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Forord

Denne  rapport samler op på høringen ”Energi i fremtiden – globale, regionale og nationale udfordringer”, 
som blev afholdt i Landstingssalen på Christiansborg onsdag den 19. januar 2005. 

Høringen er den første af i alt 4 høringer i 2005 om ”Det fremtidige danske energisystem”, som Teknolo-
girådet arrangerer i samarbejde med et Fremtidspanel i Folketinget. 

Formålet med høringen var at belyse de fremtidige globale, regionale og nationale udfordringer på ener-
giområdet, som vi skal tage stilling til i energipolitikken i dag. 

Spørgsmålene diskuteres derfor i både et globalt, regionalt og dansk perspektiv. 

Rapporten indeholder et resumé af høringen, en redigeret udskrift af høringen, og desuden det materiale, 
som høringens deltagere fik udleveret forud for høringen; Program, deltagerliste, præsentation af Folke-
tingets Fremtidspanel, beskrivelse af Teknologirådets projekt ”Det fremtidige danske energisystem”, 
præsentation af oplægsholdere og oplægsholdernes skriftlige indlæg. 

Teknologirådet vil gerne takke høringens oplægsholdere, Folketingets administration, Folketingets Frem-
tidspanel og Teknologirådets kontaktperson i Folketinget, sekretær for Energipolitisk Udvalg, Jan Ras-
mussen.

En særlig tak til den eksterne styregruppe, der har bistået Teknologirådet i planlægningen af høringen: 

Inga Thorup Madsen, Centralkommunernes Transmissionsselskab 
Hans Jürgen Stehr, Energistyrelsen 
Poul Erik Morthorst, Forskningscenter Risø 
Benny Christensen, Ringkjøbing amt 
Flemming Nissen, Elsam 
Helge Ørsted Pedersen, Elkraft system 
Poul Dyhr-Mikkelsen, Danfoss 
Aksel Hauge Pedersen, DONG 
Tarjei Haaland, Greenpeace 
Ulla Röttger, Det Rådgivende Energiforskningsudvalg (REFU) 

Teknologirådet, marts 2005 

Ditte Vesterager Christensen 
Gy Larsen 
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Program

Ordstyrer: Sekretariatschef Lars Klüver, Teknologirådet 

9.15 – 9.30  Velkomst  
Ved Helga Moos (V) og Anne Grete Holmsgaard (SF) 

Samarbejdet mellem Fremtidspanelet og Teknologirådet 
Ved Ulla Röttger, Det Rådgivende Energiforskningsudvalg og medlem af Teknologirådets 
styregruppe

Første del: De kommende årtiers energimæssige udfordringer og de samfundsmæssige konsekvenser belyses 
og vurderes globalt og regionalt. 

9.30–9.55 De globale udfordringer for energiområdet 
Ved ambassadør Jørgen Ørstrøm Møller 

- Den aktuelle internationalisering, ressourcefordelingen, øget ulighed og politisk usta-
bilitet.

9.55–10.05 Olieressourcerne i fremtiden
Ved professor Kjell Aleklett, Uppsala Universitet 

- Det øgede energiforbrug, som følge af fortsat økonomisk vækst, kontra de svindende 
reserver af fossile brændsler. 

10.05–10.15  Klimaproblematikken og den globale opvarmning 
Ved professor Bent Sørensen, Roskilde Universitets Center 

- Hvilke fremtidige klimamæssige ændringer vil udfordre energipolitikken i dag? 

10.15-10.40 Udfordringer for Europa 
Ved afdelingschef Hans Jørgen Koch, Energistyrelsen 

- Kravet til regional og europæisk energipolitik 
- Kan EU opretholde det forsyningssikkerhedsniveau, vi har i dag? 
- EU som henholdsvis energiimportør og -eksportør? 

10.40–10.50 Samfundsøkonomiske følger af olieknaphed 
Ved økonomisk vismand Jørgen Birk Mortensen, Det Økonomiske Råd

- Hvem vil blive ramt af en forringet forsyningssikkerhed? 
- Hvilke samfundsøkonomiske følger kan disse problemer få? 

10.50–11.00 Energipolitiske fællesskaber i EU
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Ved konsulent Peter Hoffmann, Dansk Energi 

- Hvilke energipolitiske fællesskaber findes der inden for EU? 
- Findes der en europæisk energipolitik? 

11.00–11.30 Spørgsmål fra Fremtidspanelet 

11.30–12.30 Frokostpause

Anden del: De fremtidige danske udfordringer på energiområdet belyses og vurderes indenfor områderne: 
ressourcer, teknologiudvikling, forbrug og miljø. 

Danmarks ressourcer til energiproduktion 

12.30–12.40 Fossile energiressourcer i Danmark  
Ved vicedirektør Peter Helmer Steen, Energistyrelsen 

- Hvilke ressourcer har vi til rådighed til en energiproduktion baseret på fossile brænds-
ler? Og hvordan er fremtidsudsigterne for disse ressourcer? 

- Hvilke muligheder har vi for at importere fossile brændsler?  

12.40–12.50 Vedvarende energiressourcer i Danmark 
Ved energivejleder Søren Hermansen, Organisationen for Vedvarende Energi 

- Hvilke ressourcer har vi til rådighed til vedvarende energiproduktion og hvilke per-
spektiver rummer fremtiden? 

- Hvilke kombinationer af vedvarende energiteknologier kan give gode løsninger i det 
samlede energisystem? 

12.50–13.15 Spørgsmål fra Fremtidspanelet 

Teknologiudvikling indenfor energiområdet 

13.15–13.25 Særlige forhold som præger udviklingen af energiteknologier 
Ved Stine Grenaa Jensen, Forskningscenter Risø 

- Hvilke særlige kendetegn er der ved forskning, udvikling, demonstration og mar-
kedsmodning af nye energiteknologier? 

- Hvilke samfundsmæssige gevinster og omkostninger er der ved udvikling af nye 
energiteknologier?  

13.25–13.35 Forskning, udvikling og implementering af energiteknologier 
Ved civilingeniør Tage Dræbye, Dræbye rådgivning 

- Hvilke udviklingsmæssige stadier skal nye energiteknologier igennem? 
- Hvilke investeringer er nødvendige i de forskellige led af processen? 



8

13.35–14.00 Spørgsmål fra Fremtidspanelet 

14.00–14.30 Kaffepause

Energipolitiske udfordringer på forbrugssiden 

14.30–14.40 Udviklingen i det danske energiforbrug 
Ved lektor Henrik Lund, Aalborg Universitet, AAU

- Hvordan har man historisk set forsøgt at påvirke energiforbruget i Danmark? Og hvad 
har det resulteret i? 

- Den danske energipolitik historisk set. Hvilke udfordringer står vi over for i dag?  

14.40–14.50 Transportsektorens rolle i energiforbruget 
Ved centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut 

- Transportsektoren er ”det sorte får” på forbrugssiden. Hvor stort et energiforbrug er 
der tale om, og hvilke forventninger er der til fremtiden? 

- Hvilke potentialer er der for at reducere forbruget og erstatte olieanvendelsen? 

14.50–15.00 Mulige energibesparelsesstrategier
Ved lektor emeritus Jørgen Stig Nørgaard, Danmarks Tekniske Universitet, DTU 

- Hvilke indsatsområder på varme- og elforbrugssiden er vigtige, hvis vi skal reducere 
vores energiforbrug? Og hvor meget kan der hentes indenfor disse områder? 

- Hvilke strategier kan vi vælge i forhold til disse indsatsområder? 

15.00–15.20 Spørgsmål fra Fremtidspanelet 

Miljømæssige udfordringer for energiområdet 

15.20–15.30 Miljømæssige udfordringer som Danmark vil møde i fremtiden 
Ved seniorforsker Jes Fenger, Danmarks Miljøundersøgelser 

- Hvilke miljøproblemer skaber den danske energisektor globalt, regionalt og lokalt?  
- Hvilke mulige løsninger findes der på de miljømæssige udfordringer? 

15.30–15.40 De samfundsøkonomiske konsekvenser af miljøbelastningen 
Ved forskningsprofessor Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser 

- Hvilke samfundsøkonomiske omkostninger kan energisektorens miljøeffekter resul-
tere i? 

- Kan Danmark opfylde sine internationale forpligtigelser på miljøområdet? 

15.40–16.00 Spørgsmål fra Fremtidspanelet. 

16.00–16.15 Afslutning  
Ved Helga Moos (V) og Anne Grete Holmsgaard (SF) 
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Deltagerliste 

Aksel Hauge Pedersen DONG A/S  
Allan Andersen Danmarks Naturfredningsforening  
Allan Schrøder Pedersen Forskningscentret Risø  
Anders Ryelund Danmarks Miljøundersøgelser  
Anders Stouge Dansk Industri  
Ann Vikkelsø Organisationen for vedvarende  
Anne Grete Holmsgaard Medlem af Folketinget (SF)  
Anne Marie Clemensen   
Anne Marie Zinck Dansk Landbrug  
Arne Lund NOAH-trafik  
Asbjørn Bjerre   
Benny Christensen Ringkjøbing Amt, Teknik- og Miljø  
Bent Sørensen RUC - Hus 02 Energy and Environment Group 
Birte Holst Jørgensen RISØ Afdelingen for systemanalyse, bygn. 110 
Bjørn Bedsted Teknologirådet  
Britta Edelberg   
Bruno Sander Nielsen Landbrugsraadet  
Børge Holm Christensen Biosystemer ApS  
Charles Nielsen Elsam A/S  
Claus Andersen Energistyrelsen  
Claus Borum Arbejdernes Andelsboligforening  
Claus Madsen ABB A/S  
Ditte Wiene Koldorf Mærsk Olie & Gas  
Emanuel Brender Batec Solvarme A/S  
Erik Mortensen Medlem af Folketinget (S)  
Finn R. Nielsen ABB A/S  
Finn Aaberg c/o Vestegnens Kraftvarmeselsk  
Flemming Nissen ELSAM A/S  
Flemming Preisler Tekniq Instalatørernes Organisation  
Flemming Wennike Ringkøbing Amt  
Frank Haagensen DTU  
Freddy Cronquist Arbejdernes Andelsboligforening  
Haldor Topsøe Haldor Topsøe A/S  
Hanna Sigga Madslund   
Hanne Jersild Vindmølleindustrien  
Hans Jürgen Stehr Energistyrelsen  
Hans Jørgen Koch Energistyrelsen  
Helga Moos Medlem af Folketinget (V)  
Helge Ørsted Pedersen Elkraft System  
Helle Juhler-Kristoffersen Dansk Industri  
Henriette Hindrichsen Eltra Magasinet  
Henrik Lund Inst.f.Samfudv. og Planl. AUC  
Henrik Morgen GTS  
Henrik Steen-Knudsen Ærø Energikontor  
Herman Nielsen   
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Hinrich Hartmann DTU BioCentrum-DTU 
Inga Thorup Madsen Centralkommunernes Trans-  
Irene Odgaard Specialarbejderforbundet SID  
Ivan Katic Teknologisk Institut  
Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet  
Jakob Bøss DONG A/S  
Jakob Vedelsby   
Jan Andersen Energistyrelsen  
Jan Elleriis CTR I/S  
Jan Johansen SEAS A/S  
Jan Rasmussen Det Energipolitiske Udvalg  
Jens Astrup Madsen Dansk Landbrug  
Jens H. Larsen Københavns Miljø- og Energikontor  
Jens Rostrup-Nielsen Haldor Topsøe A/S  
Jens Rømer Olsen Storstrøms Amt Bygge- & Energikontoret 
Jes Fenger DMU/afd. f. Forureningskilder og Luftforurening  
Jesper Koch Dansk Energi  
John K. Pedersen Institut for Energiteknik  
Jytte Wittrock Medlem af Folketinget (S)  
Jørgen Birk Mortensen Det Økonomiske Råd  
Jørgen Broen Elsam A/S  
Jørgen Jakobsen Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for Plantebeskyttelse 
Jørgen JGJ Jørgensen Danske Fjernvarmeværkers Foreninge  
Jørgen Stig Nørgaard DTU  
Jørgen Ørstrøm Møller   
Kaj Stærkind Energistyrelsen  
Ken Friis Hansen Teknologisk Institut  
Kim Ernest Kyndbyværket  
Kim Winther Elsam Engineering  
Kirsten Dyhr-Mikkelsen SRC International A/S  
Kjeld Oksbjerg Energi E2  
Kjell Aleklett Uppsala Universitet  
Klaus Hækkerup Medlem af Folketinget (S)  
Klaus Illum ECO Consult  
Knut Conradsen Danmarks Tekniske Universitet Rektoratet 
Kristian Pihl Teknologirådet  
Lars Gullev VEKS I/S  
Lars Keller Organisationen for vedvarende  
Lars Klüver Teknologirådet  
Lars Yde HIH-Vind  
Leif Sønderberg Petersen Risøs Informationskontor  
Lene Lange Novozymes  A/S  
Lia Lefland ATV  
Lis Grønnegård Rasmussen Folketinget Administrationen 
Lisa Bjergbakke Trafikministeriet  
Lisbeth Grønberg Forskningscenter  Risø  
Marianne Bender Organisationen for vedvarende  
Marie Münster RAMBØLL Energi og Olie/gas 
Martin Lidegaard Medlem af Folketinget (RV)  
Michael Mücke Jensen Oliebranchens Fællesrepræsentation  
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Mikael Bay Hansen Dansk Metal  
Mikael Skou Andersen Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Systemanalyse 
Mogens Arndt ENERGI E2 A/S  
N.J. Nyborg Therkelsen Mejeriforeningen  
Nicolai Zarganis Energistyrelsen  
Niels Erik Andersson Danmarks Jordbrugsforskning  
Niels I. Meyer Danmarks Tekniske Universitet
Niels Langvad BankInvest  
Niels Olesen ATV  
Niels Reiter   
Olav Bliksted Energicenter Vest I/S  
Ole Alm Østsjællands Miljø- og Energikontor  
Ole John Nielsen Københavns Universitet Dep. of Chemistry, C514 
Ole Stilund Jeppesen FTF  
Ole Vagn Christensen Medlem af Folketinget (S)  
Ove Folmer Jensen Dansk Smedemesterforening Håndværk & Industri 
Ove Nørholm  Amtsrådsmedlem (KF) Ringkjøbing Amt 
Paw Mortensen   
Per Andersen Eltra  
Per Balslev Danfoss A/S  
Per Holmgård Energi E2 A/S  
Per Kalvig Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse  
Per Lundsager Forskningscenter RISØ  
Per Nørgård RISØ  
Peter Bach Energistyrelsen  
Peter Helmer Steen Energistyrelsen  
Peter Stigsgaard Oliebranchens Fællesrepræsentation  
Peter Theill Simcorp  
Poul Dyhr-Mikkelsen Danfoss A/S  
Poul Erik Morthorst Risø  
Poul Nyborg Udenrigsministeriet  
Sanne Wittrup Ingeniøren  
Steen Hartvig Jacobsen Kommunikationsbureauet Rubrik  
Stefan Krüger Nielsen Forskningscenter RISØ  
Stine Grenaa Jensen Forskningscenter Risø  
Sven Nybo Rasmussen   
Svend Erik Hovmand Medlem af Folketinget (V)  
Svend H. Andersen ARCON Solvarme A/S  
Svend Svendsen Lab.f. Varmeisolering, DTU  
Søren Dyck-Madsen Det Økologiske  Råd  
Søren Hermansen Organisationen for vedvarende  
Tage Dræbye Dræbye rådgivning og projektledelse aps  
Tarjei Haaland Greenpeace Danmark  
Thomas Brændgaard Nielsen Københavns Energi  
Thomas Engell Carl Bro Energi  
Uffe Geertsen Det Økologiske Råd og Selskab  
Ulla Röttger I/S Amagerforbrænding  
Ulla Spangsberg  Ipsen Teknologirådet  
Ulrik Kragh Medlem af Folketinget (V)  
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Fremtidspanelets medlemmer 

Teknologirådets projekt ”Det fremtidige danske energisystem ” 

V – Venstre 
Kim Andersen 
Ulrik Kragh 
Lars Lilleholt  
Helga Moos 

S – Socialdemokratiet 
Torben Hansen 
Klaus Hækkerup 
Jan Trøjborg 
Svend Auken 

DF - Dansk Folkeparti 
Aase D. Madsen  
Jørn Dohrmann  

KF – Det Konservative Folkeparti 
Else Theill Sørensen 
Christian Wedell-Neergaard 
Pia Christmas-Møller

SF - Socialistisk Folkeparti 
Anne Grete Holmsgaard  
Poul Henrik Hedeboe  

RV – Det Radikale Venstre 
Martin Lidegaard 
Morten Helveg Petersen 

EL – Enhedslisten 
Keld Albrechtsen 

KD – Kristendemokraterne 
Emanuel Brender 

Kontaktperson i Folketinget er sekretær for Energipolitisk udvalg Jan Rasmussen 
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Projektet ”Det fremtidige danske energisystem” 

Teknologirådet følger op på to energiprojekter, som blev iværksat af Teknologirådet i 2003: ”Energitekno-
logi som vækstområde” og ”Når den billige olie slipper op”.
Projekterne har vist, at stadig flere aktører på energiområdet efterspørger en langsigtet dansk energivisi-
on med balance mellem forsyningssikkerhed, miljø og økonomi – en vision, som kan fremme det danske 
energiområdes erhvervsmæssige potentialer, og som tager hensyn til olieressourcernes begrænsning 
inden for en overskuelig tidshorisont. 

Der efterspørges en åben dialog med bred inddragelse af aktører, interessenter og politiske beslutnings-
tagere, der er i berøring med den danske energisektor. En sådan dialog vil kunne bidrage med de pejle-
mærker for den fremtidige udvikling, som sektorens aktører i dag savner i forhold til deres langsigtede 
planlægning. Samtidig vil dialogen kunne levere stof til en offentlig debat om det fremtidige danske 
energisystem.  

Teknologirådets bestyrelse har derfor igangsat et nyt energiprojekt, som skal skabe rum for en bred debat 
om mulige udviklingsspor for det fremtidige danske energisystem. Projektet har titlen ”Det fremtidige 
danske energisystem”. Der er nedsat en ekstern styregruppe, som skal bistå Teknologirådet i planlæg-
ningen af forløbet, og som desuden kan bidrage med viden om det danske energisystem. 

Projektets styregruppe består af: 

Inga Thorup Madsen, Centralkommunernes Transmissionsselskab 
Hans Jürgen Stehr, Energistyrelsen 
Poul Erik Morthorst, Forskningscenter Risø 
Benny Christensen, Ringkjøbing amt 
Flemming Nissen, Elsam 
Helge Ørsted Pedersen, Elkraft system 
Poul Dyhr-Mikkelsen, Danfoss 
Aksel Hauge Pedersen, DONG 
Tarjei Haaland, Greenpeace 
Ulla Röttger, Det Rådgivende Energiforskningsudvalg (REFU) 

Deltagelse af et bredt udsnit af Folketingets politikere 

I styregruppen er der enighed om, at det er afgørende for et godt projekt, at der bliver tale om en løbende 
dialog med et bredt udsnit af Folketingets politikere. Dialogen skal omfatte alle de politiske partier i et 
velstruktureret forløb, hvor Teknologirådet har det administrative ansvar for hele procesforløbet. Der er 
et ønske om ikke kun at involvere de politikere, som har særligt fokus på energiområdet, men ligeledes 
inddrage politikere, der beskæftiger sig med trafik, erhvervsudvikling, landbrug, miljø, forskning og øko-
nomi m.m. – idet disse områder i høj grad vil kunne påvirke og blive påvirket af energipolitiske beslut-
ninger.

Formålet med et samarbejde mellem Teknologirådet og Folketinget i det kommende projekt vil være at: 
- alle politiske partier inddrages i en overvejelse om det fremtidige energisystem 
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- der skabes gode rammer for samarbejde mellem politikere og eksperter  
- ideer og forslag kommer til offentlig debat 
- der skabes gode rammer for en fri debat 
- der inddrages viden, som findes mange forskellige steder i samfundet 
- der gives bud på vigtige punkter til Folketingets dagsorden ift. det fremtidige danske energisystem 

Teknologirådet har rettet henvendelse til de energipolitiske ordførere for Folketingets partier, og fore-
spurgt om interessen for et sådant projekt om det fremtidige danske energisystem. De energipolitiske 
ordførere har alle tilkendegivet interesse for og opbakning til projektideen. I foråret 2005 vil regeringen 
fremlægge en national handlingsplan for udbygning af energiinfrastrukturen frem til 2010. Der er dialog 
mellem Energistyrelsen og Teknologirådets angående de to institutioners projekter. 

Fremtidspanel som metode 

Styregruppen og Teknologirådets sekretariat vurderer, at i forhold til at sikre en bred deltagelse på tværs 
af de traditionelle politiske udvalg og i forhold til igangsættelse af et længerevarende dialogforløb, vil 
Teknologirådets metode med at inddrage et Fremtidspanel af folketingspolitikere være anvendelig. 

Teknologirådet har tidligere haft et meget positivt samarbejde med Folketinget om projektet Det aldren-
de Samfund. Her blev der nedsat et Fremtidspanel med medlemmer udpeget af alle de politiske partier. 
Panelet  - med nogen udskiftning undervejs - fulgte arbejdet, som strakte sig over 2 år. Der blev afholdt i 
alt 4 høringer med forskellige temaer, som politikerne var med til at beslutte. Hver høring blev efterfulgt 
af en rapport, og Fremtidspanelets arbejde blev sluttet af med et seminar for politikere og eksperter. Fol-
ketinget har udgivet publikationen ”Velfærd fremover – en udfordring”, som opsamler dette arbejde. 

Det foreslås, at der i forbindelse med projektet ”Det fremtidige danske energisystem – scenarier og udvik-
lingsspor” iværksættes et lignende projektforløb med et Fremtidspanel, som forløber over 1½ år med af-
slutning ved udgangen af 2005. I et forløb med fire høringer skal Fremtidspanelet forholde sig til centrale 
udfordringer i det fremtidige danske energisystem, og diskutere handlemuligheder i forhold til disse 
udfordringer. 
En skitse til forløbet med Fremtidspanelet kunne se ud som illustreret nedenfor. 

Forløbet indledes i september 2004 med et halvdags introducerende seminar, hvor Fremtidspanelet for 
første gang mødes med Teknologirådets styregruppe. En skitse for det kommende forløb fremlægges og 
diskuteres, og det overordnede indhold for de fire høringer tilrettelægges. I forbindelse med tilrettelæg-

4 Formøder:
Formænd

Styregruppe

4 høringer:
Fremtidspanel

Eksperter
Tilhørere

Styregruppe

Januar 
2005

April
2005

September
2005

November 
2005

”Introseminar”:
Fremtidspanel
Styregruppe

December 
2005

September
2004

Afsluttende seminar
Fremtidspanel
Styregruppe

Afsluttende rapport
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gelsen af høringerne vælges der blandt Fremtidspanelets medlemmer to formænd for hver høring. Disse 
formænd mødes med Teknologirådets styregruppe forud for hver høring, for at diskutere og fastlægge det 
konkrete indhold for den kommende høring. 

Projektets anvendelse 

Efter afholdelsen af de 4 høringer, holdes et afsluttende seminar for Fremtidspanelet. På baggrund af 
dette skrives et oplæg om de samlede politiske udfordringer, som de mulige udviklingsspor rejser. Frem-
tidspanelets arbejde dokumenteres i en rapport, der rummer: 
1) En beskrivelse af de problemstillinger og den viden, der er kommet frem i løbet af projektet 
2) Fremtidspanelets konklusioner om de politiske udfordringer ift. de mulige udviklingsspor for det dan-
ske energisystem. 
Rapporten kan danne baggrund for debat i Folketingets udvalg eller folketingssalen, hvis Fremtidspane-
lets medlemmer tager initiativ til det. Rapporten kan videreformidles til Folketingets medlemmer, delta-
gere i høringerne, ministerier, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og øvrige interesserede. 
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Resume af høringen 

Af journalist Hanna Sigga Madslund 

Høringen er den første af i alt  4 høringer i 2005 om ”Det fremtidige danske energisystem”, som Teknolo-
girådet arrangerer i samarbejde med et Fremtidspanel i folketinget. 

Formålet med høringen er at belyse de fremtidige globale, regionale og nationale udfordringer på energi-
området, som vi skal tage stilling til i energipolitikken i dag. 

Spørgsmålene diskuteres i både et globalt, regionalt og dansk perspektiv. 

Resuméet af indlæggene følger programmet. 

De kommende årtiers energimæssige udfordringer – globalt og regionalt 

Jørgen Ørstrøm Møller, ambassadør og adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København, talte om 
den aktuelle internationalisering, ressourcefordeling, øget ulighed og politisk ustabilitet. 
Han opridsede to grundlæggende forhold ved globaliseringen: Det økonomiske – i form af økonomisk 
vækst, arbejdsdeling, transport og logistik, der har slået igennem i de sidste 50 til 100 år. Og internationa-
lismen – i form af en internationaliseret tankegang – som ikke har fulgt med den økonomiske globalise-
ring.
Det, som med 100 procents sikkerhed kan konstateres er, at Kina snart vil blive verdens største økonomi, 
skarpt efterfulgt af Indien (begge fra en anden kulturtradition, pointerede han) – og dermed vil de over-
hale USA indenom. De to store lande vil derfor i de kommende mange år opleve en stor efterspørgsel efter 
energi. Hvorimod lande som for eksempel Japan og EU i højere grad har nået et energimæssigt mæt-
ningspunkt.
USA har altså en aftagende indflydelse på verdens energimarkeder. Kina og Indien vil for eksempel kun-
ne vinde over USA, hvis Canada udbyder rettigheder til at udnytte deres oliefelter off-shore. Spørgsmålet 
er, hvordan USA vil reagere på at Kina får så vigtige oliefelter lige udenfor ”USA’s hoveddør”. 

Verden kan opdeles i 4 grupper, forklarede Ørstrøm Møller: 
1. De rige lande, som bestemmer udviklingen for øjeblikket, dvs. USA, EU, Japan.  
2. De olieproducerende lande, som nyder godt af udviklingen i dag.  
3. De fremstormende lande, som vil komme til at nyde godt af globaliseringen, dvs. Kina, Indien og 

Brasilien. Lande med store befolkninger og høj vækst, der har et ønske om at fastholde globalise-
ringen, og ikke ønsker politiske indgreb, der sætter grænser ved globalisering eller energiforbrug. 

4. Udviklingslande, især i Afrika– fra Marokko i Vest til Bangla Desh i Øst. Det er lande, som ikke 
nyder godt af globaliseringen, og det er sprængfarligt. Deres andel af verdenshandlen er faldet 
fra 10 procent i 1980 til ca. 3,8 procent, og samtidig har de set deres befolkningstal fordoblet fra 
300 til 600 millioner. De ønsker også at få glæde af globaliseringen. 

Lige nu taler alle om, at vi skal væk fra kul som energikilde. Men faktum er, at Kina for 70 procents ved-
kommende er afhængig af kul som den vigtigste forsyningskilde. Jørgen Ørstrøm Møller mener ikke, vi 
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skal regne med, at vedvarende energi kan bidrage mærkbart til den globale energiforsyning, med den 
stærke økonomiske vækst, vi ser i dag. 
Benzin kan derimod erstattes med andre brændsler; i USA kører man i nogen grad i hybridbiler, der kan 
køre på alkoholbaseret brændstof. Et gennembrud på dette område ville få stor betydning i fremstor-
mende nye vækstlande, og ville desuden mindske USA’s afhængighed af Mellemøstens olie. Jørgen 
Ørstrøm Møller kaldte muligheden for et skift til alternative transportbrændstoffer for en ”joker” eller et 
”wild-card”, og understregede at det vil få afgørende industri- og udviklingsmæssige konsekvenser, hvis 
dette sker.  

Overalt i verden ses en stigende interesse for energiressourcer og energiproduktion – og ofte er det ikke 
vedvarende energi, der er i fokus. Kina planlægger at øge sin andel af atomkraft fra 2 til 4 procent af 
energiproduktionen indenfor 15-20 år, hvilket betyder at 25-30 nye A-kraft-værker er under opførelse. Og 
USA, Rusland og Frankrig kæmper om at få kontrakt på at opføre dem. Også naturgas er der stigende inte-
resse for i Kina, hvilket vil få store konsekvenser for globaliseringen og for transporten af gas. 

Ustabiliteten i de områder, der råder over energireserver, er afgørende. Centralasien menes at have ver-
dens største energiresserver, men det er svært tilgængelige områder, hvor der vil være logistiske proble-
mer. For eksempel  kræves der meget lange rørledninger fra Centralasien ned til Det Kaspisk hav og 
derfra videre gennem Kaukasus til Middelhavet. Alternativt er en rørledning til Tyrkiet gennem Afghani-
stan og Pakistan på tegnebrættet. Men alle steder er der tale om politisk ustablie områder, hvor uregel-
mæssigheder er mulig. 
For terrorismen, som hovedsageligt er islamisk funderet, er olieresserver og deres udvindingssteder og 
transportveje derfor et oplagt mål. De vil med angreb på disse mål kunne kaste det internationale sam-
fund ud i en krise. For 3-4 måneder siden hørte man således Osama Bin Laden tale om at gå over til øko-
nomisk krigsførelse, dvs. at gå fra lynkrige i stil med 11. september-aktionen og over til en 
udmattelseskrig, der kan lamme energi- og transportsystemer i centrale dele af verden. 

Jørgen Ørstrøm Møller pegede desuden på den betydning, som kultur og religion også har i det globale 
spil. Bliver det de lande, der orienterer sig mod et verdsligt livssyn, eller de religiøst orienterede lande, der 
kommer til at få mest magt i fremtiden? Bl.a. Mellemøstens oliereserver spiller en afgørende rolle her. 
Udfaldet af disse magtkampe får også betydning for den fortsatte globalisering; for bliver vinderne de, 
der ønsker fortsat globalisering? 

Alt i alt konkluderede Jørgen Ørstøm Møller, at energi spiller en hovedrolle i verden på flere planer, og at 
man bliver nødt til i højere grad at indtænke energispørgsmålet, når man debatterer økonomisk vækst og 
globalisering. Ligeledes bør man også overveje sikkerheds politiske perspektiver, hvad sker der f.eks., når 
Kina og Inden haler ind på USA’s områder, og hvis Kina og Indien derudover indleder et indbyrdes kon-
kurrenceforhold? 

Kjell aleklett, professor ved Uppsala Universitet, Institutionen för strålningsvetenskap, og præsident for 
Association for the Study of Peak Oil&Gas, talte om de globale olieressourcer.
I en illustration af verdens olieanvendelse på en tidsskala fra Kristi fødsel og 4.000 år frem, ses ”The end 
of the oil Age” som en lille top omkring vores tidsalder. Kjell Aleklett illustrerede derved sin hovedpointe, 
nemlig at forbruget af den fossile energi, og frem for alt olien, for øjeblikket har nået et maksimum, og at 
forbruget efterfølgende kommer til at falde. 

Man benytter sig af billeder, når man diskuterer fremtiden. Ét af de billeder, man benytter sig af, når 
energi er på dagsordenen, er et billede, som præsenteredes af International Energy Agency (IEA) i oktober 
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2004. Mange tror, at det er en slags fakta, men man skal være bevidst om, at IEA er en politisk organisati-
on, som har et politisk mål, skabt af OECD-landene.  
Og medlemslandene ønsker, at man skal have en global tilvækst på omtrent 3 procent per år. Og skal 
man have en global tilvækst på 3 procent per år, så bliver der også et øget energiforbrug; og det er for 
oliens vedkommende 1,5 procent per år. Så IEA’s World Energy Outlook er en politisk leverance. Det skal 
behandles som et scenarie.  
Kjell Aleklett fremstillede herefter olieselskabet Exxon Mobiles bud på, hvor meget olie  der kan produce-
res i fremtiden. Dette viste stort set underskud sammenlignet med IEA’s scenarie. Kjell Alekletts egen 
forskergruppe har også fremstillet nogle bud på den fremtidige olieproduktion, og disse viser samme 
tendens – nemlig at verdens olieproduktion snart vil toppe, og at olieproduktionen ikke vil kunne holde 
trit med efterspørgslen. 

At der ikke findes så meget olie, det får naturligvis konsekvenser for klimapolitikken. IPCC har scenarier, 
der beskriver, hvor meget olie IPCC mener, at der kan produceres i verden. Disse har politikerne truffet 
beslutninger på baggrund af. I virkeligheden findes der ikke så meget olie i verden, som IPCC må have 
ment, for at kunne opfylde deres scenarier. Der findes heller ikke så meget naturgas, som IPCC mener. Det 
vil sige, at vi har bygget noget op, som politikerne bindes enormt stærkt fast til. Og det er forkert.  

Der findes kun ét reelt globalt problem mht. klimaforandringer, og det er kul. Her kan Danmark jo for 
eksempel hjælpe med at sørge for, at vi ikke anvender så meget kul. 

Men der er som sagt mange store sager, som ligger i forlængelse af det faktum, at vi ikke har så meget olie 
i fremtiden. Og blandt de, som spiller med i IPCC’s skuespil, er også de danske energimyndigheder – det 
skal vi ikke lukke øjnene for. 

Bent Sørensen, professor ved Roskilde Universitetscenter, talte om, hvilke fremtidige klimamæssige æn-
dringer der udfordrer energipolitikken i dag. 
Bent Sørensen slog indledningsvis fast, at den naturlige drivhuseffekt er grundlaget for alt liv på Jorden, 
men at denne drivhuseffekt kan ændres gennem tilførsel af store mængder drivhusgasser til atmosfæ-
ren. I sin naturlige stabile tilstand er jorden dækket af is, men vores klode er i dag i en ikke-stabil situati-
on, hvilket betyder at små ændringer i klimaet kan frembringe et hop til et helt andet klima, end det vi 
har i dag. 

Kyoto protokollen var et første forsøg på internationalt at håndtere problemet med den menneskeskabte 
drivhuseffekt. Man har gjort det på lignende vis for ozon og har begrænset udslippene – og nu prøver 
man med Kyoto protokollen at begrænse udledningen af drivhusgasser. Selvom det ikke er tilstrækkeligt, 
så skal det ses som et forsøg på at samarbejde og på at finde en samlet løsning. Men Kyoto protokollen er 
ikke nok. Det rigtige niveau ville være en nedgang i udslippet af drivhusgasser til mindre end 20 procent 
af det, vi slipper ud i dag.  

De modeller der bruges – der er eksempler på det i det udleverede materiale – viser en gennemsnitlig 
global opvarmning på 2 grader, hvilket svarer til en fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren. Dette 
dækker dog over store regionale forskelle med langt den største opvarmning i de nordlige polarområder, 
og faktisk også nogle steder et temperaturfald. De nuværende klimamodeller ser bort fra små bevægelser, 
dvs. det der kaldes kaos, og de indeholder stadig usikkerheder, men de kan ikke skjule store potentielle 
effekter.

Effekten af klimaændringerne er desværre størst i de dele af verden, hvor man har de dårligste mulighe-
der for at håndtere dem. Det er effekter som tropesygdomme og dårligere afgrøder, der af IPCC forudsiges 
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at stige gevaldigt. Hvad angår landbruget, vil danske landmænd have det lettere; de vil blot begynde at 
dyrke noget andet, mens det er vanskeligt at få den nødvendige tilpasning i fattige ulande. 
Ser man på statistikkerne, ser det ud til, at ekstreme forhold som hedebølger og oversvømmelser vil blive 
mere almindelige. Det kan have en forbindelse til klimaforandringerne, men lige netop dette er enormt 
svært at få ud af modellerne, som ikke er gode nok endnu. 

Løsningen er ifølge Bent Sørensen at undgå udslip af drivhusgasser og gå væk fra forbruget af kul og olie. 
Der er vedvarende energi nok i verden, viser nogle temmelig detaljerede modeller, som han og andre 
forskere har lavet. Atomkraft er der ikke perspektiv i, da også uran er en energikilde, der vil slippe op. 

Hans Jørgen Koch, afdelingschef i Energistyrelsen, talte om de energimæssige udfordringer for Europa.
Han indledte med at sige, at det er nødvendigt med en global sammenhæng på energiområdet, og præ-
senterede derefter IEA’s World Energy Outlook 2004. IEA repræsenterer 26 af de rigeste lande i verden, 
bl.a. OECD-lande som USA, Japan og Canada, G-7 og samtlige EU-lande. 

Hvis der ikke bliver taget nye vidtrækkende energibeslutninger, vil vores energiforbrug, beregnet på 
grundlag af den forventede økonomiske vækst samt andre faktorer, stige med 60 procent i perioden 2002-
2030, dvs. en gennemsnitlig 1,7 procents årlig stigning, hvilket er mindre end i de seneste tre årtier, hvor 
stigningen var 2 procent. Olie vil være den vigtigste energikilde, og gas forventes at vokse med lidt over 2 
procent. Der vil ske en stigning i brug af vedvarende energi, der ikke er vandkraft, fra 4 til 10 procent af 
den samlede energiforsyning. Kul vil derimod tabe i det samlede billede. 

Hans Jørgen Koch understregede, at dette er et scenarie, som ikke nødvendigvis bliver til virkelighed.
Men spørgmålet er, hvor de stigende mængder af olie skal komme fra, hvis det gør. Der vil være en stadig 
stigende afhængighed af Mellemøsten og af Rusland. På den måde går det lige modsat intentionerne fra 
dengang IEA blev dannet, hvor man ville reducere afhængigheden af olie og sikre forsyninger til rimelige 
priser. Det positive er, at oliepriser over 50 dollar pr. tønde, stadig kun er ca. det halve af, hvad den var i 
1980’erne før det første alvorlige kollaps i energipriserne, og at olie kun spiller halvt så stor en rolle i øko-
nomierne i dag, som den gjorde tidligere. 

Men IEA mener grundlæggende, at der er rigeligt med ressourcer. Og det er teknologien, der skal hjælpe 
os med at udnytte dem. IEA peger som løsninger på atomenergi, “Carbon capture and storage” og vedva-
rende energi. Af de beviste olieressourcer, er der nok til at kunne dække perioden frem til 2030 og et godt 
stykke tid derefter. Der er også de ikke-konventionelle råoliereserver, som man kan bruge, hvis der bliver 
problemer med de konventionelle – eller hvis de skulle blive for dyre. IEA regner med at mere end 95 
procent af stigningen i råolie-produktionen vil ske i ikke-OECD-lande. Alt i alt ser det ud til, at det samle-
de energimix vil være mere carbon-tungt og medføre en stigning i CO2-emmisionerne i fremtiden. 
IEA vurderer, at problemet ikke så meget er oliereserverne, men mere om det er muligt at få de nødvendi-
ge investeringer til at arbejde de steder, hvor der er konkrete muligheder for energiproduktion til konkur-
rencedygtige priser. Industrien har problemer med at få adgang til områder med store og billige fund; i 
dag er det svært at komme til i både Rusland, Kina og Iran. Og Kuwait, Mexico og Saudi-Arabien er nær-
mest totalt lukkede for fremmede investeringer. Vi kan kun håbe på en gradvis adgang til disse lande på 
almindelige forretningsmæssige vilkår.

Hvad vil konsekvenserne så blive af høje oliepriser? Hvis OPEC fastholder de meget høje oliepriser på for 
eksempel 35 dollars, vil det globale olieforbrug i 2030 blive 15 procent lavere end i reference-scenariet. 
OPEC-landene vil blive hårdt ramt fordi der, med de høje oliepriser, vil være bedre adgang til olieproduk-
tion fra andre lande, og så vil OPEC-produktionen formodentlig falde kraftigere. Det samlede provenu 
ville blive reduceret med ca. 7 procent eller 1.000 millarder dollars i den periode vi taler om.  
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Hvad angår forsyningssikkerheden for naturgas, som er en af de vigtigste energikilder i EU,  vil den være 
faldende – samtidig med et stigende forbrug frem mod 2030. Der vil være en væsentlig større netto-
import fra de velkendte leverandører Rusland, Norge og Algeriet, men der kan også blive tale om import 
fra andre afrikanske lande, fra Mellemøsten og fra Latinamerika. 

Med hensyn til de energirelaterede CO2-udledninger ser det dystert ud i IEA’s scenarie. I 2030 ligger ud-
ledningerne omkring 20 procent over 1990- og 2000-niveauet. Kraftværkerne vil forblive den største en-
kelt-udleder af CO2, og deres andel vil stige fra 35 til nær ved de 40 procent i perioden. Transportens andel 
vil stige med 24-28 procent. 

Det nye i IEA’s World Energy Outlook 2004 er, at de også laver et alternativt scenarie. Det viser hvilken 
udvikling vi vil se i Europa, hvis man gennemfører nogle af de initiativer, som bliver diskuteret i Europa. 
Nogle af disse er direktiver om vedvarende energi, men det ser ikke opmuntrende ud med hensyn til at 
opfylde direktivet. Kun få af landene er ved at nå målene. Der er også et direktiv om kombination af kraft 
og varme. Der er frivillige aftaler i transportsektoren om en reduktion af CO2-udledningerne. Og endelig 
et handelssystem, der skal bidrage til CO2-reduktion på et markedsorienteret grundlag. 
Det alternative scenarie ville medføre oliebesparelser i 2030, der nogenlunde svarer til den produktion, 
der i dag finder sted i Venezuela. Og det er især i transportsektoren at der er et meget stort potentiale for 
oliebesparelser.  I øvrigt er det alternative scenarie billigere end referencescenariet; det vil kræve yderli-
gere investringer i efterspørgselssiden, men til gengæld vil man undgå investeringer på forsyningssiden. 
Hvis man ser på CO2-emmissioner i forhold til referencescenariet, så vil der dog selv i dette scenarie være 
væsentligt højere emmisioner end Kyoto-målene tilsigter. 

Hvis vi skal se på, hvilke faktorer der kan bidrage til at mindske CO2-udledningen, så ligger det største 
potentiale i forøget energieffektivitet og det næststørste potentiale i en forøget anvendelse af vedvarende 
energi til kraftværkerne, og øget atomkraft især udenfor Europa. 

Det er tydeligt, at der indenfor energisektoren er brug for meget betydelige investeringer, måske op til 
500 mia. dollars pr. år i den 30 års-periode, som World Energy Outlook 2004 beskriver – og derfor er det 
nødvendigt med ambitiøse nye politikker, hvis der skal gøres noget effektivt ved drivhusgas-
emmisionen.

Jørgen Birk Mortensen, økonomisk vismand i Det Økonomiske Råd, beskrev i sit oplæg de mulige sam-
fundsøknomiske følger af olieknaphed. Grundlaget for Det Økonomiske Råds vurderinger af energiområ-
det er blandt andet input fra Energistyrelsen, de internationale organisationer på energiområdet samt tal 
fra Det Økonomiske Råds kollegaer i Norge.  

Jørgen Birk Mortensen understregede, at forsyningssikkerhed ikke er det samme på forskellige typer af 
markeder. Man risikerer at der kan ske fysiske brud på leverancerne, ikke mindst i Mellemøsten, hvor der 
er et stort kaos. Det normale og det hyppige er, at man altid kan købe olie, hvis man er villig til at betale 
prisen. Det, der kan være et chok for økonomien, er stærke prisstigninger og ustabilitet i prisudviklingen. 
Det vil hyppigt indtræde og kan få indflydelse på samfundsøkonomien. 

Olieprisændringer og ustabilitet i olieprisen er de vigtigste konsekvenser, som vi arbejder med i Det Øko-
nomiske Råd. Disse faktorer har betydning for den internationale økonomi og derfor også for vores eks-
portmuligheder, hvilket for eksempel har givet sig udslag i, at det forventede økonomiske opsving har 
været svagere end forventet. Dette skyldes også psykologiske effekter som forbrugertillid og investerings-
lyst, som falder i den slags situationer. For Danmark er det vigtigt, om man er olieimporterende eller olie-
eksporterende, hvis oliepriserne stiger. Der er fordele eller ulemper, men som eksporterende får man en 
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højere indtjening og en gunstig effekt. Begrænsningen i den internationale økonomi kan dog overskygge 
den umiddelbare gevinst ved en højere indtjening.  

Danmark har en lavere energiintensitet end sine nabolande, fordi vi ikke tiltrækker energiintensive virk-
somheder. Og energipolitikken har reduceret vores olieafhængighed, hvilket sikrer os bedre mod uheldi-
ge økonomiske følger af stigende oliepriser. 
Problemet med de ustabile oliepriser kan for Danmark med fordel anskues som et slags forsikringspro-
blem. Hvordan skal vi for eksempel håndtere vore egne oliereserver? Det kan undre, at der kun er en me-
get beskeden debat om, hvor hurtigt udtømningen af vores oliebeholdning skal foregå. Tilbage i 
1970’erne pressede man olieoperatørerne til at øge udvindingen hurtigere end de egentlig havde lyst til 
pga. et betalingsbalance-problem, men det har afgørende ændret sig i dag. Vi har afskrevet nogle mulig-
heder, men vi kan stadig sænke udvindingstakten. 

Vi kan også forsikre os ved at introducere mere vedvarende energi og energibesparelser. Og i Det Økono-
miske Råd mener vi, at der er gode argumenter for at give offentlig støtte til forskning. 
Direkte erhvervstilskud har vi et andet syn på. Det er et problem at udpege de brancher, der på længere 
sigt vil vinde. Man må se på potentialet for at skabe arbejdspladser, og der kan man ikke tage en enkelt 
sektor ud. Et andet problem med erhvervstilskud er, at det er svært at få afviklet igen. Der opstår altid 
meget stærke lobbyorganisationer, som vil forsøge at holde på det, som én gang er givet. 
En anden pointe, som har været forsømt i de senere år, er at ligestille energibesparelser med vedvarende 
energi. Det er vigtigt, at nedsættelse af energiforbruget giver en lige så stor belønning som produktion af 
grøn energi. 

Angående forsikringsvinklen er det afgørende at se på: Hvor stor er forsikringspræmien? Hvad er risikoen 
for at den hændelse, som man forsikrer sig imod, indtræder? Hvor stor vil skaden i givet fald være? Her-
udfra kan man så vurdere gevinsten ved at tegne forsikringen. 

Peter Hoffmann, Dansk Industri, beskrev i sit oplæg centrale energipolitiske fællesskaber i EU; en stadig 
større del af energipolitikken og energimarkedet bliver fastlagt i EU-regi. Og overordnet lader det til, at 
den debat, der har udspring i de formelle institutioner, i praksis er langt den vigtigste. 

Det er formelt Europa-kommissionen, der er initiativtager til ny EU-lovgining, og kommissionen er et 
embedsmandssystem, der ikke er helt åbent for EU’s borgere og politikere. Naturligvis har systemet med 
deres generaldirektorater og kabinetter stor betydning for fastlæggelsen af energipolitikken, men når 
man kigger efter, så er det overraskende, hvor stor magt den enkelte embedsmand, generaldirektør mv. 
har. Den skrivende fuldmægtige har især stor betydning. Derfor er det lobbyistens regel nr. 1 at få kontakt 
med den skrivende fuldmægtig så tidligt som muligt i processen. 

Kommissionen udarbejder ofte oplæg til offentlig debat - grønbøger. På energiområdet har man flere 
eksempler på grønboger om for eksempel vedvarende energi eller forsyningssikkerhed, hvor disse grøn-
bøger siden er blevet bibler på hver deres område. Men også andre papirer har stor betydning. Offentlig-
gjorte ’working-papers’ viser sig også ofte at få en sådan bibel-lignende status. 

Det såkaldte Firenze Forum og Madrid-forum er nogle interessante energipolitiske foraer, hvor der er 
mange vigtige aktører med – de får stadig større betydning, og mange generelle energipolitiske spørgs-
mål tages op her. 

Formelt er Ministerrådet et vigtigt energipolitisk forum, men i praksis er der tendens til at fokusere me-
get på konkrete direktiver og forordningsforslag. De uformelle ministerrådsmøder, hvor nye signaler ofte 
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kommer frem, prioriteres fra mange landes side lavt. Og det er synd, blandt andet fordi det er stedet, hvor 
energi- og miljøministre kan mødes. 

Parlamentet har efterhånden en stigende indflydelse på de generelle energipolitiske rammer  – og ufor-
melt på Kommissionens prioriteringer. Og Parlamentet er forum for en mere generel energi- og miljøpoli-
tisk debat – først og fremmest knyttet til Udvalget om Industri, Forskning og Energi. De afholder høringer 
om nye lovgivningsinitiativer, der debatteres grøn- og hvidbøger, og her er der ofte en noget mere åben 
debat. De energipolitiske holdninger, der kommer til udtryk i Parlamentet, er meget mere divergerende 
og varierende end de bearbejdede holdninger, som landene giver udtryk for i Ministerrådet. 

IEA er også af betydning for EU-energipolitik, men der synes at være en manglende synergi mellem de to. 

European Energy Forum er et uformelt forum, hvis medlemskerne er nuværende og tidligere europapar-
lamentarikere, som mange lobbyister lægger vægt på. Mange europaparlamentarikere har en impone-
rende baggrundsviden om energi- og miljøforhold, men mange debatter bliver dog meget tekniske, og 
faglige kæpheste får stor betydning. 

Desuden er der et utal af lobbyorganisationer, der har energi og miljø som interesseområde. En liste over 
nogle af dem kan findes i Peter Hoffmanns skriftlige oplæg. 

Det er interessant, at der ikke er en samlet hjemmel i EU til at føre en samlet energipolitk. Der findes reg-
ler om bl.a. handel med el og gas, handel med kraftvarme, CO2-kvoter og fremme af energibesparelser, 
men ingen samlet politik på området. Den nationale modstand imod dette skyldes dels, at man selv vil 
disponere over egne energiressourcer: Olie, gas, og kul – samt biomasse. Og dels at man ønsker at foretage 
egne prioriteringer af energityper og -teknologier. 

I den nye forfatningstraktat er der for første gang et kapitel om energi, og heri lægges der vægt på at sikre 
forsyningssikkerheden i EU, at fremme nye og vedvarende energikilder og energibesparelser. Men det 
vigtigste område skal fortsat holdes ude, dvs. udnyttelsen af de nationale energikilder. Kun hvis der er 
miljøhensyn på spil, vil man kunne regulere på visse områder, og kun hvis der er enstemmighed. 
Konklusionen er, at den nye energipolitiske hjemmel kan få en psykologisk betydning for Kommisionen 
til at tage fat på energiområdet. Men der er ikke åbnet for en sammenhængende EU-energipolitik. 

Peter Hoffman vovede tilsidst nogle anbefalinger: 
Danmark bør arbejde for så meget harmonisering som muligt indenfor de energipolitiske rammer. De 
områder, som traktaten fokuserer på, er netop områder, hvor Danmark er langt fremme, og derfor kan vi 
gå aktivt ind i arbejdet med at fremme energieffektivitet, energibesparelser, vedvarende energi, kraft-
varme, el-besparelser, decentral produktion og vindmøller, så dette kan spredes i EU. 
Danmark bør opmuntre til en debat på energiområdet, og vi  bør ikke frede de områder, der ikke er med i 
traktaten.
Danmark må arbejde for et tættere samarbejde mellem EU’s energi- og miljøministre og gå ind for at 
fremme EU’s rolle i den globale dialog. Danmark bør engagere sig i uformelle møder med deltagelse af 
både energi- og miljøministre, og opfordre til energipolitiske debatter. 
Den energipolitiske debat i Parlamentet bør tages meget mere alvorligt, og man bør via de danske euro-
paparlamentarikere engagere sig aktivt i den debat. 
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Udpluk fra debatten om De kommende årtiers energimæssige udfordringer – globalt og regionalt 
Jørgen Ørstrøm Møller fortalte, at emner som energieffektivitet og miljøgener er noget, man først lige er 
begyndt at se på i Kina og Indien – og der er stadig lang vej igen. Og interessen for det er ikke stor blandt 
almindelige forbrugere. 
Jørgen Ørstrøm Møller tvivler da også på, at vedvarende energi vil få stor betydning i den globale energi-
forsyning indenfor de næste 10-20 år.  Han tvivler på, at man på internationalt plan vil gribe ind i pris-
mekanismerne og gennem subsidier gøre markedet for vedvarende energi mere rentabelt. 
Derudover berettede han om den seneste store biludstilling i Chicago for 10 dage siden, hvor biler der kan 
køre på alternative brændstoffer, herunder hybridbiler, spillede en væsentlig rolle. Dette understreger de 
alternative transportbrændstoffers rolle som joker i det globale spil om energi. 

Bent Sørensen beskrev kort, hvordan han har været med til at lave fire globale energiscenarier om vedva-
rende energi for Energistyrelsen, hvori der ses på energiforbrugets udvikling forskellige steder i verden, 
og på hvor meget, der kan dækkes ved vedvarende energi. Der er rigelig mulighed for at få, hvad der skal 
bruges af vedvarende energi.  En forudsætning er dog, at man bruger energien effektivt.  

Hans Jørgen Koch forsøgte at begrunde, hvorfor man ikke laver backcasting i IEA; Flere af IEA’s medlems-
lande er imod ”kontrol- og kommando”-økonomi. Et sådant backcasting-scenarie kunne nemt komme til 
at vise, at der er brug for energieffektivitet, ikke mindst i transportsektoren, og dermed højere priser på 
benzin. Og det dur ikke for politikere i eksempelvis USA. 
Desuden understregede han, at IEA er et vigtigt energipolitisk forum, blandt andet på grund af de nød-
vendige bånd mellem Europa, USA og Japan, og på grund af vidtstrakte forbindelser med Kina, Rusland og 
Indien. IEA kommer ikke med så mange håndfaste beslutninger, men der foregår nogle gode debatter på 
et højt analytisk niveau, og med en bred deltagelse. 
I øvrigt påpegede Hans Jørgen Koch en pointe i forhold til USA’s energipolitik: Det, der interesserer i USA, 
er brint og kul, da USA har kulressourcer, der er lige så store som olieressourcerne i hele Mellemøsten. Så 
de vil gerne finde ud af, hvordan man kan bruge kul, optage CO2, deponere den i undergrunden og føre 
den over i brintøkonomien. 
Desuden var Hans Jørgen Koch ikke så pessimistisk mht. brugen af vedvarende energi i Kina og Inden, 
som Jørgen Ørstrøm Møller. Indien er lige nu nr. 5 på listen over dem, der har mest vedvarende energi i 
verden, og i Kina er der stor interesse. 

Peter Hoffmann påpegede, at et emne som energibesparelser er svært at tackle i en markedsbaseret kon-
tekst. Blandt andet derfor er energi ikke et særligt fremtrædende emne i Lissabon-processen, som sigter 
mod at gøre EU til verdens førende vækst- og beskæftigelsesfremmende region. 

Jørgen Birk Mortensen mente, at vedvarende energi bør belønnes, og fossile brændsler tilsvarende ”straf-
fes” ved at lade energipriserne afspejle de miljøskader, de påfører omgivelserne. Derved får vi et korrige-
ret markedssystem, og kan påvirke den enkeltes valg af energikilde. 
Med hensyn til tankegangen om forsikring af vores energisystem understregede han, at de økonomiske 
konsekvenser af en given energipolitik gøres op på en måde, så både de økonomiske omkostninger samt 
de fordele og ulemper, der er for samfundet, bliver belyst. Ellers er der ikke tale om et rimeligt  beslut-
ningsgrundlag. 

