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Indledning

I internationale klimaforhandlinger har fire vigtige aktivitetsområder, nemlig afhjælpning, 
tilpasning, finansieringsmekanismer og teknologisk innovation og overførsel, vist sig at 
udgøre det vigtigste grundlag. Det er nødvendigt at gøre fremskridt inden for hver af de fire 
grundpiller, hvis det skal lykkes at modvirke de negative virkninger af klimaændringerne. 
Optrapningen af innovation, udvikling og overførsel af ren, bæredygtig og effektiv teknologi 
med lav CO2-udledning til AVS-landene udgør derfor et nøgleelement i enhver effektiv 
international reaktion på klimaændringerne. Hertil kommer, at økonomisk bæredygtige 
teknologier med lav CO2-udledning vil kunne bidrage til genopretningen og bæredygtigheden 
af den globale økonomi.

Uheldigvis er den stadigt større “innovationskløft” mellem de industrialiserede lande (hvor 
hovedparten af forskningen og udviklingen af teknologi med lav CO2-udledning finder sted) 
og udviklingslandene (hvor forbruget af fossile brændstoffer er hurtigt stigende) endnu 
engang udtryk for, at de nuværende mekanismer for forskning og udvikling samt 
teknologioverførsel er højst ineffektive. Der er altså adskillige barrierer – af økonomisk, 
institutionel, politisk eller kapacitetsmæssig karakter – der hindrer udviklingen og adgangen i 
udviklingslandene til teknologi med lav CO2-udledning. Regeringerne i både de udviklede 
lande og i udviklingslandene indtager derfor en central rolle i bekæmpelsen af disse barrierer 
og i arbejdet med at lette teknologioverførslen ved hjælp af både nationale og internationale 
initiativer. Her er f.eks. en klart defineret og håndhævet indenlandsk politik for CO2-
udledning, regeringsforanstaltninger til fremme af forsknings- og udviklingsinitiativer og 
netværk inden for den offentlige og private sektor, politisk stabilitet og økonomiske, sociale 
og erhvervsvenlige omgivelser af største vigtighed for overførslen til AVS-landene af 
teknologi med lav CO2-udledning.

Det skal til slut bemærkes, at for at være bæredygtig og resultatrig må teknologioverførslen til 
AVS-landene ikke begrænses til blot at overføre teknologi med lav CO2-udledning, men må 
gå hånd i hånd med en overførsel af ekspertise og knowhow for driften og vedligeholdelsen af 
udstyret samt udviklingen af relevant teknologisk kapacitetsopbygning og 
kompetenceudvikling. Kun på denne måde vil modtagerlandene blive i stand til at tilegne sig 
og beherske den modtagne viden og innovativt bygge videre på denne viden (samt håndtere 
teknologisk forandring og kommercialisering af resultatet) hvilket vil begunstige landenes 
langsigtede økonomiske udvikling.

Fordele for AVS-landene af udvikling og overførsel af teknologi med lav CO2-udledning 

Udover at mindske CO2-udledning og tackle klimaændringerne vil investering i og overførsel 
til AVS-landene af teknologi med lav CO2-udledning også stimulere den økonomiske vækst 
og fremme bæredygtig udvikling. De fordele, som en udvikling og udbredelse af teknologi 
med lav CO2-udledning kan bringe med sig, omfatter jobskabelse, bedre muligheder for at 
deltage i nye markeder og skabe nye indtægtskilder, en forøgelse af AVS-landenes 
overordnede økonomiske konkurrenceevne, større sikkerhed for energiforsyningen og en 
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mindskelse af energiafhængigheden. Det skal i øvrigt fremhæves, at decentraliserede 
bæredygtige rene energiteknologier vil styrke lokalsamfundenes indflydelse samt have en 
generel positiv indvirkning på sundhed, udvikling af landområder og bevarelse af 
skovområder. 

Udvikling og overførsel af teknologi i Københavnsaftalen og fremover 

Eftersom en forstærket indsats på området for udvikling og overførsel af teknologi til støtte 
for afhjælpning og tilpasning er yderst relevant og af afgørende betydning for håndteringen af 
klimaændringerne, udgjorde dette en af grundpillerne i Bali-handlingsplanen og et af de 
centrale problemområder under De Forenede Nationers klimaforhandlinger i København i 
december 2009. Skønt det samlede resultat af klimatopmødet i København desværre var ret 
magert og efterlod meget ugjort på dette område, satte Københavnsaftalen rammer for 
aktiviteterne på dette område:

1. Teknologiens centrale rolle, både for tilpasning og afhjælpning, blev klart fremhævet.
Det blev også understreget, at bæredygtig udvikling forudsætter en strategi for 
udvikling af teknologi med lav CO2-udledning.

2. De udviklede lande enedes om at yde optrappet, ny og supplerende, forudsigelig og 
passende finansiering for at muliggøre og støtte en øget indsats til afhjælpning, 
tilpasning, teknologisk udvikling og teknologioverførsel samt kapacitetsbygning. Det 
vil derfor være muligt at afsætte en del af den indledende finansiering på 30 mia. USD 
for perioden 2010-2012 (EU’s bidrag svarer til 7,2 mia. Euro) til tilpasnings- og 
afhjælpningsteknologi og kapacitetsopbygning, samt en del af den finansiering på 100 
mia. USD, som de udviklede lande har forpligtet sig til at skaffe inden 2020. Der blev 
dog i aftalen ikke fastsat nærmere bestemmelser for fordelingen af disse ressourcer.

3. I aftalen omtales ligeledes en institutionel ramme for udvikling og overførsel af 
teknologi til støtte for landenes indsats på området for tilpasning og afhjælpning, den 
såkaldte teknologiske mekanisme, som skal styres gennem en landebaseret tilgang 
med udgangspunkt i nationale omstændigheder og prioriteter. 

