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Bemærkninger til DN’s Energiforsyningspolitik 
 
Udkastet til energiforsyningspolitik fremstår klart og overskueligt med tydelige budskaber. Vi er 
glade for den klare udmelding, som udtrykkes øverst i kapitel 1. Efterfølgende skrives 

”Grundlæggende findes der tre virkemidler i den grønne omstilling af energiforsyningen: energibe-
sparelser, energieffektivisering og omstilling til vedvarende energi (VE)". 
 
Vi mener, at der overordnet bør tilføjes et yderligere "virkemiddel", der består i omlægning af vores 
vækstbaserede livsform, adfærd, produktion og forbrug. For det første fordi vi ikke mener, at DN's 
ambitiøse mål kan blive realiseret i 2030/2040 uden en sådan regulering. For det andet fordi, at hvis 
målet skulle nås og vi fortsætter den hidtidige vækst og adfærd, så vil miljø og natur blive presset 
hårdt på alle andre parametre. 
 
Vi har herudover flg. bemærkninger: 

1. på side 4 nævnes, at ”Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for energiformer, der ikke 
har begrænsede reserver”. Dette er vigtigt at slå fast, idet det er relevant at gøre op med den 
ofte udtalte misforståelse, at også træ og affald henregnes til denne gruppe. Måske bør det 
fremhæves mere bastant i teksten. 

2. på side 7 nævnes, at flisfyrede kraftværker vinder frem, fordi ”afbrænding af flis har et 
mindre CO2-aftryk end kul og naturgas”. På side 11 nederst skrives, at forurening af miljøet 
ved afbrænding af biomasse er ” af samme omfang som (eller værre end) kul”.  Det stemmer 
ikke overens. Det vil være på sin plads, f.eks. på side 7, at slå fast, hvor stor CO2 - udlednin-
gen fra flis er i forhold til kul og olie. 

3. S. 11, under `Afgifter skal afspejle de reelle omkostninger`: selv om det måske er ´tæt på en 
umulig opgave´ savner vi et par oplagte eksempler på, hvor de reelle omkostninger kan ind-
regnes. 

4. Biogas (s.14-15) fremhæves som en energikilde, hvor ”utætheder er den største udfor-
dring”. Det er vi ikke helt enige i. At gøre biogas til en energiproduktion med et netto- 
energiudbytte, som er positivt er formentlig en større udfordring. Mange af de anlæg, der 
findes i dag, løber kun rundt, fordi de modtager offentlige tilskud. Energiudbyttet fra disse 
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anlæg er ret beskedne, hvilket også fremgår af teksten. Figuren, s. 13, viser den alene CO2- 
udledningen fra anlægget eller er transport medregnet? Tallene kan være svære at sammen-
ligne. CO2 udledningen fra ´bæredygtigt træ´ vises. Hvad gør træet ´bæredygtigt´, og hvad er 
tallet for ´ikke-bæredygtigt´ træ?  
Der er i afsnittet en del påstande, som savner en henvisning. Visse andre steder savner vi li-
geledes kildehenvisninger. 

5. S. 15, biomasse: Vi er tilfredse med udkastets afstandtagen til biomasse. Dog kan vi ikke li-
de, at biomasse betegnes som en overgangsteknologi. Når målet er omlægning af varme/el 
til VE allerede om 13 år, kunne en bedre overgangsløsning have været naturgas. Ja sågar vi-
ser mange beregninger, at en fortsættelse med kul i den begrænsede årrække er bedre end 
omlægning til træ.  

6. S. 15, elektrofuels: Opbevaring af overskydende energi vil blive centralt i en kommende 
energipolitik. Udkastet introducerer i den forbindelse et relativt nyt begreb: elektrofuels, 
som skulle være afprøvet i Kina. Vi mener at elektrofuels bør defineres skarpere i udkastet, 
ellers fremstår det som et teknologisk fix. 

7. s. 16, øverst: skriv ´varig konvertering til biomasse´. 

8. s. 18: Afsnittet ”Biomasse er ikke CO2-neutral” er glimrende. Vi savner en henvisning til 
den skævhed, der består i, at afbrænding af træ/ biomasse i kraftvarmeværkerne ikke indgår i 
CO2-regnskabet. Figuren på side 4 viser netop, at energisektoren har reduceret CO2-udslip-
pet ganske betydeligt, hvilket næppe alene skyldes opstilling af vindmøller. At kul erstattes 
med træ, som ikke tæller med i CO2-regnskabet er muligvis en bedre forklaring. 

9. Vi har bemærket et par småfejl i teksten: 
a. S. 5 under tabel: om at holde 
b. S. 7: afsnittet, der begynder med ”Danmark således…..” er uforståeligt, der mangler 

noget. 
c. S. 10, pkt. 2: ´således, at forskning…´ 
d. S. 22, pkt. 4: der mangler et ´t´ 
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