Kjell Aleklett lagde vægt på, at når vi skal finde alternativer til olien, vil det blive nødvendigt at udnytte 
solens energi i langt større udstrækning. Desuden får vi  brug for større og større mængder elektricitet til 
vores elektriske apparater, og i den forbindelse gættede han på, at atomkraft vil vinde frem. 
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Danmarks ressourcer til energiproduktion 

Peter Helmer Steen, vicedirektør i Energistyrelsen, fortalte om fossile energiressourcer i Danmark. 
Han fortalte, at siden 1990 er vurderingen af, hvor meget olie der kan udvindes i Nordsøen, blevet øget 
fra 14 procent dengang til 22 procent i dag. Men også vurderingen af de tilstedeværende mængder er  
steget fra ca. 1.600 millioner kubikmeter til 2.300 millioner kubikmeter. 
Men der er også en udfordring i at øge de 22 procent til en endnu større procentdel. Vi kan finde nye fel-
ter, og vi har en bedre teknologi. Vi er gode til det i Danmark, og der er ikke tvivl om, at vi kan lære andre 
noget. Hvis vi havde lavet vurderingen i 1980 af, hvor meget olie, der kunne udvindes, så ville vurderin-
gen nok have været på 8 procent. Men teknologispring kan gøre meget – for eksempel har computertek-
nologien haft stor indflydelse på udviklingen siden da. 

Hvor længe kan olien holde? Vi har et forbrug på ca. 10 millioner kubikmeter olie i Danmark. Det forven-
ter vi vil stige, først og fremmest pga. trafikken. Vi har i hvert fald olie nok til minimum 2013 til vores 
eget forbrug og sikkert en del længere, hvis vi får noget teknologiudvikling og finder nye reserver. Det er 
sandsynligt, at vi vil være selvforsynende med olie frem til  2025. 

Hvis vi ser på tilsvarende tal for naturgas; Vi forventer en relativ stor stigning frem til 2015, hvorefter vi 
skal ud på markedet og finde nye gasleverencer for eksempel i Rusland. Eller de selskaber, der sælger, skal 
have adgang til nye markeder. 

Hvis vi ser på vores olieimportmuligheder, så er der det problem, som flere andre oplægsholdere i dag har 
været inde på; investeringsbehovet er i Mellemøsten, hvor det er svært at komme til at investere. 

Så er der kulreserverne; Der er masser af kul i verden, i hvert fald til 190 år mere. Så må man se på, hvor-
dan kul kan udnyttes på en miljømæssig forsvarlig måde. 

Søren Hermansen, energivejleder, Organisationen for vedvarende energi, fortalte om de vedvarende 
energiressourcer i Danmark. I sit oplæg tog han udgangspunkt i situationen på Samsø, Danmarks vedva-
rende energi-ø. Det brugte han som billede på mulighederne i resten af Danmark. 
Desuden omtalte han et fremskrevent scenarie fra publikationen ”Vi har energien”, som OVE og SEK har 
udgivet, hvor Danmark i 2030 er 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Han fremhævede 
dette som et frækt scenarie i forhold til de mere desillusionerede scenarier, som han mente var blevet 
fremlagt på høringen. 

Søren Hermansen beskrev vores ageren som forbrugere således: Forbruget er en relativ størrelse. Vi tager 
udgangspunkt i, hvad vi har råd til. Og så bruger vi så meget, som vi kan betale. Derfor vil der være en idé 
i at gøre valget individuelt i relation til, hvor energien kommer fra, og hvor meget, vi bruger. 

På Samsø skulle der ikke mere end elleve 1-MW vindmøller til at dække hele Samsøs energibehov. Så var 
problemet løst. Og derfor blev det ikke diskuteret, om Samsø skulle have disse møller, men hvor de kunne 
placeres. 
Desuden syntes Søren Hermansen godt om den psykologiske effekt der kommer af, at man kan se, hvor-
når vindmøllerne producerer strøm. En idé kunne derfor være, at man i vejrudsigten medtog de målte 
energimængder fra Danmarks vindmøller. Det kunne få folk til at tænke over, hvorvidt de skulle vente 
med at sætte tørretumbleren i gang. I stedet for bare bevidstløst at tænde for strømmen uden at tænke 
videre over det. 
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Vindmølleindustrien har beregnet, at der skal 8.000 megawatt til at dække 80 procent af Danmarks ener-
giforbrug med vindmøller. Lige nu har vi ca. 5.000 landvindmøller og ca. 200 havvindmøller, der kører. 
Men de skal skiftes ud hen ad vejen. Hvis vi i 2025 vil være 50 procent selvforsynende, så kan vi reducere 
antallet af vindmøller og dermed gøre landskabet mere interesant at se på. Så kan vi gøre det til et projekt 
at være selvforsynende med strøm, i stedet for hele tiden at diskutere om vi skal have vedvarende energi, 
kul- eller atomkraft, som vi gør nu. I stedet kunne vi løse problemet. Vi kan dække strømforsyningen 100 
procent i Danmark med vindkraft. 

På transportområdet har vi et meget stort problem, for ingen har lyst til at ændre det. Der findes biler, der 
kan køre 30 km på literen, men en Toyota Prius er meget dyr og giver ikke prestige. Men afgiften er måske 
den største barriere. Så hvad er det vi vil? spurgte Søren Hermansen. 
Vi kunne opstille en målsætning om, at i 2030 skulle alle biler køre minimum 30 km på literen. Eller man 
kunne sige, at man ikke kunne køre i sin bil med mindre man havde sikret sin energiproduktion gennem 
vedvarende energi. For eksempel ved at købe andele i vindmøller, så man var sikker på, at man havde 
dækning for sin kørsel i forhold til sin CO2-reduktion. Andre skattemæssige forudsætninger for at få lov 
til at køre i sin bil, ville måske få folk til at flytte tættere på arbejdspladsen. 
Bioethanol og biodisel er desuden et interssant område. Problemet er bare, at man skal betale dieselafgift, 
selvom der er tale om et miljøvenligt brændsel. 

Rundt omkring i Danmark har vi ca. 10 procent brakarealer, som kunne bruges til at lave energiafgrøder 
på. EU siger ikke, at vi ikke må producere energiafgrøder på arealerne, og hvis man taler med bønderne 
om det, så ser de en forretning i det. 
Solvarme kunne man måske få indpasset i bygningsreglementet, så alle nye huse skulle bygges med 
solvarme. Her kan hentes ca. 15 procent af et årligt energiforbrug i et hus. 

Hvad står i vejen? Man mangler incitamentet til, at borgerne vælger de her ting. Der skulle være afgifts-
fritagelse, hvis man vælger de miljørigtige beslutninger. Det ville  give energibesparelser, CO2-reduktion 
mv. Danmark kan gøre en masse, og vi kan være et godt eksempel for andre lande at følge. 

Teknologiudvikling indenfor energiområdet 

Stine Grenaa Jensen, Systemanalyse, Forskningscenter Risø, holdt oplæg om, hvilke særlige forhold, der 
præger udvikling af energiteknologier. 

Stine Grenaa Jensen indledte med spørgsmålet om, hvorfor vi skal have en teknologiudvikling. Et af hen-
des svar er, at energi er et vidtrækkende forskningsområde, der giver mulighed for at hæve det generelle 
vidensnivau på mange andre områder. Et andet er, at energi er et erhvevspolitisk område. Dvs. når vi ser 
på energiteknologier, så skal vi opfatte dem i sammenhæng med internationale markeder og konkurren-
ceområder.Vi kan ikke nøjes med at se på en branche eller en enkelt virksomhed, der producerer energi. 
Vi er nødt til at se på hele netværket omkring disse brancher eller virksomheder.  

Hvad vil vi udvikle? Mange foreslår vedvarende energiteknologier. Men de skal passe ind i et system. Et 
vigtigt budskab er derfor, at det skal kunne give et input alle steder i samfundet. Det skal kunne transpor-
teres rundt, og det skal kunne bruges i alt, hvad vi foretager os. Vi kan ikke se på en enkeltstående indu-
stri eller virksomhed, da det er et meget komplekst område. 

Et af de væsentligt punkter er, at vi møder mange flaskehalse. Hvis bare kæden knækker et sted, så hjæl-
per alle de andre ting ikke. En helhedstankegang er derfor væsentlig. Indenfor energiområdet har vi virk-
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somheder, der ligger helt forskellige steder i teknologiteorien. Vi har velkendte teknologier, der er meget 
konkurrencedygtige, og vi har andre, der først lige er kommet igang. Så alle kan ikke skæres over en kam 
– heller ikke de forskellige vedvarende energiteknologier. 

Hvilke faser kommer man igennem, når man udvikler en teknologi? Der er ikke sekventielle stadier, men 
der er selvfølgelig nogle ankerpunkter. For nye teknologier gælder, at der skal megen forskning og udvik-
ling til, men ikke kun i en bestemt del. Der er behov for kommunikation mellem parterne, for eksempel 
mellem forskellige forskere. Nogle skal teste teknologien, og parterne skal tale sammen. Senere er det 
forbrugerne, der skal kommunikeres med – også selvom der er tale om teknologier, der først får betyd-
ning om ti år. 

Når man skal vurdere værdien af teknologiudvikling, må man spørgs sig selv hvad forudsætningen er for 
en teknologisk udvikling? Det er for eksempel vigtigt at være bevidst om de mange faktorer: infrastruk-
tur, organisationer, skatteforhold, afgiftssystemer, samarbejde mellem virksomheder, operatører, osv. 
osv. Når man skal prissætte, så er man inde på de langsigtede spørgsmål, der typisk går på, hvad forsk-
ning og demonstrationsanlæg koster, hvad prisen på energi er osv. Og går det højt, så vurderer man, om 
der er arbejdspladser i teknologien. Det tal, som kommer ud, vil klart undervurdere værdien af teknologi-
udviklingen, hvis det bliver en succes. Omvendt; hvis det ikke bliver en succes, så vil det være en over-
vurdering. Man skal være bevidst om at have en holdning til, om tallene afspejler en optimistisk eller 
pessimistisk udvikling. 

Hvordan vælger man, hvad man vil satse på – og hvordan får man succes? Hvordan skal man prioritere 
sine målsætninger? Det er vigtigt med målsætninger, der er fokuseret på flere områder. For eksempel skal 
man både inddrage erhvervs-, miljø- og energipolitik, men også gerne mange flere områder. Man skal 
lade være med at skifte hest undervejs. Selvfølgelig skal man lave evalueringer og rette ind, men man 
skal fastholde det langsigtede mål. Ellers er det sikkert, at man ikke når frem. Man skal kunne fastholde 
de komplekse systemer og være bedre til at observere den verden, vi står i idag. 

Tage Dræbye, civilingeniør, Dræbye Rådgivning, talte om forskning, udvikling og implementering af 
energiteknologier. 
Han startede med at påpege, at det ikke kun er af energipolitiske årsager, at det er vigtigt at være i front 
på det energiteknologiske område. Det er først og fremmest af erhvervspolitiske årsager.  
Når vi tænker forskning, udvikling og teknolgi på energiområdet, skal vi tænke på, hvad vi skal leve af i 
fremtiden, fremfor kun at tænke på at løse vore energiproblemer. Vores afsæt i Danmark er eksporten af 
energitjenester, varer og energiressourcer på mere end 50 milliarder kroner om året. Ca. 25 milliarder 
kroner til varer og tjenester og mere end 30 på oliesalg. Set over de næste 20 år, så forsvinder 1 – 1,5 milli-
ard kroner om året i indtægter til Danmark, målt i 2004-priser, på olie, hvilket svarer til, at vi over de næ-
ste 20 år helst skal generere en helt ny vindmølleindustri. Det behøver selvfølgelig ikke være energi, men 
energiområdet er på mange måder et oplagt område for Danmark, fordi vi allerede har nogle kompeten-
cer her. 

Vi har globalt set et betydeligt marked for omstilling baseret på kravet om bæredygtighed, CO2-
reduktioner og forsyningssikkerhedskrav. Jeg taler ikke kun om forsyningsteknologier, men i høj grad 
også om besparelsesteknologier. De er lige så vigtige miljømæssigt og økonomisk, som samspillet imel-
lem forsynings- og forbrugssystemet. Her kan hentes effektivisering, som vi kan tjene penge på. 

Til forskning og udvikling er vi dog afhængige af offentlige midler, fordi vi mangler de helt store virk-
somheder, der kan bære udviklingen. En del teknologier er i en tidlig fase, hvor der er en relativt større 
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mængde offentlige midler, end der vil være i de senere faser. Og så har vi det problem, at den offentlige 
indsats blev halveret i perioden 2001-2003.  
Målt pr. millioner-BNP US-dollars, så har USA en indsats på 254 dollars pr enhed, mens Danmark har en 
indsats 174 dollars. Det samme gælder Sverige og Finland, som ligger højerere end Danmark. Dog ikke 
Tyskland, som til gengæld i stedet har sin størrelse at trække på. Så vi har ikke umiddelbart midler til at 
trække en vindmølle-industri nummer to igang. Vi bør virkelig gøre noget. 

I forhold til investeringsbehovet, så opstår der to gab: Det ene er, når forskning og udvikling hører op, og 
man går over til demonstration i de præ-kommercielle stadier. Det andet er der, hvor man hjælper tekno-
logien ind i en fri markedssituation. Der er Tyskland gode, mens vi i Danmark ikke er gode nok på de af-
gørende områder. 
Der er almindelig enighed om, at Danmark skal opfylde Barcelona-målene, dvs. at 1 procent af BNP skal 
gå til offentlig forskning og udvikling og 2 procent af BNP til privat ditto. Hvis vi løfter niveauet relativt i 
forhold til, hvad vi gør i dag, vil det betyde en fordobling af de nuværende beløb. Hvis vi tager hensyn til 
de mange teknologier, der er indenfor energiområdet, så burde vi få midler fra det offentlige på omkring 
½  til 1 milliard kroner om året. 

To andre pionter er vigtige, fremhævede Tage Dræbye: 
Der er grænser for, hvor hurtigt man kan lade forskningen vokse. Vi kan ikke fordoble bevillingerne fra 
den ene dag til den anden, selvom der er ledige ressourcer til rådighed. Det tager tid at udvikle. Det afgø-
rende er ikke kun penge, men også en langsigtethed i politikken.  
Der skal være afsætningsmuligheder for teknologierne, så der ikke bliver en akkumulering af nye tekno-
logier, der har nået et stadie, hvor de ikke kan komme videre. 

Udpluk fra debatten om energiressourcer og teknologiudvikling: 
Helga Moos (V) spurgte, hvorvidt den milliard kroner, som årligt postes i opstilling af vindmøller, tæller
med i de tal, som Danmark skal opfylde ifølge Barcelona-målsætningerne.

Tage Dræbye svarede, at støtten til vindenergien ikke er med i Barcelona-regnskabet, fordi det handler 
om forskning. Hvad angår vindenergien er der derimod tale om en understøttet markedsfase, hvor man 
er nødt til at give støtte for, at teknologien kan udvikle sig. Her er Danmark netop i forbindelse med vind-
energien fremhævet som et meget vellykket eksempel på, hvordan man har flyttet teknologien frem i de 
forskellige stadier. Men det er ikke afsluttet, da vi ved, at vindenergien ikke er fuldstændig konkurrence-
dygtig på prisen. Problemet er, at vi her har en fuldstændig CO2-fri energiforsyning, men når vi sammen-
ligner med kul, olie og gas, så indregner vi ikke alle de ekstra omkostninger, som er forbundet med disse 
energikilder. For eksempel afspejler priserne på CO2-kvoterne, at der er tale om varm luft i Rusland, mere 
end det er de faktiske omkostninger ved at nedbringe CO2-udslippet. Og det er klart et problem for de 
vedvarende energikilder. 

Helga Moos påpegede problemet i, at vi ikke lykkes med at få vores nye teknologier ud over Danmarks 
grænser – og det giver problemer i forhold til, at vi skal satse på arbejdspladser. Som eksempler på tekno-
logier, der har klaret sig godt i Danmark, men ikke er kommet videre, nævnte hun kraftvarme, solvarme 
og gylle-separering. 
Til det svarede Tage Dræbye, at man ikke kan regne med gevinst hver gang. Nogle teknologier vil lykkes, 
andre vil ikke. Det er et komplekst samspil, som man ikke kan designe fra starten. Det, man skal koncen-
trere sig om, er, hvilken række af forskellige instrumenter eller virkemidler man har til rådighed i de for-
skellige faser, og dem skal man så tilpasse situationen. 
Stine Grenaa Jensen tilføjede, at af de værste måder at gøre en succes op på, er ved kun at fokusere på 
pengene. Man glemmer, at hvis man kun sætter penge af til forskning og udvikling, så stopper udviklin-
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gen ved næste trin, hvor man skal have teknologien ud og bruge den. Eller den stopper ved næste trin 
igen, hvor teknologien skal ud på markedet, hvor der er nye udfordringer. Man skal ikke kun fokusere på 
afgifter eller tariffer mv. – så går man galt i byen. Se på medicinalindustrien, hvor man er vant til en lav 
succesrate; det skal man også være klar over på teknologiområdet. Man skal satse bredere og ikke kun 
fokusere på en enkelt teknologi. 

Anne Grete Holmsgaard (SF) bad om Stine Grenaa Jensens syn på den ny struktur for forskningsrådssyste-
met. Er systemet så velfungerende, at det hverken vælger for snævert eller for bredt?
Stine Grenaa Jensen svarede, at i den forbindelse er Risø meget central, fordi det er bindeled for mange 
aktører i systemet. Og vindmøllernes succes bunder i, at der har været en platform, der har været i stand 
til at samle forbrugere, industri, universiteter, ministerier og styrelser i den komplekse proces. Der skal 
være et forum, som sikrer kommunikationen imellem de forskellige parter, for eksempel mellem de pri-
vate virksomheder og det offentlige.  
Forskningskasserne er meget forskellige, men der findes ikke en kasse, hvor det er lovligt at blande det 
hele. Søger man forskningsrådene om penge, får man enten at vide, at man er for praktisk orienteret, eller 
også er man for teoretisk. Det skal integreres mere, og her er der noget, der halter. 

Anne Grete Holmsgaard spurgte til, hvordan vi får de nye teknologier ud på markedet? Det liberaliserede 
marked betyder, at der ikke er en motor til at drive det frem. Med hensyn til vindmølleeventyr nummer 
to, vil det så være en mulighed at lave udbud som for eksempel på havmølleområdet? 

Tage Dræbye mente, at det afgjort er en mulighed, men der er også mange andre. Han beskrev kort en 
amerikansk model, som bruges en del, hvor man sætter flere konsortier parallelt igang, og så lader man 
de stærkeste fortsætte. Dette kunne man gøre på forskellige teknologiområder, hvor man efterfølgende 
kunne lukke nogle områder ned og sætte andre igang. Det er i hvert tilfælde nødvendigt med alternative 
modeller til det, vi har i dag. Vi må prøve forskellige muligheder af. 

Energipolitiske udfordringer på forbrugssiden 

Henrik Lund, Aalborg Universitet, beskrev udviklingen i det danske energiforbrug – med hensyn til både 
den danske energipolitiks historie, resultater og udfordringer. 
Et væsentlig kendetegn ved det samlede energiforbrug i Danmark gennem de sidste 30 år er, at det er 
stabiliseret. Et andet kendetegn er, at vi er skiftet fra udelukkende at have et olieforbrug til at bruge en 
blanding af kul, olie, vedvarende energi og gas. En stabilisering af energiforbruget er en bedrift, som vi 
med rette har fået ros for internationalt. 
Det samlede energiforbrug i verden er i samme periode steget med 70 procent, hvilket også omfatter en 
markant stigning pr. indbygger i verden på ca. 6 procent. I Danmark har vi derimod oplevet i et lille fald 
pr. indbygger. Sverige har haft en stigning pr. indbygger på 30 procent, og OECD-landene generelt på 16 
procent. Vi kan derfor være stolte af det, vi har opnået – men samtidig ved vi, at der er teknisk mulighed 
for at komme endnu længere ned i energiforbrug.  

Henrik Lund opregnede de danske succeser i løbet af de sidste 30 år:  
Isolering af boligerne  
Gennemførsel af en kraftvarmeproduktion, der betyder, at vi opvarmer 1,5 gange mere boligarel 
end for 30 år siden med under 70 procent af det brændselsforbrug, der var dengang 

Og fiaskoerne:  
Elforbruget er steget markant de første 20 år – de sidste ti år er det fladet lidt ud. 
Transporten, hvor forbruget er steget og stadig stiger hastigt 
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I forhold til sammensætningen af brændsler, så er forbruget af olie faldet til 40 procent af, hvad det var i 
1972. Mens den andel som transporten udgør af brændselsforbruget, er steget fra, at udgøre omkring 20 
procent til at udgøre knap 60 procent. 
Transporten er den allerstørste udfordring, vi står overfor, hvis vi i Danmark vil fortsætte med at stabili-
sere energiforbruget eller opnå et faldende forbrug. Det er her, vi skal sætte ind. 

Vi producerer over dobbelt så meget olie, som vi bruger, og samlet set næsten halvanden gang den 
mængde brændsel, i form af olie, naturgas og vedvarende energi, som vi bruger. Vi er altså blevet mere 
end selvforsynende. Vi er den tredjestørste olieeksportør i Europa, kun overgået af Norge og England. 
Sammen med udviklingen af den vedvarende energi, har alle disse forhold haft en positiv indflydelse på 
den danske økonomi. Vi omsætter olie og naturgas for omkring 30 milliarder kroner om året, og vi om-
sætter eksport i grønne teknologier på 25-30 milliarder kroner om året. 

Hvad har skabt successerne? Svaret er: En meget aktiv energipolitik, som den vi for eksempel har ført på 
områderne boligisolering, kraftvarme og vindmølleområdet. Derimod har vi ikke ført en aktiv politik på 
hverken elbesparelses- eller transportområdet, hvilket vi altså heller ikke har haft succes med. Så det 
overordnede positive og glædelige budskab er, at politik virker og betaler sig!! 

Hvis ikke vi gør noget, så sker der ikke noget. Vi skal derfor ikke undervurdere, når der blever meldt nogle 
langsigtede mål ud. Det har vi set i for eksempel Energi 76, hvor man havde en langsigtet strategi om 
fælles forsyning, herunder naturgas-strategien. Eller som vi så i Energiplan 81, der havde som mål at 
afkoble den økonomiske vækst fra energiforbruget, hvilket vi virkelig har haft succes med.Vi har haft 70 
procents vækst i BNP i samme 30-årige periode, som vi har stabiliseret energiforbruget. Det var det sam-
me med Energiplan 81, der havde 10 procents vindkraft i 2000 som målsætning, og med Energi 2000 som 
indeholdt miljømålsætninger. 
Det er meget, meget vigtig for at komme videre, at vi får sat os sådanne mål.  

Det næste mål kunne derfor passende være at nedbringe energiforbruget over de næste 30 år  – krydret 
med nogle mål for for eksempel: 

50 procents vind i 2020  
25 procents vedvarende energi i transporten 
at knække elforbrugskurven 

I de foregående år er successen blevet båret af et godt samspil mellem et visionært folketing, en aktiv 
befolkning og interesseorganisationer og en handlekraftig energisektor. 
Beskeden til politikerne er derfor: Vi har stadig en aktiv befolkning og interesseorganisationer, og vi har 
måske mere end nogensinde før et handlekraftigt erhvervsliv og en energisektor, der bare tørster efter at 
komme igang – hvis I i Folketinget ellers tager téten og fastsætter nogle langsigtede mål.  

Ken Friis Hansen, centerchef på Teknologisk Institut, fokuserede i sit oplæg på transportsektorens rolle i 
energiforbruget.
I transporten har der været et stigende energiforbrug igennem mange år, og i dag udgør transporten 25 
procent af landets energiforbrug – og her er der alene tale om et olieforbrug. Vejtransporten er helt domi-
nerende, og udgør 80 procent af det samlede energiforbrug til transport. Den fordeler sig med 60 procent 
på persontransporten og 40 procent på gods. Luft, sø- og jernbanetransport udgør en meget lille del af 
transportarbejdet i Danmark. Hvad angår fremtiden, har Energistyrelsen gjort sig nogle overvejelser: De 
antager, at den stigende vejtransport vil komme til at udgøre 35 procent af det samlede energiforbrug. Og 
olieforbruget vil stige til 75 procent af forbruget. 
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Hvis man skal gøre noget for at ændre denne tendens, kan man for eksempel begrænse den motoriserede 
transport, og forsøge at fremme mere effektive transportmidler. 
Der findes en række kendte og velbeskrevne virkemidler på transportområdet – også andet end bare af-
gifter. Problemet er, at virkemidlerne ikke bruges, fordi de er i konflikt med andre målsætninger – for 
eksempel samfundsmæssige og erhvervsmæssige målsætninger. Eller fordi de er for dyre for staten, som 
for eksempel en omlægning af afgifter ville være. Afgifterne giver i dag indtægter på 33 milliarder kroner 
til statskassen. Nogle virkemidler er også meget upopulære hos dele af befolkningen. 
Men vi kan ikke lade transporten vokse uhæmmet, da der er en lang række sideeffekter såsom ulykker, 
støj, miljøforurening, brug af landskabet, forsyningssikkerhed mv. Vi bliver nødt til at gå virkemidlerne 
igennem. For eksempel må vi kigge på afgifterne, og for eksempel fremme transportmidler, der har et 
noget lavere energiforbrug. 

Biler er et teknologisk set gammelt produkt, så grænsen for, hvad man kan opnå med biler, der kører læn-
gere på literen, er ikke så langt væk. Men man kan stadig tilskynde forbrugerne til at købe de mere ener-
giøkonomiske biler, som allerede er udviklet. Man har i EU lavet en frivillig aftale med industrien om, at 
alle nye solgte biler skal reducere deres energiforbrug frem mod 2012. Problemet i Danmark er, at disse 
biler er dyrere end andre steder, og derfor får vi ikke den fulde effekt. Man kunne overveje at ophøje afta-
len til lov i alle EU-landene. For øjeblikket når man målet ved at introducere dieselbiler, hvilket ikke er en 
gevinst. Så man må se at få introduceret de bedste biler, da det hurtigt vil give en sænkning af forbruget. 
Det forekommer mig illusorisk at få folk til at køre mindre i deres biler. Det er ikke lykkedes nogle steder i 
verden. Folk og varer vil bevæge sig mere og mere i fremtiden, så derfor må vi finde andre løsninger. 

Det er vigtigt ikke kun at forlade sig alene på den teknologiske udvikling, men også forsøge at få introdu-
ceret den teknologi, der kommer. Her må man kigge på lovkrav eller bruge afgifts-instrumentet. På langt 
sigt kan man måske overbevise dele af befolkningen om at prioritere andre transportmidler og købe an-
dre biler, end de gør i dag, hvor det er komfort, prestige og her-kommer-jeg-hensyn, der vejer tungest. 
Vi har kunnet overbevise folk om elsparepærer og andre ting. Men vi har ført en ineffektiv politik på 
transportområdet, og der er jeg enig med Henrik Lund. Vi kan ikke lukke øjnene længere. Der skal gøres 
noget, så det ikke går så galt, som Energistyrelsen forudsiger. 

Jørgen Stig Nørgaard, lektor emeritus ved Danmarks Tekniske Universitet, gav i sit oplæg en række bud 
på mulige energibesparelsesstrategier. 
Han meldte rent ud til at begynde med, at bag hans syn på energiforbrug og –besparelser, ligger en høj 
prioritering af bedre forhold for miljø og natur, samt en mere retfærdig global fordeling af ressourcerne 
og et hensyn til kommende generationer. En god økonomi er ifølge Jørgen Stig Nørgaards overbevisning 
et godt liv med brug af mindst mulig ressourcer, inklusiv brug af arbejdskraft. Og det, mente han, går på 
tværs af de herskende holdninger. 

Med hensyn til energibesparelser: Det er vigtigt med en klar målsætning. Der er ingen mening med en 
målsætning om reduktion i forhold til, hvad vi forventer forbruget vil stige med, eller i forhold til BNP. 
Der bør være en absolut målsætning om eksempelvis to procents reduktion om året i forhold til det aktu-
elle forbrug. 

Energiforbruget afhænger af tre forhold: 1)Befolkningstallet – her er vi på rette vej i EU med faldende 
befolkningstal. 2) Den teknologiske udvikling – her kan der gøres meget. Og 3) Velstanden – eller overflo-
den.

Hvad angår den teknologiske udvikling skal der: 
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1. Strammes op på nye huses varme- og elforbrug. Vi er igang, men der kan gøres meget mere. For 
eksempel er der tusindvis af huse udenfor Danmark, der kun bruger en fjerdedel af, hvad man 
kræver i dansk byggeri. 

2. Stilles progessive krav: dvs. større huse skal være bedre isolerede end mindre huse. Jo større man 
bygger, jo nemmere er det i dag at nå kravene, fordi effektiviteten stiger pr. kvadratmeter. Og det 
gavner ikke energibesparelserne.  

3. Stilles krav til renovering. 
4. Være tilskud til at gøre noget ekstra effektivt indenfor elbesparelser. For eksempel kan eludstyret 

til rørforbindelser mv. – altså hele elsystemet i et hus – give meget store besparelser.  
5. Reduceres på energiforbruget indenfor transport og industri med ca. 65 procent – dvs. til en tred-

jedel af det nuværende niveau – på 30 år i EU. Der er bedre økonomi i en sådan reduktion, end at 
satse på udvidet energiforsyning. Hver gang der bygges tre elværker eller tre vindmøller i dag, 
skal to af dem nemlig producere energi til spild.  

Hvordan fremmer vi dette? Ved for eksempel at indføre progressivitet – ikke bare i kravene til husstørrel-
sen generelt – men også i elafgifterne: Jo mere man bruger, jo højere afgift pr. kilowatttime. Det har vist 
sig meget virkningsfuldt. 
Indenfor forskning og udvikling af energibesparende teknologier er det meget vigtigt at have institutio-
ner, der er uafhængige af erhvervslivet. Der findes en lang række eksempler på, at miljøorganisationer 
eller uafhængige forskningsinstitutioner er kommet med gennembrud indenfor dette område – og måske 
knapt så mange fra erhvervslivet. 

Jørgen Stig Nørgaard opsummerede yderligere en række konkrete handlingsforslag:  
Der skal være absolutte mål for energiforbruget – for eksempel i form af mål om et fald i energi-
forbruget i forhold til i dag  
Energipolitikken skal frigøres fra kravet om, at denne skal bidrage til vækst i Danmarks BNP. Det 
er et meningsløst krav, idet energibesparelser ikke skaber arbejdspladser og derfor ikke bidrager 
til BNP. 
Energibesparelsesforskningen skal være uafhængig, og adskilles helt fra al energiforsyning – evt. 
via et offentligt energispare-forskningscenter. Energibesparelsespolitikken vil jeg foreslå flyttet 
til Miljøministeriet. 
Der skal opstilles scenarier for, hvordan man kan skabe et godt liv med et minimalt energifor-
brug. Der er mange muligheder for at reducere velstanden og få et bedre liv, så vi kan komme 
helt ned på mellem 10 og 20 procent af vores nuværende energiforbrug. Energiforsyningen bliver 
derved mindre betydningsfuld, og det bliver meget lettere at klare det med vedvarende energi.  
Beskæftigelsen skal løses ved at dele det arbejde, der er, ikke ved at gøre arbejdet til et mål i sig 
selv. De fleste vil gerne arbejde noget mindre.  

Alt i alt kan jeg altså tilbyde et bedre, sjovere og sundere liv med et energiforbrug, der er 10-20 procent af, 
hvad vi bruger i dag. Så er det op til Jer politikere og andre at beslutte om det er den vej, vi skal gå. 

Miljømæssige udfordringer for energiområdet 

Jes Fenger, seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, holdt oplæg om de miljømæssige udfordrin-
ger, som Danmark vil møde i fremtiden. 

Miljøvirkningerne fra energiproduktionen har hidtil især været luftforurening. I gamle dage var det sim-
pelt. Alle kunne se den sorte røg komme ud af de lave skorstene, og der var ikke så mange af dem, at det 
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kunne give væsentlige problemer med langdistance-transport. Nu er det anderledes. Luftforureningen 
spredes på alle geografiske skalaer, og sammenhængen mellem udslip og skadevirkninger er ikke umid-
delbar. En løsning på et problem kan skabe et nyt problem, hvilket man så, dengang man fjernede bly fra 
benzinen og tilsatte benzen. 

Det er nødvendigt at følge udviklingen nøje, opfange uheldige tendenser i tide, og efter et indgreb konsta-
tere, om det har haft den tilsigtede virkning. Og det er nødvendigt, at der etableres et internationalt sam-
arbejde, fordi meget af forureningen er  grænseoverskridende. Med vedtagelsen af Göteborg-protokollen i 
december 1999 og med direktivet om nationale emmissionslofter i EU fra oktober 2001 blev der for første 
gang – baseret på videnskabelige analyser af virkningen af flere stoffer – sat bindende grænser for, hvor 
meget luftforurening de enkelte lande må slippe ud. Tilsvarende handler de nye EU-direktiver om luft-
kvalitet, og de gælder lokale forhold.  

Effektive beslutninger kræver imidlertid overvågning og forskningsresultater. Vi skal vide, hvorfor vi har 
den forurening, vi har. Men derfor er det ikke oplagt, hvordan man billigst muligst løser problemet. Det 
kræver et samspil af forskellige faglige discipliner, hvis resultater skal indgå i en fælles faglig analyse. En 
international regulering på basis af videnskabelige resultater betyder, at man målrettet kan mindske 
skadevirkningerne. En fuldstændig implementering af Göteborg-protokollen betyder, at de forsurede 
områder i Europa reduceres med omkring 85 procent og de overgødskede med over 65 procent og de 
ozonbelastede med 50 procent. Og man vil også kunne forvente en væsentlig helbredsforbedring.  

Den samlede miljøbelastning er en funktion af tre parametre: 
1) Den materielle levestand, 2)Teknologien, der bruges til at skabe den og 3) Størrelsen af den befolkning, 
der skal have den. 
Den største vækst sker i dag i udviklingslandene, der har det største behov for en øget materiel levestan-
dard. I øjeblikket kan den teknologiske udvikling ikke holde trit med befolkningstilvækst og le-
vestandstardard, så spørgsmålet er, om vi kan formindske koblingen mellem vækst og miljøbelastning. 
I den industrialiserede verden findes der mange teknologiske løsninger, der er taget i brug. Og opgaven 
for ilandene er derfor at medvirke til en teknologioverførsel, der kan give en forureningslav vækst. 

Problemerne ved den globale vækst er rykket endnu en tand op i geografisk skala. Et globalt problem med 
de industrielle CFC-gasser og deres udslip ser ud til at være på vej mod en løsning, selvom der stadig sker 
et udslip i ulandene. Langt alvorligere er det med de stoffer, som man ikke kan fjerne ved at bruge andre 
brændsler og råmaterialer, eller ved at sætte filtre på skorstene og udstødningsrør. Ved brugen af kul, olie 
og gas i energisektoren er det uundgåelige slutprodukt kuldioxid. I landbruget er det metan og lattergas. 
Disse drivhusgasser udsendes i så store mængder, og deres levetid i atmosfæren er så lang, at deres kon-
centration i atmosfæren fortsat stiger. Og sammen med andre drivhusgasser forskyder de gennem strå-
lingsabsorption energibalancen i jord-atmosfæresystemet, og medfører dermed globale klimaændringer, 
der kan forandre livsbetingelserne for både mennesker og natur på hele kloden.  
Virkningerne vil muligvis blive håndterbare i den industrialiserede verden, men en vis tilpasning er nød-
vendig, og skal planlægges i tide. Men ulandene med primitiv infrastruktur og ringe tilpasningsevne vil 
få svært ved det. Også på dette område vil teknologioverførsel blive nødvendigt. 

Man kan selvfølgelig mindske afhængigheden af fossile brændsler. I Danmark har vi for eksempel ud-
bygget vindenergien, men det er ikke uden problemer for landskabet – ej heller for vindmøller til havs – 
og det blæser ikke altid. Det samme er tilfældet for solenergi. Det skal indpasses i byggeriet, og solen 
skinner ikke altid. En løsning på dette problem kunne være en international stor-skala-sammenkobling 
af energisystemer således, at tidsmæssige udsving kan jævnes ud. En anden lovende mulighed er brint, 
der produceres ved hjælp af alternativ energi, og oplagres som brændstof. Men også det kan give nye 
miljøproblemer med udslip i forbindelse med lagring og transport. 
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Og så er der transportproblemet – især bilproblemet er nævnt flere gange. På længere sigt skal drivmidlet 
nok erstattes med elproducerende brændselsceller. Dermed kan man også reducere støjgener. Men det 
kræver opbygning af et helt nyt distributionssystem, og der vil være behov en væsentlig offentlig støtte. 

Der var ét dilemma, som Jes Fenger gjorde særligt opmærksom på i sit oplæg; uoverensstemmelsen mel-
lem ønsket om et mindsket energiforbrug, og ønsket om økonomisk vækst. Overordnet set ønsker man 
forbruget af energi og ressourcer ned, men lokalt ønsker man en stimulering af væksten af hensyn til 
beskæftigelsen. Skattesænkninger for at øge forbruget er derfor ikke et ubetinget gode. Et typisk eksem-
pel er, at man beklager den stigende trafik, men samtidig er bekymret over den ringe udnyttelsen af Øre-
sundsforbindelse. Et andet – men dog ubekræftet – eksempel er, at man forhindrer brug af biomasse på 
decentrale kraftværker for at få afgifter ind fra brugen af naturgas. Her er en politisk holdningsændring 
ønskelig.

Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser, beskrev i forlængelse af Jes Fengers oplæg de 
samfundsøkonomiske konsekvenser af energisektorens miljøbelanstning. 

Det, der nok interesserer mange, er, hvad de samfundsøkonomiske omkostninger er ved klimaforandrin-
gerne. Eller hvad CO2-udledningen medfører af samfundsøkonomiske omkostninger. Det er dog utroligt 
svært at belyse fra en samfundsøkonomisk synsvinkel. De forsøg, der har været gjort, har især set på ska-
desomkostninger – for eksempel, hvad taber man, hvis havet stiger et bestemt antal centimeter eller 
meter; hvor meget land vil man tabe, og hvad er værdien af det tabte land. 

I stedet kan man undersøge NOX, SO2 og partikler, som vi ved noget om, hvilket er blevet gjort på DMU i 
de senere år. Der findes en række skadesestimater fra det store fælleseuropæiske ExternE-projekt, som 
bliver brugt af ministerierne, af den forrige regering, men også af vismændene og andre aktører. Forsk-
ningsarbejdet går ud på at kigge disse ExternE-tal efter i sømmene, hvilket er nødvendigt, når de bruges 
så flittigt. 
Man kobler informationer om ændringer i miljøtilstanden som følge af nogle udledninger med informa-
tioner om eksponeringen og skadesomkostninger. Den korte version er, at det stadig er svært at beregne 
miljøomkostningerne, men til gengæld er det muligt at sige noget om sundhedsomkostningerne, da de er 
godt belyst i den miljømedicinske litteratur. For eksempel har embedslægerne i København længe gjort 
opmærksom på, at der var en overdødelighed af lungekræft i hovedstadsområdet ift. resten af landet. 
Man kan således finde en videnskabelig sammenhæng mellem bestemte typer af luftforurening og be-
stemte sundshedskonsekvenser. 

Man skal i vurderingen have styr på fire led: 
1. Hvad kommer der ud af skorstenen, kraftværket eller udstødningsrøret. 
2. Hvad bliver luftens koncentration opgjort i som årsmiddelværdier – Her findes gode modeller på 

DMU (faktisk de bedste i verden), og de kan bruges med ret høj opløsning. For eksempel med et 
gitternet på 1 gange 1 km’s felter. 

3. Sundhedseffekter: Lungekræft, astma, hoste mv. I EU har man sat WHO til at fastlægge dosis-
respons-kurver, som bruges på DMU. 

4. Værdisætningen: Responstid og værdisætning af statistisk liv. I Danmark har vi opnået enighed 
mellem Miljøministeriet, Finansministeriet og Trafikministriet om, hvordan vi prissætter stati-
stisk liv, dvs. hvordan sundhed osv. værdisættes. 

Dermed er der et modelmæssigt set-up med forholdsvis objektive input til at beregne omkostningerne, og 
det er taget i brug. 
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Hvad er så de samfundsøkonomiske omkostninger? DMU vurderer, at omkostninger fra de konventionel-
le udledninger udgør i størrelsesordenen 7,5 milliarder kroner om året. Det tal kan man sammenligne 
med afgiftsbelastningen, og det viser sig at ligge nogenlunde på niveau med elbeskatningen, hvor man 
får 8 millarder kroner ind om året. Men det er ikke alt. 
Omkring elafgiften, kan man sige, at den rammer skævt, da den lægges på al el, både fra vindmøller og 
kraftværker. Med de nye modeller ville man faktisk mere præcist kunne beregne, hvor meget netop disse 
typer skulle beskattes, alt efter hvor stor miljøbelastningen er.  
Med tallet 7,5 milliarder om året forudsættes det desuden, at alle danske kraftværker ligger i landzoner. 
Men nogle ligger i byerne, og her er der flere mennesker, der bliver eksponeret, hvilket vil afspejle sig i 
omkostningerne, som da vil blive højere. En fodnote til vismændenes vindmølleanalyse er derfor: Alle der 
har brugt disse værdier har nok undervurderet tallene lidt på grund af den manglende skelnen mellem 
land- og byzoner. Og derfor tager vindmølleanalysen måske fejl. 
Der er mange problemer i energiproduktionen, men et af de store problemer er, at forureningen ikke er 
god for menneskers sundhed. Faktisk indrømmer Mikael Skou Andersen, at det er meget værre end han 
troede, da han gik i gang med arbejdet. 

Udpluk fra debatten om forbrugs- og miljømæssige udfordringer: 
Anne Grete Holmsgaard spurgte oplægsholderne, hvilke virkemidler man kunne forestille sig udover 
afgiftsændringer. Og desuden hvilke afgifsændringer der er de vigtigste. 

Henrik Lund henledte opmærksomheden på, hvordan vi betaler vores elregning. Hvorfor skal der være en 
fast del på regningen for el eller varme? Når man køber en liter mælk hos sin købmand, er der ingen fast 
pris på den, bare fordi man plejer at købe mælk. Hvis man en dag ikke vil købe mælk, så siger købmanden 
jo ikke, at man skal betale alligevel. Men det er tilfældet med vores elregning. I dag betaler vi en fast af-
gift, som er helt uafhængig af, hvor meget el vi rent faktisk køber. Og det er urimeligt, når man nu er be-
gyndt at betragte el som en vare på linie med mælk. Sådan en afgift skal væk. Men i dag kan man på 
grund af reguleringen ikke fjerne den afgift. Der skal være gennemsigtighed for forbrugerne på dette 
punkt. Her er et sted hvor man kan starte på at skabe reel konkurrence. 

Ken Friis Hansen nævnte en række afgifter på tranportområdet, som man kunne starte med:  
Registringsafgiften burde være miljø- eller CO2-baseret i stedet for værdibaseret 
Den grønne afgift har afløst vægtafgiften, men den er for svag til at være adfærdsregulerende 
Brændstofafgiften kan differentieres efter brændstoffer 
Afgifterne kan hæves generelt, for at begrænse transportomfanget 

Jørgen Stig Nørgaard forslog progressive afgifter, sådan at de første 500 kWh er uden afgift, men derefter 
stiger afgiften. I adskillige lande har man gjort det sådan, at den gennemsnitlige udgift for en hustand er 
den samme, men at den stiger på marginalen til en høj pris. Der ligger motivationen for at spare. I Japan 
havde det den effekt for mange år siden, at man ikke blot overvejede at købe de energieffektive modeller, 
men man overvejede også, om man overhovedet behøvede en tørretumbler. Også på transportområdet 
kan man lave progressive afgifter. 

Helga Moos understregede vigtigheden af ikke kun at kigge på elforbruget isoleret set og satse på at 
knække kurven på det område. Hun nævnte, at man for eksempel ofte laver lavenergihuse med elvarme. 
Og er der så ikke tale om en konflikt mellem elbesparelser og generelle energibesparelser dér? 
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Henrik Lund svarede, at overordnet set skal det samlede energiforbrug naturligvis nedbringes. Elfor-
brugskurven skal knækkes, fordi vi ikke før har satset på dette område, men det skal selvfølgelig ses i den 
rette sammenhæng. Men man skal huske, at el kræver langt mere brændsel end kraftvarme.  

Helga Moos spurgte Ken Friis Hansen, hvorfor han ikke nævnte biobrændsler i sit oplæg? 
Ken Friis Hansen svarede, at biobrændsler bestemt er et interessant område, men at det også er et kom-
pliceret emne, og at der derfor ikke var nok tid til det. Biobrændsler er dyrere end andre brændstoffer, og 
det skal man naturligvis tage hensyn til i sine overvejelser om, hvilken strategi man lægger for området. 
Biomasse kan desuden bruges til alternative anvendelser, så man skal kigge på det overordnet, og se hvor 
man får den bedste udnyttelse i forhold til CO2.

Anne Grete Holmsgaard ville gerne vide, om roadpricing er et godt virkemiddel. 
Ken Friis Hansen mente, at det har gode potentialer, især på godsområdet. I Tyskland har man igangsat et 
stort projekt om kørselsafgifter på gods. Det er en god idé at lægge afgiften på det kørte antal kilometer. 
Det vil dog sandsynligvis kun virke som en ekstra skat, fordi man ikke vil begrænse sin kørsel, men blot 
betale det, det koster. De afgifter, der betales på transporten går i dag direkte til staten, uden at det bliver 
brugt på for eksempel miljøintiativer eller CO2-reduktioner. Og det er klart en hindring på transportom-
rådet.
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Præsentation af oplægsholderne 

Jørgen Ørstrøm Møller

Ambassadør og adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København

Jørgen Ørstrøm Møller blev cand. polit. fra Københavns universitet i 1968 og har siden været ansat i 
Udenrigsministeriet. Fra 1989 og til 1997 først departementschef og derefter udenrigsråd. Fra 1997 
ambassadør i Singapore og Brunei. Fra 2002 tillige Australien og New Zealand.

Han blev i 2002 adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København og har offentliggjort artik-
ler i en række inden- og udenlandske tidsskrifter. Af hans bøger er der særlig grund til at nævne  

´The Future European Model´ fra 1995 og  
´The End of Internationalism or World Governance´ fra 2000 - begge udgivet af det amerikanske 
forlag Greenwood Publishing House. 
´A New International System´fra 2004 udgivet af ISEAS, Singapore.   
´Nye Perspektiver for Asien´ anden udgave 2002 udgivet af DUPI.  
´En Ny Verdensorden eller Slet Ingen?´ fra 2004 udgivet af Thorups forlag. 

Jørgen Ørstrøm Møller er det danske medlem af bestyrelsen for Asia European Foundation (Asef) og 
var Danmarks repræsentant i Asem Vision Group, der arbejdede 1998-1999. Han er medlem af The 
Council for World Future Society og formand for The Advisory Board ved Asia Research Center (Han-
delshøjskolen i København).

Kjell Aleklett 

Professor i Fysik, Institutionen för strålingsvetenskap, Uppsala Universitet 

Undertecknad har vid Uppsala universitet en forskningsgrupp som studerar olika aspekter vad det gäller 
framtidens tillgångar av kolväten, dvs olja och naturgas, www.isv.uu.se/uhdsg. Jag är också ordförande i 
ASPO, the Accosiation for the Study of Peak Oil&Gas, www.peakoil.net. För tillfället studerar vi framfö-
rallt förutsättningarna för framtida oljeproduktion och vi kan konstatera att vi förmodligen inom några 
år kommer att nå maximum vad det gäller produktion av råolja, crude oil 

Som förberedelse inför detta anförande föreslår jag att ni läser bifogade två artiklar: “IEA accepts Peak Oil 
- An analysis of Chapter 3 of the World Energy Outlook 2004”, and “The influence of markets and technol-
ogy on regional oil and gas reserves” [sidstnævnte til afhentning udenfor Landstingssalen d. 19.januar]. 

Det kan också vara intressant att läsa en forskningsrapport som Deutsche Bank presenterade den 2 de-
cember 2004: ”Energy prospects after the petroleum age” (see www.peakoil.net/DB.html).

Bent Sørensen  

Professor of physics at Institute of Mathematics and Physics, Roskilde University. 

1965: Cand. scient. (M.Sc.), physics and mathematics 
1974:Lic. scient. (Ph.D.) degree in physics from the Niels Bohr Institute.  
1991: Diploma in Advanced Management, INSEAD, Fontainebleau, France. 
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Projects: 
Tanzanian Village Energy Study funded by Nordic Africa Inst., Danish Technology Council projects, over-
all manager of Cowiconsult R&D projects totalling 40 man-years per year. Manager of leadership training 
and educational programmes, advanced problem solving techniques, knowledge dissemination and qual-
ity control. Research evaluation of Gothenborg University, Human Ecology. Danish Government Energy 
Research Programme (Life-cycle analysis of present Danish energy system and scenarios for the future. 
Global energy scenarios), Danish Energy Agency (International Photovoltaic Cooperation, Life-cycle 
analysis of present and future Danish energy systems, Import/export policy and renewable energy, 
Global greenhouse warming mitigation scenarios, Hydrogen as future energy carrier in the Danish en-
ergy system, Photo electrochemical cell development). Commission of the European Communities' pro-
jects on Externalities in Fuel Cycles (Joule II), Long-term integration of Renewable Energy sources into the 
European Energy System - and its potential economic and environmental impacts (RENA), Integration of 
Wind Energy into the National Energy Systems of Denmark, Wales and Germany as Illustrations of Suc-
cess Stories for Renewable Energy (RENA), Environmental risks (ENV). Electric Utilities' Public Service 
Obligation (Second generation photoelectrochemical cells), Nordic Research  
(Biohydrogen). 

Publications: 
About 500 monographies, articles in scientific journals, technical reports and conference contributions.  

Some key publications are (2000-2004): 
 Energy Scenarios (with N. Nakicenovic, T. Kram, A. Makarov, K. Yokoboro and Z. Fengqi), pp. 333-366 in 

World Energy Assessment (United Nations Development Programme, 2000) 
 Integration of photovoltaic cells into the global energy system, pp. 176-198 in Renewable energy - 

trends and prospects (Majumdar, Miller and Panah, eds.), Pennsylvania Acad. Sci. Press, 2002 
 Hydrogen as an energy carrier - scenarios for future use of hydrogen in the Danish energy system (with 

A. Petersen, C. Juhl, T. Petersen, H. Ravn, C. Sødergren, K. Jørgensen, L. Nielsen, H. Larsen, P. Morthorst, L. 
Schleisner, F. Sørensen) (Danish Energy Agency; Int. Journal of Hydrogen, 2003) 

 Hydrogen and Fuel Cells (under preparation for Elsevier Science) 

Peter Hoffmann 

Cand polit. Har I snart 25 år beskæftiget sig med energispørgsmål – først i Energistyrelsen og siden i 
Dansk Energi (tidligere Danske Elværkers Forening). Har arbejdet med deregulering/liberalisering af 
energisektoren siden de første initiativer fra EU Kommissionen i 1988. Arbejder i dag primært med 
internationale energipolitiske spørgsmål – særligt EU-systemets energipolitiske initiativer. En bety-
delig del af arbejdet finder sted i EU elselskabernes brancheorganisation EURELECTRIC. Er formand 
for EURELECTRICs arbejdsgruppe om energipolitik. 

Henrik Lund 

Associate Professor, PhD, Department of Development and Planning, Aalborg University,  

Education:

PhD Implementation of Sustainable Energy Systems 1990.  
The Secretarial Certificate in Specialised Language for Business in English 1989,  
M.Sc. Aalborg University 1985,  

Employments: 

Associate Professor, Aalborg University 1993 - present.  
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Head of department, Department of Development and Planning, Aalborg University, 1996 – 
2002.
Assistant Professor, Aalborg University, 1990 – 1993.  
Ph.D.-student, Aalborg University, 1986 – 1990.  
Consultant engineer, PlanEnergi s/i, 1985-1986.  
Research Fellow, Aalborg University, 1985.  

Technical advisor/evaluator to: 

Science and Technology Foundation, Ministry of Science, Portugal, 2004.
University of Luxembourg Research Programme, 2004.
EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) UK, 2003
The Danish Supreme Court , 2002-2004 
Danish Energy Research Programme, 2000-2002 
Danish Biogas Organisation, 1992 
Ishøj municipality, 1991 
Vester Hjermitslev Energy Company, 1990 
The City Council Alderman of Energy Supply , the municipality of Århus,  1987-1989 

Awards: 

Gold medal in 1998 for ”Best Research Paper Award” within the area “Energy Policies 
&Economics” by ”International Energy Foundation”. 

Department of Development and Planning, Aalborg University, 
Fibiger Straede 13, DK-9220 Aalborg 
Phone: +45 96 35 83 09, Fax: +45 98 15 37 88,  
E-mail: lund@plan.aau.dk
Homepage: www.plan.aau.dk/~lund

Ken Friis Hansen

Centre Manager, Danish Technological Institute, Industry and Energy 
M.Sc., Mechanical Engineering, Energy, Technical University of Denmark, Lyngby (1991) 
IBM 3x3 Management Course (2001) 

Experience Emission measurement and control 
Traditional and alternative fuels for combustion engines such as bio-diesel 
(RME), ethanol, LPG, CNG, DME etc. 
Exhaust gas after-treatment equipment 
Railway rolling stock and off-road machinery 
Simulation of vehicles, energy consumption and emissions 
EU approximation in Central and Eastern Europe 
Phase out of lead in gasoline in Central and Eastern Europe 

Publications
Selected Papers: 
2004 Exhaust after treatment on heavy-duty vehicles in Denmark 
 “Traffic days” at AUU 
2003 Particulate filters for diesel vehicles 

“Traffic days” at AUU 
2001 Emission and energy based maintenance - Environmental Inspection 

“Traffic days” at AUU 
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2000 1) Large-scale Particulate Filter Demonstration Project in Odense 
 Automotive & Transport Technology Congress, Barcelona, Spain 
 SAE paper 2001-01-3201 
 2) Large-scale Particulate Filter Demonstration Project in Odense 
 “Traffic days” at AUC 
 3) Phasing out MTBE in gasoline 

“Traffic days” at AUC 
2000 Demonstration of a DME (Dimethyl Ether) Fuelled City Bus 
 SAE International Spring Fuels & Lubricants Meeting, Paris, France 
 SAE paper 2000-01-2005 (Received an SAE Award for ”Excellence in Oral Presen-

tation”)
2000 Large-scale Particulate Filter Demonstration Project in Odense 
 SAE TopTech: Reducing emissions from heavy-duty transport 
 Göteborg, Sweden 
2000 The Fuel Quality Project in Armenia 
 Cleaner Transport Fuels for Cleaner Air in Central Asia and the Caucasus,  
 Final Workshop, Baku, Azerbaijan 

Memberships Society of Automobile Engineering 

IDA - The Society of Danish Engineers 

Jørgen Stig Nørgård 

Lektor emeritus, BYG.DTU, bygn. 118, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby.  Tlf. 4525 1933. 
Email: jsn@byg.dtu.dk. 
Født: 26. maj 1933.  
Uddannelse:  maskinarbejder 1955, civilingeniør 1963, Ph.D. i fysik 1967.   
Ansættelser: Forskellige institutter på DTU, hvor han siden 1972 har forsket og undervist i miljø- og sam-
fundsproblemer, med teknologi, adfærd  og planlægning omkring energibesparelser som hovedfokus. 2 
års arbejde i USA. 
Relevante nylige hverv: Rådgiver for Kinas regering for UNDP i 2002 om opbygning af en energisparestra-
tegi. Udvikling af undervisning omkring bæredygtig energisystem i Malaysia 2001. Undersøgelse af var-
mebesparelsesmulighederne i Storkøbenhavn 1998.   
Seminarer, foredrag og TV programmer i Japan om omstilling til bæredygtig energi, bl.a. for parlament 
kommission. Adskillige andre tilsvarende aktiviteter i ind - og udland gennem de godt 30 år. Adskillige 
artikler og bøger om emnet. Mere CV på www.byg.dtu.dk.

