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Sag: 

  

Baseline og mål for SDU’s klimaaftryk i 2030 

 

 

Bilag: 

  

1. Baseline og forslag til mål for reduktion af SDU’s klimaaftryk i 2030 

 

 

Sagsindhold: 

 

I september 2020 besluttede direktionen, at SDU fremover skal udarbejde årlige klimaregnskaber som grundlag for 

arbejdet med at reducere SDU’s CO2-udledning. På den baggrund præsenteres i bilaget med afsæt i klimaregnska-

ber for årene 2017, 2018 og 2019 en baseline for arbejdet med at reducere universitetets klimatryk frem mod 2030. 

Arbejdet med udarbejdelse af baseline er forestået af professor Henrik Wenzel, Institut for Grøn Teknologi på Tek-

nisk Fakultet bistået af Fællesområdet. 

 

Det foreslås, at baselinen anvendes som udgangspunkt for udarbejdelse af en klimaplan i efteråret 2021. Klimapla-

nen skal beskrive de konkrete indsatser, der skal bidrage til en mere klimavenlig drift af universitetet frem mod 2030. 

Som udgangspunktet for arbejdet med klimaplanen foreslås, at SDU’s foreløbige sigtepunkt bliver at reducere uni-

versitetets CO2-udledning med 57% i 2030 sammenlignet med 2018. SDU’s CO2-udledning i 2018 var på i alt 11.373 

tons CO2-ækvivalenter.  

 

Målet om en reduktion på 57% i forhold til 2018 svarer til en reduktion på 70% i forhold til 1990, og med dette mål 

lever SDU dermed op til regeringens målsætning om en 70% reduktion af udledningen af CO2 i 2030 sammenlignet 

med 1990. Med dette mål vil SDU desuden ligge på linje med øvrige danske universiteter, der har fastlagt klimamål. 

 

Klimaplanen vil blive udarbejdet med bidrag fra forskningsmiljøer på SDU, gennem involvering af øvrige ansatte og 

studerende og forelagt HSU, Universitetsrådet og repræsentanter for studerende til høring. Denne proces vil foruden 

forslag til konkrete indsatser også have til formål at opstille endeligt forslag til klimamål for SDU i 2030. Bestyrelsen 

vil på mødet i december blive præsenteret for forslag til endeligt klimamål for 2030 og forslag til indsatser, der skal 

medvirke til realisering af dette mål. 

 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 21. juni 2021 
Dagsordenens punkt 5.1 



 

 Side 2 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Giver rektoratet mandat til at igangsætte proces for udarbejdelse af en klimaplan med afsæt i et foreløbigt kli-

mamål, der lyder på at reducere universitetets CO2-udledning med 57% i 2030 sammenlignet med 2018. 
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