Udover selve aftalens tekst fremlagde landenes forhandlere også et udkast til tekst med titlen 
"Enhanced action on technology development and transfer", som var udarbejdet den 15. 
december 2009. Dele af dette dokumentudkast vil forhåbentlig blive indarbejdet i en juridisk 
bindende ramme eller vedtaget som særskilt beslutning på næste partskonference (COP) i 
Cancun i december 2010. I udkastet til tekst uddybes den teknologiske mekanisme, som skal 
bestå af et teknologisk forretningsudvalg (med ansvar for at lette adgangen til teknologier, 
som udviklingslandene har brug for til tilpasning og afhjælpning,  vurdering af de finansielle 
midler til udvikling og overførsel af miljøvenlig teknologi, udvikling af lokale muligheder og 
teknologier i udviklingslandene og kapacitetsopbygning hos partnere i udviklingslandene) og 
et klimateknologisk center og netværk (til at stimulere internationalt samarbejde om 
nøgleteknologier). Dokumentet fastsætter ligeledes en målsætning på mindst en fordobling af 
den globale energirelaterede forskning, udvikling og demonstrationsprojekter inden 2012 med 
en stigning til fire gange det nuværende niveau i 2020. 
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En af de vigtigste opgaver for forhandlerne ved COP 16 vil være at sikre, at den nye globale 
struktur for overførsel af klimaændringsteknologi ikke bliver tung eller bureaukratisk, og at 
der vil være nok finansielle midler til rådighed til at sikre en effektiv implementering. Udover 
finansieringsspørgsmålet vil der stadig være en række andre emner, der skal findes en løsning 
på under COP 16-forhandlingerne, som f.eks. strukturen, rækkevidden og styringen af det 
teknologiske netværk eller den måde, som den teknologiske mekanisme skal knyttes sammen 
med den i aftalen omtalte finansieringsmekanisme (Den Grønne Københavnsklimafond).

Alle de ovenfor omtalte emner viser, at håndteringen af klimaændringerne udgør en 
enestående mulighed for det internationale samfund til at genoptage drøftelserne af udvikling 
og overførsel af teknologi gennem nye tilgange, løsninger og partnerskaber, der gerne skulle 
udmønte sig i en fremtidig international aftale om klimabeskyttelse.

Generelle bemærkninger og henstillinger

- Der er behov at fremskynde forskning, udvikling og anvendelse af miljømæssigt sunde 
teknologier til afhjælpning og tilpasning betydeligt for at modvirke de negative 
virkninger af klimaændringerne.

- Det bør fastslås, at udviklingen af klimavenlig teknologi med lav CO2-udledning som 
offentligt ansvar bør vedtages for at lette udbredelsen af disse teknologier.

- Økonomiske, institutionelle, politiske og personalemæssige hindringer/barrierer for 
udvikling og overførsel til AVS-landene af teknologi med lav CO2-udledning bør
fjernes. Med henblik herpå bør de udviklede lande støtte en styrkelse af den 
institutionelle, teknologiske og personalemæssige kapacitet og knowhow i AVS-
landene, så det kan blive muligt for dem at tilegne sig og indføre hensigtsmæssig 
teknologi med lav CO2-udledning.

Udover overførsel af teknologi med lav CO2-udledning fra de udviklede lande til 
udviklingslandene er det af afgørende betydning, at der vedtages en global tilgang til at støtte 
forskning og udvikling af lokale muligheder i udviklingslandene for teknologi med lav CO2-
udledning. Dette vil sætte AVS-landene i stand til at deltage som ejere i det voksende globale 
marked for klimaændringsteknologi, så de ikke er tvunget til at købe, leje eller på anden måde 
erhverve sig teknologi fremstillet i de udviklede lande. 

- En succesrig international aftale ved COP 16 vil skulle omfatte robuste institutionelle 
rammer for teknologioverførsel i tiden efter 2012. Den teknologiske mekanisme, som 
omtales i Københavnsaftalen, bør derfor udbygges yderligere, og der skal sikres 
passende finansiering til sikring af en effektiv gennemførelse af den.

- Eftersom teknologisk udvikling og overførsel, som foreslået i Københavnsaftalen, skal 
styres gennem en landebaseret tilgang med udgangspunkt i nationale omstændigheder 
og prioriteter, bør det enkelte AVS-land skræddersy og gennemføre nationale 
innovative strategier eller planer i henhold til dets egne behov og politikker.

- Der skal lægges særlig vægt på udvikling og overførsel til AVS-landene af 
energirelaterede teknologier, især teknologier for vedvarende energi, og en større del 
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af den officielle udviklingsstøtte skal øremærkes udviklingen af energieffektive 
teknologier og decentraliserede vedvarende energikilder i AVS-landene.

- Det nuværende teknologisamarbejde finder hovedsagelig sted på nationalt og ikke på 
internationalt plan, og det er kun knap 2 % af de fælles patenter, der deles mellem 
virksomheder og institutioner fra udviklede lande og udviklingslande. Det er derfor af 
afgørende betydning, at samarbejdet på området for teknologi med lav CO2-udledning 
mellem de udviklede landes virksomheder, offentlige sektorer, forskningsinstitutioner 
og deres modparter i AVS-landene fremmes til gensidig fordel.  

- Der er ligeledes behov for et syd-syd-samarbejde, som vil kunne føre til teknologisk 
selvstændighed. AVS-landene bør derfor knytte eksisterende indenlandske 
forskningsinstitutioner for udvikling af klimaændringsteknologier sammen i regionale 
netværk for forskning og udvikling, så det bliver muligt at dele ressourcer og 
omkostninger til innovativ infrastruktur og udstyr.