Jes Fenger 

Seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser (National Environmental Research Institute) 

Education M.Sc. (physics) 1960 
 Ph.D. (radiation chemistry) 1965 
 D.Sc. (nuclear chemistry) 1974 

Recent  main interests 
Editor and author of four official Danish reports on greenhouse effect and global impacts (1989, 1992, 
1996, 2002). Translation of IPCC reports to Danish. Papers on coastal protection in relation to sea level rise. 
Project on renewable energy and climate change. Climate impact on biodiversity in the Nordic countries.   
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Co-ordination of larger investigations –  most recent of odour in Copenhagen Airport in Kastrup.     

Editor and author of textbooks on air pollution. Several articles in newspapers. Popular journals on 
greenhouse effect, environmental impacts of air pollution etc. TV and radio. Lectures on various subjects 
including report writing and layout. Greenhouse information at the Academy of Technical Sciences and 
the Technology Board. Member of Internal information groups etc.  
   
International activities
Nordic Council of Ministers 
IPCC
Organisation of various conferences and workshops. 

Publications 
About 135 scientific papers, technical reports, and contributions to conference proceedings. About 40 
popular articles, textbooks or contributions to textbooks. About 30 feature articles and similar contribu-
tions to newspapers and popular periodicals. 

Mikael Skou Andersen

Professor, Ph.D., Department of Policy Analysis, National Environmental Research Institute Denmark, 
previously Department of Political Science, Aarhus University. His research interest is comparative stud-
ies of environmental policy, nationally, across Europe and at the EU level, in particular with regard to 
policy instruments and implementation. A special field of interest is market-based instruments. Mikael 
Skou Andersen is author of "Governance by green taxes" (Manchester University Press, 1994) and co-
editor of "Market-based Instruments for Environmental Management" (Edward Elgar, 2000). Editorial 
board member of several international scientific journals, including "Environmental economics and pol-
icy studies". He has served as consultant for the Danish Environmental Protection Agency, the European 
Commission, the European Environment Agency and the OECD on various reports and evaluations. Re-
cently, he prepared an evaluation of studies assessing the effects of carbon and pesticide taxes in the 
Nordic countries for the Nordic Council of Ministers.  

Mikael Skou Andersen, 
professor, Ph.D., 
Dept. of Policy Analysis, 
National Environmental Research Institute - Kaloe, 
Grenaavej 12, DK-8410 Roende. 
Tel: (0045) 89201555 
Fax: (0045) 89201515 
email: msa@dmu.dk
www.dmu.dk, see also www.au.dk/cesam



41

De globale udfordringer 

Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i 
København

Resume. 
Det internationale energimarked herunder navnlig oliemarked vil undergå væsentlige strukturændringer i 
de kommende tiår. Efterspørgsel skifter fra USA til Kina og Indien. Interesse for at mindske afhængigheden 
af olie og dermed den politiske afhængighed af Mellemøsten. En stribe udviklingslande er i knibe mellem de 
nyindustrialiserede lande og de olieeksporterende lande. Kina og Indien fører  en aktiv politik for at sikre 
sig energi navnlig i form af olie og gas. Interessekonflikt med USA kan skimtes. Spillet om olie dermed sta-
dig et af udenrigs- og sikkerhedspolitikkens brændpunkter. Risiko for en terroraktion rettet mod olieudvin-
ding eller oliens transportveje. 

1) Den grundlæggende ligning omkring globale udfordringer set i et energipolitisk perspektiv udspiller 
sig indenfor en firkant bestående af:  

For det første en forventet fortsat høj økonomisk vækst i Kina og Indien omfattende 2,3 mia mennesker 
plus Sydøstasien med 600 mio mennesker. 

For det andet en stærk stigning i efterspørgselen efter energi efterhånden som disse to landes bruttonati-
onalprodukt kommer op på et højere niveau. 

For det tredje deres afhængighed af importeret energi med deraf følgende forsøg på at diversificere sig ud 
af en for stærk afhængighed af få leverandører og een energikilde nemlig olie. 

For det fjerde udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsekvenser af Kinas og Indiens fremkomst på markedet 
for energi, som ikke alene store efterspørgere, men  toneangivende efterspørgere i stedet for USA. 

2) USA tegner sig for ca 25% af det globale bruttonationalprodukt (BNP) efter officielle valutakurser og 
Kina plus Indien for ca 6%. Anvendes købekraftparitet (PPP), som for lande på  Kina og Indiens udviklings-
trin er bedre egnet, stiger de to landes samlede andel til hen i mod 18%. 

Baseret på PPP beregning er Kinas samlede økonomi allerede i dag nummer to globalt set svarende til ca 
55% af USA's, og Indien er nummer fire på den globale rangliste med et BNP på ca 30% af USA's. 

Antages at Kinas økonomi stiger med gennemsnitligt hen i mod 9% i det kommende tiår og Indiens med 
måske 7% (begge vækstrater forekommer realistiske, som billedet tegner sig) varer det ikke længe, før 
Kinas økonomi er den største og Indiens den tredjestørste; det kan skimtes ude i horisonten, hvornår 
Indien overhaler USA med det resultat, at Kina og Indien ligger nummer et og to. 

Begge nærmer sig det punkt  for en gennemsnitlig indkomst pr indbygger eller for den sags skyld pr fami-
lie, hvor det private forbrug begynder at ændre sig under indflydelse af stigende indkomst. En stor del af 
deres befolkning kommer op i mellemindkomstgruppen og erhverver varige forbrugsgoder med stort 
energiforbrug. 
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Det mest iøjnefaldende er ikke overraskende antallet af personbiler. Kina vurderes til at blive det største 
marked i løbet af de kommende tiår. Stort set samtlige store bilfabrikker har etableret sig i Kina, og landet 
er ved at opbygge en egen produktion. Det er ikke lang tid siden, at Kinas største bilproducent Shanghai 
Automobile Industrial Groups købte Koreas fjerdestørste bilproducent Ssangyong. 

Fra 1990 til 2002 var USA's andel af det globale olieforbrug stort set uændret nemlig 25,6% og 25,4%. Ki-
nas andel steg fra 3,4% til 7,0%. Indiens andel steg fra 1,8% til 2,8%.  

Kina tegner sig i øjeblikket for omkring 50% af stigningen i det globale forbrug af olie. Tillægges Indien 
tegner de to lande sig for hen i mod 2/3 og måske endda mere. 

Indbygges i prognosen, at USA næppe kan holde væksttempoet fra 1990 - 2004, en svag vækst i Europa 
samt en endnu svagere vækst i Japan, kan forudses svag økonomisk vækst for de tre aktuelt store blokke 
med omkring 60% af det globale BNP, men buldrende vækst i Kina og Indien. Det er nok til at konkludere, 
at Kina og Indien i de kommende tiår bestemmer efterspørgselen efter olie og sætter dagsordenen for det 
globale oliemarked.  

Kina er i dag verdens næststørste forbruger med omkring 60% af det amerikanske forbrug og ifølge fore-
liggende prognoser en fordobling af olieforbruget indtil 2010; Indien er nummer tre i konkurrence med 
Rusland og Japan med et forbrug svarende til ca 25% af det amerikanske – alt sammen opgjort i olieækvi-
valenter

Forskydningen hen i mod Kina som verdens største efterspørger forstærkes af en tendens til at koncen-
trere den globale fremstillingsindustri i Kina, der efterhånden fremstår som verdens værksted. For ener-
giforbrugets fordeling betyder det, at mindre ressourcekrævende sektorer af økonomien som for 
eksempel tjenesteydelser tiltager sig en stigende del af det amerikanske bruttonationalprodukt. Disse 
aktiviteter kræver ikke samme energiforbrug som fremstillingsvirksomhed. Resultatet er således ikke 
alene, at væksten og tyngden forskydes til fordel for Kina; men også at det specielt gælder de dele af øko-
nomi og erhvervsliv, der bruger megen energi. Læg hertil den oven for omtalte udvikling i det private 
forbrug, og billedet af et næsten eksplosivt voksende energiforbrug i Kina aftegner sig. 

Det er således sandsynligt, at Kina og Indien indenfor det næste tiår placerer sig som  - verdens største og 
næststørste økonomi 
- nummer et og på længere sigt to globalt set med hensyn til totalt forbrug af energi. 

3) Skiftet fra fremstillingsindustri til tjenesteydelser kombineret med ændret geografisk tyngde fra 
USA/Europa/Japan til Asien og navnlig Kina plus Indien skaber to store trends omkring internationalise-
ring/globalisering af betydning for energi. 

Den første trend indebærer en reduktion af energiforbrug pr vækstenhed, eftersom tjenesteydelser af 
indlysende grunde er mindre energiforbrugende end fremstillingsindustri. Denne trend forstærkes af nye 
teknologiske færdigheder med lavere energiforbrug for samme ydelse. Den anden trend virker modsat, 
eftersom det nu drejer sig om stigende levestandard ikke for 250 mio amerikanere, 300 mio europæere og 
120 mio japanere, men for 1,3 mia kinesere, 1 mia indere og ca 600 mio mennesker i Sydøstasien. Bundli-
nien af disse to trend set i sammenhæng viser stigende ja endog stærkt stigende energiforbrug nu og i en 
forudselig fremtid, som kun kan stoppes gennem tilsvarende stop for globaliseringen eller i det mindste 
dennes videreudvikling. 

En opbremsning af globaliseringen/internationaliseringen indebærer to store risici, som der af gode 
grunde næppe er politisk ønske eller vilje til at løbe. 
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For det første har skiftet af fremstillingsindustri fra USA, Europa og Japan til Kina samt Indien været for-
udsætningen for en næsten 15 årig økonomisk global ekspansion uden inflation. De vestlige økonomier 
roser sig af deres formåen, men skylder i høj grad vidunderet de faldende priser på forbrugsgoder indkøbt 
i Kina. Walmart baserer sig således i næsten overvældende grad på indkøb fra Kina. Afbrydes globalise-
ringen, kan det med meget stor sikkerhed siges, at de stabile priser stort set svarende til årlig inflation på 
en a to procent bringes til ophør. 

For det andet inddrages Kina og Indien gennem globaliseringen i det aktuelle globale politiske og øko-
nomiske system. De vil med sikkerhed ikke være tilfredse med deres tyngde i de gældende beslutnings-
processer, hvilket forklarer diskussionerne om sammensætningen af G – 8 (gruppen af de største 
industrilande som styrer den globale økonomi) og ej heller FNs Sikkerhedsråd; men de har valgt at tilslut-
te sig det gældende system og søge dets beslutningsproces og tyngdefordeling mellem lande ændret inde 
fra i stedet for at opstille et alternativ eller udfordre modellen. For verden har det været ualmindeligt 
heldigt, at en af de største globale ændringer i økonomisk og teknologisk henseende finder sted indenfor 
den eksisterende model og ikke ledsages af et forsøg på at kuldkaste den med forudsigelige og dramatiske 
politiske og økonomiske udviklingsforløb. 

4) I politisk henseende tegner udviklingen baseret på stærk vækst og stærkt stigende energiforbrug for 
den vestlige verden et såvel positivt som lidt betænkeligt billede. 

Det positive billede består i, at med væksten i Kina og Indien løftes millioner af mennesker ud af fattig-
dom. Der står en del strid om de nøjagtige tal herunder hvorledes fattigdomsgrænsen skal fortolkes mv; 
men det slører ikke det generelle billede nemlig, at der rent faktisk i kraft af den økonomiske vækst sker 
store fremskridt i bekæmpelse af fattigdommen. 

Det er godt, at millioner af mennesker i de befolkningstunge lande som Kina og Indien løftes ud af fattig-
dom; men det fjerner ikke den malurt i bægeret, der fortæller at gevinsten ved globalisering tilfalder dele 
af befolkningen i lande med evne til at tilpasse sig udviklingen (Kina, Indien, Sydøstasien) samt de rige 
lande, hvis bytteforhold forbedres gennem de lavere importpriser. Gevinsten ved de høje oliepriser tilfal-
der befolkningstynde lande fortrinsvis, men ikke udelukkende i den arabiske og muslimske verden.  

Taberen i dette spil bliver en stribe mere eller mindre udviklede lande med store befolkninger i Nordafri-
ka, Mellemøsten, den sydlige del af Asien  samt dele af Afrika, der hverken nyder godt af den økonomiske 
globalisering eller de høje oliepriser, men synes mere eller mindre ramt af begge dele. Gruppen af lande 
fra Marokko i Vest til Bangla Desh i Øst har måttet indkassere en stærkt faldende andel af verdenshande-
len fra 10% i 1980 til ca 3,8%, men en fordobling fra 300 mio til 600 mio af deres befolkning. Det er van-
skeligt at slippe udenom den delkonklusion, at globalisering kombineret med det internationale 
energimarked indeholder risiko for international økonomisk ulighed, som det ikke har været muligt eller 
måske ønskeligt at bekæmpe. Det er lige så eller måske endda endnu vanskeligere at slippe uden om den 
iagttagelse, at befolkningssammensætningen i disse lande viser en stor andel i de yngre aldersklasser dvs 
netop de aldersgrupper, som bevæger sig ind på arbejdsmarkedet; men uden at der tilbydes dem jobs. 
Dermed skabes en klasse af unge, der føler sig efterladt i et politisk, socialt og økonomisk tomrum – en 
ideel rekrutteringsbase for yderligtgående bevægelser det være sig af politisk eller religiøs art.  

Tabergruppen omfatter også store dele af befolkningen i udviklingslande med høj økonomisk vækst. 
Valget i sommeren 2004 i Indien førte stik imod alle forventninger til sejr for oppositionspartiet 
(Congress), hvilket af iagttagere tolkes som landbefolkningens protest over for den skæve fordeling. I 
Kina er et af de vigtigste punkter på den politiske dagsorden at udstrække gevinsterne ved globaliserin-
gen til landbrugsdistrikterne fortrinsvis i de vestlige provinser. 
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Oven i disse betragtninger kommer i det mindste tre udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemer. 

For det første at energireserver ofte befinder sig i politisk ustabile områder og/eller i havbunden på om-
råder, hvor tilhørsforholdet ikke er afklaret. 

For det andet at de etablerede stormagter først og fremmest USA og hermed forbundne virksomheder 
støder sammen med de hurtigt voksende økonomier som Kina og Indien samt disse landes virksomheder. 

For det tredje at olieanlæg samt transportveje fra udvinding til brug frembyder et potentielt mål for ter-
rorisme.

5) En af de planer, der i årevis som et andet fly har kørt op og ned af startbanen uden nogensinde at 
komme i luften, er erstatning af benzin til biler med brændstof baseret på alkohol gennem plantedyrkel-
se. Når der alligevel er grund til at hæfte sig ved denne tanke, er det af følgende grunde: 

For det første har teknologien længe været til rådighed, men bliver mere og mere raffineret. 

For det andet har tanken en vis politisk bærekraft bl a  i USA som erstatning af benzin baseret på olie 
importeret fra Mellemøsten med alkoholbaseret brændstof baseret på planter dyrket i USA. 

For det tredje synes bilfabrikkerne mere og mere interesseret i at analysere, hvad der ligger i dette. Tan-
ken bliver attråværdig, bl a  fordi den ikke kræver væsentlige ændringer i bilmotorer, og fordi det eksiste-
rende fordelingsnet dvs tankstationer mv kan bruges og derfor nok kræver nyinvesteringer, men ikke i et 
kolossalt omfang. Næsten alle store bilproducenter kan i dag tilbyde E85 motoren dvs en motor, der for 
85% vedkommende kan køre på alkoholbaseret drivmiddel. Det er mere sandsynligt, at et gennembrud 
kommer på dette område end gennem udvikling og raffinering af enten den elektriske bil eller den så-
kaldte hybridbil. 

Den sidste og måske vigtigste grund er, at prognoserne for antal biler først i Kina og derefter i Indien pe-
ger på noget i retning af en uhåndterlig størrelse med hensyn til benzinforbrug, med mindre der sker 
formindskelse af forbrug. Bilfabrikkerne, som ikke ønsker at se dette marked fortabe sig, får derigennem 
en langt mere seriøs interesse i at medvirke til udvikling af alternative brændstofskilder med bibeholdel-
se af den etablerede teknologi og dermed også deres egen position end blot at lade stå til med risiko for en 
ikke-styrbar udvikling, der også kan ramme dem. 

Der er tillige støtte til denne tanke hos de fleste miljøgrupper, eftersom forurening fra enten den elektri-
ske bil eller en alkoholbaseret bil er klart mindre end ved benzin. 

I international politisk henseende vil en succesrig gennemførelse af den tanke formindske afhængighe-
den af Mellemøsten. Til gengæld vil afhængigheden af områder som Latinamerika stige, men set i et 
amerikansk perspektiv, er det nok at foretrække. 

Det vil være forkert og måske endda direkte farligt at undervurdere sandsynligheden for et sådant poli-
tisk skifte i USA som, hvis det indtræffer, uundgåeligt vil påvirke en stribe andre lande og føre voldsom-
me rystelser af oliemarkedet, dermed forbudne transportmønstre og logistiske infrastrukturer samt ikke 
mindst politiske alliancer baseret på salg og køb af olie med sig. 

6) Olie vil fortsætte med at være den dominerende energikilde i en forudselig fremtid; men sandsynlig-
heden taler for, at dens andel af den samlede energiforsyning vil aftage. Vedvarende energi i form af 
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solenergi, vandkraft, vindenergi plus ny teknologi omkring for eksempel tidevand mv vil tiltage sig en 
stigende, om end af beskeden størrelse, andel. 

Det er naturgas og atomkraft, der vil flytte på tallene. I øjeblikket kan iagttages en stærk og stigende inte-
resse for LNG og navnlig i det asiatiske område. Tilsvarende kan ses, hvorledes Kina og til dels Japan sat-
ser på atomkraft. LNG får i globaliseringsperspektiv især betydning for ændring af transport og logistik, 
medens atomkraft giver industri til fremstilling af sådanne værker fornyet liv efter en periode med svag 
efterspørgsel. 

LNG kræver nye typer af tankskibe, men vigtigst af alt nye anlæg på land. Igen er Kina i fokus. Store kine-
siske kontrakter med bl a Australien og Indonesien tyder på en stigende andel for LNG i Kinas energifor-
syning ude fra. Skal det at fungere, kræver det ikke blot, at de store internationale transportører 
investerer i nye tankskibe, hvad de gør; men at Kina selv forestår infrastruktur gennem modtagertermi-
naler på det kinesiske fastland. Det er vidnesbyrd, om det tiltrækkende i LNG, at begge dele sker med 
betydelige omkostninger til følge. 

Den 17 december 2004 udtalte USA's energiminister, at Kina bliver verdens nummer et med hensyn til 
atomkraft. Der forudses indtil 2020 en fordobling af andel af energiforsyningen fra 2% til 4%. Det kræver 
finansielle investeringer i størrelsesordenen 40 mia Usdollar gennem bygning af omkring 25 atomkraft-
værker hver til en pris af ca 1,5 mia Usdollars. 

Der er tre leverandører, der falder over hinandens ben for at få foden indenfor på dette lukrative marked. 
USA's Westinghouse, Frankrigs Areva og Ruslands AtomStroyExport. Med en prognose, der siger Kina som 
nummer et på markedet plus ingen indenlandsk produktion af værker plus krav om den mest moderne 
teknologi, er det ret indlysende, at den af de tre, som tager broderparten, også sikrer sig førertrøjen ved 
udvikling af atomkraft. 

7) Energikilderne dvs først og fremmest olie og gas ligger sjældent i nærheden af forbrugsstederne. Uden 
al for stor overdrivelse kan det siges, at olie og LNG repræsenterer kernen i globaliseringen koncentreret 
omkring økonomi, arbejdsdeling, transport og logistik med størsteparten af globaliseringens ´revolution´  
indenfor transport og logistik. 

Det er fortsat Mellemøsten, der tegner sig for de største reserver; men en række andre geografiske lokali-
teter er ved at komme på kortet. 

For det første landbaserede kilder. Centralasien menes at være i besiddelse af de største reserver, men 
også områder i Sibirien, den russiske ø Sakhalin samt flere steder i Afrika melder sig som kommende 
felter. For dem alle gælder, at der som hovedregel er tale om ugæstfrit terræn og lang vej fra udnyttelse til 
forbrug. I langt de fleste tilfælde kræver det rørledninger ofte af en længde på over 1000 km. En rørled-
ning fra de centralasiatiske kilder skal således føres gennem dele af Centralasien ned til Det Kaspiske Hav 
og derfra videre gennem Kaukasus til udskibningssteder omkring Middelhavet. Alternativet hertil, som 
er på tegnebrædtet, er en rørledning syd gennem Afghanistan og Pakistan til Det Indiske Ocean/Den Ara-
biske Bugt. Der er tale om store udfordringer til ingeniørerne tilføjet det forhold, at de pågældende lande 
er politisk ustabile. Rørledningen fra gasfelterne i Sibirien til de store forbrugere i Asien nemlig Kina og 
Japan er endnu ikke fastlagt. Begge kæmper for at få den lagt således, at de begunstiges. Japan ser den 
gerne ført ud til Stillehavet ved Vladivostok; Kina ønsker den ført igennem Mongoliet ind i Kina. Rusland 
har endnu ikke truffet beslutning. Sakhalin er ikke alene ugæstfrit, men langt væk fra de kinesiske og 
japanske forbrugere.  
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For det andet havområder med omstridt tilhørsforhold. I Danmark har vi selv på nærmeste hold haft 
spørgsmålene i forbindelse med grænsedragning i Nordsøen og forholdene i Nordatlanten. De store og 
afgørende spørgsmål udspiller sig dog i Asien og drejer sig om to områder nemlig Spratly-øerne og Timor-
Gabet.

Spratly-øerne er en øgruppe i Det Sydkinesiske hav, som i sig selv måske ikke er forfærdeligt interessant, 
men giver ret til meget store olieforekomster (off shore). Kina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Indonesien, 
Filippinerne og Brunei gør alle krav på øerne. Indtil nu er der enighed om at være uenige, dvs ingen kan 
sætte sig fast på øerne og siden kan udnytte olieforekomsterne; men det er usandsynligt, at en sådan 
slags våbenstilstand kan vare ved. 

Timor-Gabet mellem Østtimor og Australien skjuler store reserver af olie og gas. Indonesien annekterede 
i 1975 Østtimor, der indtil da hørte under Portugal. Kort efter denne handling forhandlede Australien og 
Indonesien en grænsedragning i havområdet omfattende udnyttelse af olie og gas. Østtimor har efter sin 
uafhængighed i 1999 ønsket en genforhandling med Australien om udnyttelse af retten til olie og gas i 
havbunden mellem det nu selvstændige Østtimor og Australien. Det krydres af, at havbunden begunsti-
ger ilandtagning i Australien som følge af en kløft samt, at Kina på det seneste har meldt sig på banen 
med gunstige tilbud til Østtimor som alternativ til en aftale med Australien. 

I Det Sydkinesiske Hav udgør Xihu-området godt 400 km øst for Shanghai et omstridt område mellem 
Kina og Japan. Beibu-bugten længere vestpå er omstridt mellem Kina og Vietnam 

Der er næppe tvivl om, at teknologien i de kommende år udvikles yderligere med det resultat, at fore-
komster i havbunden, der tidligere var utilgængelige kommer indenfor rækkevidde med den uafvendeli-
ge konsekvens, at konflikter om tilhørsforhold for sådanne forekomster i tilfælde af den mindste tvivl 
bliver bragt op på internationalt plan. 

Der eksisterer internationale regelsæt for løsning af uoverensstemmelser; men de er kun farbare, såfremt 
de stridende parter er enige om at rette sig efter afgørelser truffet af disse institutioner. 

8) Af de etablerede eller fremstormende stormagter opererer USA med ca 40% selvforsyning (faldende). 
Kina er for ca 75% afhængig af kul, som landet selv producerer, men arbejder hårdt for at reducere brug 
heraf ud fra bl a  miljømæssige hensyn. I 1993 svingede det fra nettoeksportør til nettoimportør af olie; 
kombinationen af stærk økonomisk vækst (gennemsnitlig ca 10% for det seneste tiår) og ønsket om afta-
gende andel for kul, placerer landet i en mere udsat position end USA. Prognoserne siger, at Kina i 2020 
vil importere 60% af sit olieforbrug og 40% af sit forbrug af LNG.  Indien er i en dårligere position end Ki-
na, og Japan er praktisk taget 100% afhængig af energi importeret ude fra. 

Det forklarer, hvorfor de økonomiske supermagter alle deltager for fuld udblæsning i spillet om adgang 
til og kontrol med forsyning ude fra af energi til deres økonomi og bruger såvel politiske som økono-
misk/handelspolitiske/erhvervsmæssige virkemidler.  

Fokus for sammenstødet mellem stormagtsinteresser om kontrol over fremtidige oliereserver er Central-
asien med nogle af verdens - nogle eksperter vil sige - de største kendte reserver. USA, Kina, Japan, Rus-
land og Indien er alle på banen. 

Området var indtil 1990 en del af Sovjetunionen, men netop derfor hersker en vis skepsis over for Rus-
land. Kina har sammen med Rusland startet, hvad der betegnes som Shanghai-samarbejdet omfattende 
de centralasiatiske republikker plus Rusland samt naturligvis Kina selv. Formålet er politiske stabilise-
ring af området, hvis befolkning er overvejende muslimsk og dermed potentiel grobund for islamisk in-
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spireret terrorisme. USA ser på området med samme briller som Kina, dvs der er en fælles amerikansk-
.russisk-kinesisk interesse i at blokere for opståelse af islamisk inspireret terrorisme, men divergerende 
interesser, når det gælder, hvem der skal have adgang til olieressourcerne. Japan og Indien kan ikke spille 
med i det magtpolitiske spil, men satser økonomisk. Det gælder navnlig Japan, der gennem sine store 
multinationale virksomheder har været aktivt i området siden begyndelsen af 1990´erne. 

En del politiske iagttagere ser Centralasien som et af fremtidens brændpunkter med sammenstød af 
stormagtsinteresser, islamisk inspireret terrorisme, svage politiske systemer helt overvejende af en art, 
der ikke klarer en nærmere granskning af menneskerettigheder, men i besiddelse af oliereserver.  

Mellemøsten selv plus Iran har i over 100 år været hjemsted for industrinationers manøvrer for at sikre 
sig indflydelse over de store oliereserver. Det er en ofte fremsat påstand, at den USA ledede militære ope-
ration mod Iraq i virkeligheden bunder i netop hensynet til olie; men dette er givetvis en overfladisk 
analyse af politiske handlinger, der efter alt at dømme er langt mere komplicerede og omfatter mange 
udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn plus strategiske overvejelser. 

Det virkeligt nye er, at de etablerede stormagters manøvrer i Mellemøsten plus Iran igennem de seneste 
år er blevet suppleret med kinesisk indtræden. 

I oktober 2004 indgik Kina en aftale med Iran (nummer to leverandør af olie til Kina efter Saudi-Arabien) 
over godt 30 år af størrelsesordenen ca 70 mia Usdollar om levering af olie og gas. Det pikante er, at det 
skete på et tidspunkt, hvor USA og EU arbejdede på højtryk for at etablere en aftale med Iran om stop for 
dette lands formodede atomprogrammer. Venezuela med 60% af sin olieproduktion bestemt for det ame-
rikanske marked har indledt forhandlinger med Colombia om en rørledning til Stillehavet. Formålet kan 
kun være at åbne en genvej til det asiatiske marked. I tilfælde af tvivl blev den bortvejret, da New York 
Times på årets tredjesidste dag rapporterede fra den venezuelanske præsidents besøg i Kina, at de to lan-
de havde afsluttet kontrakt om leverance af olien. Kina opererer ligeledes i politisk ømtålelige områder 
som Sudan (7% af Kinas olieimport) og i Angola og har indgået kolossale aftaler med Australien og Indo-
nesien. Australien har en flerårig kontrakt af størrelsesordenen ca 13 mia Usdollars om levering af LNG til 
Guangdong provinsen. Indonesien har foreløbig en kontrakt om levering til Fujian provinsen på 8,5 mia 
Usdollars.

Erindres prognosen om en fordobling af olieforbruget til 2010 kombineret med begrænsede muligheder 
for at øge den indenlandske produktion, er det indlysende, at Kinas udenrigspolitik ikke kan fastlægges 
uden hensyn til behovet for olie og de deraf følgende risici for sammenstød med amerikanske interesser. 
Heri ligger ikke nødvendigvis potentielle konflikter mellem de to lande fremkaldt af behov for olie – de-
res gensidige forhold udformes ud fra en lang række hensyn, hvoraf olie kun er eet - og ej heller en vær-
didom, om hvem der har førsteret til olien, men en analyse af, hvorledes situationen rent faktisk aftegner 
sig.

I denne analyse indgår også, at Kina plus Indien begynder at melde sig i spillet om multinationale olie-
selskaber og investeringer foretaget af disse i andre lande. Det er ikke længere en reserveret boldgade for 
vestlige selskaber. 

China National Offshore Oil Corp (CNOOC), der i hovedtræk står for Kinas hjemlige og udenlandske akti-
viteter indenfor off shore, har investeringer i 14 lande. For nylig tog selskabet en andel i Australiens flag-
skib vedrørende naturgas nemlig feltet ud for Australiens nordvestlige kyst, hvor det bliver partner med 
bl a BP og Shell.  
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På en pressekonference for lidt mere end en måned siden (8 december 2004) udtalte formanden for China 
Petroluem & Chemical Company (Sinopec), der er Asiens største indenfor produktion og salg af raffinere-
de produkter, at selskabet planlagde investeringer dvs opkøb i Mellemøsten, Centralasien, Sydamerika og 
Sydøstasien.

Mindre end en uge forud oplyste PetroChina, som er Kinas største producent af olie, at det stod foran en 
investering på ca 1 mia Usdollars i udvinding af olie og gas fra felter fundet i Thailand. PetroChina opere-
rer allerede i Sudan, Chad og Ecuador.  

Indiens flagskib inden for olie og gas ONGC (Oil and Natural Gas Corp) har købt  en andel på 25% af 
Sakhalin Oil and Gas i Rusland for 1,7 mia Usdollars. 

Efterhånden som det kinesiske og indiske energiforbrug og dermed import af olie og gas stiger, får disse 
selskaber stigende økonomisk, handelspolitik og dermed også politisk indflydelse på samme måde som 
de europæiske og amerikanske selskaber har haft det. 

9) Eftersom olie (udvinding, transport, raffinering) indgår som et vitalt ja uundværligt led i globaliserin-
gen og netop globaliseringen er et mål for terrorisme hovedsagelig islamisk inspireret, er den utiltalende, 
men desværre uundgåelige konklusion, at olie er et mål for terrorisme. 

Indirekte kommer det til udtryk ved, hvad der almindeligvis antages at være El Qaedas hovedmål nemlig 
at smide de vestlige lande herunder først og fremmest USA ud af Mellemøsten og etablere, hvad der be-
tegnes som kalifatet dvs en omfattende islamisk stat. Det er ret indlysende, at opfyldes det mål, ophører 
Mellemøsten med at være den vigtigste leverandør af olie til de vestlige industrilande. 

Mere direkte kommer truslen og risici til udtryk ved nylige udtalelser fra Osama bin Laden om økonomisk 
krigsførelse og operationer fra El Qaedas side i Mellemøsten herunder Saudi-Arabien og Iraq. Der er en 
del, der tyder på, at El Qaeda inden for de seneste seks måneder har omlagt sin taktik fra lynkrig med 
angreb i stil med den 11 september 2001 til udmattelseskrig, hvor USA og dets allierede skal udmarves og 
helst skilles fra hverandre således, at ´Vesten´ kører træt i bestræbelserne på at bekæmpe terrorismen. 
Det forklarer, hvorfor El Qaeda tilsyneladende satser mere på Iraq og Saudi-Arabien end mål i den vestli-
ge verden. Og det lægger op til en langvarig krigsførelse, hvor – relevant i denne sammenhæng – olie 
bliver et hovedmål. 

Selve olieudvindingsanlæggene i den arabiske verden synes godt beskyttet af de stedlige sikkerheds-
myndigheder. Det er ikke umuligt, men vanskeligt at forestille sig et succesrigt terrorangreb på væsentli-
ge olieinstallationer. 

Svagere beskyttet er rørledninger samt infrastruktur til udskibning af olien, men også sådanne mål vil 
være vanskelige. 

For så vidt angår Iraq er olieproduktionen delvist kommet i gang, men ligger endnu væsentligt under det 
ønskede mål; gentagne angreb mod rørledninger viser vanskelighederne med at beskytte sådanne, når de 
går over lange afstande. Det er mest sandsynligt, at olieproduktionen og dermed udskibning fra Iraq 
gradvis stiger i den kommende tid. 

Så længe de nationale myndigheder har greb om situationen og er loyale over for magthaverne synes et 
vellykket angreb mod olieudvinding eller installationer til udskibning usandsynligt. 
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Olie og gas felter andre steder rundt omkring synes også at nyde godt af beskyttelse. Australien har såle-
des for nylig oprappet sin militære beskyttelse af de store felter ud for landets nordvestlige kyst. 

De to svage led i kæden synes at være raffinaderianlæg samt søtransport af olie evt en kombination her-
af.

Verden har allerede set en terroraktion mod et tankskib nemlig rettet mod den franske tanker Limburg. 
Angrebet på USS Cole viser, hvor vanskeligt det kan være at beskytte skibe, selv krigsskibe. 

Opmærksomheden og ængstelsen hos de eksperter, som følger terrorismen retter sig mod de snævre 
stræder, hvor skibstrafikken af gode grunde må manøvrere i farvand, der ofte ikke er dybt og nær kyst-
områder. Malacca-strædet mellem Indonesien og Malaysia tiltager sig betydelig interesse, eftersom der 
her i årevis har kunnet konstateres en omfattende piratvirksomhed, som ikke alene frygtes at have givet 
terroristerne gode ideer, men også skaber mulighed for et direkte samarbejde mellem pirater og terrori-
ster. En række kapringer af skibe under omstændigheder af ubehagelig karakter giver mistanke om, at 
terrorister på samme måde som de forud for angrebet den 11 september 2001 trænede i beherskelse af 
fly, nu træner i kapring og styring af skibe herunder tankskibe. 

Det er tænkeligt og formodes at være teoretisk gennemførligt at kapre et tankskib for eksempel i Malac-
ca-strædet og dermed i hvert fald for en tid blokere strædet for international skibstrafik. I så fald rettes et 
dobbelt slag mod den globale økonomi. For det første rykker olie og olietransport frem fra et muligt mål 
til et egentligt mål. For det andet vil skibstrafikken i det mindste for en periode skulle omdirigeres fra 
Malacca-strædet til andre stræder (Sunda-strædet, Lombok-strædet) fra Mellemøsten til Kina og Japan. 
Begge dele skaber ikke alene stor usikkerhed, men indebærer også væsentlige fordyrelser af international 
transport.

Trusselbilledet er kendt og har selvsagt affødt en lang række sikkerhedsforanstaltninger herunder øget 
patrouljering af Malacca-strædet. Alligevel advarer eksperter og myndigheder gang på gang. Risikoen 
vurderes til at være håndgribelig for en aktion af denne karakter. 

J. Ørstrøm Møller 
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IEA accepts Peak Oil - An analysis of Chapter 3 of the 
World Energy Outlook 2004 

Af: Kjell Aleklett, professor in Physics 

Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group, Uppsala University, Sweden 

The International Energy Agency, IEA, has released a new report, World Energy Outlook 2004, WEO2004 
[1], which has been reviewed by the New York Times on October 27 under the title: Oil Demands Can Be 
Met, but at a High Price [2]. 

A month ago, at a conference in Abu Dhabi, I met Fatih Birol, the Agency's Chief Economist and principal 
author of the report. During a coffee break, we discussed the upcoming release, and he stated that we in 
ASPO would probably appreciate it. The New York Times article was therefore a disappointment, indicat-
ing that the IEA had once again copied the grossly implausible energy outlook released by the US Energy 
Information Administration (EIA) in April [3]. The New York Times message was “that world oil demand 
will grow by about 50 percent to 121 million barrels a day by 2030”. Chapter 3 in the Outlook, “Oil Market 
Outlook”, covers this forecast, but careful reading delivers a completely different message, namely that 
peak-oil is around the corner. Indeed Fatih Birol’s remarks was true: the Outlook does now start to discuss 
crude oil supply the same way as we do in ASPO [4], referring to peak-oil, backdating, creaming curves, 
and the other techniques that we have been using. The problem with Chapter 3 is that the reader needs to 
have detailed knowledge to understand the true message.  Below, I will try to give the code needed. 

Introduction 
In the Summary, the IEA states: “Production of conventional oil will not peak before 2030 if the necessary 
investments are made”. But we find in Chapter 3 that a peak on this date is premised on the USGS Mean 
estimate of 2626 Gb (billion barrels) for remaining conventional oil (IEA include NGL, Natural Gas Liquid 
in conventional oil), adding that if this estimate should prove too high, the peak of production would 
come by 2015 or before. It is very important to note that the IEA now accepts the notion that there is a 
peak in oil production, even if there is uncertainty as to the date. The range is from 2015 to 2033, com-
ing even sooner if all the assumptions are not fulfilled. It follows that Governments are now on notice 
that they must make energy plans for the future that accept peak oil as a reality. That will be a depar-
ture from past practice.    

Historical Background 
To understand the report, it is necessary to take into account the background of the IEA and see how it 
compares with OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), which is an international 
organization of eleven countries that rely heavily on oil revenues as their main source of income. OPEC 
was formed in 1960, and its current members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, 
Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Venezuela. Its stated objective is to ”co-ordinate and 
unify petroleum policies among Member Countries, in order to secure fair and stable prices for petroleum 
producers; an efficient, economic and regular supply of petroleum to consuming nations; and a fair re-
turn on capital to those investing in the industry.” In the early 1970s, certain Arab OPEC countries embar-
goed exports for a few months in support of the Palestinians facing Israel, and the world entered an oil 
crisis.  
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The IEA was established in November 1974 in response to this oil crisis as an autonomous inter-
governmental entity within the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) to 
study energy supply and security, and advise the member nations accordingly. In general, OPEC is ac-
cepted as a political organization with its statements being coloured accordingly. What many do not real-
ize is that the IEA is also a political organization and that its reports are highly coloured by the perceived 
best interest of its members.  It therefore becomes necessary to try to lift the political veil from the con-
tents of the Energy Outlook 2004.   

Political agenda 
The political agenda is laid out in Figure 1, “Oil Demand and GDP Growth”. 

Figure 1: Relation between Oil Demand and GDP Growth, figure 3.1 in WEU2004 

It shows a strong correlation between oil demand and GDP growth, save during the 1970s and 1980s, 
when most of the world’s nuclear power plants come into operation reducing the demand for oil to fuel 
electricity generation. When the increase of nuclear power was phased out in many countries, oil de-
mand accordingly grew by about two percent to offset the decline of nuclear power and deliver the re-
quired growth of GDP. The current study is presents of modest rate of economic growth at 1.6 percent a 
year. Starting from 77 Mb/d (million barrels a day) in 2002, this rate of increase means that production 
would have to rise to 121 Mb/d by 2030. Politically, it is not possible for the IEA to present an outlook 
contemplating less. 

Let us evaluate how plausible such a forecast might be. In 2002, the World produced 77 Mb/d or 28 Gb/a 
(billion barrels per year), which has to rise under the IEA forecast to 44 Gb/a in 2030.  It implies that total 
production from 2003 until 2030 will amount to 1020 Gb. That is more than was consumed during the 
20th Century, and is in the same order of magnitude as the existing reserves.  It does not sound plausible. 
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Demand
In Table 3.1, the Outlook presents oil demand by region and for some large countries. It is surprising to 
see that Russia will have an increase of only 1.6 percent, matching the world average. Russia is the only 
major country in the world that is energy independent and can stay independent for many years to come. 
The population has adequate education and the potential for economical growth is great, being no doubt 
at least comparable with that in China and India, namely around 3.0 percent. The IEA cannot admit to 
such an internal growth rate because it would limit exports, undermining the possibility of meeting the 
indicated needs of the rest of the world. A 3.0 percent increase for Russia from today’s 2.7 Mb/d would 
give a consumption of 6.2 Mb/d in 2030 compared with the 4.2 Mb/d proposed by the IEA. It is evident 
that the IEA has had to massage its input assumptions to deliver a pre-desired outcome.  

Reserves
Shell’s spectacular downward revision of reserves during 2004 has raised awareness of the general issue 
global oil reserve reporting. We know that oil reserves are far from evenly distributed, and we know that 
oil fields have widely different sizes. It is not surprising that it has been easier to find a giant field with 
more than 500 million barrels than smaller fields.  The trend of discovery of giant fields is revealing, be-
ing illustrated in figure 2.

Figure 2.Discovery in giant oilfields per decade and the number of such fields [5].

The bulk of the World’s oil lies in these giant fields.  Since the world has now been very thoroughly ex-
plored, it is inconceivable that a dramatic change in the trend will occur in the 21st Century. Adding the 
smaller fields and back-dating the revisions gives the plot as published by ExxonMobil [6]. In figure 3 we 
present backdated discovery together with consumption.  
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Figure 3. Backdated world discovery of crude oil in comparison with production.  

The decline in discovery has been relentless for decades, being also depicted by the IEA in the following 
figure 4.  

Figure 4. Additions to world proven oil reserves from the discovery of new fields and production (figure 3.14 
in WEO2004). 

Plotting the discovery trend per decade on a logarithmic scale allows extrapolation into the future, clearly 
demonstrating that 300 Gb will not be found during the next 30 years.  A more plausible estimate is be-
tween 150 and 200 Gb. 
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Figure 5. Extrapolation of discovery of new fields for the next 30 tears.  

Another way to evaluate this declining discovery rate is to look at the so-called creaming curve, which 
matches cumulative discovery against cumulative new field wildcats, the boreholes that either do, or do 
not, find new fields. The IEA Outlook presents such a study for the period 1963 to 2002 for oil and gas, 
clearly showing that it becomes ever more difficult to add reserves by new discovery. 

Figure 6. Cumulative oil and gas discovery as a function of  wildcat drilling (figure 3.16 in WEO2004). 
It is evidently difficult for the IEA to accept the obvious truth that most of the World’s oil has been found. It 
tries instead to blame the oil companies and producing countries with large reserves to for not trying hard 
enough.  
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The Outlook reviews as follows the validity of the reserves as reported in different journals and the BP 
Statistical Review, confirming the unreliable nature of the reports as has long been emphasized by ASPO. 
The Outlook comments: 

“According to BP, reserves increased dramatically in the 1980s and 1990s, from 670 billions barrels at the 
end of 1960 to 1 147 billion barrels at the end of 2003 (Figure 7). But most of the increase occurred in OPEC 
countries, mainly in the Middle East, in the second half of the 1980s. Saudi Arabia and Kuwait revised 
their reserves upward by 50%, while Venezuelan reserves were boosted 57% by the inclusion of heavy oil 
in 1988. The United Arab Emirates and Iraq also recorded large upward revisions in that period. Total 
OPEC reserves jumped from 538 billion barrels in 1985 to 766 billion barrels in 1990. As a result, world oil 
reserves increased by more that 30%. This hike in OPEC countries’ estimates of their reserves was driven 
by negotiations at that time over production quotas, and had little to do with the actual discovery of new 
reserves. In fact, very little exploration activity was carried out in those countries at that time. Total re-
serves have hardly changed since the end of the 1980s.” 

Figure 7: Proven oil reserves in different regions according to BP Statistical Review (Figure 3.10 in WEO2004) 

Aleklett and Campbell describe the same thing in reference [4]: ”The main OPEC countries expropriated 
the holdings of the foreign companies during the 1970s, following the precedent of Iran’s action against 
BP in 1951. State enterprises were formed to produce the oil, inheriting the technical data and reserve 
estimates from the  
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SPURIOUS RESERVE REVISIONS
VenezuelaSaudiNeutralKuwaitIraqIranDubaiAbu

ArabiaZoneDhabi
17.9163.46.165.431.058.01.428.01980
18.0165.06.065.930.057.51.429.01981
20.3164.65.964.529.757.01.330.61982
21.5162.45.764.241.055.31.430.51983
24.9166.05.663.943.051.01.430.41984
25.9169.05.490.044.548.51.430.51985
25.6168.85.489.844.147.91.430.01986
25.0166.65.391.947.148.81.431.01987
56.3167.05.291.9100.092.94.092.21988
58.1170.05.291.9100.092.94.092.21989
59.1257.55.091.9100.092.94.092.21990
59.1257.55.094.5100.092.94.092.21991
62.7257.95.094.0100.092.94.092.21992
63.3258.75.094.0100.092.94.092.21993
64.5258.75.094.0100.089.34.392.21994
64.9258.75.094.0100.088.24.392.21995
64.9259.05.094.0112.093.04.092.21996
71.7259.05.094.0112.593.04.092.21997
72.6259.05.094.0112.589.74.092.21998
72.6261.05.094.0112.589.74.092.21999
76.9259.25.094.0112.589.74.092.22000
77.7259.35.094.0112.589.74.092.22001
77.8259.35.094.0112.589.74.092.22002

Anomalous increase underlined. Note also implausible unchanged estimates.

private companies. In 1985, Kuwait 
reported a 50% increase to its re-
serves overnight although nothing 
particular changed in the oilfields. It 
did so to increase its OPEC produc-
tion quota, which was based on 
reserves. Then three years later, 
Venezuela doubled its reported re-
serves by the inclusion of large 
amounts of long-known heavy oil 
that had not previously been re-
ported. This led Iraq, Iran, Dubai, 
Abu Dhabi and later Saudi Arabia to 
retaliate with huge increases to 
protect their quotas. Some revision 
was called for, as the earlier 
estimates were too low, having been 
inherited from the private 
companies before they were 
expropriated. But the revisions, 
whatever the right number might 

be, have to be backdated to the discovery of the fields concerned, which had been made up to fifty years 
before. In total about 300 billion barrels were added in this way during the late 1980s, greatly distorting 
the apparent discovery record. It is noteworthy too that in several cases the reported reserves remain 
implausibly unchanged for years on end despite production. It is staggering that such obviously flawed 
information is recorded in the public database, substantially without comment or qualification.”  

The following statement from the Outlook is explicit: “Reserves data from the main public sources are not 
“backdated”. In other words, the historical time series of reserves for a given country is not revised in 
light of new discoveries or increases in recovery rates”.  

The need for proper back-dating has long been stressed by ASPO and figure 8 shows the backdated data 
from reference [4]. 

Figure 8: Current trend of discovery according to 
BP compared with backdated revisions. 

Many analysts assume the estimates reported in the BP Statistical Review have at least the tacit blessing 
of a knowledgeable and prestigious oil company. They do not, as footnotes in the publication make plain.  
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A derivative of the trend reported by BP in figure 7 is shown in Figure 9. This curve reaches a maximum 
around 1990 when the real peak, as confirmed by Exxon Mobil, was in the 1960s, amply demonstrating 
the flawed nature of the BP material. That is hardly surprising since it is simply compiled from other pub-
lished sources, not reflecting the company’s own considerable knowledge. 

Figure 9: Discovery per year according to BP 
Statistical Review.

The Big Provider 
At this stage of the analysis, it must have been difficult for IEA to find a way to make a forecast that 
would fulfill the political agenda of having production at 120 Mb/d in 2030. The reserve data, as dis-
cussed above, does not support such a proposition. But it was fortunate to be able to find a life-saver in 
the form of the United Stated Geological Survey. The IEA lends credibility to this institution by describing 
it as “the most authoritative source of estimates of global ultimately recoverable resources of conven-
tional oil”.  The emphasis is on the words “most authoritative source”, which is far from claiming it to be 
the most accurate source. The USGS commenced its study of world oil following the shocks of the 1970s, 
and for many years issued sound evaluations at successive meetings of the World Petroleum Congress.  
But a departure came with the study of 2000, under the project’s new director, claiming a Mean estimate 
of the total discovery to 2025 of 3.3 trillion barrels. The following Figure illustrates the record of some 65 
past estimates by major oil companies, serious institutions and the USGS itself, which average 1.93 tril-
lion barrels, indicating that the latest USGS estimate is far from the consensus. 

Figure 10: Summary of reported estimations of ultimate recovery of crude oil 

Jean Laherrere has extrapolated the discovery trend in the United States itself as illustrated in the Figure 
11, showing that the USGS estimates are far above the trend [6]. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

U
lti

m
at

e 
re

co
ve

ry
 T

b

1942 1965 1972 1975 1979 1983 1992 1998



58

US oil cumulative production & ultimate recovery 
from EIA/aer with USGS 2000 forecasts and model
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Figure 11: US Cumulative Production and 
Ultimate Recovery from Energy Information 
Administration with USGS 2000 forecasts for 
USA.

Dr Jeffery Johnson from ExxonMobil was 
invited to the ASPO conference in Berlin in 
May 2004. He is the Operations Manager for 
Production Geosciences responsible for Europe, 
North America, Southeast Asia and Australia. 
He declined to answer a question of why his 
company was not vigorously drilling for oil in 
the United States, given that the USGS predicts 

that there is more then 80 billions barrels are there to be found before year 2025.  

The USGS also exaggerates the world potential as evidenced in the following figure.  

Figure 12: The world cumulative production 
and mean discovery for conventional oil and 
condensate. The mean estimate of 3021 Gb of 
just crude oil from USGS year 2025 is at the 
limit of the figure. The oil and condensate esti-
mate of 3345 Gb  cannot be fitted in the figure.  

But if we read the IEA Outlook carefully, we find a strong hint that they themselves realise that the USGS 
Mean estimate is implausibly high, as they add the important qualification: “If ultimately recoverable 
resources at the low end of the current range of estimates and reserve additions are slower than expected, 
conventional oil production would peak within the next two decades”.   
Table 3.3 gives the range of the USGS predictions 
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It introduces the concept of the statistical range of probability. Evidently, the 95% case has the highest 
probability of being confirmed, while the 5% case is near meaningless. However valid in terms of statisti-
cal theory, it poses the question of the validity of the Mean value in the real world.  It is important to 
understand this factor. The USGS study itself may not be as flawed as it seems, remembering especially 
that the USGS does not itself forecast what will be found and placed on production. It is rather that the 
Mean value of what is assessed to be available for discovery under a system of subjective probability 
ranking is widely misunderstood.    

The trends of new field discovery have been discussed above. In its reference scenario giving 120 Mb/d by 
2030, the Outlook implies that as much as 939 Gb will be found in new fields. This contrasts with the 
reality of past experience, as the record since 1996 has given less than 150 Gb, suggesting by extrapola-
tion that no more that between 150 and 200 Gb will be found over the next 30 years.  

The other questionable issue is so-called reserve growth. The growth of past officially reported reserves 
largely reflects the reporting practices of the entity responsible. Oil companies are subject to strict stock 
exchange rules leading to under-statement, whereas OPEC counties have had motives to exaggerate as 
they compete with each other for production quota based on reported reserves. In any event, the growth 
of reserves has little impact of peak production, as illustrated by the example of the Prudhoe Bay field in 
Alaska, illustrated below. The growth in reported reserves normally coincides with the onset of decline, 
prolonging the field’s life by extending the tail end of production. 
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Figure 13: Reserves growth in Prudhoe Bay compared with production per year. The reserves growth cannot 
prevent the decline in the oil field.   

Future oil production 
In conclusion, the Outlook illustrates its forecast of future production in Figure 14. 

Figure 14: World oil production by source (figure 3,20 in WEO2004) 

The figure is not explained in detail, but the IEA does discuss the decline in existing fields, concluding 
that it ranges from 5% to 11% per year. Starting at 75 Mb/d in 2003 and ending with 15 Mb/d in 2030 is 
equivalent to a decline rate of close to 6%, which we can certainly accept.  
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The study adds the telling comment “by 2030 most oil production worldwide will come from capacity 
that is yet to be built”.  We may examine the possibilities of that occurring in the real world. New discov-
eries are indicated to yield 25 Mb/d. The North Sea had a peak production of 6 Mb/d, meaning that a pro-
duction level of 25 Mb/d implies the discovery of four new provinces equivalent to the North Sea, the 
largest new province found since the Second World War.  The Outlook’s claim that this can be achieved 
over the next 25 years certainly stretches credulity.  

Table 3.3 gives remaining reserves and reserve growth. Around 650 Gb will be consumed from 1996 to 
2030, which sounds plausible, leaving the balance for the period following 2030. It implies that “Devel-

opment of existing reserves” and 
“Enhanced oil recoveries” will have to 
come from the reserve growth listed in 
Table 3.3. But this means that Reserve 
Growth will have to rise to levels similar 
to-day’s production, which seems 
singularly implausible. 

Production by region 
The final difficulty for the IEA was to find 
where on the Planet they could find the oil 
supply of 120 Mb/d. Table 3.5 in the Out-
look gives the answer.  

To secure world production of 77 Mb/d 
2002 and 121 Mb/d 2030 it is necessary to 
combine Non-OPEC, OPEC, Non-
conventional oil and Processing gains. In 
the following discussion Non-OPEC will be 
divided into Transition Economies (nor-
mally called FSU, Former Soviet Union) and 
the rest of the world. In Figure 15 we pre-
sent discovery and production for FSU.  
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Figure 15: Production and discovery of crude oil in FSU.

The discovery of the 10 Gb field in Kazakhstan year 2000 was the largest oilfield found in the world dur-
ing the last 10 years, but compared with the yearly world consumption of 30 Gb we can conclude that 
this field only can support the World for 4 months. This field can be compared with the Prudhoe Bay Field 
in Alaska.  Production can reach the market only via pipelines and rail transport, whose capacity will set 
the level of offtake. One pipeline with the capacity of 1 Mb/d is under construction from Azerbaijan to 
Turkey and another with capacity of 0,3 Mb/d links the Caspian with the Black Sea. Prudhoe Bay has 2 
Mb/d capacities and Kazakhstan will have around 1.5 Mb/d. This is realistic level of new field production.  

