data på forebyggelse og 
tilpasning og samtidig lagt en stor indsats i at sikre en fremadrettet og langtidssikret governance omkring 
særligt energi- og klimagasregnskaber og –scenarier. 
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