Elsewhere in FSU, discovery reached a maximum in the 1960s.  In estimating future production it is nec-
essary to bear in mind that the fall in production following the collapse of the Soviet Government was 
anomalous. The increase seen to day largely reflects making good the production that was lost during 
this anomalous fall, and not new discovery. Future production should therefore be considered as the con-
tinuation of the overall trend that peaked in the 1980s at 12.4 Mb/d.  Future production, that many like to 
present as production from new fields, is in reality largely coming from declining old fields.  Furthermore, 
the Russian government is now moving to take closer control of its precious oil and gas reserves, seeing 
merit in conserving them for as long as possible         

The Outlook presents a very optimistic view of future oil production in Russia as can be seen in Figure 16. 
To start the record in 1990 obscures the longer-term trend, which gives a very different picture reflecting 

an earlier peak. 

Figure 16: Production, con-
sumption and net exports 
from Russia.  

Even with a slow 1.6% in-
crease of consumption in 
Russia will have to face the 
possibility for export. As Rus-
sia has to support itself, it is 
reasonable to expect a 2% to 
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3% increase in the consumption. Together with a realistic decline rate in Russia we can estimate that the 
volume for export can be limited. In table 3.5 the Outlook suggest an increase in the production for FSU 
from 9.5 Mb/d in 2003 to 15.9 Mb/d in 2030.  A more realistic assessment is given in Figure 15.    

Figure 17: Production of oil 
from “the Rest Of the World”, 
ROW. For countries that has 
passed the peak production 
the year for the rollover is 
given. The other countries are 
expected to reach rollover 
within the next 10 years.    

Subtracting FSU from Non-OPEC and we obtain a value for what we may term the rest of the world, ROW. 
Werner Zittel, member of ASPO, has studied it in detail [7].  In figure 17 illustrates how production from 
individual countries adds up. Around 70% of ROW production, 25 Mb/d, comes from countries that have 
already passed their peak of production, and are accordingly set to decline at 4% to 5% per year to 2030, 
when they will be able to produce around 8 Mb/d. The other group with a production of 10 Mb/d can at 
best have a 1% decline per year to 2030, giving production of 8 Mb/d. Adding these numbers gives 16 
Mb/d for the rest of the world, compared with the Outlook’s 27.5 Mb/d (43.4 Mb/d minus 15.9 Mb/d).  It is 
evident that the Outlook forecasts are clearly unrealistically high. 

The next group to consider is the OPEC countries. In the reference scenario the estimated production 
should increase from 28.2 Mb/d to 64,8 Mb/d, an increase of 130%. The Outlook lists the demands on in-

dividual countries and the 
influence of the IEA 
outlook, Figure 18, is 
obvious.   

Figure 18: Production 
capacity year 2001 and 
demanded production from 
US Energy Information 
Administration in units of 
million barrels per day.  

Two months earlier Saudi 
Aramco had in Washington 
presented what they called 
the Maximum Sustainable 

Capacity, MSC. With a production of 12 Mb/d it clamed to have a sustainable production until 2033, see 
Figure 19. This is far from 22.5 Mb/d, proposed in the Outlook. 
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On a resent visit in Abu Dhabi I had the possibility to visit on shore oilfields. Discussion with operation 
managers gave “Sustainable Capacity” another dimension. They explained that the fields needed water 
injection to provide a pressure to move the oil to the production well. If this injection is forced the total 
amount of oil that is possible to produce from the field will be lower compared with a “sustainable pro-
duction”. To be able to produce 250000 barrels per day in the Bab field they need to inject 450000 barrels 
of water. Part of the water will be pressed through to the production well and just now the produced cru-
de oil contents 4% water. As water flows easier then oil you will destroy part of the field if you force is. Al 
old oilfields in the Middle East have about the same ration of water injection. The demand on the oil pro-
ducing countries in the Middle East to double the production is in reality a demand to partly destroy the 
possibility for future generations to get revenues in the future. We should be thankful that field manag-
ers and other responsible persons now speak up and explain the reality and we that need to import oil 
have to make plans according to this.      

Figure 19: Data presented 
by Saudi Aramco.
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Conclusions 
We may conclude that the International Energy Agency has delivered a forecast designed to fulfill the 
Agency’s political agenda, but between the lines it clearly sets out enough evidence to show that it is 
indeed no more than a political statement, far removed from what is attainable in the real world. The 
critically important message that emerges is that peak oil will come in the near future, and that a peak in 
2030 is nothing more than a political posture.  

The Outlook does include 
a Low Resource Case, 
which advances peak to 
2015. It goes on to add 
what it terms a High 
Price Scenario, which 
advances the date of peak 
to close to the present 
day, confirming the ASPO 
assessment, reproduced 
in Figure 20. 

Figure 20: The 2004 oil 
and gas liquids as 
presented by Uppsala 
Hydrocarbon Depletion 
Study Group [8]. 

Oil from Deep water, Polar Regions and Natural Gas Liquids is included in the Outlook as part of different 
countries production of oil. We have accepted the “sustainable production scenario” for the Middle East. 
As seen we are including production from tar sand etc, but we think that the increase will be slower than 
IEA. The increase in the polar production around 2030 is from discoveries not yet made, but we think at 
they will start to drill in Alaska and find something in Russia.  

Figure 21: Information to chare holders in 
ExxonMobil 

The Figure 21 illustrates the situation graphi-
cally, showing the fall of production from 
known fields and the desperate need to secure 
new production by new discovery or reserve 
growth, which in reality is beyond the physi-
cal limits of the Planet. It is an oblique way of 
describing rank shortage and the interesting 
thing is that this graph is from The Lamp, the 
information to chare holders in ExxonMobil 
[9].
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Endnotes
This article opened with a quote from the New York Times, and it is fitting to end with a quote from an 
article from Daily Telegraph on October 31 by Liam Halligan, “The West is deluded to rely on Saudi oil” 
[10]. In the article you find an interview with Al-Husseini, who was head of exploration and production 
at Aramco until March this year. Aramco is the state owned oil company that accounts for 97 per cent of 
Saudi’s crude production.  

"The question isn't, can we can pump 15m or 20m barrels daily?" Al-Husseini says. "The question is, how 
long it can be sustained? We could only manage 22 mbpd for a very short time - maybe 10 years. And that 
would mean an awful lot of depletion, which isn't in the best interests of the global economy." 

What does Al-Husseini says about the estimates from EIA, the US Energy Information Administration, of 
future Saudi production? "These are US numbers, not ours," he says. "The American production outlook is 
much too high." 

Where is EIA going wrong? “The IEA focuses only on demand (in this article called political agenda). That 
is why they overestimate not only future Middle East supplies, but non-OPEC (in this article discussed as 
the rest of the world) and Russian supplies too”. 

This is defiantly a support for the analysis presented in this article. 

Confucius, figure to the left, said 500 BC: “Study the past to 
define the future”.  We in ASPO have studied the past as 
carefully as it is possible and with that knowledge as starting 
point we have now defined the future.   
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The Context

Global Energy Trends

Energy Market Outlook
Oil, gas, coal, electricity, renewables

Regional Outlooks

World Alternative Policy Scenario

WEO 2004 Structure

World Primary Energy Demand

Fossil fuels account for almost 90% of the growth in energy 
demand between now and 2030 
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Increase in World Primary Energy 
Production by Region

Almost all the increase in production to 2030 
occurs outside the OECD
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Average carbon content of primary energy increases 
slightly through 2030 – in contrast to past trends
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Oil Market:
Key issues and 

uncertainties

Undiscovered Oil & Gas 
Resources

1.9 trillion boe

27%

24%

28%

Undiscovered Oil & Gas Resources
& Exploration Wells Drilled, 1995-

2003

Middle East Former Soviet Union North America
Africa, Latin America and AsiaEurope

Discoveries have fallen in recent year, mainly because 
exploration has shifted to less prospective regions

64%

7%

Number of New Wells Drilled  
in 1995-2003

24 500 fields
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12%
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Access to Oil Reserves

National
companies only 
(Saudi Arabia, 

Kuwait, Mexico)
35%

Limited access -
National

companies 
22%

Production
sharing

12%

Concession
21%

Iraq
10%

1,032 billion barrels 

Access to much of the world’s remaining oil reserves is restricted

Oil Reserves Transparency
• The Earth’s oil resources are adequate until 2030 

and beyond 
• Less certain is whether sufficient investment will 

flow to the ‘right’ locations at the ‘right’ time
• IEA calls for improved oil reserve data 

transparency, including:
– A universally-recognised, transparent, consistent and 

comprehensive reporting system

– A system of collecting, compiling & publishing primary data 
on national reserves

• IEA to develop initiative through international 
forums in conjunction with others orgs. (eg. OPEC, 
UN, financial regulators) and our member govts
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Oil Market Implications of High Oil 
Price Case vs Reference Scenario

Crude oil price is assumed to remain at average for 2004 to date, 
with major implications for global oil markets
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EU Primary Energy Mix

Gas & renewables increase their shares in the EU energy mix, 
at the expense of nuclear power, coal & oil

2002 2030
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Rising demand – mainly for power generation – and declining 
output will cause net imports to surge
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Russian Gas Production

Russia will remain the single largest supplier to the EU, 
assuming investment in developing new fields is forthcoming
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Importance of oil & gas sector in the Russian economy has grown 
sharply in recent years, approaching that of some OPEC countries
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EU Energy-Related CO2
Emissions
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Rising fossil fuel use for power generation & transport drive up
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Energy-Related CO2 Emissions in 
Russia

Russia’s CO2 emissions are projected to rebound over the Outlook 
period, but will still be 11% below their 1990 level in 2030
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World Alternative Policy 
Scenario

Key Policies in Alternative Scenario for 
European Union

Power generation
• Renewable energy directive
• CHP directive

Transport sector
• Prolongation and tightening of Voluntary Agreement 

with car manufacturers
• Biofuels target

Emission trading scheme for power generation 
and industry
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Reduction in European Oil Demand 
in the Alternative vs. Reference 

Scenario, 2030

Oil savings = 2.2 mb/d

Oil savings in 2030 would be around current production of 
Venezuela

Transport
82%

Other
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EU CO2 Emissions in the Reference 
& Alternative Scenarios

With new policies, EU CO2 emissions stabilise by 2010 and fall 
after 2020
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Contributory Factors in CO2
Reduction 2002-2030

Improvements in end-use efficiency contribute for more than 
half of decrease in emissions, and renewables use for 20%
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Summary & 
Conclusions

Summary & Conclusions 

• EU energy use will continue to grow slowly, led by 
transport & power generation

• Renewables will penetrate energy mix rapidly, but 
fossil fuels will still dominate

• Oil & gas imports will surge

• Looming investment challenge

• CO2 emissions are set to grow – unless new 
policies are adopted
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Samfundsøkonomiske følger af olieknaphed. 

Af: økonomisk vismand Jørgen Birk Mortensen, Det Økonomiske Råd 

Forsyningssikkerhed på oliemarkedet 

Forskellig fra forsyningssikkerhed på f.eks. gasmarkedet, hvor ledningsnettet medfører afhængighed af 
et mindre antal producenter. 

Erfaring fra 1970erne og 1980erne:  
Man kunne købe den ønskede mængde olie, hvis man var villig til at betale markedsprisen. 

Høje olieprisers virkning på international økonomisk aktivitet og beskæftigelse. 

Olieprisændringer som den væsentligste konsekvens af knaphed på oliemarkedet.  

Påvirkning af den internationale økonomi og dermed eksportmulighederne for et land som Danmark. 

Væsentlig fordelingsmæssig virkning knyttet til ændringer i beskæftigelse. 

Olieprisstigningerne i 2004 var medvirkende til at svække det forventede internationale opsving. 

Hvorfor svinger olieprisen så meget?  

Efterspørgslen reagerer på kort sigt næsten ikke mængdemæssigt på ændrede oliepriser. 

Opkøb til lagre af strategisk eller spekulativ karakter. 

Konsekvenser af olieprisstigninger. 

Oplagte forskelle i konsekvenser af olieprisstigninger for olieeksporterende lande og for olieimporterende 
lande. Stigning og fald i realindkomst. Omfordeling, der som regel medfører fald i den samlede efter-
spørgsel.  

Baggrund for olieprisstigninger er vigtig for internationale økonomiske konsekvenser. 
Fald i udbudet af olie eller stigning i efterspørgslen på grund af øget  internationale økonomisk aktivitet, 
som også er gunstig for f.eks. dansk eksport. 

Væsentligt problem i de kommende år. 

Efterspørgslen nu og i de kommende år er meget tæt på kapaciteten til at udvinde olie. Den ledige pro-
duktionskapacitet er derfor beskeden og samtidigt er det vanskeligt at se, hvorfra ny kapacitet til olieud-
vinding skal komme. Dette giver risiko for stærkt svingende og ustabile oliepriser. 

En speciel dansk fordel: Lav energiintensitet. Danmark har kun i beskedent omfang tiltrukket energiin-
tensive virksomheder. Energipolitik som har reduceret olieafhængigheden. 

Forsikring mod ustabile forhold på oliemarkedet - energipolitik.  

Hvordan skal vi tidsmæssigt udnytte de nationale olieressourcer?  Foregår udtømningen for hurtigt? 
Den manglende danske debat om hvordan man tidsmæssigt skal udtømme de nationale olieressourcer. 
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Tilvejebringelse af stigende olieuafhængighed. 

Andre typer af brændsler herunder vedvarende energi.  

Energibesparelser. 

Argumenter for støtte til forskning. 

Principper for erhvervsstøtte til nye brændsler og energisystemer.  

Tilskud som er begrundet i miljømæssige fordele. 

Problemer med at forudse fremtidens vinderbrancher. 

Erhvervsmæssig udvikling af produktion som kan overleve på markedsvilkår, hvor miljøpolitikken er 
indrettet så miljøfordele belønnes.  

Høste frugterne af tidligere energipolitik, hvor omkostninger i et vist omfang har været afholdt. 

Ligestilling af energibesparelser og vedvarende energi. 

F.eks. ikke opfyldt i  grønne certifikat systemer, som er politisk meget populære i Europa. Disse systemer 
giver en  pris  til grønne producenter som er højere end belønning der gives for at spare energi. 

Fordele og omkostninger ved en sådanne typer af  forsikringer.  

Forsikringspræmien i form af de løbende omkostninger bør sammenholdes med de fordele, der opnås 
hvis forsikringsbegivenheden indtræder.  
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Energipolitiske fællesskaber i EU 

Af: konsulent Peter Hoffmann, Dansk Energi 

En stadig større del af rammerne for energipolitikken og energimarkedet fastlægges i EU-regi. Hidtil har 
der ikke været en specifik hjemmel i EU-traktaten til at føre energipolitik. Det har der længe været på 
miljøområdet. Ikke desto mindre er der – især over de seneste 10 år – taget en lang række energipolitiske 
initiativer baseret på andre hjemler i Traktaten. Med Forfatningstraktaten er der kommet et ganske kort 
energikapitel, der formentlig ikke tilføjer meget i praksis, men som kan have en betydelig psykologisk 
effekt for Kommissionen til at tage energipolitiske initiativer. 

Energipolitiske Fællesskaber
Det er som bekendt EU-kommissionen, der formelt set er initiativtager til ny EU-lovgivning. Derfor er 
Kommissionen det helt afgørende forum for fremkomsten af energi- og miljøpolitiske initiativer. Det er 
et embedsmandssystem og således ikke umiddelbart et åbent forum for EU's borgere – herunder politi-
kerne. Naturligvis har det samlede kommissærkollegium med deres kabinetter stor betydning for fast-
læggelsen af den overordnede energi- og miljøpolitik. Men når man kigger nærmere efter er det 
overraskende, hvor stor betydning den enkelte embedsmand – generaldirektør, direktør, kontorchef og 
fuldmægtig i f.eks. Generaldirektoratet for Energi (DGTREN) – har for energipolitikkens formulering. Der-
for er lobbyistens regel nr. 1: Skab kontakt med den skrivende fuldmægtig – så tidligt som muligt i pro-
cessen. 

Kommissionens generaldirektorater agerer naturligvis ikke i et vakuum. Dels kan de have ”bundne” op-
gaver fra internationale organisationer – typisk FN med implementering af Kyotoprotokollen som et 
eksempel. Dels opfanger de signaler fra det omgivende samfund – ja, de efterspørger signaler fra aktør-
grupperne. Og de er i høj grad påvirket af de fora, der senere skal beslutte deres lovudkast – Ministerrådet 
og Parlamentet. Når de større energipolitiske retningslinier skal fastlægges udarbejder Kommissionen 
ofte et diskussionsoplæg til offentlig debat – en ”grønbog”. På energiområdet har vi set sådanne grønbø-
ger om ”det indre energimarked”, om VE, om forsyningssikkerhed m.v., der siden så er sige er blevet ”bib-
len” på hver deres energipolitiske område – nogle gange fulgt op af ”hvidbøger” med mere konkrete 
handlingsplaner for kommende lovgivningsinitiativer. Men man skal også være opmærksom på gene-
raldirektoraternes ”working papers”, der i nogle tilfælde kan vise sig i praksis at have en lignende ”bibel-
status”. DGTRENs ”Strategy Paper – Medium Term Vision for the Internal Electricity Market”, der blev 
skrevet til debat i det såkaldte ”Firenze Forum” er et oplagt eksempel. 

”Firenze Forum” for elmarkedet og ”Madrid Forum” for gasmarkedet er nogle interessante uformelle 
energipolitiske fora – med Kommissionen for bordenden og med regulatorer, systemansvarlige og ener-
gimarkedets øvrige aktører. Selv om fokus er energisystemernes og energimarkedets funktion berøres 
mange mere generelle energipolitiske spørgsmål. 

Formelt set er Ministerrådet naturligvis et vigtigt energipolitisk forum, men i praksis er der nok en ten-
dens til at arbejdet dér – både på embedsmands- og ministerniveau – fokuserer meget på konkrete direk-
tiv- og forordningsforslag. Den bredere energipolitiske debat med nye signaler finder mest sted ved de 
”uformelle ministerrådsmøder”, som desværre ikke prioriteres så højt fra mange landes side. Det er synd 
– også fordi dette kan være stedet, hvor miljø- og energiministrene mødes. Eksempel: Det uformelle ener-
gi- og miljøministermøde i juli 2003 i Montecatini gav de første signaler om en ny opprioritering af forsk-
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ning og udvikling – ikke mindst som det ultimative svar på fremtidig begrænsning af CO2-
udledningerne. 

Europa-parlamentet har en stigende betydning for fastlæggelsen af de energipolitiske rammer – og den 
uformelle indflydelse på Kommissionens prioritering og initiativer er stigende. Udover de processer, som 
kører parallelt med Ministerrådets behandlinger af nye forslag, er Parlamentet forum for en mere generel 
energi- og miljøpolitisk debat – først og fremmest knyttet til Udvalget om Industri, Forskning og Energi.
Parlamentet afholder høringer om nye lovgivningsinitiativer, Grønbøger og Hvidbøger, som ofte åbner 
for en noget bredere debat. Det afspejler bl.a. det for energidebatten vigtige faktum, at de energipolitiske 
holdninger er mere divergerende og med mange flere nuancer end de ”bearbejdede” holdninger, som 
landene giver udtryk for i Ministerrådet. 

European Energy Forum er et uformelt debatforum, men organisationens medlemskerne er nuværende 
og tidligere Europaparlamentarikere. Det tager alle mulige energipolitiske emner op – dels ved arrange-
rede debatter og dels i en række rapporter, så det er et forum som de energipolitiske lobbyorganisationer i 
Bruxelles traditionelt interesserer sig en del for.  

Lobbyorganisationerne interesserer sig generelt i stadig højere grad for Parlamentet, og en række Euro-
paparlamentarikere har en imponerende indsigt i energipolitiske forhold. Flere har også en professionel 
baggrund – f.eks. som ingeniører – der giver dem en betydelig baggrundsviden. ”Bagsiden” heraf er, at 
debatten ofte bliver ret teknisk, så kun få kan engagere sig, og enkelte parlamentarikeres faglige ”kæphe-
ste” får uforholdsmæssig stor betydning. 

Der afholdes i forskellige regier et utal af konferencer og debatter om EU energipolitik og relaterede 
emner. Nogle arrangeres af de forskellige ”tænketanke”, andre af professionelle konference-udbydere og 
andre igen af lobbyorganisationerne. De kan naturligvis alle have en vis indflydelse på den generelle 
energi- og miljøpolitiske debat, men der er tilsyneladende ikke ét eller et par fora, som er særligt trend-
sættende. Den debat, der har udspring i de formelle institutioner synes langt den vigtigste. 

Der skal dog nævnes et par organisationer, som gradvist synes at få større og større betydning for ener-
gimarkedets udformning – og for energipolitikken. ”Council of European Energy Regulators” (CEER) er 
sammenslutningen af ”regulatorer” på det europæiske energimarked. I takt med at markederne integre-
res stadigt mere – og får at få denne integration til at gå hurtigere – er samarbejdet mellem de nationale 
reguleringsmyndigheder af stor betydning. Et tilsvarende samarbejde findes i ”European Transmission 
System Operators” (ETSO) mellem de nationale systemansvarlige selskaber på elområdet og i Gas Trans-
mission Group Europe (GTE) på gasområdet. Selv om disse organisationer arrangerer tilbagevendende 
konferencer er det dog karakteristisk, at der primært er tale om et ”professionelt” samarbejde og kun i 
undtagelsestilfælde om bredere energipolitiske debatter. 

Et vigtigt element i den energi- og miljøpolitiske debat i EU-regi er naturligvis de mange energi- og miljø 
lobbyorganisationer samt lobbyorganisationer på andre områder, hvor medlemmerne har interesser i 
energi- og miljøforhold. Det vil blive alt for omfattende at redegøre for hele denne ”verden”. Her skal blot 
nævnes en række organisationer, der ofte optræder i debatten: 

COGEN: Forening til fremme af kraftvarme 
EFET: Forening af energihandlere 
EPSU (European Federation of Public Service Unions): Forening for fagforeninger for offentligt ansatte 
EREC (European Renewables Energy Council): Paraplyforening for VE-foreninger 
EREF (European Renewable Energies Federation): Forening for fremme af VE 
EUROGAS:  Forening for gasselskaber 
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EUROHEAT & POWER: Foreningen for kraftvarme/fjernvarme 
EURELECTRIC:  Forening for elselskaber 
EWEA (European Wind Energy Association): Forening for vindmølleindustrien 
EUROHEAT & POWER: Foreningen for kraftvarme/fjernvarme 
FORATOM: Forening for nukleare industri 
GEODE: Forening af uafhængige el- og gasdistributionsselskaber 
GREENPEACE: Global miljøorganisation 
IFIEC: Forening for store industrielle industriforbrugere 
OGP (International Association of Oil and Gas Producers): Forening af olie- og gas-selskaber (fokus på 
produktion)
RECS: Organisation til fremme af omsættelige VE certifikater 
UNICE: Forening af industribrancheorganisationer 
WWF (World Wildlife Fund for Nature, Verdensnaturfonden): Global organisation for natur og miljø 

Findes der en europæisk energipolitik? 
Som nævnt i indledningen er der ikke nogen samlet hjemmel i den eksisterende EU-traktat til at føre EU 
energipolitik. Situationen er da også, at der ikke eksisterer én sammenhængende EU energipolitik i den 
forstand, at der er ét sammenhængende sæt af holdninger og lovgivning for alle aspekter af energipoli-
tikken og for alle lande. Den lange række af energipolitiske initiativer, som er gennemført ved brug af 
Traktatens andre hjemler, dækker hver et specifikt emneområde, f.eks. handel med el og gas, fremme af 
VE og kraftvarme og et system for omsættelige CO2-kvoter. Og da der typisk er tale om direktiver, som 
endda er resultatet af omfattende politiske kompromisser, har landene ofte implementeret reglerne me-
get forskelligt i deres nationale lovgivning. 

Der er ingen tvivl om, at den hidtidige udbredte nationale modstand mod etablering af en mere samlet 
EU energipolitik primært skyldes hensynet til dispositionsretten over de nationale energiressourcer – 
primært olie, gas og kul, men også forskellige typer af biomasse m.v. Det andet element er, at man ønsker 
at kunne opretholde nationale prioriteringer af forskellige energityper og –teknologier. Den danske be-
slutning om at holde a-kraft ude af energi-systemer og vores støtte til fremme af VE er blot to eksempler. 
Endelig er det tydeligt, at der er stor national modvilje mod at erstatte et nationalt fokus på forsynings-
sikkerhed med et overnationalt EU-fokus. 

De meget forskellige regler på det energipolitiske område fra land til land skaber store barrierer for reali-
seringen af ”det indre marked” på energiområdet – altså for målet om at skabe ét fælles marked for ener-
gi i EU. 

I den nye Forfatningstraktat er der i artikel III-256 for første gang et særligt kapitel specifikt om energi. Og 
det er bestemt ikke tilfældigt, at det tager udgangspunkt i hensynet til at få dette indre marked til at fun-
gere – også på energiområdet. Yderligere nævnes hensynet til miljøet, som jo længe har haft sit eget kapi-
tel i Traktaten.  

Der sættes fokus på: 
- at sikre energiforsyningssikkerheden i EU 
- at fremme energieffektivitet og energibesparelser 
- at fremme nye og vedvarende energikilder 

Og så tilføjes, at måske de allervigtigste elementer i energipolitikken fortsat skal holdes uden for en fæl-
les EU energipolitik, nemlig 
- udnyttelsen af nationale energiressourcer 
- valg mellem forskellige energikilder 
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- den generelle sammensætning af energiforsyningen. 
Kun hvis udgangspunktet er miljøhensyn kan man regulere – på de to sidstnævnte områder – og kun 
med enstemmighed. 

Konklusionen er, at den nye energipolitiske hjemmel kan få en psykologisk betydning for Kommissio-
nens mulighed for at tage energipolitiske initiativer, men at der på ingen måde er åbnet for etableringen 
af én sammenhængende EU energipolitik. Og det vil i sig selv gøre det vanskeligt at få fjernet en række 
væsentlige barrierer for etableringen af det fælles indre energimarked, som for længst er besluttet. 

Nogle anbefalinger 
- Med de givne rammer bør man fra dansk side arbejde for så megen harmonisering som muligt af 

de energi- og miljøpolitiske EU rammebetingelser 
- De energipolitiske områder, som energikapitlet i  forfatningstraktaten fokuserer på er områder, 

hvor Danmark er ”langt fremme”. Vi kan derfor med fordel gå aktivt og konstruktivt ind i arbej-
det vedr. fremme af energieffektivitet, energibesparelser og VE, ligesom de danske erfaringer 
med udbygning og drift af elsystemer med store mængder decentral produktion og vindmølle-
produktion  bør spredes. 

- Danmark bør opmuntre til en mere sammenhængende energipolitisk debat på EU-plan, der ikke 
”freder” de områder, som forfatningstraktaten formelt undtager fra EU initiativer 

- Danmark bør arbejde for et tættere samarbejde mellem EU's energi- og miljøminister – også for 
at styrke EU's rolle i den globale dialog 

- For at fremme den energipolitiske debat på ministerniveau bør man fra dansk side engagere sig i 
”uformelle ministerrådsmøder” – gerne med deltagelse af både energi- og miljøministre – og di-
rekte opfordre til energipolitiske debatter i dette forum. 

Den energipolitiske debat i Europaparlamentet bør tages væsentligt mere alvorligt og danske politikere 
bør – via danske europaparlamentarikere – engagere sig aktivt i den. 



Fossile energiressourcer i Danmark
Vicedirektør Peter Helmer Steen

Energistyrelsen

Hvilke ressourcer har vi til rådighed til en energiproduktion 
baseret på fossile brændsler (olie/gas)?
Og hvordan er fremtidsudsigterne for disse ressourcer?

Hvilke muligheder har vi for at importere fossile brændsler 
(olie/gas/kul)?
Og hvordan er fremtidsudsigterne herfor?

Tilstedeværende mængder
ca. 1600 mio. m3

Tilstedeværende mængder
ca. 2300 mio. m3

Vurdering i 1990 Vurdering i 2004

Tilstedeværende mængder og indvinding af olie i Danmark

14% 22%
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Fossile energiressourcer i Danmark 

Af: Vicedirektør Peter Helmer Steen, Energistyrelsen 
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Produktionskapacitet Investeringsbehov

Kilde: IEA, World Energy Outlook 2004

Tilhørende investerings-
behov for perioden
Kilde: IEA, World Energy Investment
Outlook 2003
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Vedvarende Energiressourcer i Danmark

Af: energivejleder Søren Hermansen, Organisationen for vedvarende energi 

Med udgangspunkt i ”Vi har Energien”  Danmark som VE-Ø, er det nærliggende at se på hvordan det er 
gået med Samsø som vedvarende energi-ø efter 6 år, og bruge disse resultater til at fremskrive de mulig-
heder der ligger for hele landet. 
Ved udnævnelsen af Samsø var oplægget at demonstrere at det var muligt at omlægge et samfund til 
100% VE på 10 år.

Ved at anskue ressourcespørgsmålet som et  spørgsmål om målbare størrelser kan man forholde sig til 
problematikken på 2 måder. 
Dels ved summarisk at opregne de ressourcer vi kender og de ressourcer vi mener der kan anvendes. 
Dels ved at forholde sig til den politik der føres og i hvilken grad lovgivningen muliggør anvendelse af de 
ressourcer vi har. 

Der er ligeledes en række handlinger der skal koordineres. Vælger forbrugeren sit energiforbrug? 
På hvilke præmisser sker dette valg. Med lov at gøre valget simpelt? Monopol? Manglende kendskab til 
alternativer? Generel samfundsudvikling – Trend? 
Ved at gøre valget individuelt kan man opnå en bevidsthed omkring det personlige forbrug sat i relation 
til hvor energien kommer fra og hvor meget energi vi bruger. 

Eksempler:

Elforbrug

På Samsø skulle der 11 vindmøller til at gøre øen selvforsynet med el. Det var til at overskue. Derfor blev 
processen til en diskussion om hvor møllerne skulle stå mere end et spørgsmål om fornuften i at de over-
hovedet skulle opføres. Energiforbruget satte dagsordnen. Ikke holdning til VE eller ej. 
450 lokale investorer og andelshavere har investeret ca. 70 millioner kroner i møllerne 

11 MW møllekapacitet dækker 100% af Samsø´s forbrug (4000 indb.). 
8000 MW vil dække 80% af Danmarks forbrug.  
Møllerne er nu på ca. 2 MW kapacitet eller derover. Det betyder at der i 2025 skal være 1200 havvindmøl-
ler mod nu 200 og de nuværende 5000 landvindmøller bliver til 2000 større møller  
(k. Vindmølleindustrien). 

Det vil betyde, at der skal gøres en stor indsats for integration af vindkraft ved mere intelligent netsty-
ring, variabelt forbrug/ demand side management, systemvarmepumper.  
Hvor høj en procentdel vindenergien kan udgøre, afhænger af i hvor høj grad, vi vil ændre vores nuvæ-
rende fordeling af ressourcer.  

Transport: 

Fremtidens biler bør være væsentlig bedre end nu. Energimærkning af biler skal sikre, at bilerne generelt 
kører så langt som de bedste gør nu –30 km/l, eller anvender alternative drivmidler. Brint, planteolie i 
forskellige former, og el.  
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For at løse transportenergiforbruget valgte man på Samsø en løsning, der i første omgang kompenserer 
for transportens CO2 udledning. 23 MW havvindmøller laver den tilsvarende transport energi og dermed 
kompenseres der 100% CO2 . På længere sigt er det muligt at anvende den producerede el til produktion af 
brint til transport. Når der er lav pris på el, er det en mulighed at købe til brintproduktion. 

Anvendelse af planteolie er, som tilfældet med biomasse til varme, et spørgsmål om politisk vilje. 
Den nuværende afgiftpolitik på biodiesel forhindrer en dansk udvikling på området. Med anvendelse af 
de nuværende 25% non food raps kunne vi følge EU målsætningen om 5, 75% VE til transport i 2010 eller 
lave en bedre dansk målsætning om en højere dækningsgrad. 

Varmeforbrug: 

60% af boligmassen på Samsø ligger indenfor mulig fjernvarmeforsyning. Resten ligger i det åbne land og 
skal lave individuelle løsninger. 

Målrettet planlægning og en stærk lokal deltagelse baner vejen. 

Etablering af arbejdsgrupper i de enkelte fjernvarmebyer har medvirket til 4 anlæg med mere end 80% 
tilslutning.

Fjernvarmeanlæggene drives og ejes af henholdsvis det lokale elforsyningsselskab, en lokal entreprenør 
og et andels/forbrugerlaug. 300 husstande har lavet individuelle biomasse, sol, varmepumpeanlæg. 

60-70% af varmen på Samsø kommer fra halm, flis og sol. 
Med den nuværende landbrugsstruktur er der et biomasseoverskud, der i teorien erstatter det, der før 
blev hentet i skoven. Vi har valgt at betragte den overskydende biomasse som brændsel. Desuden er der 
10% af landbrugsarealet, der anvendes til braklægning. Ifølge EU regler er det lovligt både at modtage 
braklægningstilskud og at dyrke energiafgrøder på de samme arealer. Sammen med biogas fra husdyr-
gødning  vil det bringe Samsø op på 100% selvforsyning med biobrændsel. 

Ved at betragte Danmark som mange ”øer” kan der laves lignende lokale projekter, der udnytter de res-
sourcer, der er til rådighed lokalt. Produktion af biomasse til energiformål er slet ikke udviklet endnu. 
Med svage priser på fødevarer er der al mulig grund til at se på energiafgrøder i landbruget. Løsningerne 
vil være egnsspecifikke og energiprisen vil dermed også være forskellig. 

Sol

Selv om Danmark umiddelbart ser grå ud er der et stort potentiale i solenergi. På Samsø er der etableret 
ca. 3500m2 private og offentlige anlæg. Disse anlæg leverer ca. 15% af det samlede årlige forbrug i de på-
gældende husstande. Med en stærk politik på området er det muligt at udbrede anvendelse af solvarme 
både i offentlige anlæg og ved en gennemført lovgivning i bygningsregelementet kræve solvarme i al 
nybyggeri. Solvarme er ikke rentabelt set i et simpelt regnestykke, hvor solvarme skal erstatte olie. Men i 
en langtidsholdbar energiplan vil det se anderledes ud. Solfangere på alle husstande. Solenergien skal 
bruges i institutioner og virksomheder, der har sæsonbetonet forbrug som for eksempel turistindustrien. 

Det kræver: 
Reducere energiforbruget mest muligt ( også selvom det koster lidt mere her og nu) 
Indbygge størst mulig fleksibilitet (Power pool - mange forsyningskilder og forbrugsregulering) 
Basere størst mulig andel af forsyning på lokale anlæg (sparer distributionsstab) 
Igangsætte accelereret videreudvikling af nye VE teknologier (solceller, bølgeenergi, bioforgasning, 
lagringsteknologi mm.) 
Planlægge helhedsorienteret (i modsætning til sektororienteret) 
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I udgangspunktet kan vi her og nu hente mindst 20% ved energibesparelser og på sigt endnu mere. Dels 
ved at øge bevidstheden hos folk. (Hvad hjælper det at købe A- apparater, når man øger mængden af disse 
og i øvrigt glemmer at slukke for dem).  Og dels ved at se området efter for forbedringer. 

Men det kræver meget oplysning og styring i samfundet, og det er et spørgsmål om der politisk er vilje til 
at stramme op om forbruget. Så længe der et vækstprojekt ser det desværre ud til, at forbruget har 1. prio-
ritet. (med hensyn til besparelse henvises i øvrigt til Jørgen Nørregårds oplæg) 

Hvad står i vejen for at nå nationale målsætninger for anvendelse af VE og re-
duktion af CO2

Er der politisk vilje til at anvende ikke afgiftbelagte ressourcer som erstatning for afgiftbelagte? 

At det skal gøres mere attraktivt for virksomheder at investere i nationale projekter. Det må ikke kun 
være udenlandske JI-projekter, der giver ret til at anvende CO2-kvoter. 

Det skal gøres attraktivt for den enkelte at investere i f.eks. solvarmeanlæg. At slukke for lyset giver en 
lavere elregning og et reduceret CO2-udslip. Det kræver ingen yderligere belønning. Men at investere i 
CO2-reduktioner f.eks. i form af et solvarmeanlæg - det kræver en anerkendelse. Det kunne være i form 
ret til salg af CO2-kvoter svarende til den sparede mængde CO2 i anlæggets levetid (en ordning der bl.a. 
kendes fra Australien) 

Det er vigtigt, at der kigges mere på de nationale aktiviteter, og at signalerne tydeligt viser, at hver enkelt 
- både virksomhed og individ - er medansvarlig for en bæredygtig udvikling. Samtidig skal der også gives 
tydelige signaler om, at anstrengelserne bliver værdsat. 

Søren Hermansen  OVE – Organisationen for Vedvarende Energi 
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Hvilke særlige forhold præger udvikling af energitek-
nologier

Af: Stine Grenaa Jensen, Systemanalyse, Forskningscenter Risø

Hvad er teknologisk udvikling? 
Begrebet teknologi anvendes med forskelligt indhold. I mange sammenhænge refereres der til maskiner 
og programmer. Her bruges begrebet dog bredere, idet det dækker teknik, procedurer o. lign. samt den 
viden, der er nødvendig for at udvikle og anvende disse. Begrebet dækker således både teknik og organi-
sation, samt de kvalifikationer, der kræves og den praksis, der anvendes. Teknologisk udvikling indenfor 
energiområdet dækker derfor også over tjenesteydelser og organisatoriske ændringer, som i høj grad 
afgør succesen af en teknologi, eftersom omgivelserne for teknologien meget vel kan være den flaskehals, 
som gør det umuligt at få en succesfuld implementering.

Forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning  
Ved vurdering og beskrivelse af udviklingen af energiteknologier er der overordnede karakteristika, som 
man skal tage hensyn til. Her kan blandt andet nævnes: 

infrastruktur til transport af energien, hvorfor det er vigtigt, at der eksisterer systemer, som er i 
stand til at inkorporere nye teknologier, eller at der samtidigt udvikles systemer til dette 
behov for effektive teknologier til at lagre energi, hvilket i høj grad også gør distributionssyste-
met til en vigtig faktor, hvorfor man er nødt til at tænke i teknologisystemer frem for enkelte 
teknologier 

Men der er også forskellige karakteristika indenfor energiteknologier, som ikke gør det muligt at skære 
over en kam. En meget vigtig pointe i forhold til forskning, udvikling, demonstration og markedsmod-
ning er det, at energiteknologier spænder meget bredt i flere forskellige dimensioner, som alle har betyd-
ning, når den teknologiske udvikling beskrives, støttes og evalueres. Eksempelvis kan man observere: 

markedsmodne  ikke markedsmodne teknologier (f.eks. kul vs. solcelleteknologi) 
videnstunge  erfaringsbaserede teknologier (f.eks. brændselsceller vs. biomasse) 
vedvarende  ikke vedvarende teknologier (f.eks. vindenergi vs. gasteknologi) 
forurenende  ikke forurenende (f.eks. kulteknologi vs. tidevandsenergi)  
...

En traditionelt anvendt metode til beskrivelse af teknologisk udvikling er den lineære model (Kline, 
1991), hvor man betragter forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning som sekventielle 
faser. Men det seneste 10 års studier har vist, at det er i høj grad er tale om parallelle faser, som skal inter-
agere for at opnå gunstige udviklingsforløb. Beskrivelse af de enkelte faser, skal derfor altid betragtes 
med det i mente, at der ikke er tale om forløb, hvor man f.eks. først kan påbegynde markedsmodning, når 
forskning, udvikling og demonstration er afsluttet. Sagt på en anden måde er det vigtigt at erkende, at 
f.eks. demonstrationsfasen skal starte sideløbende med forskning og så videre. Dette skyldes, at der ofte 
kommer vigtige signaler fra de forskellige processer, som er afgørende for det videre forløb, f.eks. skal 
man ofte lave mere forskning og udvikling efter demonstration. Interaktionen (udveksling af informati-
on og resultater) er derfor essentiel for en succesfuld udvikling af energiteknologier, som har samspil 
med så mange områder i vor tids samfund.  

                                                                       
 E-mail: stine.grenaa@risoe.dk   
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Når dette er sagt, kan man dog stadig anvende betegnelserne til overordnet beskrivelse af den teknologi-
ske udvikling med faser som skal gennemgås for at få en succesfuld teknologi. Disse faser vil dog ikke 
nødvendigvis være kronologiske, men mere betegne nogle nøgleparametre, man skal betragte undervejs 
i forløbet. En sådan beskrivelse kan ses i Tabel 1 (Skytte, Jensen, Morthorst, and Olsen, 2004), hvor de vig-
tigste karakteristika ved de tre faser for udviklingen af en ny teknologi frem mod at blive konkurrence-
dygtig er sammenstillet.  

Pionérfasen Introduktionsfasen Markedsfasen
 Prototyper udvikles Introduktion på markedet Udbredelse 
Dominerende 
risiko Teknologisk risiko Økonomisk risiko Markedsrisiko 

Kommunikation Mellem opfindere og 
forskere 

Mellem forskere og producen-
ter

Mellem producenter og for-
brugere

Karakteristika Få producenter 
Radikale innovati-
oner 
Stort behov for 
offentlig F&U 
Kommunikation 
for vidensdeling 
Tavs viden til ge-
nerering af læ-
ringsprocesser

Mange producenter 
Inkremental innovation 
gennem learning-by-
doing/using 
Industriel set-up og stan-
dardisering 
Behov for både offentlig 
og industriel F&U 
Afkodning af tavs viden 
via F&U 

Få producenter "overle-
ver"
Inkremental innovation 
gennem learning-by-
doing/using 
Lille mængde efterspørg-
selsstøtte
Industriel F&U for pro-
duktudvikling 
Kodificeret viden anven-
des til rekombinering 

Omkostnings-
katalysator 

Forskning og udvikling Learning-by-using 
Learning-by-doing 

Efterspørgsel  
Learning-by-doing 

Tabel 1: Analytisk faseinddelingsmodel (Skytte, Jensen, Morthorst, and Olsen, 2004). 

I pionérfasen opstår den konkrete teknologi som en selvstændig teknologi. Det er her pionérer-
ne/opfinderne afprøver deres ideer. For at hjælpe denne proces er der behov for: 

megen offentlig forskning og udvikling
støtte til kommunikation mellem opfindere/industrifolk og forskere for at igangsætte innova-
tionsprocessen hovedsageligt rettet mod forskningsmiljøer såvel nationalt som internationalt, 
eksempelvis fremme at tværgående forskningsprojekter 

Denne fase kan eksemplificeres med vindteknologien, hvor denne del af processen var en ”trial and er-
ror”-periode, hvor en række forskellige møllekoncepter så dagens lys, men hvor også hovedparten af dem 
forsvandt igen, slutteligt kom det til at bygge på ét dominerende koncept (trebladede forløbere, der er 
tvangskrøjede), som blev standard både i Danmark og globalt. 

I introduktionsfasen er innovationen i højere grad trinvis og genereres både gennem forskning og udvik-
ling og ”learning-by-doing”. Her er der behov for: 

investeringer i både industriel og offentlig forskning og udvikling for at skabe videre teknolo-
gisk udvikling, eksempelvis forskningsprojekter med forskellig deltagelse  
anvendelse af teststationer og andre metoder til fremme af kendskabet til teknologiens egen-
skaber og evne til at passe ind i resten af energisystemet, eksempelvis via investerings- og pro-
duktionsstøtte
støtte til kommunikationen mellem industri, stat og forskellige forskningsinstitutunioner
(”Triple-Helix”) for at være i stand til at udveksle viden, idet vidensgenereringen er fokuseret på 
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videreudvikling fra demonstrationsforsøgene og anvendelse af disse til videre forskning og ud-
vikling, her kan Risøs prøvestation nævnes som et eksempel indenfor vindmølleindustrien  
fremme effekten af ”learning-by-doing”, som er den naturlige dynamik i systemet, eksempelvis 
via investerings- og produktionsstøtte og forsikringsgarantier 

Denne fase kan igen beskrives udfra vindteknologien, hvor ”learning-by-doing” var med til at give en stor 
stigning i erfaring hos de enkelte producenter. Denne viden blev til dels udvekslet gennem Prøvestatio-
nen på Risø og Videnscenter for vindenergi. Prøvestationen fik derved en lang større rolle som led i kom-
munikationen mellem industrien, staten og de forskellige forskningsinstitutioner (”Triple-Helix”). 

I markedsfasen er teknologien blevet pålidelig, etableret på markedet og har efterhånden opnået en sti-
gende markedsandel. Hovedfokus er på udviklingen af et marked, som selv kan trække den teknologiske 
udvikling. Behov i denne proces er koncentreret omkring: 

fremme af efterspørgslen, som skal drive udviklingsprocessen ved eksempelvis momsreduktion 
og afgiftsfritagelse. 
støtte kommunikation mellem producenter og forbrugere i form af eksempelvis efterspørgsels-
støtte
fortsætte offentlig støtte til forskning og udvikling for at videreudvikle og overføre teknologien 
til nye områder, som eksempel kan nævnes udviklingen af vindmøller, der i denne fase begynd-
te at kombinere viden om materialer med meteorologisk og designmæssig viden.  

Generelt for denne proces er den stadigt stigende internationalisering af markedet, samtidigt med en 
hård konkurrence fabrikanterne imellem, hvilket har medført en stigende koncentration i branchen. 

Disse karakteristika kan udmøntes til nedenstående anbefaling til design af offentlig støtte til fremme af 
teknologisk udvikling indenfor energiområdet (Figur 1).

Figur 1: Effekt af støttetiltag og anlægsvilkår i de forskellige faser, hvor en lille stjerne henviser til en lille 
effekt, to stjerner til en middel effekt, tre stjerner til en stor effekt og et minus til en ringe effekt (Skytte, 
Jensen, Morthorst, and Olsen, 2004). 

Figur 1 skal ses som en dynamisk model med parallelle faser, som kan bruges til at bestemme, hvilken 
fase en bestemt teknologi befinder sig i, og hvilke former for offentlig støtte man kan tildele. Samtidig 
kan man anvende de forskellige karakteristika til at se teknologiens udviklingsforløb, og hvilke ting, der 
mangler for at komme videre i udviklingen inden for den givne fase og tillige for at komme videre til den 
næste fase. Dette betyder blandt andet, at vidensopbygning og støttebehov ændres fra fase til fase, og at 
de forskellige former for støtte i høj grad vil være overlappende. Dette medfører blandt andet, at en fak-
tor, som har stor betydning i de senere faser, bør stimuleres i de tidlige faser. Eksempelvis blev markeds-

Mode 1 Mode 2 Triple Helix Technology
push

Grund-
forskning

Anvendels-
orienteret

Samarbejde 
Stat,

forskning 
& industri

Investerings-
støtte Prisstøtte Særskilte

markeder
Fysisk 

planlægning
Tilslutnings-
betingelser

Pionér –

Introduktion

Marked

Konkurrence – – –

Forskning og udvikling Markedsopbygning Anlægsvilkår

Demand pull
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opbygningen for vindmøller allerede startet i pionérfasen, mens det først er i markedsfasen at efter-
spørgslen for alvor trækker omkostningsreduktionen.  

Samfundsmæssige gevinster og omkostninger 
Metoder og løsninger ved vurdering af udvikling af energiteknologier bliver let meget kompliceret, da der 
dels skal tænkes på mikro- og makroniveau og samtidig skal der være interaktion mellem de to niveauer. 
Eksempelvis kan faktorer såsom forbedringer i organisationsstrukturer, storskalafordele, forskning og 
udvikling, politiske støtteordninger, konkurrence, juridiske spørgsmål, folkelig accept m.v. have en signi-
fikant indflydelse på den teknologiske udvikling af energiteknologier, hvorfor disse også, i nogen grad, 
må indgå i beskrivelsen af den teknologiske udvikling.  

At prisfastsætte samfundsmæssige gevinster ved udvikling af energiteknologier på forhånd er således 
vanskelig, idet energiteknologier bidrager på mange forskellige måder i samfundet. Eksempelvis er det 
svært at vide, hvor stor industriel betydning det får at udvikle brændselsceller, og således måske et brint-
samfund, da en sådan ændring kan få så vidtrækkende konsekvenser, at vi har svært ved at forestille os 
dem. En vurdering med udelukkende udviklingsomkostninger, nye arbejdsplader og prisreduktioner vil 
derved sandsynligvis undervurdere værdien, hvis vi får et brintsamfund og omvendt, hvis vi ikke gør. 

Den viden vi besidder i dag kan således bedst anvendes til den videre diskussion af den rette disponering 
af støtte til energiteknologier set i et dynamisk perspektiv. Vi skal herefter prioritere målsætninger i 
forhold til forskellige energiteknologier for at sikre potentielt konkurrencedygtige teknologier adgang til 
energimarkederne. Her kan man eksempelvis prøve at være med til at skabe visioner, der kan være med 
til at bringe hele samfundet videre og derfor også koordinere den offentlige politik på mere end et områ-
de. En politik til at skabe en sådan udviklingsproces er nød til at følge en proces, hvor samtlige mål i sam-
fundet (her hovedsageligt indenfor energi, transport og miljø) er inkluderet i overvejelser, som behandler 
udvikling af energiteknologier. Det er således ikke hensigtsmæssigt at introducere instrumenter såsom 
offentlig støtte udelukkende med ét formål og håb om ét resultat, da omgivelserne vil påvirke instrumen-
tet og således også resultatet.  

Af fordele, som kan inkluderes i denne prioritering, kan nævnes: 
Lavere pris for energi  

konkurrencedygtige på det internationale energimarked 
billigere priser på energi for danske virksomheder 

Ekspertise på forskningsområdet
Udvikling af ekspertise indenfor dette område, som vil få betydning for en lang række 
andre forskningsområder (spin-off) 
Bidrage til videnssamfundet 
Øge chancerne for at få en succesfuld ny dansk industri, som kan nyttiggøre forsknin-
gen  

Etablere nye danske virksomheder indenfor energiområdet 
Skabe dansk nicheområde 
Skabe flere arbejdspladser 
Etablere Danmark som vigtig leverandør af energisystemer 

Bedre infrastruktur
mere hensigtsmæssig udnyttelse af energiressourcer 

Mere miljørigtige teknologier 
Opfyldelse af Kyotoprotokollen 
Opfylde nationale og internationale miljømålsætninger (f.eks. Kyoto protokollen) 
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Men for at opnå disse fordele er det en forudsætning at fremme den teknologiske udvikling, så man kan 
udnytte ”first-mover” fordelen. Dette kan gøres ved hensyntagen til følgende hovedpointer, da man såle-
des kan hjælpe med at fremskynde (sneboldeffekt) den naturlige udviklingsproces og fjerne eventuelle 
barrierer: 

målrettet støtte fra regering og folketing gennem lovgivning og subsidier til forskning, anskaf-
felse og brug af teknologien 
koordinering på tværs af politiske områder er vigtig for at få mest muligt ud af offentlige støt-
tekroner, hvilket også indebærer kommunikation på og mellem forskellige niveauer i innovati-
onssystemet er væsentligt (forbrugere, forskere, producenter, politikere m.v.) 

Tage hensyn til infrastruktur (teknisk og organisatorisk), hvilket er vigtigt for succes af energi-
teknologier, da disse kan komme til at virke som flaskehalsen i den videre udvikling. 
Tage hensyn til teknologiske karakteristika og teknologispor for alle involverede teknologier 
ved valg af portefølje af støtteordninger 
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De stillede spørgsmål? 

Hvilke udviklingsmæssige stadier skal nye energiteknologier igennem?
Hvilke investeringer er nødvendige i de forskellige led af processen?
Hvor meget offentlig og privat støtte skal der være tale om, og i hvilke led af processen?

1. Generelle overvejelser om svaret 

Energisystemets teknologier

Det er vigtigt at holde fast ved, at energisystemets teknologier ikke kun er forsyningsteknologier. Der er 
store udviklingspotentialer forbrugsteknologier og i samspillet mellem forsyning og forbrug. Indpasning 
af større mængder VE i energisystemet kan bl.a. sikres gennem en forbedret samspil mellem forsyning og 

forbrug, som  kræver nye styringsteknologier

Om de tre spørgsmål 

Svaret på de tre stillede spørgsmål kunne forså vidt gøres meget enkelt: Send flere penge! 

Jeg vil gøre rammen lidt bredere og ikke kun fokusere på de snævre finansieringsmæssige aspekter, men
set spørgsmålene lidt i lyset af, hvad der er gjort af erfaringer tidligere. 

Et meget vigtigt spørgsmål er: Hvorfor er det vigtigt at være i front? Det er efter min opfattelse vigtigt.
Ikke primært af energipolitiske årsager, men af erhvervspolitiske. 1980’ernes energipolitiske satsning har 
givet et vitalt energimæssigt spin-off, med en port af varer og tjenester inden for energisektoren på om-
kring 25 mia. kr. årligt.  Hertil kommer en endnu større eksport af energi (mere end 30 mia. kr. i 2004). 

I det lange perspektiv vil der skulle gennemføres en meget vidtgående omstilling af energisystemerne på 
globalt plan1.

1 SHELL har således udarbejdet en scenario hvori halvdelen af den globale energiforsyning i år 2060 skal klares af VE.

Forskning, udvikling og implementering af energi-
teknologier

Af: civilingeniør Tage Dræbye, Dræbye rådgivning 



Denne omstilling rummer et kolossalt erhvervsøkonomisk potentiale. Vi er ikke i stand til, at udpege de 
vindende teknologier på forhånd, og derfor kan vi heller ikke fokusere for meget. Det afgørende i fokuse-
ringen vil være vores egne styrker. Hvor har vi kompetencer, som kan nyttiggøres erhvervsmæssigt.

2. Innovationskæde for nye energiteknologier

De erfaringer, der er gjort med innovation af energiteknologier er i de senere år blevet systematiseret i 
mange sammenhænge2.  Nedenstående systematik bygger på en præsentation foretaget af professor John 
P. Holdren3, Harvard University og rummer stort set samme opdeling.

I det følgende kommenteres nogle af elementerne i oversigten lidt nærmere.

Forskning og udvikling 

Specielt det forhold, at Danmark har få store, etablerede virksomheder i energisektoren, som selv kan 
investere i forskning udvikling, medfører en relativt stor afhængighed af offentlige midler til F&U4.

Samtidig er de danske offentlige midler til F&U, jf. tabellen, faldet i de senere år (stiger nu igen).

2 Jeg har forudsat, at Stine Grenaa Jensen anvender den, som er udarbejdet i bogen ”Støtte til vedvarende energi” (Klaus Skyt-
te, Stine Grenaa Jensen, Poul Erik Morthorst og Ole Jess Olsen, Jurist og Økonomforbundets forlag 2004)
3 John P. Holdren er bl.a. Director of the Program on Science, Technology, and Public Policy at the Kennedy School, Harvard
University.
4 Som det senere fremgår har USA højere F&U udgifter end Danmark (i forhold til BNP). Men hertil kommer nogle meget
store private aktører. General Electric alene har et F&U budget på 2.7 mia. USD årligt, dvs. et budget af samme størrelsesorden
som det amerikanske DOE (Department of Energy)



Sammenlignet med andre lande er de danske F&U midler hverken absolut eller relativt særligt store. Den 
efterfølgende tabel er baseret på IEA’s database om offentlige R&D udgifter. Udover det absolutte beløb 
(i mio. USD, 2003) er også beregnet F&U udgiften til energiområdet korrigeret for BNP niveau (pr. mio.
USD, 2003 BNP) 

Det fremgår heraf, at det danske niveau i 2002 på 173,5 USD pr. mio. BNP (USD) er højere end Tysk-
land, Spanien og (formentlig) UK, men væsentligt lavere end Finland, Holland og Sverige. Og også lave-
re end USA



Demonstration og tidligere markedsstadier.

På den nylig afholdte ”energycamp” blev der sat megen fokus på demonstration og de tidligere markeds-
stadier. De forsamlede eksperter kalde det ”the missing link” i teknologipolitikken for energiområdet.
Det er ikke kun i Danmark, at der fokuseres på dette. Med baggrund i et nyligt gennemført review af tek-
nologipolitikken for vedvarende energi, har det engelske industriministerium, dti, udgivet nogle politik 
overvejelser (policy considerations5). Heri finder man  nedenstående figur.

Igennem figuren på vises et betydeligt gab imellem de midler, der er til rådighed inden for demonstration
og  de prækommercielle faser. Som det fremgår bruges bl.a. den danske politik inden for vindenergiom-
rådet som eksempel på en vellykket introduktion af en ny teknologi. 

5 Department of Trade and Industry, DTI, & Carbon Trust: Renewables Innovation review, Policy Considerations, February
2004



3. Konklusioner  

A. Det er vigtig at se på det brede teknologispektrum, dvs., både på forsyning, på forbrug og på samspil-
let mellem forsyning og forbrug.  

B. Samspillet mellem private virksomheder og den offentlige F&U indsats er meget centralt 
C. PÅ F&U området bruger Danmark for lidt til, at vi kan regne med at være i front  
D. F&U gør det ikke alene. Hvis ikke der gøres en målrettet indsats for kommercialisering af teknologi-

erne vil der ikke komme tilstrækkelig pay back af F&U indsatsen ikke få til 
E. Demonstration og  de tidlige markedsstadier må meget mere i fokus. 
F. Det handler ikke primært om tilskud, men om at udnytte et bredt sæt af virkemidler, offentlige indkøb, 

risikovillig kapital , afregningspriser , garantier m.v.
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Udviklingen i det danske energiforbrug – om den dan-
ske energipolitiks historie, resultater og udfordringer 

Af: Henrik Lund, Aalborg Universitet 

En aktiv befolkning, et visionært folketing og en handlekraftig energisektor har været de afgørende driv-
kræfter bag den danske energipolitiks succeser. Energipolitiske mål realiserer nemlig ikke uden videre sig 
selv. Der kræves en målrettet og aktiv indsats. Og der kræves en langsigtet indsats. Det viser erfaringerne 
fra dansk energipolitik siden oliekrisen. Heldigvis viser erfaringen også, at en aktiv politik nytter noget. Det 
kan lade sig gøre at ændre energisystemerne. Dansk energipolitiks succeser og fiaskoer kan i høj grad for-
klares ved, om der har været ført en aktiv politik eller ej. Der sker intet, hvis der ikke føres politik på områ-
det. Men der sker noget, hvis der føres politik. Det politiske systems handlinger eller "ikke handlinger" er 
afgørende. En aktiv politik nytter noget. 

I Danmark har energipolitikken haft succes på flere områder i de forløbne 30 år: Opvarmningsbehovet i 
boligerne er nedbragt; forsyningsanlæggene er omstillet til kraft/varme; der er opført vindmøller, solfange-
re og halmfyringsanlæg i betydeligt omfang; importeret brændsel er blevet erstattet af dansk naturgas; og 
der er sket en markant udbygning med decentral kraft/varme. Alle disse succeser har været afhængige af, at 
der har været ført en aktiv energipolitik. Isolering af boligerne har været afhængige af tilskudsordninger, 
informationskampagner, ændring af bygningsreglementer osv. Det samme gælder de andre succeser i 
dansk energipolitik. 

Men der er også fiaskoer i de sidste 30 års dansk energipolitik: Opvarmningsbehovet i boligerne er nedbragt, 
men elforbruget er fordoblet i de første to årtier; industrien har i store perioder hverken sparet på varme 
eller el; transportsektorens energiforbrug har været konstant stigende; og mulighederne for flere besparel-
ser og vedvarende energi er langt fra udnyttet fuldt ud. På disse områder har der kun punktvis været ført en 
aktiv energipolitik. Informationskampagner om el-besparelser er kommet i gang langt senere end kampag-
ner om varmebesparelser. Det samme gælder indførelse af normer for elforbrugende apparater. Fiaskoerne i 
dansk energipolitik er at finde der, hvor der ikke har været ført en aktiv politik. 

Dansk energipolitiks historie 
Siden den første oliekrise i 1972 har dansk energipolitik og planlægning gennemgået en række faser. I det 
følgende beskrives disse faser med vægt på, hvordan målsætninger og fokus i energiplanlægningen har 
skiftet. Udviklingen kan ses som en dialog mellem på den ene side officielle energiplaner skrevet af myn-
digheder og energiselskaber, og på den anden side alternative energiplaner skrevet af universitetsfolk og 
græsrodsbevægelser.  

Forsyningssikkerhed og enkeltforslagsplanlægning (1972-76) 

Som alle andre vestlige lande var Danmark uforberedt på den første oliekrise i 1972. Stort set al transport 
og al opvarmning var baseret på olie. Det samme var 85 % af elektricitetsproduktionen. Der var ingen 
national energipolitik, og energiplanlægning havde bestået i at bygge nye forsyningsanlæg, når der var 
brug for det. Store kraftværker med lange byggeperioder blev forberedt på baggrund af forbrugsprogno-
ser baseret på den historiske udvikling i elforbruget, som havde været potentielt stigende. Danmark hav-
de ingen energiminister og intet Energiministerium. Ej heller var der forberedt handlingsplaner for svigt i 
olieforsyningen. 



106

De danske kraftværksselskaber reagerede tidligt på oliekrisen. De fremlagde planer om at erstatte de 
oliefyrede kraftværker med atomkraftværker, hvilket var med til at igangsætte den danske energibevæ-
gelse. I første omgang i form af Organisation til Oplysning om Atomkraft OOA, og siden med organisatio-
nen for vedvarende energi OVE og samvirkende energikontorer SEK. Opvarmningssektoren var derimod 
meget mere spredt organiseret, og havde ikke oplagte alternativer at fremlægge. Som følge heraf fokuse-
rede myndighederne i første omgang på at analysere alternativer til olie i boligsektoren. Dette arbejde 
sorterede i første omgang under boligministeriet. 

I 1976 besluttede Folketinget at samle hele energiområdet under handelsministeren, som samtidig blev 
bedt om jævnligt at fremlægge energipolitiske redegørelser for Folketinget. Denne lov har resulteret i en 
række officielle energiplaner og energipolitikker, hvoraf den første hed ”Dansk Energipolitik” (Handels-
ministeriet 1976). Oliefortrængning var den helt afgørende målsætning i denne Danmarks første officiel-
le energiplan. Det handlede om at reducere afhængigheden af importeret olie. Midlerne var en 
afdæmpning i væksten i energiforbruget samt introduktion af nye brændsler, hvoraf de vigtigste var 
uran til atomkraft og naturgas til opvarmning.  

Energiplanen fremlagde ét og kun et løsningsforslag. Og energiforbruget var fremskrevet ud fra progno-
ser for et fortsat stærkt stigende forbrug. Selvom væksten skulle afdæmpes var der således tale om en 
betydelig vækst i for eksempel elforbruget. 

Samfundsøkonomi og flere alternativer (1976-1981) 

Planerne om at introducere atomkraft havde som nævnt allerede startet en omfattende protestbevægelse 
i Danmark. På grund af atomkraftens problemer med radioaktivt affald, risiko for nedsmeltning og muli-
ge konsekvenser for demokratiet blev atomkraft ikke betragtet som et godt svar på oliekrisen. I stedet 
blev der peget på vedvarende energi og energibesparelser. 

De danske energibevægelser OOA og OVE udgav i den forbindelse ”Skitse til alternativ energiplan for 
Danmark”. Energiplanen var udarbejdet af 8 personer primært fra danske universiteter og forskningsin-
stitutioner. Planen beskrev et alternativ til den officielle energiplan fra Handelsministeriet, men uden 
atomkraft. I stedet pegede planen på energibesparelser, kraftvarme og vedvarende energi. 
Først og fremmest muliggjorde den alternative plan en bedre diskussion af andre løsninger end atom-
kraft. Herudover var selve eksistensen af planen en fordel for den demokratiske proces. Med sin blotte 
eksistens manifesterede planen muligheden af at vælge mellem forskellige alternativer. Det blev langt 
lettere at deltage i den offentlige debat med holdninger om hvilken vej Danmark burde gå, når det ikke 
kun foregik på baggrund af Handelsministeriets beskrivelse af én og kun en mulig løsning på problemer-
ne.

Den alternative energiplan og den diskussion, den indgik i, var med til at skabe bevidsthed om, at det er 
muligt selv at vælge sin energifremtid. Hermed blev det samtidig understreget, at ”udviklingen” ikke 
falder ned fra himlen, men   -  i hvert tilfælde i et vist omfang – er noget, der er under demokratisk kontrol 
og er noget, ”vi” selv bestemmer. Som følge af atomkraftdebatten fik elværkerne ikke umiddelbart lov til 
at starte udbygningen med atomkraft. Til gengæld blev alle de store kraftværker omlagt fra olie til kul. 
Umiddelbart før oliekrisen var således 85 % af el-produktionen baseret på olie. 5 år senere var ca. 90 % 
baseret på kul. 

Parallelt med den offentlige debat om atomkraft arbejdede boligministeriet videre med tiltag ift. bolig-
opvarmningen. Der blev gennemført kampagner for at sænke rumtemperaturen og for at få efterisoleret 
boligerne. Samtidig forberedte man den senere kommunale og amtskommunale varmeplanlægning. 
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Allerede eksisterende planer om at indføre naturgas fra Nordsøen blev fundet frem. Og til at administrere 
disse tiltag oprettede man så Energistyrelsen, der i første omgang sorterede under Handelsministeriet, 
men snart blev flyttet over i det nyoprettede Energiministerium. 

I 1981 kort efter oprettelsen af Energiministerium og styrelse blev den næste officielle danske Energiplan 
81 udgivet. Planen var et udtryk for en reformulering af den danske energipolitik. Målet om forsynings-
sikkerhed var stadig vigtigt, men målet om bedst samfundsøkonomi blev særligt fremhævet. Yderligere 
blev det et særskilt mål, at afkoble sammenhængen mellem økonomisk vækst og vækst i energiforbruget. 
Opfyldelsen af dette mål er senere blev en af de helt store internationale succeser i dansk energipolitik. 

Energiplan 81 fremlagde 4 alternativer, som havde både ligheder og forskelligheder. De var forskellige i 
den forstand, at ét alternativ omfattede atomkraft, et andet inddrog vedvarende energi, et tredje satsede 
på besparelser, mens et fjerde introducerede naturgas. De var imidlertid også meget ens, idet alle alterna-
tiver forudsatte den samme store vækst i energiforbruget og alle (også atomkraftvarianten) var baseret 
på betydelige mængder kul i kraftværkerne. 

Samtidig med Energiplan 81 gav regering og Folketing udtryk for, at det fortsat var hensigten at introdu-
cere atomkraft i Danmark, dog ikke lige med det samme. Energiplan 81 konkluderede, at det ikke var 
nødvendigt   -  selv med byggeperioder på atomkraftværker på op til 10 år  -  at tage endelig stilling til 
dette spørgsmål, før der var foretaget en række nærmere undersøgelser. Herudover tilkendegav regerin-
gen, at der ikke ville blive truffet beslutning om atomkraft uden en folkeafstemning. Den folkelige mod-
stand mod atomkraft voksede sig imidlertid så stor, at Folketinget i marts 1985 besluttede at opgive 
atomkraften, som herefter blev taget ud af dansk energiplanlægning. 

Danmarks anden officielle energiplan Energiplan 81 anerkendte behovet for at fremlægge flere alternati-
ver som grundlag for en god offentlig debat. Imidlertid var de fremlagte alternativer  -  bortset fra 
spørgsmålet om atomkraft  -  ikke særligt forskellige, og de opfyldte i virkeligheden ikke den demokrati-
ske debats behov for at afsøge relevante muligheder. 

Udviklingen af vedvarende energi alternativet (1982-86) 

For at brede debatten ud blev en ny Alternativ Energiplan 83 udgivet. Planen, som blev udarbejdet af seks 
universitetsforskere, var en fortsættelse og konkretisering af den tidligere skitse fra 1976. Alternativet 
med besparelser, kraft/varme og vedvarende energi blev konkretiseret og gennemregnet.  

Hvor den officielle Energiplan 81 var baseret på en politik, der forventedes at resultere i en vækst i energi-
forbruget på 30 % fra 1982 til år 2000, foreslog Alternativ energiplan 83 en politik, som ville føre til en 
reduktion i samme periode på 28 %. Og hvor Energiplan 81 forudsatte intensiv brug af kul i alle varianter, 
arbejdede Alternativ energiplan 83 med en udfasning af forbruget af kul. På disse to afgørende punkter, 
var der således stor forskel på de to planer. 

Alternativ energiplan 83 foreslog en intensiv brug af kraft/varme-samproduktion i kombination med ca. 
2000 MW vindkraft. I debatten blev dette forslag kritiseret stærkt af myndighederne for at skabe store 
teknisk/økonomiske problemer i forhold til elforsyningen, som ikke var dokumenteret løst i den alterna-
tive plan. Vindkraftanlæggenes elproduktion ville være afhængig af variationer i vinden, og 
kraft/varme-anlæggenes af varmebehovet. Hertil kom en udvidet brug af biogas og biomasse brændsler, 
der gjorde problemerne endnu større.  

Begrebet ”eloverløb” blev introduceret. I visse situationer ville Danmark blive tvunget til at producere 
mere strøm, end vi havde brug for. Problemet ville først opstå en kold vinternat, hvor elforbruget var lavt, 
og hvor kraft/varmeproduktionen var høj. Hvis der samtidig var god vind, vil produktionen fra vindmøl-
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ler og kraft/varme-anlæg kunne overstige forbruget. Danske Elværkers Forening publicerede i 1983 en 
rapport, der kom til den konklusion, at der allerede med 10 % vindkraft ville opstå problemer med elover-
løb.

Spørgsmålet om eloverløb blev i 1985/86 undersøgt i detaljer som en del af den grønne energiplan for 
Bornholm. Planen regnede på en perspektivplan, hvor alle byer på Bornholm blev forsynes med 
kraft/varme samtidigt med en intensiv brug af vindkraft. Det blev vist hvordan energisystemet kan or-
ganiseres, så kraft/varmen kan anvendes til at indregulere den fluktuerede vindkraft, hvis 
kraft/varmeværkerne blev suppleret med varmepumper og varmelagre. Planen illustrerede, hvordan et 
sådant system vil have evnen til at integrere 25 % vindkraft uden eloverløb samtidig med at 70-75 % af 
varmebehovet er produceres som kraft/varme i kombination med varmepumper. 

Miljømålsætning og handlingsplaner (1987-1995) 

I slutningen af 1980erne begyndte energidebatten såvel i Danmark som internationalt at fokusere mere 
og mere på miljøspørgsmålet. Med ”Brundtlandrapporten” (Rapport fra FN's kommission om Miljø og 
Udvikling) fra 1987 blev der især sat fokus på spørgsmålet om CO2-udledning og drivhuseffekt.  

I forhold til drivhuseffekten havde det danske energisystem et stort problem. CO2 udledningen pr. ind-
bygger hørte til blandt de højeste i verden, pænt over EU-gennemsnittet, og kun overgået af lande som 
USA og Canada. Dette skyldtes det store forbrug af fossile brændsler, og herunder især den store andel af 
kul, som har en særlig stor CO2 udledning. 

I 1989 udgav tre universitetsforskere en ny alternativ energiplan kaldet Energihandlingsplan 90 (Serup 
m.fl. 1990). Planen satte fokus på alle de organisatoriske og økonomiske hindringer, der var for gennem-
førelsen af brændselsbesparende tiltag. Planen kom med en række forslag til offentlig regulering, som 
ville kunne sætte skub i energibesparelser, kraft/varme og vedvarende energi.  For eksempel indeholdt 
planen forslag om at mindske de faste omkostninger på el og varmeregningerne og introducere særlige 
lån for fjernvarmeanlæg. 

Den alternative Energihandlingsplan 90 nåede at blive udgivet kort før regeringen og Energiministeriet 
udgav den tredje officielle danske energiplan Energi 2000 (Energiministeriet, 1990). Målsætningerne for 
dansk energipolitik blev omformuleret med en klar prioritet til nedbringelse af CO2 udledningen og imø-
degåelse af drivhuseffekt problemet. 

Energi 2000 fremlagde et referencescenario og 3 alternativer. Alternativerne er en smule forskellige, idet 
de satser på hhv. forsyning, miljø eller økonomisk vækst.  For at kunne opfylde målsætningen indebar 
alle 3 alternativer imidlertid en væsentlig reduktion i energiforbruget frem til år 2005. Herudover satsede 
alle 3 alternativer så meget på naturgas, at det under alle omstændigheder ville blive det dominerende 
brændsel.

Energi 2000 bærer undertitlen handlingsplan for en bæredygtig udvikling. Planen understreger, at det 
ikke er afgørende, om man satser på den ene eller den anden variant. Det afgørende er, at man kommer i 
gang med at handle med det langsigtede mål i baghovedet. Energi 2000 fremlagde således en række kon-
krete forslag til offentlig regulering på energiområde, som blev anbefalet gennemført for at kunne opfyl-
de målsætningerne. 

Umiddelbart efter der således var blevet sat fokus på ”handling” i dansk energipolitik, skete der imidler-
tid det, at al politisk aktivitet på området blev sat på et vågeblus. Efter en regeringsomlægning blev Ener-
giministeriet slået sammen med Industriministeriet, og der blev i en periode stort set ikke taget nye 
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initiativer på området. Bl.a. resulterede denne periode i en mærkbar nedgang i opførelsen af vindkraftan-
læg. I 1993 blev der således kun opført halv så meget vindkraft, som gennemsnitligt i perioden 1989 til 
1991. Med den udvikling ville målene i Energi 2000 ikke blive opfyldt. 

Efter en relativt kort periode blev Energiministeriet igen udskilt fra Industriministeriet, og den nye ener-
giminister lancerede, at der igen skulle pustes liv i Energi 2000. I 1993 kom således Energi 2000 -  opfølg-
ningen (Energiministeriet 1993). I endnu højere grad end oprindeligt med Energi 2000 blev der nu satset 
på naturgas som det brændsel, der kan erstatte kul og dermed nedbringe CO2-udledningen.

Den tredje periode i dansk energipolitik og planlægning fik sat miljømålsætningen på dagsorden. Samti-
dig blev der sat fokus på nødvendigheden af aktiv offentlig regulering.  

Vedvarende energi og liberalisering (1995 -  ) 

Midt i halvfemserne blev energiministeriet og miljøministeriet slået sammen, og kort tid efter udkom 
Danmarks femte officielle energiplan Energi 21 (Miljø- og Energiministeriet, 1996). Planen kaldes ligesom 
Energi 2000 en handlingsplan, og den følger op på linien fra de foregående planer hvad angår vedvarende 
energi. Efter planer om næste ingen vedvarende energi i 1976 og noget i 1981 og 1990 satsede Energi 21
på en målsætning om at vedvarende energi fremover hvert år skulle forøges med 1 procentpoint for til 
sidst i år 2030 at udgøre 35 % af energiforsyningen. 

I 1995, mens Energi 21 var under udarbejdelse, havde EU taget beslutning om at implementere et direktiv 
om liberalisering af elforsyningen. Et lignende direktiv blev vedtaget i forhold til naturgasforsyningen. 
Iflg. disse direktiver skulle alle medlemsstater gennemføre visse ændringer i den offentlige regulering 
mhp. at gøre det muligt for forbrugerne selv at vælge leverandør på et privatiseret dereguleret marked. 
Derfor var Energi 21 også et oplæg til den efterfølgende energireform med fokus på liberalisering. 

Energi 21 fastholdt Danmarks officielle målsætning fra Energi 2000 om at reducere CO2-udledningen med 
20 % i år 2005 i forhold til 1988-niveauet. Desuden ville Danmark arbejde for, at de internationale klima-
forhandlinger resulterede i en samlet løsning, der bl.a. indebar, at Danmark sammen med andre højtud-
viklede industrilande skulle tilstræbe en halvering af CO2-udledningen i år 2030 i forhold til 1990, som 
det blev anbefalet i Brundtlandrapporten. 

Hvor Dansk Energipolitik fra 1976 primært var en atomkraftplan, og Energiplan 81 og Energi 2000 hhv. 
kul og naturgasplaner er Energi 21 primært en vedvarende energiplan. 

Hvor Dansk Energipolitik fra 1976 primært handlede om olieafhængighed, og Energiplan 81 om sam-
fundsøkonomi, handler Energi 2000 og Energi 21 primært om miljø samt erhvervs- og teknologiudvikling. 

Dansk energipolitiks resultater 
Målsætninger, planer og handlinger i dansk energipolitik har ændret sig gennem de sidste 30 år. I det 
foregående er fremhævet tre væsentlige skift med udgangspunkt i fem officielle danske energiplaner. 
Perioderne synes at kunne opdeles i 8-års perioder på følgende måde: 

Forsyningssikkerheds perioden (1972-1980) 
Samfundsøkonomi perioden (1980-1988) 
Miljø perioden (1988-1996) 
Vedvarende energi og liberalisering (1996-    ) 

Resultaterne af dansk energipolitik illustreres i det følgende med udgangspunkt i disse perioder.  



110

Energiforbrug og energi intensitet 

Figur 1 viser udviklingen i det samlede danske energiforbrug. Figuren illustrerer to vigtige forhold. For 
det første er det lykkedes Danmark at ændre olieafhængigheden i 1972, hvor 92 % af energiforsyningen 
var importeret olie, til en situation i 2003, hvor olieforbruget er halveret og erstattet med naturgas og kul. 
For det andet er det lykkedes Danmark at stabilisere energiforbruget over en 30 års periode.  

Stabiliseringen af energiforbruget er gennemført samtidig med en ”almindelig” økonomisk vækst for et 
vesteuropæisk land. Figur 2 viser således, hvordan BNP (Bruttonationalproduktet) i samme periode er 
steget med ca. 75 %. Som følge heraf er energiintensiteten faldet med ca. 40 %. Med andre ord har Dan-
mark været i stand til at skabe stadig større økonomisk vækst pr. forbrugt energienhed. Hermed har 
Danmark vist, hvordan økonomisk vækst ikke behøver at forudsætte tilsvarende vækst i energiforbruget. 
En målsætning, der blev formuleret i energiplan 81. 

Energiproduktion 

Figur 3 viser den danske produktion af energi. Figuren er her sammenlignet med en gentagelse af figur 1. 
Som det ses, er Danmark med indvinding af gas og olie fra Nordsøen mængdemæssigt blevet selvforsy-
nende med energi. I 1996 svarede egenproduktionen til 85 % af forbruget, og i de senere år er dette tal 
vokset til over 140 %. 

Figur 3: 

Figur 1: Figur 2: 
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Elforbruget og transporten 

Den viste stabilisering i det totale energiforbrug dækker over en række undergrupper, hvor det enten er 
lykkedes eller ikke lykkedes at reducere energiforbruget. To af de steder, hvor det ikke er lykkedes, er 
elforbruget og energiforbruget til transporten. Dette er illustreret i figur 4 og 5. 

Figur 4: Figur 5: 

Energiforbruget til transporten har været stigende gennem hele perioden, og fra at udgøre 18 % af olie-
forbruget i 1972 udgør det i 2003 59 %. Elforbruget er i perioden fra 1972 til 1996 steget med lidt over 
100 %, mens stigningen i perioden fra 1996 til 2003 blot var få procent. Dette har dog ikke ført til en til-
svarende markant stigning i brændselsforbruget, idet produktionsanlæggene er blevet mere effektive, og 
idet den vedvarende energi har bidraget med en stadig større andel. Således har stigningen i brændsels-
forbruget været ca. 70 %, som det er illustreret i figur 6. Figuren illustrerer samtidig omlægningen fra olie 
til kul i årene umiddelbart efter oliekrisen. 

Figur 6: Figur7:

Varmeforbruget og kraft/varmeproduktion 

To steder, hvor det markant er lykkedes at reducere energiforbruget, er husholdningernes opvarmning og 
udbygningen med kraft/varme. Figur 7 illustrerer, hvordan brændselsforbruget til opvarmning er redu-
ceret med over 30 % i perioden fra 1972 til 2003. Samtidig er en 90 % oliebaseret forsyning blevet afløst af 
en næste lige kombination af kul, olie, naturgas og vedvarende energi. 

Brændselsbesparelsen er primært et resultat af en aktiv energibesparelsespolitik og dernæst en udbyg-
ning af anlæg med kombineret kraft/varme-produktion.  
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Figur 8: Figur 9: 

Figur 8 sammenligner indekstal for opvarmet areal med indekstal for varmebehovet. Det opvarmede 
areal er i perioden steget med ca. 50 %, samtidig med, at opvarmningsbehovet er faldet med 12 %. Energi-
behovet pr. opvarmet arealenhed er dermed reduceret med over 40 %. Figur 9 viser, hvordan brændsels-
forbruget yderligere er sænket som følge af en ekspansion af kraft/varmen. Figuren illustrerer, hvordan 
fjernvarmen er øget fra ca. 80 PJ i 1972 til næsten 130 PJ i 2003. Samtidig er den del af fjernvarmen, som 
er produceret i kraft/varmesamproduktion øget væsentligt.  

Som det ses af figur 8, har den største reduktion i varmebehovet fundet sted i perioden før 1980, mens det 
fremgår af figur 9, at den væsentligste udbygning med kraft/varme har fundet sted efter 1980. I starten 
blev kraft/varmen primært udbygget i storbyerne, hvor der i forvejen var etableret fjernvarme fra kraft-
værkerne. Efterfølgende er kraft/varmen især udbygget i mindre og mellemstore byområder, hvor kedel-
fyrede fjernvarmeanlæg er erstattet med decentral kraft/varme. I 1996 blev 49 % af varmebehovet og 48 
% af elbehovet dækket af produktion fra kraft/varme. 

Vedvarende energi 

Siden midten af halvfjerdserne har Danmark brugt ressourcer på udvikling af vedvarende energi, og re-
sultatet kan så småt ses på figurerne i 1996 og mere markant i 2003. Figur 10 og 11 illustrerer udviklingen 
i hhv. anvendelsen af biomasse-brændsler og øvrige vedvarende energikilder. Hidtil har det især været 
halm og affald (som kun delvist er en vedvarende energikilde) det er lykkedes at inddrage i energiforsy-
ningen. Mange steder anvendes affald til kraft/varmeproduktion, mens halm og træ fortrinsvist anven-
des i kedler alene til varmeproduktion. Der har dog længe foregået forskning og været igangsat 
udviklingsprojekter m.h.p. at øge anvendelsen af disse brændsler til kraft/varme. 
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Figur 10: Figur 11: 

Figur 11 viser udviklingen i solvarme, vindkraft, vandkraft og geotermisk energi. Som det ses indtager 
vindkraften den helt afgørende førerposition. I år 2003 blev ca. 17 % af elforbruget dækket fra vindkraft 
alene.

Udfordringer og anbefalinger 
En aktiv energipolitik og planlægning har gjort, at Danmark kan fremvise bemærkelsesværdige resulta-
ter indenfor energiområdet. Væksten i brændselsforbruget er stabiliseret over en 30 års periode med ”al-
mindelig” økonomisk vækst. Olieforbruget er mere end halveret, og Danmark er pt. nettoeksportør af olie 
og naturgas. En bevidst satsning på nye teknologier har desuden skabt øget aktivitet og væsentlige eks-
portindtægter. Danmark er således på kort sigt langt mindre sårbar overfor en oliekrise end vi var i 1972.  

Udfordringer 

Resultaterne viser, at det har nyttet at føre en aktiv politik på energiområdet. Fire udfordringer gør en 
forsættelse aktuel: 

Visheden om at den danske olie- og naturgas kun rækker få årtier 
Risikoen for en ny oliekrise (Som vil være værre at overkomme end den tidligere, fordi vi så har 
brugt Nordsøressourcerne, men lettere at overkomme, fordi vi i et vist omfang har udviklet nye 
teknologier). 
Mulige økonomiske problemer (betalingsbalance m.v.) p.g.a. udtømningen af Nordsøressourcer-
ne samtidig med, at arbejdsstyrken udgør en mindre del af den samlede befolkning. 
Energiforbrugets miljøproblemer, herunder truslerne fra de globale klimaændringer 

De hidtidige erfaringer viser desuden, at sektoren rummer store erhvervsperspektiver.  

Fremover bliver udfordringen at fastholde og gennemføre ambitionerne om at overgå til en energiforsy-
ning baseret på stadig mere vedvarende energi. Hovedudfordringerne er dels at udvikle de nødvendige 
fleksible energisystemer og dels at organisere og planlægge de fremtidige ændringer på en måde så be-
folkningen er med i det, så energipriserne holdes på et acceptabelt niveau og så  det medfører erhvervs-
udvikling.  

Et væsentligt problem ved at basere meget store dele af elproduktionen på kraft/varme og vindkraft er 
den tekniske indregulering. Vindmøllerne producerer, når vinden blæser, og kraft/varmeværkerne er 
nødt til at producere, når der er et varmebehov, hvis man vil drage nytte af samproduktionsfordelen. 
Dette passer ikke altid med, hvornår der er brug for elektriciteten. Problemet er blevet kendt som ”elover-
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løbet”. Men problemet kan også formuleres som et økonomisk problem i forhold til at opnå en tilfredsstil-
lende pris ved handel med el på det internationale marked. 

Efterhånden som problemet begyndte at opstå i år 2000 og frem, blev det foreslået at stoppe vindmøller 
og udbygge med elvarme. At ”løse” problemet ved at stoppe vindmøllerne eller kraftvarmeværkerne er 
imidlertid ikke nogen god løsning. Det er heller ingen løsning at foreslå elvarme. I begge dele sættes 
brændselseffektiviteten over styr. Der er imidlertid flere tiltag, der kan løse problemet samtidig med at 
brændselseffektiviteten opretholdes: 

Fleksible systemer med varmepumper: Det ene er at supplere kraft/varme-anlæggene med varmepumper 
(og varmelagre, hvis de ikke allerede har det). Herved vil der kunne flyttes varmeproduktion fra 
kraft/varme-enhederne til varmepumpen uden egentlige ændringer i brændselseffektiviteten. Samtidig 
skabes der mulighed for fleksibilitet i forhold, hvornår der produceres hhv. forbruges elektricitet.  

Integration af transporten: Det andet er at omlægge dele af transportsektoren til el (eller brint eller bio-
brændsler produceret på el). Dette skaber mulighed for at øge transportens brændselseffektivitet og ind-
dragelse af VE samtidig med, at der er åbenlyse reguleringsfordele forbundet med at styre den 
tidsmæssige placering af opladningen hhv. brintproduktionen. 

Anbefalinger 

Den aktive energipolitik bør videreføres.  

Langsigtede energistrategier bør indeholde ambitiøse og konkrete mål for besparelser, effektiviseringer 
og vedvarende energi. F.eks.  

- 50 % vindkraft i år 2025,  
- 25 % VE i transportsektoren i år 2025 
- Knække elforbrugskurven (vende væksten til reduktion) 
- Osv.

Hidtil har Danmark haft stor succes med at nedbringe energiforbruget til opvarmning og med at erstatte 
først olie og siden kul med naturgas og vedvarende energi. Disse succes-områder bør fastholdes samtidig 
med, at der sættes fokus på at nedbringe transportsektorens forbrug af energi, herunder især olie.  

Desuden bør der sætte fokus på udvikling af indenlandske fleksible energisystemer. Sådanne systemer 
indebærer to samtidige fordele. Dels vil der kunne integreres mere vedvarende energi med væsentlige 
brændselsbesparelser til følge. Dels vil Danmark kunne opnå større økonomisk fordel af handel på det 
internationale el-marked. I den forbindelse bør der være opmærksomhed på de væsentlige muligheder 
der ligge i at integrere el-sektoren og transportsektoren. 

Gennemførelsen af de langsigtede strategier bør fokusere på en aktiv erhvervsudvikling. Desuden skal 
befolkningen sikres en rolle som aktiv deltage i såvel som kontrollanter af udviklingen. Det skal sikres, at 
de danske energisystemer ikke overtages af monopol-oligopolvirksomheder, med levestandardsfald- og 
konkurrencesvækkelse til følge. Og der skal laves en aktiv teknologiudviklingspolitik, hvor de nye vedva-
rende energi teknologier får gode startmuligheder.  
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Transportsektorens rolle i energiforbruget 

Af: centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut 

Status for energiforbruget til transport 
Transportsektorens andel af det samlede danske energiforbrug er de sidste 10 år gradvist steget fra 21% 
til 24%, og tilsvarende er andelen af olieforbruget steget fra 50% til 55% (kilde: Energistyrelsen). 

Kun til jernbanetransporten anvendes andre energikilder end olie. Vejtransporten står for næsten 80% af 
transportens energiforbrug, international luftfart står for 15%, mens resten fordeler sig på jernbane, sø-
fart og indenrigsluftfart. Vejtransporten fordeler sig med ca. 60% til persontransport og ca. 40% til gods-
transport.
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Vejtransporten er således meget dominerende med en andel af persontransporten på over 90% og en 
andel af godstransporten på over 80%. 

Forventninger til energiforbruget til transport fremover 
I forbindelse med udarbejdelsen af grundlaget for en langsigtet energistrategi frem mod 2025 har Energi-
styrelsen lavet nedenstående foreløbige basisfremskrivning af det endelige energiforbrug fordelt på sek-
torer. Transportsektorens andel af det samlede energiforbrug forventes fortsat at vokse, så det i 2030 vil 
udgøre ca. 35% af det samlede forbrug og ca. 73% af olieforbruget. 

Potentialet for at reducere forbruget og erstatte olieanvendelsen 
For at reducere energiforbruget i transportsektoren er det nødvendigt at begrænse den motoriserede tra-
fik, gøre transportmidlerne mere effektive eller fremme skift til mindre energiforbrugende trans-
portmidler.

Blandt de mange og meget forskelligartede virkemidler, som er til rådighed, kan f.eks. nævnes: 

Krav om lavere energiforbrug i nye køretøjer 
Mere differentierede registreringsafgifter og årlige afgifter 
Øgede brændstofafgifter 
Anvendelse af alternative drivmidler (fremme af CO2-reducerende energibærere) 
Indførsel af kørselsafgifter 
Afskaffelse af befordringsfradraget 
Mere effektiv trafikafvikling (mindre kødannelse, mere glidende trafik) 
Fremme af øget anvendelse af kollektive transportmidler, hvor belægningsprocenten er høj 
Mere effektiv logistik og fremme af intermodalitet for gods (skift mellem transportformer) 
Fremme af energirigtig køreteknik 
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Problemet med flere af disse tiltag er, at de er i konflikt med andre samfundsmæssige målsætninger så-
som varernes frie bevægelighed, mobilitet på arbejdsmarkedet, erhvervslivets konkurrenceevne, græn-
sehandel osv. Andre tiltag kan potentielt være meget kostbare for staten (omlægning af afgifter på 
køretøjer og brændstoffer) eller meget upopulære blandt befolkningen (kørselsafgifter og afskaffelse af 
befordringsfradraget). 

Omvendt vil flere af tiltagene have positive effekter på andre af transportsektorens udfordringer, f.eks. 
trafikulykker, støj, luftforurening, trængsel, barriereeffekt, slid på infrastrukturen, arealanvendelse, bio-
diversitet og forsyningssikkerhed. 

Der findes således en lang række meget effektive potentielle virkemidler til at nedsætte transport-
sektorens energiforbrug, men næsten alle virkemidler vil have konsekvenser for andre forhold, som til-
syneladende har højere politisk prioritet. Populært sagt er alle effektive tiltag på transportområdet 
potentielt enten meget dyre for staten eller meget upopulære blandt en stor del af vælgerne. 

Faktisk ser vi en række trafikpolitiske tiltag, som direkte øger transportsektorens energiforbrug. Det gæl-
der f.eks. den fortsatte udbygning af infrastrukturen og takstnedsættelsen på Storebæltsforbindelsen, 
som uvilkårligt vil skabe mere trafik. 

Mulige tiltag 
I det følgende skal blot fremhæves tre grupper af mulige tiltag, som efter forfatterens mening har poten-
tialet til reelt at påvirke transportsektorens energiforbrug. At afgiftsinstrumentet er det stærkeste, hur-
tigste og mest effektive værktøj i transportsektoren er veldokumenteret, men EU’s lovkrav har stor 
betydning på området. På længere sigt har en ændring af forbrugernes præferencer et næsten tilsvarende 
potentiale, hvis erfaringerne fra andre sektorer kan overføres til transport.  

Afgifter

Balancen mellem afgifterne kunne med fordel tilrettelægges mere efter de forhold, man ønsker at regule-
re. For eksempel således at det blev billigere at købe en ny energiøkonomisk bil, men dyrere at køre i den, 
eller således at meget energiforbrugende transportformer (f.eks. fly og hurtigfærger) betalte energiafgif-
ter, som modsvarende deres forbrug. 

Det burde konkret (gen)overvejes at omlægge registreringsafgifterne, så de i langt højere grad er miljø-
mæssigt begrundede. Dermed vil ny teknologi, som reducerer energiforbrug og luftforurening, blive ud-
bredt hurtigere i Danmark. De grønne afgifter afhænger allerede i dag af bilens energiforbrug, men er for 
udifferentierede og for lave, sammenlignet med de samlede omkostninger ved at holde bil, til at de virker 
adfærdsregulerende i betydeligt omfang. 

Lovkrav

EU’s krav til nye køretøjer har medført en meget markant reduktion af luftforureningen fra motorkøretø-
jer. I årene fremover strammes kravene, specielt til dieselkøretøjer, yderligere og dermed ventes de fleste 
trafikskabte luftforureningsproblemer løst. Der findes ingen tilsvarende lovkrav til motorkøretøjers 
energiforbrug. 

EU-kommissionen og bilproducenterne har indgået en frivillig aftale om nedsættelse af nye personbilers 
energiforbrug. Denne aftale medfører, at der kommer mere energieffektive personbiler på markedet i EU. 
Det danske afgiftssystem medfører desværre, at mere avancerede biler, som ofte bliver lidt dyrere ab 
fabrik, bliver uforholdsmæssigt meget dyrere for forbrugeren. Danmark får derfor ikke det fulde udbytte 
af den teknologiske udvikling. Set fra et dansk synspunkt ville det således være mere effektivt med et 
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lovkrav til alle nye køretøjers energiforbrug, frem for den frivillige aftale mellem EU-kommissionen og 
ACEA, som gælder gennemsnittet af alle nye solgte personbiler i EU. 

Oplysning

I andre sammenhæng, f.eks. affaldshåndtering og elforbrug, er det over en årrække lykkedes at påvirke 
forbrugernes holdninger og adfærd gennem oplysning. Der foregår allerede en del oplysning om person-
bilers energiforbrug i Færdselsstyrelsen gennem kampagnen ”Hvor langt på literen?”. 

Med en målrettet og vedholdende kampagne er det formentlig muligt (på langt sigt) at påvirke for-
brugernes adfærd, således at energiforbrug i højere grad indgår i prioriteringen også i transport-
sammenhæng. Ud over at påvirke forbrugere og virksomheder til at købe de mest energiøkonomiske biler 
kunne man forsøge at få folk til at minimere forbruget af transport mest muligt, og at vælge den mest 
energieffektive transportform til en given opgave. 

Et andet oplagt og mere kortsigtet eksempel på en mulig oplysningskampagne er energirigtig køreteknik, 
som kan spare 5-15% på energiforbruget blot ved hensigtsmæssig anvendelse af de eksisterende køretø-
jer. En kampagne med sloganet ”Spar 80 øre pr. liter” burde have en vis gennemslagskraft og har en posi-
tiv samfundsøkonomisk effekt (negativ CO2-omkostning). 
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Mulige energibesparelsesstrategier 

Af: lektor emeritus Jørgen Stig Nørgård, DTU 

Indledning
Jeg går ud fra, at jorden er rund og dermed afgrænset, og at vi begrænser os til denne ene planet. Ud fra 
dette slutter jeg så, at vi må begrænse vores antal, vore aktiviteter og vort forbrug af denne klodes goder. 
Jeg håber, at vi som mennesker vil bruge noget af vores indsigt til i store træk at realisere denne be-
grænsning på en måde, der er rimelig for menneskene såvel som for resten af naturen. Dette er min per-
sonlige baggrund for mit arbejde med fremtidsforskning. 

Hvad angår specielt energibesparelser, så udgør det et grænseområde mellem flere fagområder, så-
som teknik, samfundsfag, psykologi, m.m. Forskning, udvikling og politik inden for energibesparelser må 
derfor være tværfagligt, og derfor også tværministerielt.

Jeg er blevet bedt om at belyse, hvor meget og hvordan vi kan reducere vores energiforbrug til 
varme og el, og vil koncentrere mig om dette, men dog også sætte det ind i en større energisammenhæng, 
ligesom jeg naturligvis ikke vil begrænse mig til kun de tekniske løsninger. 

At forme Fremtiden 
Fremtidsforskning og fremtidsplanlægning må bygge på, at visse forhold er fastlagt, f.eks. af naturlovene 
og klodens begrænsninger, mens andre er variable. Hvad angår fremtidens energiforbrug og øvrige mil-
jøpåvirkning, så er det i høj grad variable størrelser, i den forstand, at de først og fremmest vil blive et 
resultat af menneskers handlinger. Det kan altså i vidt omfang formes af politiske beslutninger. Energi-
forbruget bestemmes af udviklingen i tre hovedfaktorer, nemlig: 1) befolkningstallet, 2) det materielle 
forbrug pr. indbygger, og 3) den anvendte teknologis energieffektivitet, der alle tre løbende er under poli-
tisk påvirkning. 

At disse tre faktorer kan påvirkes og formes af os mennesker er én ting, men at få demokratisk op-
bakning til at gennemføre det, er naturligvis noget helt andet. For at få tilslutning blandt resten af be-
folkningen til en ide, man selv synes er god, er det imidlertid afgørende at kunne fremlægge målet som 
attraktivt, og præsentere mulighederne for at gå denne vej som realistiske og overkommelige. Man væl-
ger ikke en mulighed, man ikke kender. Kulturelt forankrede værdier kan tage årtier eller århundreder at 
ændre. Men noget tyder på, at folk i almindelighed ofte er længere fremme i den retning, vi her skal be-
skæftige os med. Desværre forkastes mange gunstige tiltag, fordi politikere på forhånd anser dem for 
politisk urealistiske og derfor ikke vover at lægge dem ud til vælgerne som valgmuligheder.  

God Økonomi og Energibesparelser 
At tilfredsstille menneskenes reelle behov, og derudover skabe glæde, med mindst muligt forbrug af na-
turens goder og arbejdsbyrde, er hvad jeg vil kalde God Økonomi.  Dette er desværre for tiden i skarp kon-
trast til den gængse opfattelse af økonomi blandt den vestlige verdens politikere, hvor god økonomi ofte 
sættes lig med vækst i pengeindkomst og BNP.

Denne dominerende, konventionelle økonomi er i overflodssamfund som Danmark stort set styret 
af efterspørgslen, og derfor fremtræder et nedsat forbrug, også f.eks. af energi og transport, umiddelbart 
som en nedgang i velfærden. Det er nok den største underliggende barriere for at få gehør for en politik, 
der fremmer reelle energibesparelser, altså et nedsat energiforbrug, da dette registreres som en nedsat 
velfærd. Det forholder sig helt anderledes med en satsning på de dyrere energiforsyninger, som f.eks. 
vedvarende energi, der både bidrager til vækst i BNP,  beskæftigelse og eksport.    

En helhjertet indsats for at reducere energiforbruget og derved nå en bæredygtig udvikling som 
omtalt i det følgende, må således efter min mening baseres på et brud med den konventionelle opfattelse 
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af, hvad der er god økonomi, f.eks. ved at skele til traditionel Buddhistisk økonomi, hvor forbrug ikke 
opfattes som en gevinst i sig selv, men tværtimod som det, forbruget jo reelt er, nemlig en nødvendig 
omkostning til at opretholde det gode liv, man nu måtte ønske sig.  

Udfordringen
Tilvækst i befolkningstal og materiel velfærd har medført, at den vestlige civilisation med få undtagelser 
har haft problemer med energi, siden vi for århundreder siden fældede de skove, der dækkede store dele 
af Nord-Europa. Én undtagelse fra denne mangelsituation var den snes år efter 2. verdenskrig, hvor vi for 
alvor tog hul på en pulje af olie, som bogstaveligt taget sprøjtede op fra undergrunden i visse dele af ver-
den. Uheldigvis skabtes megen af vores infrastruktur i denne korte fase, og endnu værre, meget af vores 
grundlæggende trang til helt at kontrollere og ubegrænset udnytte naturens goder blev cementeret i 
samme periode med dens næsten ”gratis” energi. 

I dag står vi så med en struktur i både sjæl og samfund, der kræver mere og mere, mens realiteterne 
er, at der faktisk bliver mindre og mindre at tage af, samtidig med, at vi bliver flere og flere om at dele det 
resterende.  

Den væsentligste udfordring her og nu, som jeg ser den, er derfor, at Danmark og andre overflods-
lande må reducere deres pres på naturen betragtelig, typisk ned til omkring kun 10% af det nuværende. 
Som et passende og centralt udtryk for miljøbelastningen ser jeg denne udfordring omsat i en reduktion i 
CO2-udslip til kun omkring 10% af det nuværende niveau, et tal, der er baseret på en bæredygtig global 
belastning med samme ret til miljøbelastning for alle jordens borgere. Selv om f.eks. Danmarks CO2-
udslip pr. år er svagt faldende, så stiger landets bidrag til CO2-koncentrationen i atmosfæren, og dermed 
til drivhuseffekten, stadig støt, fordi vi hvert år stadig poster millioner af tons CO2 ud i denne ophobning, 
som vi i over 100 år har vidst ville påvirke klimaet i retning af højere temperatur.  

Udfordringen er udpræget af kollektiv art, og det giver ikke mening at satse på, at en individ-
baseret markedsøkonomi af sig selv løser problemerne. Det er primært et politisk ansvar. 

Løsningen 
På den baggrund er det mig en glæde, at kunne foreslå Danmark og Europa en fremtid, der i løbet af 20-50 
år kan byde på en rigere, sjovere og sundere tilværelse med kun 10-20% af det nuværende energiforbrug, 
vel at mærke, hvis man politisk vil forlade nogle abstrakte målsætninger og skabe en reel, god økonomi. I 
en fremtid med så lavt et behov for energi, bliver valget af energiforsyning af mindre betydning, og den 
vil f.eks. let kunne klares med en ren, skånsom, og relativ enkel brug af vedvarende energi.  

Fordelen ved at satse på at reducere energiforbruget kraftigt, i stedet for at skaffe mere energi er, at 
energibesparelser koster mindre pr. kWh eller GJ, både i miljøbelastning og arbejdstid, - ja som regel også 
i konventionelle kroner og ører.  

I det følgende er der først ved principper og eksempler sandsynliggjort, hvorledes tekniske og an-
dre ændringer, kan føre til dette lave energiforbrug. Senere belyses, hvilken strategi politikerne kan læg-
ge for at gennemføre denne omvæltning i energipolitikken. 

Muligheder og mål 
I dette afsnit beskrives og illustreres summarisk mulighederne for at reducere vores energiforbrug, dels 
ved at anvende bedre teknologi, og dels ved at ændre adfærd og  tilhørende økonomisk politik i retning af 
at begrænse og reducere de generelle aktiviteter og forbrug, og i stedet opnå andre fordele som f.eks. mere 
sundhed og fritid.

Tekniske tiltag 

Her er ikke stedet til at gå i detaljer med de tekniske muligheder, så jeg vil nøjes med at præsentere nogle 
principper og illustrere dem med eksempler. Det skal også siges, at det ikke altid er muligt at trække klare 
grænser mellem tekniske tiltag og de adfærdsmæssige muligheder, der behandles i næste afsnit. 

Nogle af principperne for at reducere forbruget af energi ad teknisk vej er følgende: 
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Varmeisolering 

Bedre isolering er en enkel, holdbar og ret velkendt teknologi, som inden for boligopvarmning, køling, og 
visse industrielle processer, vil kunne spare det meste af de ca. 40% af Danmarks samlede energiforbrug, 
der i dag går til således at holde kulde og varme adskilt. Dette forbrug kan reduceres næsten ubegrænset 
ved at forbedre isoleringen. Den består af forskellige isoleringsmaterialer, der skal anvendes i større tyk-
kelser end i dag, samt lidt mere avancerede teknologier inden for bl.a. vinduesruder og ventilationsan-
læg.

Eks: Der er i dag ude i Europa opført flere tusinde boliger, som med klimaer svarende til det danske, 
har et energiforbrug til opvarmning på kun ca. en tiendedel af, hvad der typisk bruges i Danmark i dag, og 
kun ca. ¼ af, hvad der kræves af det nye, kommende byggereglement. De betegnes som Passivhuse, fordi 
de ikke kræver et egentligt centralvarmeanlæg og derfor undertiden kan bygges til næsten samme om-
kostning som konventionelt isolerede huse med deres nødvendige varmeanlæg. I erkendelse af, at det 
tager århundreder at udskifte hele boligmassen er det vigtigt også at forbedre de eksisterende boligers 
isolering m.v., bedst i forbindelse med gennemgribende renoveringer, hvorved varmeforbruget kan redu-
ceres til under det halve.  

At bygge huse i Danmark, som behøver mekaniske køleanlæg (air-conditioning) i den varme tid, 
kræver en særlig dårlig og hensynsløs udformning af bygningen. De findes, men burde naturligvis ikke 
tillades i vores klima, al den stund man i f.eks. Malaysias tropevarme eksperimenterer med, hvordan 
man kan bygge behagelige huse, der ikke behøver en sådan mekaniseret køling.  

Valg af rette Størrelser 

Ofte er de kedler, pumper, ventilatorer, osv., der installeres, alt for store og energikrævende, bl.a. fordi 
installatørerne alene bestemmer valget og ofte vælger store modeller for at være (flere hundrede procent) 
sikker på, at udstyret er stort nok, men så overlader det til brugeren at betaler energiregningen.  

Eks: I opvarmede bygninger pumpes der varmt vand rundt i radiatorsystemet af en elektrisk pum-
pe. I dag er disse cirkulationspumper langt kraftigere end hvad der er nødvendigt. I stedet for de 30 til 60 
watts pumper, der typisk anvendes og stadig installeres i dagens Danmark, markedsføres der nu (uden 
for Danmark) effektive pumper, der kun bruger 5 til 10 watt.  Det årlige elforbrug til dette formål kan 
således for en bolig typisk nedsættes fra omkring 500 kWh til under 100 kWh og med bedre styring til 25 
kWh, altså 5% af det oprindelige.  

Styring efter Behov 

Meget af vores energiforbrug i private hjem, institutioner, kontorer m.m., f.eks. til lys og ventilation, kø-
rer på et eller andet maksimumbehov, typisk fastsat ud fra nogle arbejdsmiljøregler, der ofte er alt for 
stive. Ved at styre belysning, ventilation, varme, edb-udstyr, køling, pumpning, m.m. efter det aktuelle, 
skiftende behov, er der store besparelser at hente. F.eks. er det lys, som ingen ser, oplagt spildt. Styringen 
kan ske simpelthen med håndkraft ved at tillægge sig vaner med at slukke efter sig, eller der kan installe-
res automatik. 

 Eks: Ventilationen i et lokale kan nedsættes betydeligt og undertiden helt slukkes, når der er færre 
mennesker i et lokale, end hvad det maksimalt er beregnet til, eller hvis der vælges sundere byggemate-
rialer, eller hvis rygning forbydes. F.eks. kan blot en halvering af lufttilførslen reducere elforbruget til kun 
20% af det nuværende, og samlet set kan elforbruget til ventilationen ofte bringes meget længere ned.  

Eks: Styring af belysningsanlæg kan, sammen med effektive lamper, give resultater svarende til 
ovennævnte for ventilation, og under tiden samlet reducere elforbruget til kun 10-20% af hvad det var.   

Samlede tekniske Besparelsespotentiale 

De ovennævnte eksempler er ikke enestående, men snarere typiske for, hvad der kan opnås af energibe-
sparelser med bedre teknik. For de to områder, jeg er blevet bedt om at belyse, varme og elforbrug, vil der 
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teknisk kunne spares 65%, dvs. energiforbruget kan reduceres ned til kun 35% af det nuværende. Der er 
her ikke tale om teoretiske muligheder, som er endnu større, men om praktisk gennemførlige besparelser.  

Inddrager vi også transport, vil skellet mellem tekniske og adfærdsmæssige besparelser være mere 
flydende, men alt i alt er det for hele Danmark muligt med bedre teknik og bedre struktur over nogle 
årtier at sænke landets samlede energiforbrug med  samme størrelsesorden som den nævnte. Dvs. vi 
kunne i fremtiden leve nogenlunde som i dag med et energiforbrug på kun omkring en tredjedel af hvad 
vi bruger i dag.  Det kan ske i løbet af 20 – 50 år, for varmeforbruget dog lidt længere. Investeringerne til 
at opnå disse besparelser er absolut overkommelige for samfundet, - og for en stor del af besparelserne, er 
de endog yderst rentable i konventionel pengeøkonomisk forstand, da det bedre ustyr ved naturlig ud-
skiftning ofte ikke er nævneværdigt dyrere end det ineffektive, om overhovedet dyrere.  

Adfærd og økonomi 

Disse ovennævnte store muligheder for energibesparelser ved hjælp af bedre teknologi, gælder for vores 
nuværende måde at leve på, rent materielt. Men hvis det generelle forbrug og de øvrige økonomiske akti-
viteter sættes yderligere op, vil det presse energiforbruget opad, og det vil helt eller delvis æde gevinsten 
fra den bedre teknologi, sådan som det hidtil er sket. Omvendt kan der opnås yderligere energibesparel-
ser, hvis disse økonomiske aktiviteter reduceres, og det behøver ikke at forringe f.eks. danskernes levevil-
kår eller livskvalitet, tværtimod, som antydet i det følgende. 

I det daglige kan vaner som at slukke lys, maskiner, udluftning, computer, TV, og diverse udstyr på 
arbejdspladserne efter brug, samt lignende adfærdstilpasninger spare betydeligt på energiforbruget. Et 
hyppigt skøn er omkring 10%. Men som vi skal se i det følgende er der mere at hente ved adfærdsændrin-
ger, men først lidt om en myte. 

Myten om Afkobling  

Der har i nogle årtier, bl.a. promoveret af mange miljøbevægelser, forskere og politikere, verseret en myte 
om, at energiforbruget ikke mere er koblet til den økonomiske udvikling. Den bygger på, at statistikkerne 
skjuler koblingen, for selvfølgelig er energiforbruget nært koblet til de økonomiske aktiviteter i produkti-
on og forbrug, da det jo udspringer direkte af produktion og forbrug.  

Når myten om en afkobling har kunnet opstå, skyldes det, at de tekniske og strukturelle fremskridt 
mod lavere energiforbrug for en tid har kunnet opveje den stigning, som den økonomiske vækst har lagt 
op til, og at man fejlagtigt mener, at disse tekniske forbedringer kun kan opnås gennem vækst i økono-
mien.

Overforbrug

Meget peger på, at den nuværende politiske tendens med hovedvægten lagt på at øge BNP år for år, bærer 
mod et samfund, der ikke gør danskerne eller andre europæere lykkeligere eller sundere, snarere tværti-
mod. En række negative bivirkninger af den stigende velstand vejer stadig mere i forhold til de positive 
virkninger.

For første gang i historien forventes den gennemsnitlige levealder i USA nu at falde, og det sker ik-
ke på grund af sult eller fysisk nedslidning, men som følge af det modsatte, nemlig overforbrug af mad, 
drikkevarer, tobak, motoriseret transport, og andre virkninger af overfloden. Jeg mener for så vidt ikke, at 
levealderen i sig selv er noget godt mål for livskvaliteten, men denne er næppe høj for de mange millio-
ner overvægtiges daglige tilværelse. Europa er ikke langt bagefter USA, hvad angår denne bagside af vel-
standen. Men vi har dog nogle andre traditioner og værdier om fællesskabets ansvar, hvorpå vi måske 
kan bygge en kursændring væk fra forbrugerismen.  

Der er mange sammenhænge mellem de nævnte sundhedsproblemer og et stort energiforbrug. En 
reduktion af den energikrævende teknologi i boligen, på institutioner, i kontorer, og ikke mindst i trans-
portsektoren, lige fra opvaskemaskiner over elevatorer til biler, kan foruden at spare energi også øge vel-
været og sundheden. (Hertil kommer, at der kan spares energi til fitnesscentre og transport derhen ! ). 
Både for udviklingen i sundheden og i energiforbruget må politikerne påtage sig et vist ansvar. 
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Stress på arbejdspladserne, manglende tid til børn og øvrige familie, og stigende tilfælde af allergi-
er, er andre eksempler på negative sider af velstanden – udover naturligvis ødelæggelsen af naturen, som 
må være det væsentligste i forbindelse med en energipolitik. 

Frihed frem for Forbrug 

For en miljøbevidst politiker må det være en velsignelse, at der i de seneste årtier i overflodslande som 
Danmark har kunnet spores en økonomisk mætning. Mest kommer mætningen til udtryk i ønsker om i 
stedet for stigende indkomst og forbrug, at få nedsat arbejdstid eller nedsat arbejdstempo. Der er her tale 
om ønsker, som harmonerer fint indbyrdes, såvel som med et nedsat energiforbrug og øvrige pres på 
naturen. Og der er ingen grund til at nedsat arbejdstid skal forringe konkurrenceevnen, som mere er 
knyttet til timelønnen.  

Argumenter om, at den øgede fritid vil forøge det generelle forbrug, og dermed også energiforbrug, 
holder næppe, da der er tale om at vælge mere fritid i stedet for mere forbrug, og så man kan ikke få begge 
dele. Desuden er der mange eksempler på fritidsaktiviteter, der ikke bruger energi, eller endog sparer 
energi, som det er tilfældet med at bruge tiden til at gå eller cykle mere i stedet for at bruge bil, eller an-
den motoriseret transport.  

Genbrug og Genanvendelse 

Den ypperste form for genbrug, set fra en miljøsynsvinkel er ikke blot, at materialerne recirkuleres som 
råvarer til ny produktion, men at selve udstyret bruges igen og igen. Længe før disse såkaldte varige go-
der er udtjente som følge af nedslidning, kasseres i dag tøj, køkkener, elektronisk udstyr, m.m. Genbrug 
og længere levetid eller brugstid for de forskellige varige forbrugsgoder, vil i produktionsleddet kunne 
spare megen energi, råvarer og arbejdstid. Der kan dog blive tale om at bruge mere arbejdstid på vedlige-
holdelse og reparation. 

Energibesparelser ved ændret Adfærd og Økonomi 

Det første resultat af en ændret adfærd med tilhørende politisk-økonomisk tilpasning, vil medføre, at 
væksten i BNP løjer af og stopper, hvilket igen betyder, at de ovennævnte tekniske besparelser på 65% 
kan komme til fuld udfoldelse i det samlede energiforbrug.  

Hertil kommer de ændringer i daglig adfærd og levevis, samt økonomi, som f.eks. nedsat arbejds-
tid, længere levetid for produkterne, mere brug af muskelkraft i stedet for energikrævende teknologi, 
osv., vil betyde yderligere nedgang i energiforbruget. Mulighederne er store, men lad os forsigtigt antage 
et 25% fald i energiforbrug, idet bedre daglig adfærd, som nævnt, alene kan spare 10%.     

Befolkningsudviklingen 

Europa og mange andre af de industrialiserede lande kan nu bryste sig af, at befolkningstilvæksten er ved 
at vende til et fald. Hvis denne faldende tendens kan fastholdes i et roligt tempo, og f.eks. føre til en halv 
eller en hel million færre danskere om 50 år, da kan dette i sig selv være et vigtigt bidrag til at mindske 
verdens miljøproblemer. Hertil kommer, at det vil være et godt eksempel for andre lande, der endnu 
kæmper med problemer fra en tæt og voksende befolkning. I Danmarks energiregnskab beløber det fore-
slåede fald i befolkningstallet sig til en 10-20% reduktion i forbruget 

Desværre ser man også her, både nationalt og internationalt, fremført nogle af de mest snæversy-
nede og kortsigtede argumenter imod en sådan stagnerende eller faldende befolkningstæthed i verden. 
Det forudses af konventionelt tænkende ledere, at et faldende befolkningstal vil udgøre en trussel mod 
landenes vækst i BNP. Det er for så vidt korrekt, da der vil mangle både arbejdskraft og forbrugere til at 
øge BNP totalt set, men hvis livskvaliteten overhovedet hænger sammen med BNP, så må det være BNP 
per indbygger, der tæller, ikke BNP’s totale størrelse.  

Jeg vil ikke her gå nærmere ind på befolkningsudviklingen, da den i Europa stort set er på rette 
spor, hvis denne udvikling mod faldende befolkningstal blot ikke direkte modarbejdes politisk. Det skal 
også i den forbindelse nævnes, at den såkaldte ældrebyrde, der ofte bruges som argument for, at vi skal 
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øge befolkningstallet, ikke er en trussel mod danskernes eller andre EU-borgeres reelle velfærd. Det kræ-
ver blot små justeringer i fordelingen, og der er nok at fordele af. Når politikere i dag taler om ”velfærds-
trussel” i den kommende snes år, skal man huske, at de hele tiden tænker i forhold til politikernes og 
økonomernes forventede fordobling af dagens overflod! Så ”truslen” er måske, at velstanden, med tilhø-
rende pres på miljøet, ikke vokser 100% men ”kun” 90%. For at undgå, at nogen lider nød, kan der evt. 
blive behov for lidt omfordeling af vores enorme velstand. 

Samlede muligheder og mål 
De samlede energibesparelser og anden miljøbeskyttelse, der kan opnås ved passende udvikling i de tre 
ovennævnte faktorer, nemlig: 1) befolkningstal, 2) materiel levestandard og 3) teknologi, kan nu vurderes 
under passende hensyntagen til samspillene mellem dem. Med al den fleksibilitet og usikkerhed, der må 
være på den slags opgørelse, synes det muligt for danskerne at opretholde en dagligdag, der dårligt kan 
betegnes som en forringelse i forhold til i dag, men med et energiforbrug i Danmark på kun mellem 10 og 
20% af det nuværende.  

Som målsætning for år 2020 vil derfor en halvering af energiforbruget være rimeligt, for så at fort-
sætte mod et mål for år 2050 på kun 15 % af det nuværende danske forbrug.  

Det interessante ved dette lave forbrug som mål, der svarer til mindre end 30 GJ (eller 800 liter olie) 
per dansker om året, er, at det vil være en rimelig målsætning for hele verdens befolkning. Den vil ved 
ligelig fordeling kunne tilfredsstille alles behov rigeligt, og det med en miljøbelastning, som med brug af 
vedvarende energikilder kan være bæredygtig, og give naturen bedre råderum. Dette er naturligvis ikke 
det eneste scenarie for en bæredygtige udvikling, men det er den, der synes at koste mindst i både miljø-
belastning og arbejdstid,  ----- og såmænd også i nutidens penge. 

Politiske virkemidler 

Vælger man som politiker at høste de enorme muligheder for at reducere energiforbruget, da står der en 
række værktøjer eller virkemidler til rådighed. Jeg vil først nævne nogle ret kendte virkemidler, som kan 
forstærkes og bidrage til at opnå besparelser i ovennævnte omfang. Derefter følger gradvist mere strate-
giprægede tiltag, som nok er kontroversielle ud fra en konventionel økonomisk tankegang, men må be-
tegnes som essentielle for en reel god økonomi. Og erfaringen peger i retningen af, at uden disse 
kontroversielle tiltag er en energibesparelsespolitik perspektivløs.  

Markedsmæssige virkemidler 

Det er nærliggende at pålægge energiforbruget en afgift, idet de nøgne markedspriser ikke inkluderer 
miljøomkostningerne. Sådanne energiafgifter har længe med held været benyttet i Danmark, men de er 
stort set begrænset til private husholdninger og servicesektoren, da de vil forringe de eksportorienterede 
erhvervs konkurrenceevne, så længe andre lande ikke har afgifterne. På EU plan må der derfor arbejdes 
videre for at få indført energiafgifter. I mange udviklingslande har man af sociale grunde tøvet med på 
den måde at fordyre fattige folks basale forbrug, men også her er der en opblødning i gang, f.eks. i Kina.  

En interessant version af energiafgifter, som længe har været brugt i mange andre lande, er pro-
gressive tariffer, dvs. en pris pr. kWh eller GJ, der vokser med højere forbrug pr. husstand eller/og person. I 
et internationaliseret energimarked med stærkt svingende priser, er der god mening i at etablere denne 
progressivitet ved at lægge den på energiafgifterne, som det har været foreslået af Energistyrelsen. Ud-
over at fjerne faste (forbrugsuafhængige) årlige betalinger, kan progressiviteten for f.eks. el så etableres 
som en trinvis stigende energiafgift pr. kWh, f.eks. med nul afgift for de første 500 kWh/år for en hus-
stand og så stigende i eet trin eller to til måske 3 kroner pr. kWh for forbrug over 2000 kWh pr. år.  

I andre lande har progressive tariffer vist sig at have en gunstig virkning, ikke blot på folks valg af 
mere effektive apparater, men også på beslutningen om, hvorvidt man overhovedet vil anskaffe et givet 
apparat, og har således på to måder påvirket elforbruget i gunstig, nedadgående retning,  (men jo ikke 
bidraget til den generelle vækst i BNP!).  
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Det tillokkende ved progressive afgifter eller tariffer er, at de kan vælges, så de for gennemsnitsfor-
brugeren ikke øger energiudgiften, men alligevel med den høje marginalpris pr. kWh øger incitamentet til 
at begrænse forbruget. De progressive afgifter behøver således ikke at øge det samlede skattetryk.  

Umiddelbart er progressive afgifter lettest at anvende på såkaldt ledningsbunden energi, dvs. el, 
fjernvarme og gas, men med passende kvoteordninger kan princippet udbredes. Hvis afgifterne for bil-
transport f.eks. blev gjort km-afhængige, som det har været foreslået, kunne der også her indføres pro-
gressivitet i afgiften per km. 

Politisk kan man begrunde progressive afgifter på flere måder. Dels er de mere ”omkostnings-
ægte”, idet miljøbelastningen for en GigaJoule energi er lille eller måske nul, når der kun er tale om et 
beskedent forbrug, mens et højere energiforbrug presser miljøet op over tærsklen for bæredygtighed, og 
derfor pr. GJ bør beskattes højere. Dels kan progressiviteten begrundes socialt, idet et lille forbrug skal 
kunne sikres med lave priser, mens et højere forbrug får karakter af et luksusforbrug. Endelig kan man på 
grund af priselasticiteten, med progressive priser opnå en betydelig nedgang i energiforbruget, uden at 
den samlede regning for en gennemsnitsforbruger øges. 

I stedet for progressive afgifter, kan man forenkle prisstrukturen ved simpelthen at have høje af-
gifter på alle kWh eller GJ energi, og så kompensere med et kontant beløb f.eks. via indkomstskatten. Det 
svarer til at flytte progressiviteten fra forbrugsskatter til øget progressivitet på indkomstskatter. 

Andre markedsmæssige tiltag til fremme af energibesparelser kan f.eks. bestå i at give tilskud til 
effektive apparater og omvendt øge afgifterne på energislugende udstyr, f.eks. biler. 

 Normer og påbud 

Det politiske tiltag til energibesparelser, der er billigst at gennemføre for samfundet, er simpelthen at 
fastlægge normer for hvilken energistandard huse, apparater og anden teknologi skal have, for at kunne 
markedsføres. Den slags har længe været kendt i form af byggeregulativer, der bl.a. fastlægger krav til 
energiforbrug. For nogle elektriske apparater og andet udstyr har der også i længere tid eksisteret krav 
om en vis energieffektiviteten. Normer er således et velkendt begreb, og det er blot et spørgsmål om at 
udbrede normer til nye områder, og stramme kravene på de eksisterende. 

De nu udarbejdede forslag til et nyt bygningsregulativ er desværre meget langt fra, hvad der er tek-
nisk muligt og fra hvad der er både økonomisk og miljømæssigt optimalt. Det er betænkeligt og uforståe-
ligt hvorfor der skal tages så små skridt, når der som nævnt i udlandet er gode erfaringer fra tusindvis af 
huse med rumvarmeforbrug, der kun er omkring 1/4 af kravene. Denne tøven vil sætte sig mærker i 
energiforbruget lang tid fremover, i form af mangelfuldt isolerede huse, og det kan meget vel tænkes, at 
det vil blive nødvendigt med en meget dyrere efterisolering af disse huse i løbet af få årtier.  

Som det er nu med rammekravene til bygningers isoleringsstandard, tilskynder de til at bygge sto-
re huse, der bruger mere varme end små, men bruger mindre pr. m2, og derfor klassificeres som mere 
effektive. Der er ganske vist i energirammen tilladt et vist fast, areal-uafhængigt forbrug, men det er lille 
i forhold til det tilladte forbrug per areal. 

Tanken om at tilpasse isoleringskravene til husenes størrelse, så der stilles ekstra skrappe isole-
ringskrav til store huse bør overvejes i en politik, der har lavere energiforbrug som mål. Tilsvarende pro-
gressivitet i kravene kan også tænkes overført til køleskabe og andre apparater.  

Information og uddannelse 

Kampagner og tilskud skal ikke blot rettes mod at få forbrugere til at vælge energieffektivt udstyr, byg-
ninger, m.m. , men også mod at få dem til at vælge færre og mindre versioner af sådanne energikrævende 
teknologier.  

Med hensyn til at vælge mere effektive apparater, har Elsparefonden haft succes med at forskyde 
salget af køle- og fryseskabe fra de meget energikrævende til de mest energieffektive. Det er sket dels 
med midlertidige oplysnings- og tilskudskampagner, og dels med mere varigt at opretholde en hjemme-
side, hvor forbrugeren kan se, ikke blot hvilken model, der er den bedste inden for den ønskede størrelse 
og kategori, men også hvilken forhandler der var billigst. (Dette er et eksempel til efterfølgelse for forbru-
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gerinstitutioner inden for varer generelt, da fordelene ved en markedsøkonomi hænger sammen med 
fuld information til  forbrugerne).  

Vore mere fundamentale holdninger og værdier grundlægges ofte op gennem opdragelsen og ud-
dannelsen. Det er derfor afgørende for en langsigtet politik på dette område, at påvirkningen af børnene 
får det rette perspektiv, som det vil føre for vidt at komme ind på her.  

På de videre uddannelser skal foruden de holdningsmæssige grundlag også sikres de faglige eks-
pertiser til at planlægge og gennemføre energibesparelser og de nødvendige samfundstilpasninger. 

Pakkeløsning ved urentabel Efterisolering 

Selv om mange energibesparende tiltag, som nævnt er rentable, selv ud fra en konventionel privatøko-
nomisk synsvinkel, så bør bestræbelserne naturligvis ikke begrænses til hvad der på den måde er rentab-
le, og som markedet burde tage hånd om. En sådan begrænsning til hvad der her og nu kan betale sig, er 
desværre meget udbredt, og indikerer faktisk, at samfundet ikke vil give en krone for den kollektive og 
langsigtede miljøbeskyttelse, der hævdes at være formålet med energibesparelsen. Et af de områder, hvor 
de nødvendige energibesparelser ikke altid er rentable, er omkring varmeforbruget, og her især forbed-
ring af de eksisterende bygninger. Da billig fjernvarme fra kraftvarmeværker næppe har nogen stor rolle 
om 20-50 år, da el-produktionen til den tid i overvejende grad vil komme fra vind, sol og vandkraft, der 
ikke producerer ”spildvarme”, mens husene stadig står der, ligger der et stort politisk ansvar for straks at 
få iværksat et program for gennemgribende varmebesparelser  

Den eksisterende bygningsmasse har reelt været forsømt, selv om der længe formelt har været iso-
leringskrav m.v.  ved renovering. For at sikre gennemførelsen af en fremtidssikret renovering kan man 
benytte en pakkeløsning som følger: Der skal stilles skærpede minimumskrav til forbedring af isolerings-
standarden ved renovering. Der skal derudover ydes tilskud til at bringe standarden højere op end mini-
mumskravene eller hvad der lige nu er privatøkonomisk attraktivt. Derved kan man undgå halve eller 
kvarte løsninger, som f.eks. 5 cm isolering af ydervægge, som faktisk burde være forbudt (!). Det kan nem-
lig være værre end ingenting, fordi en sådan middelmådig forbedring i lang tid fremover vil blokere øko-
nomisk for den rigtige, f.eks. 15-20 cm. Ved at yde tilskud sikrer man sig gennemførelsen af de ekstra 
energikrav, idet tilskuddet først udbetales, når renoveringen er korrekt udført.  

Strategier
Energibesparelsespolitik, såvel som anden miljøpolitik, bør integreres mere ligeværdigt med den generel-
le økonomisk politik og ikke blot ”klistres” på som et vedhæng.  I dag oplever vi ikke blot en total mangel 
på en sådan integrering, men direkte en skarp adskillelse. Tekniske besparelser hævdes i det mindste at 
være velkomne, mens besparelser i form af nedsat økonomisk aktivitet og forbrug nærmest er bandlyst.  

Målsætninger skal være absolutte 

Man skal ved valg af strategi være opmærksom på, at det er meget vanskeligere at sætte kvantitative mål 
for en energispareindsats,  og således også vanskeligt bagefter registrere om målet er nået. Her forholder 
det sig helt anderledes ved etableringen af vedvarende energianlæg, hvor man kan forlange f.eks. 1 milli-
on kWh el produceret fra nye vindkraftanlæg, og bagefter checke om målet er nået. Normalt måles resul-
tatet af en større energibesparelse som reduktionen i forhold til den forventede stigning. Netop den 
forventede stigning er imidlertid en meget elastisk størrelse.  

Overordnede målsætninger for energibesparelser bør derfor, ligesom målsætningerne for CO2-
udslip, udtrykkes i absolutte tal eller i forhold til forbruget et bestemt år, og ikke i forhold til et forventet 
forbrug eller i forhold til BNP. F.eks. kan man, som et japansk amt har gjort, sætte som mål at reducere det 
årlige elforbrug med en procent om året. Kun denne form for målsætning af forbruget er præcis og kan 
efterprøves.

Absolutte målsætninger for energiforbruget peger i retning af tildeling af kvoter, f.eks.  faldende 
kvote for elforbrug.   
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Aktører i Energibesparelsespolitikken 

Vanskeligheden ved at måle en opnået besparelse understreger behovet for at vælge aktører, der ikke er 
tynget af interessekonflikter. Regeringen bør naturligvis påtage sig det overordnede ansvar for den sam-
lede energibesparelsespolitik, og her peger meget mod at placere dette ansvar i Miljøministeriet i stedet 
som nu under Energiministeriet. Af de nuværende operative organisationer til fremme af energibesparel-
ser, er Elsparefonden rent logisk den mest naturlige, da den er frigjort af alle andre interesser. Nylige eva-
lueringer af besparelsesresultaterne fra forskellige aktørers indsats peger i samme retning.  

En generel Energisparefond, eller flere adskilte fonde som Varmesparefond, Transport-
energisparefond, Elsparefond, m.v. kunne, ligesom Elsparefonden i dag, finansieres af en lille ekstra afgift 
(eller en del af den nuværende afgift) på el, benzin, fjernvarme eller gas. Disse fonde skal så delegere eller 
udlicitere opgaverne til kommuner, private konsulentfirmaer el.lign. med ekspertise i energibesparelser 
og uden habilitetsproblemer som følge af modstridende interesser. Energiforsyningsselskaber (netselska-
ber, osv) bør naturligvis ikke, som det er tilfældet nu, ligefrem have en fortrinsstilling. Snarere tværti-
mod, på grund af interessekonflikten. 

I Energistyrelsens rapport, Energibesparelser og marked, nævnes side 50,  den ”stigende erkendelse 
af, at liberaliseringen af energiforsyningen ikke af sig selv sikrer en effektivisering af energianvendelsen
[min kursivering]” Det kan vel næppe komme bag på nogen med erfaring i markedsøkonomi. Bortset fra 
små handlende med personlig relation til kunderne er det næppe let at finde forsyningsvirksomheder, 
der helhjertet ønsker, at deres kunder reducerer forbruget af deres produkt så meget som muligt. Selv 
tandlægerne, som længe har været nævnt som eksempel på en idealistisk branche, der gennem god 
tandpleje  undergravede deres egen indtjening, går nu på business kurser i, hvordan man øger kundernes 
forbrug af tandlægeservice.  

En seriøs energibesparelsespolitik kan ikke fortsat bygge på et selvbedrag om, at energiforsynings-
selskaber, eller de relaterede net-selskaber,  er et oplagt valg af aktører til at reducere deres salg, bortset 
fra spektakulære indsatser, der tjener som PR-tiltag. Ethvert firma eller enhver organisation kan erhverve 
sig ekspertise i gennemførelse af energibesparelser, men det er ikke selvindlysende, at energiforsynings-
selskaberne som forsyningsselskaber skulle have specielle faglige forudsætninger for at gå ind i besparel-
sesaktiviteter. Vanskelighederne med at opgøre opnåede energibesparelser på en sikker måde, kræver 
helt specielt aktører, der ikke er i nærheden af en interessekonflikt. Med evt. international ejerskab af 
Danmarks energiforsyningsselskaber, bliver det endnu vanskeligere at sikre og kontrollere, at et sådant 
udenlandsk ejet energiselskabs indsats for at spare energi bliver helhjertet. Det er således ikke usædvan-
ligt internationalt, at elforsyningsselskaber agiterer aktivt med at kunder, der øger deres elforbrug år for 
år, belønnes med tilskud til at købe flere el-apparater.  

At give netselskaberne den monopolagtige status, som der lægges op til, er altså ikke let at begrun-
de rationelt. Kun eet argument synes at holde, nemlig, at når det er energiselskaberne, der opkræver pen-
ge fra kunderne til finansieringen, kaldes det ikke skat, og figurerer således ikke som skattebyrde. Hvis de 
samme opkrævede penge gik ind i en energisparefond (varme- , el-, eller transportenergisparefond), tyder 
erfaringerne på, at man vil få mere ud af forbrugernes penge. Det er da også denne model der satses på i 
visse stater i USA.  

Fjerne BNP-Vækstkravet 

I Regeringens nylige oplæg til energibesparelsesforslag, kræves det direkte, at tiltagene til fremme af 
energibesparelser skal bidrage til den økonomiske vækst. Dette konventionelle krav har nok altid, mere 
eller mindre åbent, ligget bag de skiftende danske regeringers samlede energipolitik. Når der skeles for 
meget til disse BNP-vækst aspekter af energipolitikken, bliver besparelsessiden Sorteper, og dette er efter 
min mening den væsentligste årsag til den hidtil beskedne succes med at reducere energiforbruget i et 
land som Danmark, hvor væksten i BNP i høj grad er begrænset af efterspørgslen.  

Dels er mange besparelsestiltag, men ikke alle, så billige, at de ikke i sig selv bidrager væsentligt til 
at øge BNP gennem øget forbrug, og det efterfølgende lavere energiforbrug trækker direkte BNP nedad. 
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Det er med andre ord svært at opfordre folk til generelt at forbruge mere, og så samtidig opfordre dem til 
på enkelte områder som på energiområdet at bruge mindre. 

Dels er det jo, som nævnt, netop den økonomiske vækst, der er den grundlæggende drivkraft mod 
højere energiforbrug, og uanset holdning i øvrigt til økonomisk vækst, så er det et besynderligt krav at 
stille netop i forbindelse med besparelser. Man forlanger på den måde, at ”opbremsningen” af energifor-
bruget skal kobles sammen med et stærkere tryk på ”speederen”. Det giver problemer, både i systemet og 
i hovedet på folk.  

I en seriøs energibesparelsespolitik må denne klare, men uheldige, modstrid erstattes af et frugt-
bart samspil. Kampagner og andre virkemidler må være frigjort af den slags krav: Så vil de f.eks. kunne 
omfatte begge sider af det generelle forbrugsmønster, både det direkte energiforbrug og det indirekte 
energiforbrug, dvs. det forbrug, der er knyttet til alle de øvrige varer og tjenester, som folk anskaffer sig. 
Det betyder også, at vejen til et miljømæssigt bæredygtigt samfund bygger på en markant ændring i øko-
nomisk tankegang og strategi. Konsekvenserne deraf kan dog meget vel blive en forbedring af levevilkå-
rene.

Vil man slet ikke beskæftige sig med ændringer i den nævnte retning, bør man nok overveje at 
droppe al tale om at spare på energien.  

Forskningsstrategi 

Erfaringen inden for udvikling af energibesparende teknologi har vist, at det ofte har været miljøbevæ-
gelser og uafhængige miljøforskere, der har været pionerer, og først derefter har vakt erhvervslivets inte-
resse. Det peger på vigtigheden af at sikre forskningsinstitutioner, der i første fase kan operere helt 
uafhængigt af både erhvervslivet og regeringens interesser.  

Da energibesparelser omfatter mange faglige discipliner, vil det være nærliggende at oprette i det 
mindste eet tværfagligt forskningscenter for energibesparelser i Danmark.  Her skulle man måske i nogen 
grad beskæftige sig med specifikke besparelsesteknologier, men nok i højere grad sætte opsamlet teknisk 
viden ind i systembetragtninger, og bl.a. udarbejde og analysere forskellige kombinationer, sat sammen i 
realistiske scenarier for fremtidige energiforbrug, f.eks. for Danmark eller EU.  

En speciel side af problemerne med energisparepolitikken, eller rettere med hele miljøpolitikken, 
er spørgsmålet om at indrette samfundet på en kommende opbremsning af forbrugs- og produktions-
aktiviteterne til fordel for andre økonomiske gevinster, som f.eks. en fordeling af det nødvendige arbejde 
og dermed nedsat arbejdstid. Internationalt er der visse tværfaglige forskningsindsatser på dette område 
i kredse af såkaldte økologiske økonomer. Men det ville være relevant at satse mere på området i de 
skandinaviske lande, hvor tanken synes mest moden i befolkningen. 

Den store Verden 

Jeg har stort set beskrevet mulighederne i Danmark dog med henvisning til, at det meste gælder for Eu-
ropa også. Hele tankegangen bag det fremlagte er imidlertid baseret på en global betragtning, og kan 
være model for, hvorledes et hvilket som helst land i verden kan gribe sagen an, med behørigt hensyn til 
lokal kultur, natur, klima og – ikke mindst – økonomiske niveau.  

Det er let at afvise det forslåede scenario som totalt urealistisk i den nuværende globalisering med 
de internationale forpligtigelser, som Danmark har bundet sig til. Og det er sandt nok, at de nuværende 
aftaler ikke i tilstrækkelig grad giver de enkelte lande frihed  til vidtgående ændringer i f.eks. miljø- og 
markedspolitik. Men de holdninger, f.eks. til at udskifte mere forbrug med mere fritid, har også bredt sig i 
mange andre lande, dog mest i lande med ret jævn fordeling af velstanden og sociale sikkerhedsnet, som 
vi har vænnet os til i Nord-Europa. Det giver Skandinavien, og i større sammenhæng Europa, en mulighed 
for (og en pligt til ?) at forsøge at gå disse nye veje. I det mindste burde vi i et land som Danmark turde
undersøge grundigt, hvorledes overgangen bedst gribes an.  
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Opsummering 
I dette afsluttende afsnit opsummeres elementer til en strategi for at gennemføre de påpegede energibe-
sparelser som et centralt led i løsningen af de udfordringer, Verden står overfor inden for energi og miljø, 
og de handlemuligheder vi har i Danmark og internationalt.  

Strategien må bygge på: 

Erkendelse af, at der er tale om kollektive problemer, hvis løsning ikke kan overlades alene til 
markedet. 
Sætte ambitiøse mål for energibesparelser i form af nedgang i absolut energiforbrug, ikke f.eks. 
energiforbrug pr BNP.   
Se bort fra indflydelsen på eksport, beskæftigelse og BNP ved valg af virkemidler til fremme af 
energibesparelser. 
Vælge aktører, der ikke kan formodes at have nogen interessekonflikt med et faldende energi-
forbrug.  
Satse på tiltag langt udover, hvad der er rentable i konventionel økonomi, så miljøet også tillæg-
ges værdi i sig selv.  
Inkludere ændringer i både teknik og grundlæggende adfærd i kampagner, energiafgifter og an-
dre energibesparelsestiltag. 
Stramme kraftigt op på kravene til nybyggeri og diverse udstyr, samt kombinere krav til renove-
ringer med tilskud og tilsyn.  
Stramme de økonomiske virkemidler, bl.a. med indførelsen af progressive energiafgifter og evt. 
kvotesystemer.
Sikre økonomisk uafhængig forskning omkring både teknik, samfundsvidenskab og planlæg-
ning.
Tage skridt mod en bæredygtig økonomi ved hjælp af tiltag til at sikre arbejde til alle ved reduk-
tion i arbejdstid. 
Imødekomme det stigende ønske om mindre arbejdsbelastning ved at tilskynde nedsat arbejds-
tid og arbejdspres, f.eks. via skattepolitikken. 
Internationalt, f.eks. i EU, for at fremme de her beskrevne strategier og tiltag til fremme af ener-
gibesparelser. 

Ingen har naturligvis patent på fremtiden. Men de her skitserede muligheder på energiområdet kommer 
nok nærmere sandheden og realiteterne og glæden end den i dag dominerende strategi, der presser folk 
ind i et BNP-fastlåst mønster.  
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Hvilke miljømæssige udfordringer vil Danmark møde 
i fremtiden? 

Af: Jes Fenger, Danmarks Miljøundersøgelser 

Hvilke miljømæssige udfordringer vil Danmark møde i fremtiden? Vel underforstået i energisektoren? 
Der er ikke let at svare enkelt på, for hvad er tidshorisonten, og hvad er det for en fremtid vi ser på? Vi 
kender godt miljøproblemerne fra den eksisterende energiproduktion, og vi ved i princippet, hvad der 
kan gøres. Det er kun et spørgsmål om at gøre det mere effektivt. Men det vil ikke være nok, og så skal vi 
se på nye energiformer med delvis ukendte bivirkninger. 

I løbet af det 20. århundrede blev Danmarks befolkning mere end fordoblet fra knap 2,5 mio. til over 5. 
Mere end halvdelen lever nu i større byområder. Det har medført et øget energiforbrug og et mere inten-
sivt landbrug og har dermed givet et voksende pres på miljøet. Befolkningstallet vokser stadig langsomt, i 
det væsentlige på grund af indvandring, men energiforbruget er stabiliseret og søges nu reduceret.  

Globalt set går det værre. Til trods for AIDS og væbnede konflikter vokser Jordens befolkning, der nu er 
omkring 6 mia., stadig og vil formentlig tidligst stabilisere sig omkring 10 mia. i slutningen af dette år-
hundrede. Den væsentligste vækst sker i udviklingslandene, der samtidig har det største behov for en 
stigning i materiel levestandard. Generelt set består fremtidens udfordring derfor i at få fjernet koblingen 
mellem vækst og miljøbelastning: At få etableret en såkaldt "Bæredygtig udvikling".

Lokal og regional luftforurening 
Miljøproblemer fra energisystemet har indtil nu først og fremmest været luftforurening. I gamle dage var 
det simpelt. Alle kunne se den sorte røg, der kom ud af en lav skorsten, og der var ikke så mange af dem, 
at langtransport blev et væsentligt problem. Nu er det anderledes, for luftforurening spredes på alle geo-
grafiske skalaer, og sammenhængen mellem udslippet af forurening, den forurening, der derefter optræ-
der i luften, og forureningens skadevirkninger er ikke umiddelbar. Man kan for eksempel risikere at 
løsningen af et problem blot skaber et nyt; det skete, da man fjernede bly fra benzin og i første omgang 
satte benzen til benzinen for at hæve oktantallet.  

Det er derfor nødvendigt, at man nøje følger udviklingen og opfanger uheldige tendenser i tide, samt at 
man efter et indgreb konstaterer, om det har haft den tilsigtede virkning. Og det er nødvendigt at regule-
ringen sker i et internationalt samarbejde, fordi meget forurening er grænseoverskridende. 

Med vedtagelsen af direktivet om nationale emissionslofter i EU i oktober 2001 og Göteborg-protokollen i 
december 1999 blev der for første gang, baseret på en analyse på videnskabeligt grundlag af virkningerne 
af flere stoffer, sat bindende grænser for, hvor meget luftforurening de enkelte lande må slippe ud. Til-
svarende handler de nye EU direktiver om luftkvalitet, der gælder lokale forhold, derfor ikke alene om 
grænseværdier, men også om vurdering og styring. Effektive beslutninger kræver imidlertid overvåg-
nings- og forskningsresultater. Vi skal vide, hvorfor vi har den forurening vi har, men selvom et problem 
er blevet erkendt, er det ikke oplagt, hvordan man billigst og mest effektivt løser det. Der kræves et sam-
spil af mange faglige discipliner, hvis resultater skal indgå i en samlet analyse. I særdeleshed hvad angår 
små partiklers sundhedsbelastning er vores viden endnu helt utilstrækkelig. 
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En international regulering på videnskabeligt grundlag betyder, at man målrettet kan mindske skade-
virkningerne. Det er således beregnet at en fuld implementering af Gøteborg-protokollen vil betyde, at de 
forsurede områder i Europa reduceres med omkring 85%, de overgødskede med 65% og de ozonbelastede 
med 50%. Også væsentlige reduktioner i belastningen af menneskeligt helbred forventes. 

I den industrialiserede verden er problemerne med grænseoverskridende luftforurening altså erkendt, og 
de teknologiske forudsætninger for at løse dem er til stede, selvom der er lang vej igen. I udviklingslande 
og i de tidligere kommunistiske lande giver væksten fortsat alvorlige miljøskader. Det er et spørgsmål om 
tid og overførsel af eksisterende moderne teknologi, før problemerne kan løses.  

Luftforurening på global skala 
Værre er det, at den globale vækst har rykket problemerne endnu en tand op i geografisk skala. Udslippet 
af CFC-gasser og deres nedbrydning af ozonlaget synes på vej mod en løsning, selvom der stadig er pro-
blemer med udslip i u-landene. Langt alvorligere er det med de stoffer, som man ikke kan fjerne ved at 
bruge andre brændsler og råmaterialer eller ved at sætte filtre på skorstene og udstødningsrør. Ved an-
vendelse af kul, olie og gas i energisektoren er det uundgåelige slutprodukt ved selve forbrændingspro-
cessen gassen kuldioxid. I landbrugssektoren gælder det metan og lattergas. Disse såkaldte drivhusgasser 
udsendes i så store mængder, og de har så lang levetid i atmosfæren, at deres koncentrationer stiger glo-
balt. Sammen med andre drivhusgasser forskyder de, gennem strålingsabsorption, energibalancen i Jord-
atmosfære systemet og medfører dermed globale klimaændringer. Det kan ændre betingelserne for både 
mennesker og natur på hele kloden. 

Problemet her er, at vel har de industrialiserede lande hidtil haft hovedansvaret for  
udsendelsen af drivhusgasser, men i fremtiden vil hovedansvaret ligge hos  
udviklingslandene. Ikke fordi deres materielle levestandard er for høj, men ganske enkelt fordi deres 
befolkning er så stor. Den egentlige opgave for i-landene er derfor at udvikle og overføre til u-landene en 
teknologi, der tillader en forureningslav vækst. Dette er i virkeligheden mindst lige så vigtigt som selv at 
udnytte teknologien. Det skal bemærkes at Kyoto-aftalen, og hvad deraf er fulgt, endnu ikke stiller krav 
til u-lande.  

Da man ikke indenfor en overskuelig årrække helt vil kunne undvære fossile brændsler, må man søge at 
begrænse forbruget og eventuelt finde muligheder for at deponere kuldioxid i undergrunden eller gen-
nem øget skovvækst. Helt undgå klimaændringer kan man imidlertid ikke. Virkningerne vil muligvis 
blive håndterbare i den industrialiserede verden, selvom en vis tilpasning bliver nødvendig og må plan-
lægges i tide. Langt værre vil det blive i u-lande med primitiv infrastruktur og derfor ringe tilpasningsev-
ne. Også på dette område vil teknologioverførsel blive nødvendig. 

Man kan selvfølgelig mindske afhængigheden af fossile brændsler. I Danmark sker det bl.a. ved udbyg-
ning af vindkraft. Det er dog ikke uden problemer. Dels er der en æstetisk virkning med mange store møl-
ler - selv til havs. Dels blæser det ikke altid, og man har endnu ikke udviklet passende 
lagringsmuligheder. Tilsvarende problemer vil opstå ved for eksempel solenergi produceret med solceller. 
Solceller skal indpasses i arkitekturen, og i øvrigt skinner Solen ikke altid.  En mulig løsning vil være en 
international storskala sammenkobling af energisystemer, således at tidsmæssige svingninger kan jæv-
nes ud. På længere sigt kan klimaændringer påvirke produktionen af vedvarende energi. Også dette skal 
tages i betragtning. 

Problemer med trafik
Specielle problemer knytter sig til mobile kilder – fortrinsvis biler. Allerede nu kan man fremstille kon-
ventionelle biler med et langt mindre brændstofforbrug end almindeligt, men de er meget dyre, og der 
synes ikke at være politisk vilje til effektivt at sænke afgifterne. Hertil kommer, at befolkningen synes at 
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foretrække accelerationer, der er unødvendige og tophastigheder der er ulovlige, fremfor miljøbeskyttel-
se. På længere sigt skal drivmidlet nok erstattes med el produceret i brændselsceller. Herved kan man 
også væsentligt reducere støjgener. Det kræver imidlertid opbygning af et helt nyt distributionssystem, 
og det kan også give nye problemer med affaldsstoffer fra lagersystemet. 

En anden nødvendig løsning er udbygning af det offentlige transportsystem. Det vil kunne formindske 
både lokale (støj, ulykker, luftforurening) og storskala (forsuring, drivhuseffekt) problemer, men det vil 
også kræve væsentlig offentlig støtte, før det bliver rentabelt. 

Modstridende udviklinger 
I den industrialiserede verden findes der teknisk set  mange løsninger, der allerede er taget i brug: rens-
ning af røggas fra kraftværker, katalysatorer på biler m.m. Problemet er blot, at den teknologiske udvik-
ling har haft svært ved at holde trit med stigningen i forbrug. Det gælder for eksempel i den private 
husholdning, hvor de enkelte apparater er blevet  mere effektive, men hvor der samtidig er blevet langt 
flere af dem, således at forbruget er gået op.  

Inkonsekvent økonomisk tænkning er heller ikke gunstig for miljøbeskyttelse. Helt overordnet ønsker 
man således forbruget  af energi og ressourcer i den industrialiserede verden reduceret, men lokalt vil 
man have det stimuleret for at sikre beskæftigelsen. Skattesænkninger for at øge forbruget er altså ikke et 
ubetinget gode. Som et typisk eksempel beklager man den stigende trafik, men man er samtidig bekym-
ret over den ringe udnyttelse af Øresundsforbindelsen. Et lidt andet eksempel er, at man forhindrer brug 
af  biomasse på  decentrale kraftværker for at kunne få afgifter fra naturgas. En politisk holdningsæn-
dring er ønskværdig!  

Forskning og internationalt samarbejde er blevet endnu vigtigere nu, hvor miljøproblemerne er rykket op 
i global skala med en tidshorisont på flere hundrede år. Ved tilrettelæggelsen af en rationel strategi spil-
ler modelberegninger, hvor modstridende interesser kan tages i betragtning, en afgørende rolle. De giver 
ikke alene styr på alle de data, der er indsamlet i den virkelige verden. Man kan også stille spørgsmål af 
typen:

”Hvad mon der vil ske hvis ---- ?  

Svaret er ikke altid lige behageligt. 
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De samfundsøkonomiske konsekvenser af miljøbe-
lastningen.

Af: prof. Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser 

Hvilke samfundsøkonomiske omkostninger kan energisektorens miljøeffekter 
resultere i? 
Energiproduktion er en forudsætning for mange typer produktion og service, og er en vital del af det øko-
nomiske grundlag for velfærdssamfundet. Til energiproduktion vil der imidlertid ofte være knyttet uøn-
skede sideeffekter på tredjemand – såkaldte eksternaliteter – som ikke altid er indregnet i markedsprisen 
på den afregnede energi.  

Gennem energi- og CO2-afgifter er markedet forsøgt korrigeret for disse eksternaliteter. Såfremt energi- 
og CO2-afgifterne ikke afspejler den faktiske miljøbelastning, vil der ske forvridninger; det er vanskeligt 
at undgå sådanne forvridninger helt, da en optimal beskatning forudsætter at man præcist kan bestem-
me eksternaliteterne (forureningseffekterne). Både eksternaliteterne og de forvridninger som fremkom-
mer ved en ikke-optimal styring af energisektoren vil generere samfundsøkonomiske omkostninger. 

Det er vanskeligt at gøre rede for alle eksternaliteter, da der er et væld af store og små miljøpåvirkninger. 
Men nogle af de centrale miljøpåvirkninger foreligger der rimeligt troværdige skøn for; 

Eksternaliteterne ved kraftværkernes udledninger af konventionelle røggasser (SO2, NOx m.v. ) kan be-
regnes på grundlag af principperne i impact pathway metoden fra det fælleseuropæiske ExternE projekt. 
Denne metode er detaljeret beskrevet og implementeret for Danmark i DMU Faglig Rapport nr. 459 og 
507. Eksternaliteterne kan på baggrund af dette faglige grundlag vurderes for Danmark at udgøre i stør-
relsesordenen 7,5 mia. kr. på årsbasis.  

Fra ExternE projektet kan også gives et skøn for de samfundsøkonomiske omkostninger ved vindkraft, 
som bl.a. udgøres af støj og visuelle effekter – de vurderes at udgøre ca. 0,1-1,0 øre pr. kwh. el. Med en 
samlet vindmølle-el produktion på ca. 6000 Gwh/år vil det være en samlet eksternalitet på ca. 60 mio. kr. 
vurderet ud fra det høje skøn (baseret på huspriseffekter). 

Eksternaliteterne ved udledning af CO2 er der derimod mindre konsensus omkring. Hidtidige beregninger 
har for eksempel. taget udgangspunkt i opgørelse af skadesomkostninger ved drivhuseffekten på kort 
sigt, og har negligeret at CO2 er en lagerforurening som ophobes i atmosfæren. Hvis det antages at en CO2-
koncentration på for eksempel. 550 ppm er en kritisk grænse, der ikke bør overskrides, kan spørgsmålet 
om optimal udledning af CO2 imidlertid behandles som en økonomisk problemstilling vedrørende nytten 
og den tidsmæssige fordeling af den tilladelige globale CO2-udledning. 550 ppm er blot et eksempel, som 
repræsenterer det dobbelte af det historiske niveau i nyere tid, men som ofte af EU-institutioner fremhæ-
ves som en kritisk grænse.  

Eksternaliteter ved SO2, NOx og partikler

I DMU Faglig rapport nr. 507 (2004) er beregnet forureningsskaderne ved udledninger fra et moderne 
kulfyret kraftværk med samme teknologi som Fynsværket. Beregningen sker i ECOSENSE modellen som 
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er udviklet i Stuttgart under EU’s ExternE-projekt. Beregninger på ECOSENSE er tidligere blevet anvendt 
både af Det Økonomiske Råd og Finansministeriet, men DMU har opdateret beregningerne med 1998-
data for baggrundsemissioner og med danske sundhedomkostninger. Beregningen sker ved at modellere 
transporten og spredningen af emissionerne i lokale og regionale luft-modeller, og opgøre ændringen i 
årsmiddelværdierne for luftens indhold af de forurenende stoffer. Med udgangspunkt i den foreliggende 
viden om sundhedseffekterne af de forskellige emissioner, bl.a. som vurderet af WHO ud fra den interna-
tionale miljømedicinske litteratur, er udledt dosis-respons funktioner som anvendes til at opgøre de mar-
ginale sundhedseffekter. Disse er endeligt prissat, dels efter den danske beregningspris for statistisk liv, 
dels med udgangspunkt i en cost-of-illness metode, men opregnet til velfærdsøkonomisk niveau. Ved 
denne beregning på modellen fremkommer bl.a. nedenstående resultater. Ved emissioner med lokal 
spredning i områder med høj befolkningstæthed må der beregnes et tillæg for baggrundsværdierne. For 
en nærmere præsentation af beregningsgrundlaget og de tilknyttede usikkerheder henvises til de to 
DMU rapporter. 

Tabel 1. Velfærdsøkonomiske skadesomkostninger for luftemissioner. Moderne kulfyret kraftværk 
med placering på Sjælland. 2002-priser. 

 Eurocent/kwh EURO/kg emission DKK/kg emission 
PM2,5 0,08 18 138 
NOX og nitrat 2,11 11 86 
SO2 og sulfat 0,04 7 53 

Tabel 2 By med 500.000 indbyggere. Tillæg for velfærdsøkonomiske skadesomkostninger ved 
luftemissioner. 2002-priser. 

 Eurocent/kwh EURO/kg emission DKK/kg emission 
PM2,5 1,21 271 2029 
SO2 og sulfat 0,74 123 920 

Modellen giver mulighed for at modellere hele den danske kraftværkssektor enhed for enhed. Hvis det 
imidlertid som et regneeksempel antages at alle værker er beliggende udenfor tæt befolkede områder, så 
kan der gives et skøn for de samlede samfundsøkonomiske eksternaliteter som nedenfor. Ved skønnet er 
det antaget at de marginale skadesomkostninger kan aggregeres til totale skadesomkostninger, og da 
dosis-respons funktionerne i alle tilfælde er lineære er dette ikke nogen urimelig forudsætning.  

Partikelemissionerne er ret begrænsede fra kraftværkerne, men derimod er der trods de store reduktioner 
stadig en vis SO2-emission og en betydelig NOx-emission. Fra disse røggasser dannes sekundære partikler 
med stor spredning. NOx emissionen bidrager til ozondannelse på europæisk skala, men vi vil først senere 
indregne ozon-effekten. Det bemærkes at eksternaliteten alene repræsenterer sundhedsomkostninger, 
effekter på afgrøder, skov og bygninger er endnu ikke medtaget i den danske version af ECOSENSE. Det 
anslås at en indregning af disse vil medføre en opskrivning af eksternaliteterne med ca. 15-20 pct., mens 
effekten af at medregne ozon vurderes at være beskeden. 

Det er imidlertid nødvendigt at være opmærksom på at en mere præcis beregning, anlæg for anlæg, hvor 
der tages højde for visse kraftværkers bynære beliggenhed, efter alt at dømme vil føre til en opskrivning 
af eksternaliteterne.  
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Emission mængde (2003) samlet eksternalitet 

SO2

NOx

PM2,5 – partikler (2002) 

19.000 tons

60.000 tons

903 tons 

988 mio. kr. 

5.160 mio. kr. 

101 mio. kr. 

sum

skøn for bygningsskader, afgrø-

der og skov 

i alt 

 6.249 mio. kr. 

1.250 mio. kr. 

7.449 mio. kr. 

Tabel 3. Skønnet samlet eksternalitet ved kraftværkernes udledninger til luften under forudsætninger 
som angivet i teksten. 

Bortset fra SO2 beskattes energiproducenterne ikke direkte for deres udledninger, istedet er der en slut-
brugerafgift på el. Den del af elproduktionen som eksporteres er afgiftsfritaget. Elafgiften gav i 2003 et 
provenu på ca. 8,5 mia. kr. mens SO2-afgiftens provene var ca. 190 mio. kr. incl. industrien m.v. 

Til sammenligning er det her sandsynliggjort, at eksternaliteterne fra fossil energiproduktion udgør 
mindst 7,5 mia. kr på årsbasis (excl. CO2). De lokale effekter har ikke kunnet medregnes hvor værker er 
beliggende i tæt beboede områder, for eksempel. Esbjerg og København, hvorfor en mere detaljeret be-
regning uden tvivl vil generere et højere estimat end 7,5 mia. Hertil kommer eksternaliteter fra den del af 
energiproduktionen som foregår på affaldsforbrændingsanlæg m.v. 

El-afgiften pålægges alt indenlandsk elforbrug, uanset om el-produktionen er sket på en vindmølle eller 
på et konventionelt kulfyret anlæg. Både derved og ved afgiftsfritagelsen for eleksport fordeles el-
afgiften skævt i forhold til den faktiske miljøbelastning.  

Hele problematikken omkring elbeskatningen, PSO-afgifter m.v. fortjener en mere indgående behandling 
end det er muligt her, men med ovenstående er det blot demonstreret at trods gennemførte miljøtiltag, så 
er der fortsat eksternaliteter knyttet til energiproduktionen – også andre end CO2.

Især NOx er i fokus i bestræbelserne på at efterleve de europæiske konventioner. Der savnes fornyede 
fremskrivninger på grundlag af den ændrede klimapolitik. Tidligere forventede man at hjemlige CO2-
reduktioner kunne trække en NOx-reduktion, men denne effekt er mindsket. En opdateret vurdering af 
denne problematik vil blive udarbejdet af DMU i løbet af foråret. 
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Redigeret udskrift af høringen 

Lars Klüver (sekretariatschef i Teknologirådet, ordstyrer): 
Velkommen til jer alle sammen. Mit navn er Lars Klüver, og jeg er sekretariatschef i Teknologirådet, og 
jeg vil forsøge at lede slagets gang i dag. 
 Fra min side skal der lyde en meget, meget kort velkomst: Velkommen til jer alle sammen til denne 
her første høring i et projekt med Fremtidspanelet om fremtidens energisystem. Og mere skal der ikke 
høres fra min side, for så vil Helga Moos gerne byde velkommen. 

Helga Moos (V): 
Det er jo en lidt mærkelig dag, men Anne Grete og jeg vi er her i hvert fald. I må jo acceptere, at der er 
nogle, der er taget hjem, og det har vi fuld forståelse for, fordi der bliver trukket i Folketingets medlem-
mer, også hjemme fra valgkredsene, i sådan en situation.  
 Så synes jeg også, vi skylder huset her, Christiansborg, en tak, fordi vi måtte være her, fordi det er 
sådan, at normalt så lukker alting ned, men vores udvalgssekretær var dygtig til at fortælle, at når vi har 
inviteret 150 mennesker og indlægsholdere, og vi har en høring af betydning, så ville det være rigtigst at 
gennemføre den, og det har vi så fået lov til.  
 Så vil jeg gerne sige tak til Teknologirådet, fordi de har taget initiativ til denne her høring. Det er 
sådan, at når Teknologirådet laver et stykke, jeg ved ikke, om man kan kalde det politisk arbejde, men i 
hvert fald et stykke arbejde for politikere, så er det, fordi det er et område, der har betydning. Der bliver 
sat fokus på området, og et eller andet sted bliver det opgraderet i den politiske bevidsthed. Og grunden 
til, at det sætter det spor, er, at det arbejde, som Teknologirådet udfører, altid er et gedigent og gennem-
bearbejdet stykke arbejde, både når høringerne bliver skruet sammen, forløbet af høringer, og også de 
emner der bliver udvalgt. Så en tak skal lyde fra politisk side til Teknologirådet.  
 Selv om der ikke er så mange politikere til stede, så vil det alligevel sætte spor, fordi der bliver 
skrevet referat, og det er læselige referater, bare til I ved det. De er endda også appetitlige, for noget er 
nogle gange læseligt, men ikke særlig indbydende, men her har vi noget, der både er indbydende og læse-
ligt. Så skal det jo sætte spor. Så selv om politikerne ikke direkte er til stede, så vil denne her høringsræk-
ke sætte spor, også fordi det er en høringsrække, det er jo ikke en enkeltstående høring. Vi arbejder videre 
herfra, det her det er sådan en udlægning af en energipolitisk videnbase, som vi så kan arbejde os videre 
ud fra i de efterfølgende høringer. Og derfor har vi også hele tiden været opmærksom på, at det ville 
komme til at strække sig hen over valgperioden, altså der ville komme et valg indimellem. At det så kom 
så hurtigt, det var vi ikke helt klar over, da vi lagde datoen fast inden jul her til den 19. januar.  
 Men i og med, vi var klar over, at vi ville bevæge os hen over et valg i denne her høringsrække, så 
var Anne Grete og jeg helt enige om, at hvornår valget kom, det var sådan set ligegyldigt, høringsrækken 
skulle gennemføres også med mødet i dag.  
 Så kan jeg kun sige, at når man vælger at lave så gedigent arbejde, så er det jo også, fordi vi er nog-
le, der efterspørger det. Energipolitisk har vi nogle udfordringer, som vi altid har i energipolitik. I skal 
vide, det er derfor, jeg er med i energipolitik. Det bliver aldrig kedeligt, for så er der en eller anden ingeni-
ør, der opfinder et eller andet, og nu skal I bare lige se, og så rykker hele forholdet mellem, hvad der kan 
betale sig, og hvad der ikke kan betale sig. Og så skal vi ind og styre politisk. Det er bare så sjovt. 
 Det er også en af grundene til, at jeg er nødt til at være her og ikke hjemme i valgkredsen. Jeg hå-
ber, jeg kan blive valgt alligevel, selv om jeg er her, men ellers så vil jeg i hvert fald have det her med. Så 
sådan er min prioritering.  
 Vi skal have lagt nogle mål ud mod 2025. Hvad er det, vi skal pejle efter? Hvad kan vi opnå gennem 
energibesparelser? Hvad kan vi opnå gennem energiteknologiudvikling, energieffektivisering? Hvor er vi 
på alle energiteknologierne? Hvor står hele det globale billede? Hvem kommer til at kæmpe om ressour-
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cerne? Hvor skal vi placere os? Og det er jo os, det er ligesom vores opgave som politikere at sige, jamen vi 
er her 2005, og så skal vi lægge pejlemærker og skrive energipolitik, der skal række frem mod 2025. Så er 
det jo godt, at vi har et fundament at arbejde ud fra.  
 Vi håndterer 80 mia. kr., værdien af energiforbruget er 80 mia. kr. Så det er af stor økonomisk be-
tydning, og så har vi jo så altså klimapolitikken som det sidste element. Det er det, vi har at håndtere, og 
derfor så skulle det være min velkomst, at vi ser frem til en god høring. Anne Grete hun får lov til at runde 
af. Jeg har sagt, hvis hun bliver politisk i sin afrunding, så tager jeg ordet. Så nu ved I det. Jeg håber, vi får 
en rigtig god dag. Tak til jer alle sammen, at I ville møde op.  

Ordstyrer:
Tak Helga, det startede da meget godt. Og så vil vi gerne lige bede Ulla Röttger om at komme op. Ulla sid-
der i projektets styregruppe og vil lige fortælle lidt om vores projekt med fremtidspanelet.  

Ulla Röttger (Det Rådgivende Energiforskningsudvalg og medlem af Teknologirådets styregruppe): 
Ja, Teknologirådet har jo faktisk igennem hele rådets levetid beskæftiget sig med energi sådan af og til, 
men de seneste to projekter det har været »Energiteknologi som vækstområde« , og »Når den billige olie 
slipper op«. Så i forbindelse med de projekter der blev det mere og mere tydeligt, at aktørerne på området 
efterlyste visionen, jamen hvor er det, vi skal hen, hvad er det for et energisystem, vi gerne vil have i 
fremtiden? Hvad er det for nogle udviklingsspor, vi skal følge? Og det er egentlig det, der har været bag-
grunden for, at vi nu har sagt, at nu skal der arbejdes videre med fremtidens energisystem.  
 Som I selvfølgelig nok ved, så er det ikke let bare lige at finde ud af, hvad er visionen så, og hvordan 
skal det fremtidige system se ud. Det her område det er faktisk temmelig komplekst. Og vi har også, kan 
man sige, det er et område, hvor der er mange engagerede aktører, fordi vi synes også alle sammen, at det 
er et meget, meget spændende område. Og derfor så har der været en tendens til måske, at man diskute-
rer lidt, som man plejer, eller der måske udkrystalliserer sig nogle lejre. Så det, vi egentlig sagde, det var, 
at det, vi skal lave nu, der gælder det altså om at skaffe nogle rammer, som gør, at vi kan have en åben 
dialog og en åben dialog, som går længere ud, end vi normalt plejer at gøre det.  
 Vi har så også sagt, den dialog skal være selvfølgelig mellem politikerne og eksperterne. Og så har 
vi også sagt, jamen energiteknologi det er jo ikke kun energipolitik snævert. Energisystemet betyder fak-
tisk meget, og nu er vi gået ind i valg, og nu snakker vi om en masse andre politiske emner. I virkelighe-
den så er energisystemet, det kan man sige, det er faktisk et område, som influerer på alle de emner, der 
bliver snakket om i valgkampen. Det betyder noget, der er masser af muligheder for teknologisk udvik-
ling, for innovation. Der er masser af muligheder for vores erhvervsliv for at udvikle sig. Der er arbejds-
pladser, det kender vi, da vi altid nævner vindmølleeksemplet.  
 Men når vi så ser globalt på det, jamen så er der også nogle globale udfordringer, som også handler 
om ulande, og som handler om ulighed i verden. Så selv om vi siger energipolitik, så er der ingen tvivl om, 
at det her område det interesserer bredt politisk for hele Danmarks politikere. Så det har vi også sagt, det 
er vigtigt, at det bliver en bred diskussion denne her. Og desuden er det vigtigt, at det bliver et længere 
forløb, og det var egentlig det, der var baggrunden for, at der blev valgt Fremtidspanel som metode, fordi 
Fremtidspanelet er netop sådan en længerevarende proces, hvor der kører en dialog styret faktisk af det 
politisk udpegede Fremtidspanel. Og I kan se medlemmerne – de fremgår af det materiale, I har fået. 
 Vi er så en styregruppe, som gør alt, hvad vi kan, for at skabe de der rammer og bidrage og egentlig 
finde ud af, hvordan får vi det her afviklet bedst muligt. Og det fremgår også af mappen, hvem styre-
gruppen er.  
 Forløbet er, at der har været et introduktionsseminar, hvor vi har haft, synes jeg, en meget god 
drøftelse i styregruppen med Fremtidspanelet, og ud fra de ønsker og diskussioner, vi havde dér, har vi så 
stykket denne her høring sammen, og vi vil stykke de næste tre høringer sammen. Så der er fire høringer, 
og så slutter vi med et afsluttende seminar, hvor der selvfølgelig også kommer noget materiale og nogle 
rapporteringer ud af det, som er let forståeligt og let tilgængeligt.  
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 Så det, vi skal i dag, det er først og fremmest at beskæftige os med udfordringerne. På de senere 
høringer kommer der diskussion af handlemuligheder og udviklingsspor, men vi har vægtet, at vi snak-
ker udfordringer i dag. Så det skulle være mine indledende bemærkninger.  

Ordstyrer:
Tak skal du have Ulla. 
 Nu går vi i gang med den første session, som kigger på de store udfordringer, det globale overblik. 
Og jeg vil godt lige bede de seks oplægsholdere, som kommer på banen, om at sætte sig op i panelet her-
oppe. Der sidder allerede nogle, Jørgen Ørstrøm Møller sidder der allerede, og Kjell Aleklett sidder og Bent 
Sørensen. Men jeg vil også godt bede Hans Jørgen Koch og Jørgen Birk Mortensen og Peter Hoffmann om 
at sætte sig op i panelet.  
 Og lige mens I sætter jer, så vil jeg fortælle lidt om spillereglerne. Enhver leg skal have nogle spille-
regler, ellers så bliver man uvenner. Og denne her leg den har også nogle spilleregler. Det er sådan, at der 
er to længere indlæg undervejs i vores høring. Det er fra Jørgen Ørstrøm Møller, og det er fra, nu skal jeg 
lige se, om jeg kan hitte rede i det, en anden en! Men hovedreglen i høringen er, at vi har 10 minutter til 
hvert oplæg, og det skulle gerne være sådan, at vi lander den omkring de 8 minutter, så der er en mulig-
hed for at stille nogle opklarende spørgsmål herfra. Når så vi har været igennem en panelrunde, så går vi 
ind i en debat, som typisk er sådan en 25-30 minutter.  
 Og nu kommer spillereglerne. Det, der er lidt kedeligt for jer, det er, at I mest bliver tilskuere i den-
ne her høring her. Kedeligt og kedeligt, for det bliver jo en spændende debat, I kommer til at lytte til, men 
I bliver mest tilskuere. Jeg vil prioritere panelet her allerførst, og som nummer to vil jeg prioritere styre-
gruppens spørgsmål, og først da kommer den generelle, det brede publikum til orde. Og det bliver nok 
ikke så meget, det må I indstille jer på. Så det, I meget er, det er tilskuere til et møde mellem folketingspo-
litikerne, styregruppen og de eksperter, vi har kaldt ind. Det er det billede, I skal indstille jer på, bare så I 
ikke sidder med nogle forventninger om, at I skal snakke det meste af høringen, for det kommer I ikke til. 
 Ja, det var de ord om reglerne. Jeg kan ikke finde på flere regler, ellers så finder jeg på dem under-
vejs. Det er jo fordelen ved at sidde her.  
 Men så vil jeg i øvrigt bede Jørgen Ørstrøm Møller om at give os dit indlæg, Jørgen Ørstrøm Møller, 
som er ambassadør og har skrevet en masse om de store udfordringer, verden står over for. Og nu har vi 
bedt dig om at tale om det med et energiperspektiv. 

Jørgen Ørstrøm Møller (ambassadør, adjungeret professor, Handelshøjskolen i København): 
Tak skal du have. Jeg lægger straks uret foran mig her, så jeg selv kan følge med i udviklingsforløbet. 

Ordstyrer:
Ellers vifter jeg med armene. 

Jørgen Ørstrøm Møller: 
Ja, jeg ved det, og det er det, jeg helst vil undgå. 
 Men da jeg skulle svare på alle disse vanskelige spørgsmål, så havde jeg jo brug for hjælp, og så 
faldt jeg tilbage på en af min ungdoms helte, Sherlock Holmes. Historien går, at han og dr. Watson en-
gang tog på picnic i Skotland, og efter at have haft en god middag og en god dag og vandret rundt, så 
kravlede de ind i teltet for at overnatte. 
 Midt om natten vågner Sherlock Holmes op og kigger op på den fløjlsblå, stjernebestrøede, smukke 
nattehimmel. Han vækker dr. Watson og siger: 
 »Watson, hvad ser du?« 
 »Jo«, siger Watson, »jeg ser en smuk fløjlsblå nattehimmel med massevis af smukke glimtende 
stjerner«. 
 »Hvad fortæller det dig, Watson?« 
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 »Ja, astronomisk fortæller det mig, at der er tusinder af galakser og millioner af stjerner. Horologisk 
fortæller det mig, at det er ca. 3.30 om morgenen; meteorologisk, at det bliver en pragtfuld dag; astrolo-
gisk, at tyren er på vej ind i Sagittarius's tegn, og teologisk, at Gud er stor. Hvad fortæller det dig, Hol-
mes?«
 »Watson, dit fjols, der er nogen, der har stjålet vores telt.« 
 Se, pointen med denne lille historie er jo, at vi alle sammen bliver overvældede med informationer, 
og at den kunst, som vi står over for, det er selvfølgelig ud af alle småtingene at finde den store ting. Og 
det er det som jeg håber at høringen i dag og de efterfølgende vil bidrage til. 
 Jeg har et par punkter, men inden jeg går ind i dem, så vil jeg sige, at når jeg taler om globalisering, 
så skelner jeg mellem to ting. Den ene er den økonomiske globalisering. Det har noget at gøre med øko-
nomisk vækst, samhandel, marked, transport, logistik. Og hvis vi ser igennem de sidste 50-100 år, så er 
det jo i realiteten der, globaliseringen er slået igennem og har præget verden. 
 Den anden side af globaliseringen kalder jeg internationalisme. Det er måden, vi tænker på, om vi 
søger ud af den nationale boks - nu står den her, Sophos Antivirus, jeg håber, den klarer det, og at jeg ikke 
kommer med nogen virus, jeg har bragt med fra Singapore - men at man tænker ud af den boks, og at 
man tænker internationalt, man har en mentalitet, en tænkemåde, så man er i stand til at operere, have 
en international adfærd. Og der kan vi desværre sige, at internationalismen som tænkemåde ikke er fulgt 
med den økonomiske globalisering, og det er nogle af de ting, som jeg vil komme ind på. 
 Det første punkt, jeg har, det vil jeg ikke gøre så meget ud af. Det er den økonomiske vækst. Det er 
efter min opfattelse 100 pct. sikkert, at inden for de næste 10-20 år så vil Kina placere sig som den største 
økonomi i verden, og inden for efterfølgende 10-20 år da vil Indien følge efter. Det indebærer, at den øko-
nomiske tyngde og dermed også den politiske indflydelse og det, der er relevant i dag, interessen for 
energitilførsel, vil bevæge sig fra USA til Kina og Indien. 
 Vi får simpelt hen to nye, andre, toneangivende magter inden for en anden kulturkreds. Og det er 
klart, at det vil føre til en meget stærk stigning efter energi, ikke alene den økonomiske vækst, men også 
det forhold, at mens den amerikanske, europæiske og japanske befolkning efterhånden er inde i et felt, 
hvor de ikke har så forfærdelig meget brug mere for den type forbrugsgoder, som har et højt energifor-
brug, så vil størstedelen af den kinesiske og den indiske befolkning lige netop bevæge sig ind i det. 
 Og her er bilen selvfølgelig det åbenlyse symbol. Man kan ikke gå ud og forklare en kineser eller en 
inder, at det ikke er en god ting at have en bil, for det er per definition en god ting, fordi det afspejler vel-
stand, det afspejler øget vækst. Det er et symbol på, at man er lykkedes i tilværelsen. 
 Det tredje emne, jeg vil komme ind på i min lille indledning, det er, at vi kan opdele verden, når vi 
ser den i globaliseringssynsvinklen, i omkring fire grupper af lande. 
 Vi har de rige lande, som er dem, der nyder godt af globaliseringen, og dem, der i realiteten be-
stemmer den verdenspolitiske og den verdensøkonomiske udvikling. Det er Nordamerika, det er Europa, 
det er Japan, og så er det et par stykker til spredt omkring på kloden. 
 Så har vi de olieproducerende lande, og det er fortrinsvis i Mellemøsten, men også andre lande, der 
nyder godt af den økonomiske globalisering ved at levere olie og energi til de rige lande. Men deres ad-
komst til globaliseringen er enstrenget, mens den for de rige lande er flerstrenget. 
 Så har vi den meget interessante gruppe af lande, som jeg kalder »de fremstormende lande«. Det er 
Brasilien, Rusland, Indien og Kina – det er dem, der i bogstavlegen inden for det diplomatiske spil går 
under overskriften BRIC-landene. Det er dem med en stor befolkning, en høj vækst, som man mener ved-
varer, og en stor del af befolkningen i den aktive erhvervsalder. 
 Det er dem, der nu for alvor begynder at nyde godt af globaliseringen, og det er derfor dem, der har 
en politisk dagsorden, der siger, at de under ingen omstændigheder vil være med til politiske indgreb 
eller økonomiske foranstaltninger, som sætter spørgsmålstegn ved den gevinst ved globaliseringen, som 
de har fået, og som de venter at få i det næste tiår. 
 Derfor kan man sige, at det er en lille smule barokt, nemlig at disse lande er de stærkeste fortalere 
for en fastholdelse af globaliseringen, fordi deres velstand og kommende velstand er koblet op på en fort-
sættelse af globaliseringen. 
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 Så disse tre grupper af lande har alle af forskellige grunde, forskellige vilkår, forskellige omstæn-
digheder, fordele af globaliseringen og spiller hver deres spil i en trekant af lande, der støtter en fortsat 
globalisering. 
 Og så har vi dem, der ikke gør det – dem, der ikke nyder godt af globaliseringen – og det er en ræk-
ke udviklingslande, først og fremmest i Afrika og også andre steder på kloden. Og det mest markante, når 
jeg skal tale om udenrigs- og sikkerhedspolitik i den her forbindelse, det sprængfarlige i det, er den grup-
pe af lande, som befinder sig fra Marokko i vest til Bangladesh i øst. 
 Disse lande har fra omkring 1980 til omkring år 2000 set deres andel af verdenshandelen falde fra 
ca. 10 pct. til ca. 3,8 pct. Samtidig har de set deres befolkning stige fra omkring 300 millioner til 600 milli-
oner. De har samtidig kunnet iagttage, hvorledes de tre andre landegrupper har nydt godt af internatio-
naliseringen og globaliseringen. Og det afgørende politiske, psykologiske spørgsmål fra deres side er: 
Hvorfor er vi blevet bet? Hvorfor er det ikke muligt for os at koble os op på udviklingen? Hvad er det, der 
er sket? 
 Og eftersom de stort set alle sammen befinder sig i nærheden af de store oliefelter, enten har kon-
trol over rørledninger eller ved adgangsveje, så er det en farlig politisk cocktail, der er ved at opstå. 
 Det fjerde punkt, jeg har, det er forsøget på at diversificere. Og det første af det, jeg vil tale om her, 
det er at diversificere inden for forskellige former af energikilder. 
 Alle er enige om at komme væk fra kul, men desværre er det sådan, at det land, der har den største 
stigning i energiforbruget, nemlig Kina, for ca. 70 pct.s vedkommende er afhængig af kul som den vigtig-
ste forsyningskilde til energi. Derfor begynder man at overveje i Kina og andre steder, hvad man kan 
gøre.
 Vedvarende energi, som vi er glade for i Danmark, og som yder et substantielt bidrag til vores 
energiforsyning, tror jeg ikke man skal regne med kan gøre det samme på globalt plan. Det bidrag, der vil 
komme derfra, i betragtning af den stærke økonomiske vækst og den deraf følgende stærke stigning i 
energiforbrug, vil ikke gøre det muligt for vedvarende energi at forøge sin andel af det globale energifor-
brug mærkbart. 
 Det næste, som er mere interessant ud fra en række aspekter, industripolitiske og udenrigspoliti-
ske, det er bestræbelserne på at erstatte benzin med andre typer af brændstof for biler. Det har et politisk 
aspekt i såvel USA som i de fremstormende nye industrilande. 
 I USA er det åbenlyst, at hvis man kan springe over til en elektrisk drevet bil, en hybridbil, eller en 
bil, der kan køre på en eller anden form for alkoholbrændstof, så kan man koble sig ud af afhængigheden 
til det mellemøstlige område og derved sikre sig en større udenrigspolitisk frihedsgrad, samtidig med at 
man får et virkeligt markant bidrag til at nedbringe det meget store underskud på den amerikanske beta-
lingsbalance. 
 Så forsøget på at svinge væk fra benzin til andre typer af brændstof i biler er, hvad fremtidsforske-
re kalder en joker eller et wildcard. Det er noget, som sandsynligheden måske ikke er fantastisk stor for, 
at det kan ske inden for en begrænset tidshorisont, men hvis det sker – og det kan ske – så vil det få afgø-
rende konsekvenser for udenrigspolitiske og industripolitiske overvejelser og udvikling. 
 I Kina og Indien er det en fuldstændig tilsvarende synsvinkel, nemlig at komme væk fra benzin 
som den begrænsende faktor. 
 Den næste faktor i det her er atomkraft. Kina igen: Kina har en plan om inden for, jeg tror, det er de 
næste 15-20 år, at forøge andelen af atomkraft fra 2 pct. til 4 pct. Og umiddelbart lyder det måske ikke af 
så forfærdelig meget, men hvis man kobler ind i aritmetikken den meget stærke stigning i energiforbru-
get og så ser en fordobling af andelen, så kan man se, at her kræves både en finansiel og en teknisk an-
strengelse. 
 Der skal bygges ca. 25-30 nye atomkraftværker i Kina. Der er en russisk leverandør, der er en ame-
rikansk leverandør, der er en fransk leverandør, som alle sammen er gået ind i et mørkt rum med to knive 
i hver sin hånd og er indstillet på at slå hinanden ihjel for at få størsteparten af de kontrakter, fordi den, 
der får den største del af de kontrakter, bliver også det land og den virksomhed, som vil være toneangi-
vende inden for atomkraft. 
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 Så er der LNG, naturgas, og det interessante i det er, at der er en meget stærk stigende interesse i 
Kina for naturgas som en faktor, der kan aflaste kul, og en faktor, der kan gøre, at Kina kan diversificere 
og ikke bliver for afhængig af olie. 
 Hvis man går over til naturgas, og det er der altså stærke tegn på, at man er i færd med, så vil det få 
store konsekvenser for globaliseringen, i og med at transportsystemet skal omlægges. Man kan ikke bru-
ge de samme tankskibe, og der vil være behov for at bygge modtagelsesterminaler på det kinesiske fast-
land. Der er i øjeblikket planer i Kina om at bygge omkring 25 af sådanne store modtagelsesterminaler, og 
de bliver ikke alle sammen bygget, det er åbenlyst. Men en betydelig del af dem vil blive bygget og der-
med også gennem denne industrielle anstrengelse skabe betydelige konsekvenser. 
 Det femte punkt er den anden del af diversificeringsanstrengelserne, og det er et forsøg på primært 
at komme væk fra den meget store afhængighed af Mellemøsten – Mellemøsten, som vi jo alle sammen 
ved, er et politisk ustabilt område. Og det er i Mellemøsten, at det, som vil være afgørende for islams 
fremtid og dermed måske også i vidt omfang andre aspekter af udenrigs- og sikkerhedspolitik, nemlig en 
civil borgerkrig inden for islam, finder sted. 
 Hvilken retning skal de arabiske islamiske lande bevæge sig i? Skal de fastholde den optik, som har 
været gældende i ganske lang tid, nemlig med at der ikke er behov for at tilslutte sig mentalt globalise-
ringsprocessen, at der ikke er behov for at springe fra det kirkelige – eller det religiøse – curriculum i sko-
lerne over til et verdsligt curriculum? 
 Eller skal man tage springet og forsøge at gøre det, modernisere – vil vi i Vesten sige, de vil måske 
ikke bruge det samme ord – deres samfund, således at de kommer med på globaliseringen, at de kommer 
med på udviklingen, at de ændrer deres uddannelsessystem og derved også kommer væk fra den gruppe 
af lande, som jeg omtalte før, fra Marokko til Bangladesh, der har en faldende andel af verdenshandelen, 
og i stedet for kommer ind i dem, der moderniserer, udbygger deres økonomi? 
 Det ved vi alle sammen, at det er det, der sker, og det er den debat, der finder sted i de pågældende 
lande. Og det helt afgørende er, hvem der vinder den. Men i og med at vi ved, at det kan ske, og at det 
måske kan være nogle, der vinder den, der ikke ønsker globaliseringen, så er det også klart, at der er en 
meget stærk interesse for at diversificere geografisk og komme væk fra den store afhængighed. 
 Et af de områder, som melder sig her, det er Centralasien. Centralasien har formentlig nogle af 
verdens største reserver. Men desværre er det altså Centralasien, og det indebærer, når man kigger på 
landkortet, at det jo ikke lige præcis er i Centralasien, at den store efterspørgsel efter energi finder sted. 
Det er jo ikke der, den bruges. Man skal faktisk adskillige tusinder af kilometer væk. 
 Derfor er der et transport- og logistikproblem, og der er også et politisk problem.  
 Transport/logistikproblemet er bygning af rørledninger. Og det kan måske overkommes. Det poli-
tiske problem er, at de ofte skal føres igennem politisk ustabile områder.  
 Man har for nylig gennemført en stor rørledning, der går fra det vestlige Kina og ind i resten af 
Kina til det østlige Kina, hvor de store industricentre ligger. Og den kinesiske tanke er at videreføre den 
vestlige ende af denne rørledning til de store felter inde i Centralasien.  
 Alternativet til det er rørledninger, der går over til Det Kaspiske Hav, Tyrkiet, eller en rørledning 
ned gennem Afghanistan og Pakistan. Og enhver, der åbner dagens avis, uanset hvilken udgave det vil 
være, kan ikke undgå at komme til den konklusion, at det jo ikke lige præcis er de områder, hvor man 
mener, der er den største sikkerhed for, at rørledningerne ikke vil blive afbrudt af uregelmæssigheder af 
den ene eller den anden karakter, for nu at bruge et diplomatisk ord.  
 Den næste del er offshore, stigende interesse for offshore. Men desværre, venner, så ligger det jo 
sådan, at en del af disse offshore er i omstridte områder. I Asien, hvor jeg bor, har vi Spratlyøerne i Det 
sydkinesiske hav, hvor der er fem til seks asiatiske lande, der alle gør krav på øerne, dels fordi de er stra-
tegisk interessante, for de kan bruges som en blokering af adgangsvejene, men primært fordi der er me-
get store energireserver. 
 Foreløbig er man blevet enige om, at nu venter vi, nu er der ingen af os, der har suverænitet, men 
før eller siden bliver man selvfølgelig nødt til at gå til biddet og få afklaret suverænitetsspørgsmålet, det 
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vil sige hvem kan rent faktisk bore? Muligheden for, at man kan forhandle sig til rette, er til stede, men 
ikke sikker.
 Der er strid mellem Kina og Vietnam om offshoreprojekter. Der er strid mellem Kina og Japan om 
det, og det krydses af, at et af de store felter ligger i et farvand, som er nær ved Taiwan. Derved kommer 
man ind i den politiske trekant mellem Kina, Japan og Taiwan samtidig med, at man har en legal disput 
om, hvem der har adgang til disse store felter.  
 For at illustrere, hvad det egentlig drejer sig om, hvordan det kan give sig udslag, så kan jeg nævne 
Østtimor, hvor det i sin tid var sådan, at da Østtimor blev annekteret af Indonesien i 1975, indgik Austra-
lien kort tid efter en aftale med Indonesien om grænsedragning i havet ud for Østtimor, hvor der er me-
get store energiressourcer. 
 Da Østtimor efter en folkeafstemning i 1999 blev uafhængig, så krævede Østtimor en genforhand-
ling af denne aftale med Australien, fordi den efter Østtimors opfattelse var særdeles gunstig for Austra-
lien.
 Det betyder jo igen, at hvis man fra australsk side - det havde man altså ikke - men hvis man fra 
australsk side havde gennemført betydelige store investeringer for at udnytte felterne, så var man altså 
kommet i den situation, at dette rent faktisk kunne være en investering, som havde vist sig ikke at give et 
afkast på grund af de politiske og legale problemer ved, at man ikke har en klar afgrænsning af, hvem der 
har suveræniteten over mange af disse store offshorefelter.  
 For at gå over til den egentlige storpolitiske del af det, så vil jeg sige, ja, USA har en aftagende ind-
flydelse på energimarkedet, men vil i nogle år endnu stadig væk være den største efterspørger. Men man 
kan se, hvorledes Kina og Indien begynder at bide USA i haserne. I løbet af kort tid, har jeg ladet mig for-
tælle af folk, der har indsigt i det, så vil Canada udbyde nogle meget store offshorefelter i licitation. Og det 
ventes, at der er en betydelig sandsynlighed for, at dem, der vinder licitationen, vil være Kina og ikke 
USA.
 Hvis det sker, vil det give et meget stort gennemslag i USA, der lige udenfor USA's dagligstue vil se 
Kina få adgang til oliefelter, som man i en amerikansk optik ville betragte som værende en naturlig del af 
den amerikanske energiforsyning.  
 Venezuela, der leverer størsteparten af sin olie til USA, er ved at overveje en rørledning gennem 
Colombia for at kunne levere til Kina samtidig med, at USA fortalte sig selv, iranerne og resten af verden, 
at iranerne var really bad guys, som skulle have nogle på gongongen. Så kom kineserne og sagde til ira-
nerne: I er vel nok nogle flinke fyre, her har vi en kontrakt til i første omgang 50 mia. dollar for levering af 
olie og naturgas, og i løbet af en årrække forventes det, at den kontrakt kan løbe op i 200 mia. dollar.  
 Da kineserne var gået ud af svingdøren, kom inderne ind og gennemførte en tilsvarende kontrakt 
med Iran om 40 mia. dollar for levering af olie og naturgas til Indien.  
 Hvis man vil, så kan man selvfølgelig sige, det er et rent energipolitisk perspektiv, men det er jo 
ikke korrekt. Selvfølgelig har det et meget, meget stort udenrigs- og sikkerhedspolitisk gennemslag, at to 
meget store toneangivende lande, de fremstormende lande inden for økonomi, kommer og siger til Iran: 
Det er i orden, vi vil gerne lave de store kontrakter med jer samtidig med, at USA kører en håndfast uden-
rigs- og sikkerhedspolitik over for Iran.  
 Vi har kunnet se nogenlunde det samme billede i Sudan, Darfur-området, hvor Kina i et stykke tid 
trådte på bremsen i FN's Sikkerhedsråd over for en resolution. Uden at det selvfølgelig blev sagt klart, så 
er det den almindelige vurdering, at det skete, fordi Kina havde nogle meget store kontrakter med Sudan 
om levering af olie og energi.  
 Man kan se, hvorledes Australien gradvis bliver trukket ind i det store asiatiske økonomiske 
vækstområde gennem kontrakter om olie og naturgas, primært til Kina. Man kan se, hvorledes Indonesi-
en på samme måde bliver trukket ind i den kinesisk-indiske økonomiske interessesfære.  
 Så det billede, man kan se, er, at den aftagende amerikanske andel af verdens bruttonationalpro-
dukt, sidesvarende med den stigende andel for Kina og Indien, selvfølgelig fører til, at Kina og Indien får 
en række store interesser i energieksporterende lande samtidig med, at disse energieksporterende lande 
skifter interessesynsvinkel gradvis væk fra USA over til Kina og Indien.  
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 Det sidste punkt inden min konklusion, og inden jeg bliver afbrudt af en virus på skærmen, der 
springer op og lukker munden på mig, er terrorisme. Det er jo klart, at det er et oplagt mål for terrorisme. 
Terrorismens dagsorden er at kaste den økonomiske globalisering, internationalismen, ud og erstatte den 
med en anden samfundsopfattelse, primært i de arabisk-islamiske lande.  
 Hvis man kan ramme energi og olie, så har man dér skabt sig en virkelig reel platform. Jeg var 
stærkt foruroliget, da jeg for 3-4 måneder siden nærlæste, hvad Osama Bin Laden havde sagt på et af sine 
tape, hvor han sagde: Nu skal vi skifte, nu skal vi gå over til økonomisk krigsførelse, vi skal bringe USA til 
fallittens rand.  
 Det betyder, at Al-Qaeda og Osama Bin Laden har skiftet taktik fra en form for lynkrig, som vi så 
det den 11. september, til en form for udmattelseskrig, og i det, det vil sigte på økonomi, og det vil inde-
bære, at der er en betydelig risiko for, at terroristerne vil sigte på lammelse enten af energiudviklingen 
eller af transportvejene. Og nogle af de steder, som er på banen, er maritim terrorisme, nemlig i Malacca-
strædet eller andre steder. Og man har set, med USS Cole og den franske tanker Limbourg som eksempler, 
at terroristerne er i stand til rent faktisk at slå til og bruge disse midler.  
 Min konklusion på det her er, at fordi økonomisk globalisering er det vigtigste, og fordi energi spil-
ler en hovedrolle gennem markedet – den er nødvendig for at fastholde den økonomiske vækst, den kræ-
ver en fokusering af de fremstormende lande, den har stor indflydelse på international transport og 
logistik – så  bliver sammenkoblingen mellem energi, økonomisk vækst og globalisering ikke svagere, 
men den bliver stærkere.
 Derved får den en betydelig indpasning i udenrigs- og sikkerhedspolitik hos de afgørende parter. 
Hvordan vil USA reagere over for det kinesiske og indiske ret indlysende krav, set fra deres øjne, om at 
have sikre energikilder? Hvilket vil indebære, at de bevæger sig ind på, hvad der var USA's interesseom-
råder. Hvordan vil Kina og Indien reagere over for sig selv, vil de konkurrere, eller vil de være i stand til at 
udvikle et samarbejde for denne adkomst? Det vil komme til at præge den udenrigs- og sikkerhedspoliti-
ske dagsorden i de næste tiår.  
 Det afgørende punkt i det her er, om verden, først og fremmest repræsenteret ved de lande, som i 
de første 5 år efter den anden verdenskrig fastlagde styringsmekanismerne for den globale politik og den 
globale økonomi, vil være indstillet på at tilpasse dem, således at de kan rumme lande som Kina og Indi-
en.
 Eller vil de etablerede stormagter forsøge at fastholde deres prærogativ og deres stærke stilling 
med den konsekvens, at lande som Kina og Indien, der indtil nu med et utroligt held for resten af verden 
har ønsket at melde sig ind i systemet, efterhånden siger, det er ikke acceptabelt eller tilfredsstillende for 
os, at vores indflydelse ikke afspejler vores økonomiske magt.  
 Det er det afgørende spørgsmål i de næste 10-20 år. Tak for opmærksomheden.  

Ordstyrer:
Jeg vil sige tak til Jørgen Ørstrøm Møller. Det er jo et indlæg, som bekræfter vores opfattelse ved planlæg-
ningen af denne høring, at det giver ikke mening at snakke energi i Danmark uden også at snakke energi 
globalt.  
 Vi har to oplæg mere, som også tager den globale synsvinkel. Jeg vil godt bede Kjell Aleklett kom-
me herop. Kjell har fået lov til at bruge lidt overheads. 
 Så vil jeg i øvrigt lige takke også for den fuldstændig eksemplariske anvendelse af kronometret. 

Kjell Aleklett (Professor ved Uppsala Universitet, Institutionen för strålningsvetenskap, og præsident for 
Association for the Study of Peak Oil&Gas) – oplæg oversat: 

Jeg vil først takke for indbydelsen til at sidde med og diskutere dette meget vigtige spørgsmål, 
nemlig ”Danmarks fremtidige energisystem”. Jeg vil tale om noget, som i et historisk perspektiv, der 
begynder ved Kristi fødsel og går 4000 år frem i tiden, er en lille bule på denne måde – en lille top. 
 Alle er enige om, at forbruget af den fossile energi, og frem for alt olien, har nået et maksimum 
omkring nu, og efterfølgende kommer det til at falde. Uanset hvordan man ser på det, så må vi igennem 
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denne her. Det er jo så sådan at vi må kigge på fremtiden, og fremtiden kan se forskellig ud for forskellige 
personer.
 Man benytter sig af dette billede, når man diskuterer fremtiden. Dette er altså noget som IEA præ-
senterede her i oktober, og mange tror, at det her er en slags fakta: sådan her kan det komme til at se ud. 
Men der skal man være bevidst om at International Energy Agency, det er altså en politisk organisation. 
Man har et politisk mål, skabt af OECD-landene; Danmark er medlem der, og Sverige er medlem der. Man 
skal ikke tro at dette er et slags ”sandhedsorgan” – det er et organ som skal levere det som medlemslan-
dene vil have, at det skal levere. Og det er sådan at medlemslandene ønsker, at man skal have en global 
tilvækst, og den globale tilvækst man vil have er omtrent 3% per år. Skal man have en global tilvækst på 3 
pct. per år, så må man have et øget energiforbrug, og det er for oliens vedkommende 1,5 pct. per år. Dette 
her er bare en politisk leverance. 
 Jeg har talt med de folk, der har lavet denne her undersøgelse, og de siger: Jamen det her, det er 
ikke en prognose for produktion, det er et scenarie. Så det er et scenarie, og det skal behandles som et 
scenarie. De der skal producere det her, det er oliefirmaerne, og de har leveret … 
 Det her er så Exxon Mobiles billede af situationen. Man ser, at hvis vi går frem til 2015, så ser vi, at 
det er røde cifre. Det er altså en ny produktion, der skal frem, og hvad angår olie, så drejer det sig om, at 
man må finde og inddrage i en ny produktion, 38 mio. tønder olie på 10 år. 38 mio. tønder. Vi producerer i 
dag ca. 80 mio. tønder, og er det her muligt? Ja, Exxon siger, at det er verdens største udfordring vi står 
overfor. Men hvis man skal følge de scenarier, som IEA, og som dermed vore regeringer, siger skal leveres, 
så er det de her røde cifre, der skal produceres olie nok til at dække. Og vi tror ikke på det. 
 Det vi gør i stedet er, at vi har lavet det her. Det er ikke et scenarie, det er et ”forecast”. Det her er 
hvad vi tror produktionen i virkeligheden kan være, når vi lægger politiske overvejelser og alt andet 
oveni. Vi ser så her, at før 2010, altså indenfor 5 år, tror vi at verden når den maksimale produktion af 
olie. Vi ligger på 82 mio. tønder i november, vi ligger lidt lavere nu. Vi tror man måske kan gå op til 86, 
maksimalt 90 mio. tønder, men derefter er det nok slut. Der er mange ting, der kan påvirke det her, og vi 
har taget nogle forbehold; det sorte bælte er Canada, det blå her er det såkaldte deepwater drilling. Man 
går jo ind nu her, og skal producere olie ud for Afrikas vestkyst, udenfor Brasilien og så videre. For at 
knytte an til den foregående talers omtale af sikkerhedspolitik, så søger NATO, som Danmark jo er med-
lem af, efter en base i Vestafrika. Hvorfor gør man det? Jo, man skal beskytte olieinstallationerne mili-
tært. Politik og olie hænger sammen på den måde som vi hørte det før. 
 Det her faktum. At der ikke findes så meget olie, det får naturligvis konsekvenser for klimapolitik-
ken. Det blå I ser der, det er altså summen af alle IPCC’s scenarier. Så meget olie tror IPCC altså, at der kan 
produceres i verden. Udfra det har man fremlagt sine scenarier, som politikerne har truffet beslutninger 
om. Det er det største bluffnummer, der findes i verden – IPCC’s scenarier altså. I virkeligheden så er der 
det røde ”bælte” dernede, så der findes ikke så meget olie i verden, som IPCC må have for at kunne opfyl-
de deres scenarier. Der findes ikke så meget naturgas, som IPCC vil have. Det vil sige, at vi har bygget 
noget op, som politikerne bindes enormt stærkt fast til, og man kan ikke bryde dette bånd. Men det er 
forkert.
 Der findes kun ét globalt problem, og det er kul. Der findes kul, og hvis vi skal arbejde med kullet, 
og her kan Danmark jo for eksempel sørge for, at vi ikke anvender så meget kul. Men der er altså mange 
store sager, som ligger i forlængelse af det faktum, at vi ikke har så meget olie i fremtiden. Jeg har lavet 
en analyse af IPCC’s scenarie, og set på hvad det er der findes af virkelighed i det, og det er den, der er med 
i det udsendte materiale. Læs den igennem, og læs mellem linierne, for de ved hvordan virkeligheden ser 
ud, men de har ikke lov til at sige sandheden, og naturligvis er svenske energimyndigheder og danske 
energimyndigheder med i det her skuespil. Det skal vi ikke lukke øjnene for. At sådan er det. Tak for or-
det.

[Utydeligt spørgsmål om forkortelse] 
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 Det er en forkortelse på den forskningsgruppe, som jeg har i Uppsala; Uppsala Hydrocarbon Deple-
tion Study Group. Vi har en hjemmeside og så videre, og I kan tale med mig, hvis I vil have mere informa-
tion, men der findes meget interessant om det her. Tak igen. 

Ordstyrer:
Mange tak. Vi haster videre til det næste oplæg, vi skal lige have slukket denne her, som er Bent Sørensen 
fra Roskilde Universitetscenter, og det er jo endnu en global synsvinkel, som går på klimapolitikken.  

Bent Sørensen (professor, Roskilde Universitetscenter): 
Drivhuseffekten er grundlaget for, at vi kan leve her på jorden. Hvis der ikke var drivhuseffekt, så ville 
jordens temperatur være 50-70 grader lavere, end den er i dag, og det ville ændre mulighederne for men-
neskeliv temmelig meget.  
 Men drivhuseffekten er også noget, der kan ændres. Det ændres, hvis vi putter mere drivhusgasser 
op i atmosfæren, og det kan så føre til, at jorden bevæger sig fra den nuværende situation, som ikke er en 
stabil situation. Altså den stabile jord er en jord, som er dækket af is over det hele og med den der meget 
lave temperatur, så vi befinder os i en ikke-stabil situation, og det betyder, at ting, vi gør ved atmosfæren, 
kan få store konsekvenser. Det er ikke sådan, at hvis vi putter en vis portion kultveilte i atmosfæren, så 
bliver der en proportional ændring i temperaturen. Det kan godt være, at det går sådan i et stykke tid, 
men der er altså også en risiko for, at jorden kan hoppe fra en ligevægtstilstand til en anden, som det sker 
ved istider og sådan noget. 
 Kyoto-protokollen var et første forsøg på at få en samlet international håndtering af det her pro-
blem. Man er ikke så vant til i menneskesamfundet at løse problemer, før tingene ramler ned over hove-
det på os. Man har gjort det med ozon, hvor man har en konvention for at begrænse udslippene, men 
noget tilsvarende er faktisk første gang prøvet med Kyoto-protokollen, og den skal ikke ses som et bud på, 
hvad der skal til. Den er set som et første skridt på, om det overhovedet er muligt for nationerne at sam-
arbejde, og det har vi jo set, at det er temmelig vanskeligt.  
 Det rigtige niveau af sænkning af drivhusgasser er noget med mindre end 20 pct. af det, vi har i 
dag, hvis vi skal opnå en rimelig sikkerhed for, at der ikke kommer ubehagelige klimaoverraskelser. De 
modeller, som bruges – der er nogle i det materiale, I har fået udleveret – de viser, at der er et par graders 
opvarmning, hvis man ser bort fra muligheden for et hop til en helt anden type klima, og de par graders 
opvarmning sker ved en fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren. Men der er meget store regionale 
ændringer, og der er større stigninger i temperaturen ved det nordlige polarområde, og der er mange 
variationer også. Der er faktisk også nogle steder, hvor temperaturen falder. Og det er noget, som er ble-
vet modelleret med en type modeller, som er baseret på ganske almindelig fysik, men som bruger nogle 
tilnærmelser; de midler over tid, og de ser bort fra de små bevægelser. Der er en midling over sted, som 
gør, at man ser bort fra små bevægelser – det er det, der hedder kaos – og det betyder, at der er en usik-
kerhed, ligesom der er usikkerhed i vejrforudsigelser, som har det samme problem, men usikkerheden 
kan ikke skjule, at der er meget store potentielle effekter. 
 Drivhuseffekten kobler sig til nogle andre, også menneskeskabte, og nogle gange naturlige, varia-
tioner i atmosfæren og i klimaet, som skyldes ting som vulkanudbrud, der putter en masse partikler ind i 
atmosfæren. Og vi ved, at partikler afhængig af deres størrelse enten kan føre til en opvarmning eller til 
en afkøling – de partikler, der kommer fra vulkaner, fører normalt til en afkøling. Noget tilsvarende kan 
ses med store ørkenstorme, altså hvis der er storme, som spreder sand fra Sahara ud over atmosfæren, 
sker der også en afkøling. Så er der solpletterne; vi ved, at solen ikke er helt så stabil, som vi gerne ville 
have det; der sker en variation i lysstyrken, og det har bl.a. noget at gøre med den cirkulation af materia-
le, der sker i de ydre lag af solen, og som bl.a. er grunden til de solpletter, vi f.eks. ser lige i dag. De har en 
22-årig cyklus, og de er velbeskrevne; man ved, at de bidrager til opvarmningen med noget, der er ca. 
10-20 pct. af de menneskeskabte CO2-input.
 Effekterne af det her er desværre størst i de lande, som har ringest chance for at håndtere effekter-
ne. Effekterne er størst i de ækvatoriale egne, og det er effekter, der har at gøre med flere og flere trope-
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sygdomme, dårlige afgrøder osv., og det er meget store effekter, hvis vi regner det ud på basis af befolk-
ningen i de pågældende steder. Den danske landmand han kan nok finde ud af, at hvis klimaet ændrer 
sig, så dyrker han figner eller noget andet i stedet for, hvad han dyrker i dag, men de omstillingsprocesser 
er meget vanskeligere i et uland, hvor forholdene er anderledes, og de der sygdomme, malaria osv., som 
IPCC siger vil stige ganske gevaldigt bare med én eller halvanden grads opvarmning, ja, det er også noget, 
som man har meget svært ved at håndtere i de pågældende lande. 
 Endelige er der den sidste figur i det udleverede materiale. Den viser noget om ekstreme forhold, 
som har været diskuteret en del, nemlig om man kan forestille sig, at særlige begivenheder bliver mere 
almindelige – særlige begivenheder det kan være hedebølger, det kan være oversvømmelser osv. – og det 
ser det ud til, at det er tilfældet ud fra statistik. Vi har jo set en række naturkatastrofer af den type, og de 
kan meget vel have en forbindelse til opvarmningen, men lige netop det er noget af det, der har været 
enormt svært at få ud af modellerne. Modellerne er simpelt hen ikke gode nok til at tage det med.  
 Løsningen på det her problem det er selvfølgelig at lade være med at sende drivhusgasser ud, og 
det betyder at gå væk fra fossile brændsler. Jeg tror, i modsætning til den første taler, at der er vedvarende 
energi nok i verden til, at man kan klare det med vedvarende energi. Vi har faktisk lavet temmelig detal-
jerede modeller, som viser, at det er tilfældet. Og til gengæld tror jeg absolut ikke, at atomkraft kan løse 
problemet, fordi mængden af uran anvendt i letvandsreaktorer er faktisk ikke større end mængden af 
olie. Tak. 

Ordstyrer:
Tak skal du have, Bent. Og Anne Grete Holmsgaard har et spørgsmål til dig. 

Anne Grete Holmsgaard: 
Inden du nu løber alt for langt væk, så, ikke i selve dit oplæg, men i dit indlæg i mappen, der er der sådan 
to sammenpressede jordkloder på side 45, hvor der er en beregning af temperaturforskellen 2050 til 2060, 
og så hvis vi går tilbage til 1990. Kunne du ikke prøve lige at sige, hvad hovedpointerne er, fordi folk i min 
aldersgruppe, vi kan sikkert ikke se, hvad det er, man burde kunne se på dem. 

Bent Sørensen: 
Arrangørerne ville ikke lade mig vise slides her, så det er klart, den skal være i farver, og den skal vise i 
detaljer, hvad det er, der sker. Det er sådan, at den viser, at der er de der regionale forskelle, at opvarm-
ningen sker typisk over landområder – der sker en opvarmning i de ækvatoriale egne og så en opvarm-
ning, som stiger meget kraftigt i hvert fald i den ene årstid, om vinteren, op mod polerne, eller især mod 
Nordpolen, fordi det er jo sådan, at drivhusudslippene sker mest på den nordlige halvkugle, og derfor er 
de lidt mindre på den sydlige halvkugle. Der sker en transport over ækvator i atmosfæren af drivhusgas-
serne, men den er beskeden. Det er den ene pointe. Og den anden pointe er, at der er altså også variatio-
ner lokalt, som gør, at der nogle steder er nogle klatter, hvor temperaturen bliver mindre, og de ligger 
desværre ude midt i oceanerne de fleste af dem. 

Ordstyrer:
Tak, Bent. Det var det store, globale overblik. Og jeg kan sige, at i styregruppen der har vi haft en del snak 
under planlægningen, og også i hele tilrettelæggelsen af det her Fremtidspanelprojekt, som gik på, at når 
man snakker energi, så er det også vigtigt, når man siger, hvordan skal vi tilrettelægge energisystemet – 
så er det væsentligt at debattere, hvem er vi. Og vi har altså taget et – vi har altså taget et globalt vue nu, 
men vi kryber lidt tættere på i den næste fase af programmet, som Hans Jørgen Koch vil indlede, og det er 
Hans Jørgen Koch, som nu laver et længere indlæg, det andet af de længere indlæg. Og nu går vi ned i det 
regionale, og Hans Jørgen Koch vil specielt kigge på udfordringerne for Europa. 

Hans Jørgen Koch (Energistyrelsen): 
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Det er ikke mig selv, der har bedt om at måtte tale i 25 minutter. Jeg går ud fra, at det er, fordi de slides, 
jeg har sendt frem, så fornuftige ud, og derfor har jeg tænkt mig at bruge dem, og jeg har også tænkt mig 
at prøve at yde dem retfærdighed, og derfor kommer de frem nu. Nu tænder jeg mit stopur, og det gør vi 
her, sådan. Og jeg skal nok komme til Europa, men det har, som det også blev sagt af flere af indlederne, 
ikke meget mening at se på Europa alene, vi må se på det i en global sammenhæng, og derfor så starter vi 
med noget af det, som også nogle af de tidligere foredragsholdere har været inde på. 
 Og det, vi starter med, det er IEA's World Energy Outlook, som viser nogle udviklinger, som ser så-
dan her ud: vandkraft, atomenergi, andre fornybare energier, kul, naturgas og olie, alt sammen i perioden 
frem til 2030. Og som det rigtigt er blevet sagt af professoren fra Sverige, så er dette et IEA-scenarie, og det 
er ikke nogen prognose. Hvem er IEA? Det er 26 af de rigeste lande i verden, 26 OECD-lande inklusive USA, 
Japan, Canada, de fire andre G7-lande og samtlige EU-lande og flere. Det er ikke en prognose, jeg havde 
nær sagt tværtimod, fordi det, dette scenarie handler om, det er, hvordan vil det udvikle sig, hvis der ikke 
bliver truffet nye beslutninger, nye vidtrækkende energipolitiske beslutninger i perioden frem til 2030 – 
og det må man da håbe at der gør. Men hvis der ikke gør det, så kommer udviklingen altså til at se sådan 
her ud ifølge de fremskrivninger, som man regner med i OECD og andre analyseorganisationer, for hvil-
ken økonomisk vækst kan vi, på grundlag af, hvad vi hidtil har set, på grundlag af, hvad der ligger i kor-
tene, regne med, at der bliver, og hvilken energisammensætning er det mest sandsynligt, at vi vil have til 
at fodre den økonomiske vækst. Og hvis der så ikke sker væsentlige ændringer, så kan udviklingen kom-
me til at se ud, sådan som tilfældet er her.  
 Senere hen kommer jeg til et alternativt scenarie, hvor der er indregnet de ændringer, der vil ske, 
hvis nogle af de initiativer, man taler om i relation til vedvarende energi, i relation til reduceret energi-
forbrug, bliver gennemført. 
 Det, som man kan notere sig her, er, at vi taler altså om en forventning om en vækst i det samlede 
energiforbrug med næsten 60 pct. i perioden 2002-2030, og det giver en gennemsnitlig årlig stigning på 
ca. 1,7 pct., som er mindre end den stigning, vi har haft i de sidste 3 årtier, hvor den var ca. 2 pct., og som 
også er lidt mindre end den økonomiske vækst, man påregner i den samme periode. 
 Det man kan se er, at ifølge dette scenarie, så vil olie vedblive med at være den vigtigste energikil-
de. Det man kan se er, at gas forventes at vokse med lidt over 2 pct. pr. år i perioden, og det er den stær-
kest voksende af de fossile brændsler, mens man regner med, at kul relativt vil få en lidt ringere stilling. 
 Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at dette scenarie nok aldrig bliver til virkelighed. Men jeg er ked 
af at måtte sige, at ganske vist har IEA tidligere taget fejl, men vi skal temmelig langt tilbage, siden der er 
blevet taget alvorligt fejl. Vi skal helt tilbage til midten af 1970'erne, hvor IEA, og næsten alle andre i øv-
rigt, bortset fra Peter Odell i Rotterdam, sagde, at vi vil opleve stadig stigende efterspørgsel efter olie, og 
der vil være mindre og mindre olie til at dække denne efterspørgsel. Derfor vil vi få eksponentielt stigen-
de energipriser i midten af 1980'erne - op mod 100 dollar pr. tønde.  
 Det gik som bekendt fuldstændig omvendt. Det gik sådan, at vi i midten af 1980'erne fik det første 
alvorlige kollaps i energipriserne. Vi skal også huske på, at vi i løbet af 1990'erne har haft energipriser på 
gennemsnitlig 18 dollar pr. tønde. I slutningen af 1990'erne kollapsede priserne igen og kom helt ned på 
10-12 dollar pr. tønde. 
 Når vi ser på, hvor disse energiressourcer kan komme fra, så ser det ikke så opmuntrende ud, for 
der vil være en stigende afhængighed af Mellemøsten og en stigende afhængighed af Rusland, for det er 
der, de store ressourcer af olie og naturgas findes. Det vil sige, at man kort og godt kan sige, at hvis det her 
billede bliver til virkelighed, så går det i modsat retning af det, der var meningen, da IEA blev dannet i 
1973. Meningen var at reducere afhængigheden af olie og sikre forsyninger af olie og andre energikilder 
til rimelige priser. 
 På den anden side må man sige, at det positive i udviklingen er, at selv når vi kigger på oliepriser, 
som vi har set for nylig på over 50 dollar pr. tønde, så må vi sige, at det er i faste priser kun ca. halvdelen 
af, hvad vi var oppe på omkring 1980, og vi kan også sige, at olien spiller i dag kun ca. halvt så stor en 
rolle i økonomierne, som den gjorde før. 
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 Hvad er IEA's svar på dette scenarie? Ja, det er dels at lave et alternativt scenarie, dels er det et ikke 
særlig præcist, men muligvis realistisk svar, nemlig at det er teknologien, der skal hjælpe os med at løse 
problemerne. Det er måske ikke sådan fuldt betryggende at tro, at det uden videre vil finde sted. Det af-
spejler meget den holdning, som man også møder i USA i relation til klimaproblemerne; det er teknologi-
en, der skal løse vores problemer. 
 De teknologier, som IEA peger på, er atomenergi, det er carbon capture og storage, og det er rene-
wable energy. 
 Hvis vi ser på, hvor stigningen forventes at finde sted i produktionen af energi i regionerne, så kan 
vi se, at der ikke er noget, der tyder på, efter IEA's opfattelse, at der ikke er rigeligt med ressourcer af især 
kul, hvor man regner med 250 år, men også af naturgas, og IEA regner med, at man vil blive ved med at 
finde flere ressourcer. 
 De beviste konventionelle olieressourcer er i dag tilstrækkelige til at dække det, som der er brug for 
i perioden op til 2030 og et godt stykke efter 2030. Dertil kommer, at der er ikke-konventionelle råoliere-
server, som er ganske store og kan sætte ind, hvis der skulle blive mangel på de konventionelle, eller hvis 
de konventionelle skulle blive for dyre. 
 Som man kan se her, så regner IEA med, at over 95 pct. af stigningen i produktionen vil ske i ik-
ke-OECD-regioner, og det hænger jo bl.a. sammen med, at de fleste lavomkostnings fossile ressourcer 
findes i ikke-OECD-lande. 
 Det denne her viser os er, at desværre så ser der ud til, med det scenarie vi har her, at have en ud-
vikling, hvor det samlede energimiks bliver mere kultungt – eller mere carbontungt i hvert fald – og hvor 
der derfor vil være tale om en stigning i CO2-emissionerne relativt til stigningen i energiforbruget. 
 Denne figur viser noget vigtigt om, hvorfor det kan gå sådan, at det stadig væk kan blive vanske-
ligt at få den olie frem til markederne, som der er brug for. Det fald, der har været i raten for at finde nye 
fund, er et resultat af reduceret efterforskningsaktivitet i de regioner, hvor vi har de største reserver. Det 
hænger sammen med den vanskelighed, som industrien har i at få adgang til de områder, hvor der er 
bedst mulighed for at gøre store og billige fund. Mere præcist så har  
efterforskningsboringerne i Mellemøsten været minimale i mange år, og det har de bl.a. fordi de eksiste-
rende beviste reserver allerede er meget store.  
 Det, man kan se af denne figur, er, at boringsaktiviteterne er koncentrerede i Nordamerika og Eu-
ropa. Der er kun 3 pct. af boringerne, der har fundet sted i Mellemøsten, selv om man regner med, at over 
25 pct. af verdens oliereserver ligger der, og også selv om man forsat regner med, at produktionsomkost-
ningerne i Saudiarabien f.eks. er meget lave. Man taler om, at de er helt ned til 1 dollar pr. tønde, hvor-
imod vi har langt højere produktionsomkostninger i de andre regioner. 
 Her har vi en figur, der viser noget om adgangen til oliereserverne. I midten af 1990'erne havde de 
fleste lande, i hvert fald delvis, åbnet deres oliesektor for fremmede investeringer, men i nogle af disse 
lande, f.eks. Rusland, Kina og Iran, har det vist sig, og det kan vi jo alle sammen se gennem aviserne, at 
det er vanskeligt at komme til for udenlandske selskaber. Der er stadig væk tre store olieproducerende 
lande, Kuwait, Mexico og Saudiarabien, der er mere eller mindre totalt lukkede for fremmede investerin-
ger.
 Det man må håbe på er, at det vil være muligt gradvis at åbne op for, at vi også i disse lande, der 
har meget rige ressourcer, vil få en adgang til, på almindelige økonomiske og forretningsmæssige vilkår, 
at anvende de ressourcer, der er her. Man kan kort sige, at over 60 pct. af de beviste reserver i verden er 
meget vanskelige at få lejlighed til at udnytte på normal, konventionel vis.  
 Det som især kan siges at være problemet efter IEA's vurderinger, er derfor nok ikke så meget, om 
der er tilstrækkeligt med olie, men det er mere, om de nødvendige investeringer vil få lov til at arbejde de 
steder, hvor der virkelig er mulighed for at producere energi til konkurrencedygtige priser.  
 IEA gør opmærksom på, at der er brug for forbedrede data for at vurdere, hvor olien er, hvor meget 
af den der er, hvad det vil koste at få den frem, og hvilke investeringer der er nødvendige. IEA arbejder 
med et initiativ til at føre det ud i livet. Vi kunne se i Financial Times i går, at Shell har ansat intet mindre 
end 1.000 nye ingeniører for at prøve at forbedre vurderingerne af reservekapacitet og andre ting. 
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 Denne figur viser, hvordan det kan gå, hvis OPEC fastholder en meget høj oliepris, f.eks. en oliepris 
på 35 dollar. Det man regner med er, at så vil olieforbruget i 2030 blive 15 pct. lavere, det totale globale 
olieforbrug 15 pct. lavere end i referencescenariet, og det svarer nogenlunde til, hvad USA i dag bruger.  
 OPEC-landene ville blive hårdt ramt, for med høje oliepriser ville der være bedre adgang til olie-
produktion fra andre lande, og derfor ville OPEC-produktionen formodentlig falde kraftigere. Det vil sige, 
at man så kan regne ud, hvad det samlede provenu i årene 2003-2030 ville blive, og det ville altså blive en 
reduktion på ca. 7 pct. eller tæt ved 1.000 mia. dollar i den periode, vi taler om. 
 Hvis vi nu nærmer os Europa, så kan vi se, at scenariet for 2030 viser, at olie fortsat vil være den 
dominerende energikilde, om end den vil have en lidt reduceret betydning. IEA regner med, at der vil 
være en årlig stigning på 0,5 pct., hvilket er en lav stigning sammenlignet med, hvad IEA regner med for 
de andre energikilder. Væksten kommer især fra transportsektoren, som jo i dag er næsten hundrede 
procent afhængig af olie. Gas vil stige med 9 pct., og det er jo en stor stigning, og det svarer til en årlig 
stigning på 1,8 fra PG. 
 Med hensyn til ikke-fornybare energier, som ikke er vandkraft, så regner vi med en stigning fra 4 
pct. til 10 pct. af den samlede energiforsyning fra vedvarende energi. Derimod vil vi se, at kul vil tabe i det 
samlede billede. 
 Hvis vi ser på forsyningssikkerheden for naturgas, som er en af de vigtigste energikilder og som 
altså stiger, så vil vi kunne se det billede, at produktionen i EU-landene vil være faldende, samtidig med 
at der er stigende forbrug, og det vil sige, at der vil være en væsentlig større nettoimport. Hvor vil den 
komme fra? Den vil først og fremmest komme fra de tre velkendte leverandører, Rusland, Norge og Alge-
riet, men der kan også blive tale om import fra andre afrikanske lande eller fra Mellemøsten eller eventu-
elt helt fra Latinamerika. 
 Hvis vi ser på den russiske gasproduktion, det vil jeg gå relativt let hen over, men Rusland vil for-
blive med at være den største enkeltforsyner af naturgas til EU. Og det bygger selvfølgelig på den forud-
sætning, at de nødvendige investeringer vil blive foretaget. Og det vil kræve meget betydelige 
investeringer i den russiske gasproduktion for at dække det behov, der er i Europa.  
 Vil disse investeringer finde sted? Denne figur viser bidraget fra olie- og gassektorerne til bruttona-
tionalproduktet i 2002 i udvalgte lande, og vi kan se, at Iran, Algeriet og Rusland, der er vi på 20 pct. eller 
derover ligesom i Norge, og det vil sige, at disse lande har jo en egeninteresse i fortsat høj produktion af 
olie og gas. 
 Hvis vi ser på EU's energirelaterede CO2-emissioner, så kan vi se, at de vil vokse næsten lige så 
stærkt som energiforbruget efter referencescenariet. Og det ser dystert ud. Efter referencescenariet så vil 
emissionerne i 2030 ligge 20 pct. over 1990- og 2002-niveauet. Kraftværkerne vil forblive med at være 
den største enkeltudsender af CO2-emissioner i 2030, og deres andel vil stige fra 35 pct. til nær ved de 40 
pct., og transportens andel vil stige fra 24 til 28 pct. over den samlede periode. Dem her springer vi lige 
over.  
 Og der er så lavet et alternativt scenarie, som ser på, at hvordan vil udviklingen blive ikke mindst i 
Europa, hvis man rent faktisk gennemfører nogle af de beslutninger, som man diskuterer i Europa. Nogle 
af disse elementer er direktivet vedrørende vedvarende energi.  
 Vi ved alle sammen, at det ser ikke så opmuntrende ud med hensyn til at opfylde direktivet. Der er 
kun fire lande inklusive Danmark, der nu ser ud til at nå målene for 2010. Men EU arbejder selvfølgelig 
på, at alle lande skal nå målene. Der er også et direktiv om kombineret kraft og varme, og der er bestræ-
belser i gang i transportsektoren for at sikre frivillige aftaler, der reducerer CO2-emissioner.  
 Og endelig er der jo vedtaget et handelssystem, et emission trading scheme, som også kan bidrage 
til reduktion af CO2-emissioner på et markedsorienteret grundlag.  
 Det, som et alternativt scenarie, altså et scenarie, hvor vi gennemfører de beslutninger, der har 
været talt om her, det ville kunne medføre oliebesparelser i 2030, der nogenlunde svarer til den produkti-
on, der i dag finder sted i Venezuela. Og det, man kan se, det er, at det er især i transportsektoren, at der er 
et meget stort potentiale for oliebesparelser.  
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 Hvis vi ser på effekten for CO2-emissioner i henholdsvis reference- og alternativscenariet, så kan vi 
se, at hvis man følger referencescenariet, så vil der være CO2-emissioner, der ligger væsentligt højere end 
Kyotomålet, som kommer ind her, og selv i det alternative scenarie, så vil der være tale om, at vi ender i 
2030 på et niveau, der er højere end Kyotomålet. Og det der var meningen, det var jo, at i 2030 der skulle 
vi jo gerne have gjort yderligere fremskridt sammenlignet med Kyotomålet. 
 Hvis vi ser, hvad det er for faktorer, som kan bidrage til disse gunstige effekter af et alternativt 
scenarie, så kigger vi både på verden som helhed, på OECD, på landene i transition og på udviklingslan-
dene, og det, vi kan se, det er, at det største potentiel det ser ud til at ligge i energieffektivitet, end use 
efficiency gains, som det hedder, altså forøget energieffektivitet. Og det næststørste potentiel i relation til 
reduktion af CO2-emissioner ser ud til at ligge i det grønne felt, som er en forøget anvendelse af vedva-
rende energi til kraftværkerne. Der ser også ud til at være et potentiel, og det er måske ikke så meget i 
Europa, men i andre lande, til reduktion ved øget anvendelse af atomenergi. 
 Man kan så spørge sig selv, om dette alternative scenarie, bliver det ikke alt for kostbart? Og svaret 
er, nej, det gør det ikke. Det er billigere end referencescenariet. Og det er det, fordi det vil kræve yderligere 
investeringer i efterspørgselssiden, men til gengæld så vil man undgå investeringer på forsyningssiden, 
og forskellen er markeret i det blå felt længst til højre. 
 Og hvis vi så skal prøve at opsummere, så kan vi sige, at det ser ud som om, at EU's energiforbrug 
vil fortsætte med at vokse lidt langsommere end i andre dele af verden, og det vil først og fremmest være 
transport og kraftværkerne, der vil være de store forbrugere.  
 Vedvarende energi vil hurtigere end i andre regioner af verden spille en rolle i energimikset, men 
alt tyder på, at fossile brændsler stadig væk vil dominere i den periode, vi taler om. Olie- og gasimporten 
vil stige, og den vil stige kraftigt, og der vil blive en øget afhængighed af områder, som vi ikke er så glade 
for at være afhængige af; Rusland, Mellemøsten, Afrika.  
 Der er brug for meget betydelige investeringer. På verdensbasis taler man om 500 mia. dollars pr. 
år i 30-års-perioden. Og det ser ud som om, at der er brug for ambitiøse, nye politikker – og politikere – 
hvis vi skal gøre noget effektivt ved reduktionen af drivhusgasemissionerne. 
 Jeg har nu talt 24 min. og 25 sek., så jeg har holdt mig inden for tidsgrænsen. Tak for opmærksom-
heden. Mange tak. 

Ordstyrer:
Og jeg skal spørge, om der er behov for nogle opklarende spørgsmål? Nej. Tarjei Haaland har bedt om det. 

Tarjei Haaland (Greenpeace): 
Jeg har et spørgsmål ... (dårlig mikrofon/lydudfald). 

Ordstyrer:
Er det et opklarende spørgsmål? Hans Jørgen Koch. 

Hans Jørgen Koch: 
Ja, altså jeg vil bare sige, altså det synes jeg da egentlig er en god idé. Og jeg vil sige, at det er sådan set 
nyt, og det er ikke gået helt af sig selv, at IEA overhovedet laver et alternativt scenarie. Jeg synes, at der er 
brug for flere alternative scenarier. Og hvorfor egentlig ikke lave et scenarie, hvor man regner baglæns og 
siger, man laver sådan en backcasting metode. Det er jo en velkendt metodologi. Man siger, hvor er det vi 
skal ende henne i 2030, og så lad os prøve at se, så godt vi nu kan, og regne baglæns og se, hvad kræver 
det så af beslutninger i årtierne og årene mellem nu og 2030. Og jeg kan kun sige, at det kan jeg forsikre 
for, at det er der indtil flere lande, mindst et i hvert fald, der arbejder intenst for i IEA. Tak. 

Ordstyrer:
Tak skal du have. Så går vi videre til næste indlæg fra Jørgen Birk Mortensen, som handler om samfunds-
økonomiske følger af olieknaphed. 
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Jørgen Birk Mortensen (Det Økonomiske Råd): 
Når der udskrives valg, så udløser det en forbløffende aktivitet. Der er dog enkelte steder i samfundet, 
hvor passiviteten er tiltagende. Det gælder f.eks. i Det Økonomiske Råd – i hvert fald den udadvendte 
aktivitet den går betydeligt ned. Vi har nemlig den politik, at vi ikke udtaler os om aktuelle emner, når 
der er udskrevet valg.  
 Og det har givet mig nogle vanskeligheder, og jeg havde en mistanke om det på forhånd, så det her 
det bliver lidt mere principielt, end det måske kunne være blevet under andre omstændigheder. Vi må 
gerne udtale os om ting, vi tidligere har skrevet om, og de der principper, jeg vil snakke lidt om, det er 
altså ting, som vi tidligere har behandlet i en række rapporter. Det kan måske skabe lidt problemer i 
spørgefasen. Der kan jeg blive lidt mere tavs, end jeg ville have været under andre omstændigheder. 
 Se, emnet det er altså samfundsøkonomiske følger af olieknaphed, og der vil jeg først og fremmest 
tale ud fra det, der er dagligdagen i Det Økonomiske Råd. Når vi laver de mere kortsigtede analyser, ja, så 
har vi jo brug for prognoser for olieprisen i de kommende år. Når vi laver mere strukturelle ting, altså 
kigger på investeringer, så har vi selvfølgelig brug for nogle prognoser for længere perioder. Men vi har 
ikke nogen særlig indsigt eller kompetence til at vurdere oliereserver. Vi laver heller ikke selvstændig 
vurdering af olieprisudviklingen. Der har vi først og fremmest vores input fra Energistyrelsen, og så følger 
vi med i, hvad andre internationale organisationer laver. Specielt har vi også nogle kolleger i Norge, som 
af gode grunde følger mere tæt med i det her område. 
 Jeg har en undertekst med forsyningssikkerhed, og der synes jeg, der er grund til at understrege 
nogle ting. Det er jo, at forsyningssikkerhed det er ikke det samme på forskellige typer af markeder. På 
gasmarkeder der kan man risikere, at specielt fordi der er et mindre antal udbydere, at der sker fysiske 
afbrud i leverancer.  
 Det kan man selvfølgelig også tænke sig på oliemarkederne, det helt store kaos i Mellemøsten, 
men det normale og det hyppige og det, vi skal reagere på, det er ikke fysiske begrænsninger. Hvis man 
går tilbage og kigger på erfaringerne fra 1970'erne og 80'erne, så var det altid muligt at købe olie. Man 
skulle blot betale det, der var markedsprisen. Og det, der så bliver chokket eller forstyrrelsen i økonomien, 
det er, når der så er stærke prisændringer og ustabilitet i olieprisudviklingen. Og det giver selvfølgelig en 
række økonomiske effekter, og det er dem, der hyppigt vil indtræde. Og derfor er de vigtige samfunds-
økonomisk.
 Så jeg vil altså betragte olieprisændringerne som den væsentligste konsekvens, altså stigende 
oliepriser og så ustabilitet i olieprisen, som den vigtige konsekvens, som vi sidder og arbejder med i Det 
Økonomiske Råd. 
 Grunden til at det er interessant det er også, at stigende oliepriser eller olieprisustabilitet det har 
konsekvenser for den internationale økonomi og dermed også for vores eksportmuligheder. Det har jo 
bl.a. givet sig udslag i, at det forventede opsving, der skulle komme i år og starte sidste år, ja, det har væ-
ret svagere. Stigende oliepriser har bidraget til, at opsvinget er blevet svagere end man havde forventet. 
Og det er jo ikke alene, fordi der er et vigtigt input, der bliver dyrere, men der er også nogle psykologiske 
effekter; forbrugertillid og investeringslyst falder også i forbindelse med den slags hændelser. 
 Og så må man sige, så er der selvfølgelig også det vigtige forhold for et land som Danmark, at øko-
nomiske konsekvenser de afhænger jo også af, om man er olieeksporterende eller olieimporterende, af 
oplagte grunde. Man har jo selvfølgelig en fordel af olieprisstigninger, hvis man eksporterer olie, og så 
længe vi kan blive ved med det, så er der i hvert fald en gunstig effekt af stigende oliepriser. Men stadig 
væk vil der være den effekt, at begrænsningen i den internationale økonomi, eksportvirkningen der, den 
kan måske være væsentligere end den umiddelbare gevinst, vi får, via at vi får en højere indtjening. 
 En anden ting, der er vigtig, og som man sondrer med, når man skal beregne konsekvenser af olie-
prisstigninger, det er, hvad der har fremkaldt olieprisstigningen. Er det et afbrud? Er det, fordi der er fal-
det nogle producenter væk, deres produktion er blevet hindret i en periode – og det kan jo ske på 
forskellig måde – eller er det, fordi det buldrer derudad i verdensøkonomien, der er en høj efterspørgsel i 
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den internationale økonomi? Og det er klart, det trækker også i dansk eksport, og så vil konsekvenserne jo 
altså blive mindre for den danske økonomi. 
 Det, der så er et problem, det er, hvor turbulent vil olieprisen være i fremtiden. Og det, der er et 
stort problem, som også IEA har understreget, er jo, at efterspørgslen nu og i de kommende år er meget 
tæt på kapaciteten til at udvinde olie i forhold til tidligere, hvor der har været en vis reservekapacitet. 
Hvis man havde nogle lande, der var villige til at variere produktionen, ja, så kunne de bidrage til at stabi-
lisere prisen. Hvis man så er meget tæt på kapacitetsgrænsen, ja, så er risikoen for stærkere udsving i 
olieprisen større. 
 Der kan man selvfølgelig glæde sig over, at vi har haft en energipolitik i en række år, som har givet 
os en lavere energiintensitet end nogle af de lande, vi konkurrerer med. Vi har ikke historisk tradition for 
at tiltrække de energiintensive virksomheder; vi har altid sammenlignet med vores nabolande haft rela-
tivt høje energipriser, og energipolitikken har bidraget til at realisere olieuafhængigheden. 
 Man kunne sige, at det problem, vi har, de ustabile energipriser, specielt oliepriser, det er jo en 
slags forsikringsproblem. Og min afsluttende vinkel på det hele, det er at sige, at der foreligger et forsik-
ringsproblem. Hvordan forsikrer vi os mod denne her ustabilitet på oliemarkedet?  
 Ja, man skal jo for det første spørge: Hvordan skal vi håndtere vores egne oliereserver? Og det, der 
kan undre, det er den meget beskedne debat, der i det hele taget har været om de danske oliereserver. 
Hvor hurtigt skal udtømningen foregå? Olieøkonomiens centrale spørgsmål det er: Hvor hurtigt skal man 
udtømme sin oliebeholdning? Og det har ikke været nogen dominerende debat i Danmark. Det pres, der 
har været fra politisk side, det starter tilbage i 1970'erne. Det var, at man pressede operatørerne til at 
udvinde olie i et hurtigere tempo, end de egentlig havde lyst til. Og så kan man spørge: Det var dengang 
på grund af et betalingsbalanceproblem, som forhindrede, at man kunne føre den beskæftigelsespolitik, 
man gerne ville. Men den situation har jo afgørende ændret sig. Så hvorfor, man burde da igen tage dette: 
Er intensiteten, eller udtømmer vi for hurtigt? 
 Og man kan sige, vi har afskrevet os en række muligheder, men stadig væk er det jo sådan, at man 
kunne udskyde nogle koncessionsrunder og på den måde sænke takten. 
 Så er der andre måder at sikre en større olieuafhængighed på. Vi kan introducere nye typer af 
brændsler, herunder vedvarende energi, energibesparelser. Og der vil jeg sige, at i Økonomisk Råd der har 
vi altid lagt vægt på, at der er et godt økonomisk argument for at støtte forskning. Dem, der udfører 
forskning, gevinsten der er knyttet dertil, der er kun en lille del af det, der tilfalder dem, der udfører 
forskningen. Og det gør, at man får for lidt forskning udført, hvis ikke der er offentlig støtte til forskning. 
 Når det kommer til direkte erhvervstilskud, så har vi en lidt anden opfattelse. For det første mener 
vi, det er et problem at udpege de brancher, der på længere sigt vil vinde. Og for det andet så bør man i 
hvert fald se sig rundt i økonomien; hvilke brancher, hvis det er erhvervspolitik – spørgsmålet er om at 
skabe flere arbejdspladser – så hvilke brancher har et potentiale for at skabe arbejdspladser? Man kan 
ikke tage en enkelt sektor ud og så ikke sammenligne det med potentialet inden for andre sektorer. 
 Og et andet problem med erhvervstilskud det er, at det er så svært at få den afviklet. Alle sektorer 
er jo positive over for netop erhvervsstøtte til deres sektor. Og når man først har fået det op at stå, så er 
det meget vanskeligt at afvikle. Der opstår altid meget stærke lobbyorganisationer. 
 En anden pointe – som jeg synes har været lidt forsømt i de senere år – det er ligestilling af energi-
besparelser og vedvarende energi. Jeg kan illustrere det med et enkelt eksempel. De her grønne certifikat-
systemer, som er meget populære ude i Europa, vi besluttede jo sådan set her i landet, at vi ville indføre 
den, men det er aldrig blevet implementeret. Men i andre lande der har denne her idé haft stor succes. Og 
jeg må sige, der er et stort principielt problem. Det er, at den grønne producent får en højere pris end den, 
der vælger at nedsætte sit forbrug, og der er altså ikke ligestilling mellem energibesparelser og så det, 
man giver til grønne producenter. 
 Men denne her forsikringsvinkel den skulle også understrege én pointe. Det er, når man tegner en 
forsikring, så er der jo to ting, der er vigtige, eller der er flere ting der er vigtige, dels: Hvor stor er forsik-
ringspræmien? En anden ting: Hvor stor er risikoen for, at forsikringshændelsen indtræder? Og hvor stor 
vil skaden så være? Og der bør man så gøre samme overvejelser, som når man tegner en forsikring. Hvad 
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koster det at tegne de her former for forsikring, man kan, mod ustabiliteten på oliemarkedet? Hvad er 
sandsynlighederne? Og hvad er mulige forløb? Og hvad er sandsynlighederne knyttet til dem? Og hvad er 
så gevinsten ved at have tegnet denne her forsikring? 
 Tak for det. 

Ordstyrer:
Og jeg må igen sige, at jeg er utrolig glad for, at I holder tiden. Så bliver jeg ikke nødt til at være så skrap. 
Er der nogen afklarende spørgsmål, vi skal have stillet til Jørgen Birk Mortensen nu? 

Helga Moos (V): 
... men der er mange bagefter. 

Ordstyrer:
Okay, det kan være, han løsner lidt op, når han oplever, hvor stor efterspørgslen er. 
 Næste taler er Peter Hoffmann fra Dansk Energi, som vil kigge på de europæiske energifællesska-
ber.

Peter Hoffmann (konsulent, Dansk Energi): 
Ja, I er vist alle sammen opmærksomme på, at en stadig større del af rammerne for energipolitikken og 
energimarkedet de bliver fastlagt i EU-regi. Og det er som bekendt Europa-Kommissionen, der formelt set 
er initiativtager til ny EU-lovgivning. Og derfor er det også Kommissionen, der er det helt afgørende fo-
rum for fremkomsten af nye energi- og miljøpolitiske initiativer. Kommissionen er et embedsmandssy-
stem, og det er således ikke umiddelbart åbent for EU's borgere og heller ikke for politikerne. 
 Naturligvis så er det samlede kommissærkollegium med deres kabinetter, de har stor betydning 
for fastlæggelsen af den overordnede energi- og miljøpolitik. Men når man kigger nærmere efter, så er det 
overraskende, hvor stor betydning den enkelte embedsmand har, den enkelte generaldirektør, direktør og 
kontorchef og fuldmægtig, i f.eks. Generaldirektoratet for Energi – det vi forkorter DG TREN – hvor stor 
betydning de har for energipolitikkens formulering. Og derfor også lobbyistens regel nr. 1: Skab kontakt 
med den skrivende fuldmægtig så tidligt som muligt i processen. 
 Kommissionens generaldirektorat agerer naturligvis ikke i et vakuum. Og når de større energipoli-
tiske retningslinjer skal fastlægges, så udarbejder Kommissionen ofte et diskussionsoplæg til offentlig 
debat. Det er det, vi kalder grønbøgerne.  
 På energiområdet der har vi set sådan nogle grønbøger om det indre energimarked, om vedvaren-
de energi, forsyningssikkerhed og forskellige andre ting, og de grønbøger er så at sige siden blevet bibelen 
på hver deres faglige område. 
 Men I skal også være opmærksomme på, at I ikke skal stirre jer blinde på grønbøgerne, for det viser 
sig ofte, at en række af de working papers, som offentliggøres af generaldirektoraterne, de siden viser sig 
at få sådan en bibellignende status. 
 Firenze Forum for elmarkedet og det, vi kalder Madrid Forum for gasmarkedet, det er nogle interes-
sante uformelle energipolitiske fora, der har Kommissionen for bordenden, og hvor de nationale regula-
torer og systemansvarlige og energimarkedets øvrige aktører de er med. Regulatorerne og de 
systemansvarlige de er her repræsenteret ved de sammenslutninger, de EU-sammenslutninger, de har for 
regulatorerne – det vi kalder CER – for de systemansvarlige på el- og gasområdet henholdsvis ETSO og 
GTE. Organisationer, som på denne måde får stadig større betydning. 
 Selv om fokus her er energisystemernes og energimarkedets funktion, så berøres der i de her regier 
mange generelle energipolitiske spørgsmål.  
 På det formelle der er det Ministerrådet, der naturligvis er et vigtigt energipolitisk forum, men i 
praksis der er der nok en tendens til, at arbejdet dér, både på embedsmands- og på ministerniveau, foku-
serer meget på de konkrete direktiver og forordningsforslag. Den bredere energipolitiske debat med nye 
signaler, den finder mest sted ved de uformelle ministerrådsmøder. Og de prioriteres desværre ikke særlig 
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højt fra mange landes side. Det er synd, synes jeg. Også fordi det kan være stedet, hvor miljø- og energi-
ministrene mødes. 
 Europa-Parlamentet har en stigende betydning for fastlæggelse af de energipolitiske rammer, og 
den uformelle indflydelse på Kommissionens prioritering og deres initiativer er klart stigende. 
 Ud over de processer, som kører parallelt med Ministerrådets behandling af nye forslag, så er Par-
lamentet forum for en mere generel energi- og miljøpolitisk debat, først og fremmest knyttet til udvalget 
omkring industri, forskning og energi. 
 Parlamentet afholder høring om nye lovgivningsinitiativer og om grønbøger og om hvidbøger, og 
her har vi ofte en noget mere åben debat. Og det afspejler også det, jeg synes er så vigtigt at være op-
mærksom på for energidebatten, nemlig at de energipolitiske holdninger, som kommer til udtryk i Par-
lamentet og i Parlamentets høringer, de er væsentlig mere divergerende og med mange flere nuancer end 
de, vil jeg kalde bearbejdede holdninger, som landene giver udtryk for i Ministerrådet. 
 European Energy Forum det er et uformelt debatforum, men organisationens medlemskerne det er 
de nuværende og tidligere europaparlamentarikere, og derfor er det et debatforum, som faktisk mange 
EU-lobbyister lægger meget vægt på.  
 Lobbyorganisationerne interesserer sig generelt i stadig højere grad for Parlamentet, og en række 
europaparlamentarikere har faktisk en imponerende indsigt i energipolitiske forhold. Jeg kan mærke, jeg 
skal være godt klædt på ofte, når jeg skal ned og debattere i Parlamentet. Flere har også en professionel 
baggrund f.eks. som ingeniører, og det giver dem en betydelig baggrundsviden. Men der en bagside af det, 
og det er, at debatten i Parlamentet og i debatterne ofte bliver ret teknisk, så kun få kan engagere sig, og 
enkelte parlamentarikeres faglige kæpheste de får uforholdsmæssig stor betydning. 
 Der afholdes jo også, som I ved, et utal af konferencer og debatter om EU-energipolitik og relatere-
de emner, men min pointe er, at den debat, der har udspring i de formelle institutioner, i praksis synes at 
være langt den vigtigste. 
 Vi har hørt noget om IEA i dag, og det vil jeg ikke gå nærmere ind på. IEA er selvfølgelig også – og 
debatten dér – af betydning for EU-energipolitikken, men jeg må indrømme, at jeg føler, at der ofte er en 
meget manglende synergi mellem IEA-arbejdet og EU-arbejdet. 
 Og så skal jeg jo nævne, at der selvfølgelig er utallet af lobbyorganisationer, energi- og miljølobby-
organisationer og andre lobbyorganisationer, som har energi og miljø som et bi-interesseområde, og de 
har bestemt stor betydning for debatten, men det er slet ikke til at komme ind på her. Jeg har i papiret, 
der er uddelt, lavet en lille liste. 
 Det er interessant, at der ikke er nogen samlet hjemmel i den eksisterende EU-traktat, til at føre 
energipolitik. Og situationen er også, at der ikke eksisterer én sammenhængende EU-energipolitik, i den 
forstand at der er et sammenhængende sæt af holdninger og lovgivning for alle aspekter af energipoli-
tikken og dækkende alle lande. Den lange række af energipolitiske initiativer, som er gennemført ved 
brug af traktatens andre hjemler, de dækker hvert et specifikt område, f.eks. handel med el og gas, frem-
me af vedvarende energi, fremme af kraftvarme, systemet for omsættelige CO2-kvoter, som Hans Jørgen 
Koch fortalte om, og fremme af energibesparelser. 
 Der er ingen tvivl om, at den hidtidige udbredte nationale modstand mod en etablering af en mere 
samlet EU-energipolitik primært skyldes hensynet til dispositionsretten over de nationale energiressour-
cer, primært olie, gas og kul, men også forskellige typer af biomasse. 
 Det andet element er, at man ønsker at kunne opretholde nationale prioriteringer af forskellige 
energityper og forskellige energiteknologier. 
 I den nye forfatningstraktat der er der for første gang et særligt kapitel specifikt om energi. Og heri 
sættes der fokus på at sikre energiforsyningssikkerheden i EU, at fremme energi, effektivitet og energibe-
sparelser og at fremme nye og vedvarende energikilder. Men så tilføjes der, at måske de allervigtigste 
elementer i en potentiel energipolitik de fortsat holdes uden for den fælles hjemmel, nemlig udnyttelse 
af nationale energiressourcer, valget mellem forskellige energikilder, den generelle sammensætning af 
energiforsyningen. Kun hvis der tages udgangspunkt i miljøhensyn, så kan man regulere på de to sidste 
områder, og kun hvis der er enstemmighed. 
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 Konklusionen er, at den nye energipolitiske hjemmel – i hvert fald min konklusion – den kan få en 
psykologisk betydning for Kommissionens lyst og mulighed for at tage energipolitiske initiativer. Men 
der er på ingen måde åbnet for etableringen af én sammenhængende EU-energipolitik. Og det vil i sig 
selv gøre det vanskeligt at få fjernet de væsentlige barrierer for etablering af ét fælles energimarked, som 
for længst er besluttet. 
 Og jeg vil slutte af med at komme med nogle ... eller vove at komme med nogle anbefalinger, og 
som vi måske kan diskutere. Den ene er, at med de givne rammer, så bør man fra den side arbejde for så 
meget harmonisering som muligt af de energi- og miljøpolitiske EU-rammebetingelser. De energipoliti-
ske områder, som energikapitlet i forfatningstraktaten fokuserer på, det er netop område, hvor Danmark 
er langt fremme. Og vi kan dér med fordel gå aktivt og konstruktivt ind i arbejdet for at fremme energief-
fektivitet, energibesparelser, vedvarende energi, kraftvarme, ligesom de danske erfaringer med udbyg-
ning og drift af elsystemer med denne meget store del af decentral produktion og vindmølleproduktion er 
noget, der kan spredes videre i EU. 
 Danmark bør så opmuntre til en mere sammenhængende energipolitisk debat på EU-plan, og det 
bør ikke frede de områder, som forfatningstraktaten formelt undtager fra EU-initiativer. Danmark bør 
arbejde for et tættere samarbejde mellem EU's energi- og miljøministre også for at styrke EU's rolle i den 
globale dialog.  
 Og for at fremme den energipolitiske debat på ministerniveau, så bør man fra dansk side engagere 
sig i disse uformelle ministerrådsmøder, jeg nævnte tidligere – gerne med deltagelse af både energi- og 
miljøministre. Og vi bør direkte opfordre til energipolitiske debatter i det forum.  
 Og endelig: Den energipolitiske debat i Europa-Parlamentet den bør tages væsentligt mere alvor-
ligt, og danske politikere bør via de danske europaparlamentarikere engagere sig aktivt i den debat. Tak.  

Ordstyrer:
Tak Peter Hoffmann, og nu går vi direkte over til den mere åbne debat. Vi har en halv time frem til kl. 
11.30, og jeg vil spørge, om der er nogen, der vil lægge for. Det vil Anne Grete Holmsgaard gerne.  

Anne Grete Holmsgaard (SF): 
Det vil jeg godt, jeg har adskillige spørgsmål.  
 Jeg vil godt starte med Jørgen Ørstrøm Møller. Så vidt jeg husker, så sagde du overhovedet ikke 
noget om energieffektivitet i det, du talte om, hvilket i øvrigt var et meget spændende indlæg, du havde. 
Men jeg vil godt spørge dig: Er det en diskussion, der overhovedet føres i Kina og i Indien? 
 Og så sagde du en anden ting, det var, at den vækst, der vil være i energiforbruget i Kina og Indien, 
eller i BRIC-landene, den kan ikke imødekommes gennem energieffektiviseringer og vedvarende energi, 
jeg tror du sagde alternativer, hvor Bent Sørensen havde en lille refleksion i sit indlæg, der hed, det passer 
ikke, det mener jeg, det kan. Så det vil jeg godt have et svar på fra Bent Sørensen, hvordan mener du, det 
vil kunne indfries? 
 Og så til Hans Jørgen Koch: Jeg synes, din overhead med energieffektivisering, nu kan jeg ikke se, 
hvad det er, lige inden din konklusion, er meget, meget interessant. Og der siger du så, jamen der er også 
en begyndende diskussion i IEA, der er da i hvert tilfælde ét land, der ønsker, at vi skulle lave det, du kald-
te et baglæns scenarie om, at vi siger, det er her, vi skal hen. Og så ser vi på, hvad er det nødvendigt at 
gøre.  
 Når nu der kun er et land ud af de rigtig mange, er det så udtryk for, at det her er håbløst med IEA, 
det er for konservativ en organisation eller for tilbagelænet en organisation, eller er det overhovedet 
muligt at få den diskussion i IEA? 
 Og så har jeg et spørgsmål om EU. Jeg ved ikke, nu talte Peter Hoffmann meget om EU og havde 
nogle anbefalinger. Jeg ved ikke, om det er dig, jeg skal stille spørgsmålet til, men det undrer mig meget, 
at i Lissabon-processen, som er EU's flagskib for at gøre EU til verdens førende vækst- og beskæftigelses-
fremmende region inden år 2010, der er det her perspektiv faktisk overhovedet ikke eksisterende. Altså 
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miljøministrene har prøvet at få det lidt ind, og i øjeblikket der er man i gang med en proces, hvor man 
sorterer fra i Lissabon-processen, fordi nogle siger, der er for meget med.  
 Hvad er det, der gør, at det er så svært for EU's egne lande og EU som samlet organisering at se mu-
lighederne for at nedbringe sin afhængighed af import og se det som en enorm vækstmulighed og inve-
stere i energieffektiviseringer? Hvad er det, der gør det så vanskeligt efter din mening? Slut. 

Ordstyrer:
Jamen det var da også rigeligt, Anne Grete. Helga har også markeret, men jeg tror lige, vi tager nogle svar 
på Anne Gretes mange gode spørgsmål. Og det første til Jørgen Ørstrøm, og det gik på de nye storforbru-
gere af energi. Hvordan ser de på energieffektivitet? 

Jørgen Ørstrøm: 
Desværre er svaret det, at interessen for energieffektivitet og interesse for bekæmpelse af miljøgener fra 
stigende brug af energi er noget som man først nu for alvor begynder at opdage i Kina, og endnu længere 
tidshorisont har vi i Indien. Så det opmuntrende er, at man er begyndt at være opmærksom på det, og 
man kan se problemet. Og den politiske ledelse prøver virkelig at gøre noget. 
 Det negative er, at der er meget, meget lang vej igen. Og når man kommer ud i de rent faktiske 
energiforbrugere, så er interessen ikke så fantastisk stor. 

Ordstyrer:
Så var der et spørgsmål til Bent Sørensen: Hvordan kan man komme hen imod den meget store andel af 
vedvarende energi? 

Bent Sørensen: 
Ja, vi lavede for et par år siden en undersøgelse for Energistyrelsen, hvor vi lavede fire globale energisce-
narier, og det var i sig selv, tror jeg, interessant, fordi jeg tror, det er første gang, Energistyrelsen har givet 
penge til et arbejde, som ikke fokuserer på Danmark, men fokuserer på, hvordan skal hele verden f.eks. 
dække sit energiforbrug med vedvarende energi. Hele den pointe, at der er nogle ting, som Danmark kan 
gøre, men er det interessant, hvis resten af verden ikke kan gøre det samme.  
 Så det, vi blev bedt om at se på, det var, om man kunne tænke sig et vedvarende energiscenarie for 
hele verden. Og vores konklusion var, at det kunne man. Det betød, det, vi gjorde, var, at vi gik ind og så 
på energiforbrugets udvikling på arealbasis. Hvor meget bruges der pr. km2 forskellige steder i verden, og 
hvor meget kan der laves af vedvarende energi på de samme eller på nogle andre km2, og hvor meget skal 
der så handles, hvor meget skal der flyttes fra en kvadrat over i en anden kvadrat.  
 Og det, vi fandt, var, at der var rigelig mulighed for at få både flydende brændstoffer og elektricitet 
og alt, hvad man havde brug for, men at der selvfølgelig var handel, altså i byområder skal man selvfølge-
lig importere energi fra landområder. Og der er jo også handel mellem lande, præcis som der er i dag, og 
bl.a. skulle Kina og Indien, eller i hvert fald dele af Kina og Indien importere energi fra andre lande, for at 
det kom til at passe. 
 Men en forudsætning for, at man kan lave sådan et scenarie, det er, at man også bruger energien 
effektivt. Fordi enhver økonom kan fortælle, at investeringen i at bruge energien mere effektivt, end vi 
gør i dag, den vil være langt mindre end enhver form for investering i nyt energiproduktionsudstyr.  
 Var det svar nok? 

Ordstyrer:
Foreløbig er det nok. Hans Jørgen Koch blev spurgt, om IEA er for konservative, og skal man kigge efter 
andre spillere, som kan være med til at lave de analyser, vi har brug for? 

Hans Jørgen Koch: 
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Jeg vil sige, og spørgsmålet var også, hvorfor laver IEA ikke sådan et backcasting-scenarie, og der vil jeg 
sige, at det lyder jo nemt og fristende. Helt så nemt er det måske nok ikke. Og grunden til, at det nok ikke 
er sådan en metode, som f.eks. USA er stærk tilhænger af – og USA har jo stor indflydelse i OECD og IEA og 
andre organisationer, de er medlem af – det er jo, at hvis der er noget, man ikke vil ind på, så er det kon-
trol og kommandoøkonomi. 
 Og sådan nogle scenarier, der sådan beskriver, hvad der skal gøres i de bestemte årtier og år, det 
kan jo smage en lille smule af det der. Og især så ville sådan nogle backcasting-scenarier hurtigt kunne 
komme til at vise, at noget af det, der er allermest brug for, det er energieffektivitet. Og noget af det, der er 
allermest brug for inden for energieffektivitet, det er energieffektivitet i transportsektoren. Og et af de 
allermest effektive midler for det, det kunne være højere priser på benzin, især i USA.  
 Og vi ved jo, at det, der kan ødelægge enhver politikers mulighed for at blive til noget i USA, det er, 
hvis han er restriktiv over for borgernes adgang til våben og over for borgernes adgang til billig benzin. Så 
det er noget, der er farligt.  
 Er der brug for IEA, eller er IEA for konservativ? Jeg vil sige, at IEA er stærk på den analytiske side, 
efter min opfattelse klart stærkere end EU. Og der er en stor fordel ved det forum, vi har i IEA, fordi dem, 
der virkelig spiller en rolle på energimarkederne, nemlig USA og Japan, er medlemmer af IEA, og der er 
vidtstrakte forbindelser med Kina, Rusland og Indien.  
 Så jeg vil sige det på den måde, som en tidligere kontroversiel dansk ambassadør i Paris, da han 
skulle forlade Paris for at tage til Indien, så var han i afskedsaudiens hos de Gaulle. Og så sagde de Gaulle, 
at det må være en frygtelig omvæltning for Dem at komme fra et stort land som Frankrig og så til sådan 
et mindre betydningsfuldt land som Indien, og så sagde ambassadøren: Ja, min general, jeg flytter nu fra 
et lille land med en stor politik til et stort land med en lille politik.  
 Og lidt det samme gælder om EU og IEA. IEA er skruet sådan sammen, at der kommer ikke så man-
ge håndfaste politiske beslutninger ud af det, men vi har noget af den debat, som Peter Hoffmann og 
andre efterlyser. Den generelle politiske debat, på et højt udviklet analysegrundlag, som Peter Hoffmann 
til en vis grad efterlyser i EU, den har vi i højere grad i IEA. Så derfor tror jeg, at IEA er et vigtigt forum, selv 
om det ikke er sådan, at der sprøjter håndfaste politiske beslutninger ud af det.  

Ordstyrer:
Tak skal du have. Og så var der et spørgsmål, som vist nok mest var til Peter Hoffmann, som gik på: Hvor-
dan kan det være, at hele udviklingen omkring Lissabon-strategien den ikke tager energiområdet med? 

Peter Hoffmann: 
Ja, jeg tror, vi skal skelne mellem, om vi tager energiområdet med, eller om vi taler om energibesparelser, 
energieffektivisering. For det er da rigtigt, at selve Lissabon-strategien siger ikke ret meget om energi. I 
opfølgningerne på den der er bestemt noget om energi – eller rettere sagt, energifolkene, Generaldirekto-
ratet for Energi, tager fat i Lissabon som baggrund. 
 Men det er helt rigtigt: Energibesparelser, energieffektiviseringssiden har det ikke nemt i EU-regi. 
Og det er lidt det samme, som vi havde med kraftvarme i lang tid, at det var, som om man ikke havde set 
et kraftvarmeværk i Kommissionen. Det har hjulpet nu, de bevæger sig den vej, og det samme sker fak-
tisk omkring energibesparelser. Men jeg tror, der er en lang vej igen.  
 Grønbogen om forsyningssikkerhed, som kom i år 2000, den konkluderer jo netop, at den eneste 
måde, vi kan få hele det her til at balancere på, ikke engang fra et miljømæssigt, bare ud fra et forsy-
ningssikkerhedsmæssigt synspunkt, det er ved at gøre noget ved energieffektiviseringssiden. Og det viser 
jo klart, at der i hvert fald fra embedsmandssystemet er et fokus på det her område. 
 Når jeg så skal sige, hvorfor der så ikke sker mere. Jo, jeg vil sige, der er et direktivforslag, som nogle 
af jer vil vide, omkring energiserviceydelser, omkring energieffektivisering, for øjeblikket, der behandles, 
men det bliver også udvandet. Når jeg så skal sige meget kort, hvorfor der ikke sker mere, så tror jeg sim-
pelt hen, det er, fordi det er svært at tackle energispareaktiviteter i en markedsorienteret kontekst.  
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 Og jeg oplever det meget i debatten om vores egen energirådgivning herhjemme på ikkekommer-
cielt grundlag. Når vi skal forklare den ude i den store verden, så siger de, det er jo ikke et marked. Så jeg 
tror, det er sammenstødet mellem kommando, reguleringsøkonomi og markedsøkonomi, vi faktisk ser 
her. Jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre, men jeg tror, det er det, der bremser det.  

Ordstyrer:
Tak skal du have. Har du nogle opfølgningsspørgsmål, Anne Grete? Helga har også markeret.  

Helga Moos (V): 
Det er til Jørgen Birk Mortensen først.  
 Med hensyn til den ligestilling mellem energibesparelser og vedvarende energi, altså jeg forstår 
det sådan, at hvis private husholdninger laver energibesparelser, så får man også værdien af afgifterne. 
Så sparer man en kilowatt-time, så sparer man faktisk 1,50 kr. og ikke kun markedsprisen på el, eller hvis 
det var vedvarende energi, så markedsprisen på vedvarende energi. Så jeg mener, der ligger et, for private 
husholdningers vedkommende, økonomisk tilskud til energibesparelser. Men det er ikke tilfældet for 
erhvervslivet, og det vil jeg gerne have en kommentar på.  
 Og så vil jeg gerne have en kommentar også fra Jørgen Birk Mortensen på forsikringen, altså det 
forsikringselement. I min verden har forsikring en pris, og den pris, i hvilken grad må det gå til vedvaren-
de energi, at man er parat til at indføre vedvarende energi til at stabilisere nationens udsving, hvis der 
kommer udsving på olieprisen udefra.  
 Og så vil jeg også lige spørge, altså én ting er forskning og udvikling. Vi taler altså forskning, udvik-
ling og teknologimodning. Det med vinden, der mener jeg, vi har haft teknologimodning i rimelig stor 
grad, men det har I ikke kunnet lide. Ok. 
 Jørgen Ørstrøm Møller - på side 20 i oplægget er der et meget langt indlæg om situationen i USA, 
hvornår de kunne finde på at switche over til bioethanol, og netop at brinten er en joker – hvis vi kunne 
få det uddybet en lille smule? 
 Og til sidst fra Sverige, Kjell Aleklett, med hensyn til den indledende planche, hvor fossilt brænd-
stof var sådan en søjle i midten; hvad kommer efter, for hvis det falder fuldstændig væk, så må der jo i 
hvert fald komme noget efter? Det var de spørgsmål. 

Ordstyrer:
Ja, vi starter med Jørgen Birk Mortensen - økonomien i henholdsvis privat og erhvervsmæssig energibe-
sparelse.

Jørgen Birk Mortensen:
Jeg synes, der bliver rejst en vigtig pointe. Det er meget vigtigt, at f.eks. vedvarende energi belønnes for de 
miljøfordele, der er knyttet til energien, og det skal afspejles, så vi skal altså have et korrigeret markeds-
system. Vi skal belaste f.eks. de fossile brændsler, så det svarer til, at vedvarende energi får en belønning, 
der afspejler de miljøfordele, det giver anledning til. Det mener jeg er det vigtige. Og det betyder selvføl-
gelig også, at man påvirker den private persons valg af energikilde. 
 Det der med forsikring - min hovedpointe der, det er altså, at jeg mener, det er meget vigtigt, at vi 
forsøger at dels beskrive konsekvenserne af et projekt eller en politik, at opgøre omkostningerne så godt, 
som vi nu kan med den usikkerhed, der kan være, men altså også beskrive, hvilke konsekvenser vil det 
have, hvilke fordele vil der være for samfundet, så politikerne har et lidt bedre beslutningsgrundlag.  
 Så når jeg brugte forsikringsidéen, så var det der, at der både var en præmie, der var en sandsyn-
lighed for, at der indtraf en uheldig hændelse, og så var der en skadevirkning, hvis den hændelse indtråd-
te. Og det bliver sådan set lidt mere kompliceret, når der er sådan forskellige forløb af oliepriser, man skal 
indregne, men i grundprincippet er det en slags forsikringsovervejelse. Og der er altså forskellige ting, 
som vi gerne skal have belyst, for et der ligger et rimeligt beslutningsgrundlag. 
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Ordstyrer:
Så var der et spørgsmål til Jørgen Ørstrøm Møller om bioethanol og brint i USA. 

Jørgen Ørstrøm Møller:
Der er en meget stærkt stigende interesse for det, og på den seneste store biludstilling – jeg tror, at det var 
i Chicago, som åbnede for ti dage siden eller så – spillede hybridbilen faktisk en betydelig rolle, hvor flere 
af de store fabrikker viste deres nyeste modeller inden for det, og vi har jo i et par år haft Toyotas model 
»Prius«, der har fungeret; men indtil nu har det været sådan, at det nok ikke har været rentabelt. 
 Jeg tror personligt, at det vil være – jeg ved ikke, om man skal bruge det ord – farligt at undervur-
dere den politiske og økonomiske interesse, der ligger i at få erstattet benzin med enten alkoholbrænd-
stof eller andre.
 Brasilien har i mange år kørt et stort projekt, hvor det rent faktisk er lykkedes at komme et stykke 
ad vejen og også gøre det økonomisk rentabelt. Og stort set alle de store bilfabrikker er i dag i stand til at 
levere det, der hedder E-80-motoren, dvs. at man har en motor i bilen, der for 80 procents vedkommende 
kan køre på alkoholbrændstof. 
 Så det er, som jeg lidt sagde i mit indlæg, det er altså det, man kan kalde en joker, det er et wild-
card, hvor det er vanskeligt at sætte en sandsynlighed på, men sandsynligheden er stor nok til, at man 
bør bære opmærksom på den. Og hvis det sker, så vil det altså have nogle ret dramatiske konsekvenser. 

Ordstyrer:
Så var der et spørgsmål til Kjell Aleklett. 

Kjell Aleklett - oversat: 
Ja, hvad angår fremtiden for energisektoren, så er der jo forskellige udsigter, afhængig af hvilken tilgang 
man har. Jeg tror, det er vigtigt, at man i fremtiden ser på, hvordan vi anvender energi – og energi det kan 
jo ikke produceres, det kan bare omformes fra én form til en anden. 
 Og ser vi på, hvad vi har af energi i dag, så er den fossile energi, som vi anvender, det er opsparet 
solenergi. Solens energi skal vi naturligvis prøve at anvende bedst muligt – det kommer vi ikke udenom. 
Men der findes altså også yderligere lagre af energi, som jeg tror at vi kommer til at anvende i endnu 
større udstrækning fremover – på trods af at der findes en trend i øjeblikket, der går i modsat retning – og 
det er atomkraft. 
Vi vil få behov for at producere elektricitet i store mængder fremover. Alt det, som vi bygger op nu – vi 
kan tage 3G mobiltelefoner som eksempel – alt kræver elektricitet i fremtiden. Og i den forbindelse har vi 
jo et valg nu: Skal vi anvende kul, eller skal vi anvende kernekraft for at producere elektricitet? 
Og det valg tror jeg kommer til at se sådan her ud: Man vil bygge 30 nye atomkraftværker i Kina, Finland 
bygger et nyt atomkraftværk, Frankrig bygger nye atomkraftværker. Og jeg tror, at der kommer nye 
atomkraftværker i USA også. 
Men uanset hvad; i sidste ende bliver vi nødt til at anvende mindre energi, og så er spørgsmålet om ener-
gien skal gå til madproduktion, som jo egentlig er den vigtigste del. Når man ser på det, så anvendes en 
stor del af olien faktisk til at producere det, vi spiser.  Man har lavet en beregning, der viser at hver ame-
rikaner hvert år spiser næsten 1500 liter olie – det er den mængde olie, der skal til for at få mad på bordet. 
Her i Europa ligger vi omkring de 1000 liter. Desværre så kommer væksten i den globale befolkning også 
til at medføre et øget andel af fattige. Vi så et trendbrud i år, at der var flere fattige end sidste år – så des-
værre kommer vi til at se en mere opdelt verden, og det er j o ikke så sjovt. 

Ordstyrer:
Brænd frituren! 
 Jeg sagde jo, at jeg ville give styregruppen næsteprioritet efter panelet heroppe, så jeg vil spørge, 
om der er nogle spørgsmål fra styregruppen? Ja, Poul Erik Morthorst. 
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Poul Erik Morthorst (Forskningscenter Risø): 
Ja, tak. Et spørgsmål til Jørgen Ørstrøm Møller. Du nævnte i dit indlæg, at du ikke forventer, at vedvaren-
de energi vil få nogen større rolle at spille i den globale energiforsyning.  
 I Den vestlige verden har vi jo set en stærk teknologiudvikling inden for vedvarende energi, og 
tilsvarende, i hvert fald i de senere år, en accelererende udbygning med vedvarende energianlæg.  
 Hvad siger du så er hindringerne, for at noget tilsvarende kan ske globalt, og måske i særdeleshed, 
hvad skal der til, for at vi kan få en tilsvarende udvikling for vedvarende energiområder globalt? 

Ordstyrer:
Ja, skal vi tage et svar med det samme? 

Jørgen Ørstrøm Møller:
Når jeg ikke ser særlig optimistisk på mulighederne for, at vedvarende energi kan komme til at spille en 
stor rolle, er det jo tallenes diktatur. Hvis man ser på den meget store efterspørgselsstigning inden for de 
næste 10-20 år og sammenligner det med mulighederne for at udbygge vedvarende energi, så er det van-
skeligt at se vedvarende energi tage en markant stigende andel. Det er min simple konklusion ud fra 
tallene.
 Når du spørger om, hvad kan man gøre ved det? Ja så kan man selvfølgelig gøre det samme, som vi 
har gjort i Danmark. Man kan, hvis man vil, på internationalt plan gribe ind i prismekanismerne og gen-
nem forskellige subsidieordninger på internationalt plan gøre det mere rentabelt at bruge kilder fra ved-
varende energi og derved skabe en større produktion af dem. Men selv om man gjorde, vil jeg tvivle på, at 
de kom op på en procentandel af det samlede energiforbrug inden for de næste 10-20 år, der vil føre til, at 
de spillede en markant større rolle.  
 Og det er derfor, jeg siger, at det stadig væk vil være olien, og lad os kalde det mere traditionelle 
energikilder, der vil spille førsteviolin. 

Ordstyrer:
Tarjei Haaland. 

Tarjei Haaland:
Ja, undskyld. Jeg vil gerne komme lidt tilbage til det der med IEA-scenarieværktøj, som er meget power-
fuldt, som du siger, Hans Jørgen Koch. Men det er sådan et alternativt scenarium, der er lavet i 
IEA-rapporten, det gælder for EU, og USA er ikke med i EU. Så hvorfor kunne man ikke forestille sig, at 
nogen i EU, bl.a. Danmark og selv Kommissionen for eksempel, bad om at få lavet en optimering af det 
her alternative scenarium for EU med IEA's værktøj?  
 Jeg tror, at det vil være vigtigt for vores proces herhjemme at se det lavet. 

Ordstyrer:
Ja.

Hans Jørgen Koch:
Jeg vil da bare sige kort om det, at det er da forsøget værd. Og hvorfor ikke prøve at opnå tilslutning til, at 
vi på den måde får et klarere billede af, hvilke alternativer der skal bruges, for at vi kan nå vores mål. 
 Hvis jeg må sige noget kort om de andre emner, så er det, der især interesserer i USA, det er brint, 
det er kul. USA har kulressourcer, som er lige så store som de samlede olieressourcer i hele Mellemøsten. 
Det ligger under overfladen i USA. USA er selvfølgelig bekymrede over, at de er 60 pct. afhængige af im-
port fra Mellemøsten, og derfor så interesserer kul dem, og kombinationen af kul, og hvordan kan man 
bruge kul ved at optage CO2'en og deponere den, og hvordan kan det føres over i brintøkonomien. Det 
interesserer dem meget. 
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 Med hensyn til vedvarende energi, så er jeg ikke helt så pessimistisk med vedvarende energi i lan-
de som Indien og Kina. Det, som jeg har observeret, det er, at der er en stærkt stigende interesse for det. 90 
pct. af vindenergien den findes i fem lande, og det er USA, det er Tyskland, det er Spanien, det er Dan-
mark, og det er Indien – Indien er nr. 5 på listen – og også i Kina er der en stærkt stigende interesse for 
vedvarende energi. Det er rigtigt, at måske kan det knibe med at komme op på meget høje tal i løbet af 
kort tid, men jeg tror, at man der ligesom andre steder i verden kan opleve, at vedvarende energi kan 
være det område, der vokser stærkest, og derved kommer vi jo ned ad technology learning-kurven og får 
et mere konkurrencedygtigt bidrag. 

Ordstyrer:
Og Kjell Aleklett har også en kommentar hertil. 

Kjell Aleklett – oversat: 
At diskutere International Energy Agency er vældig interessant. Og personligt synes jeg, at Sverige bør 
melde sig ud af IEA – vi har intet at gøre der længere. Det fungerer bare som et organ, der styrker ameri-
kansk energipolitik – legitimerer den i Europa. Jeg synes ikke, vi skal gøre det længere. Og når man ser på, 
hvad der sker f.eks. i Mellemøsten, så er det jo få, der ikke indser, hvorfor USA er der. Og jeg håber, at I i 
Danmark også forstår, hvorfor de er der. Det er altså klart, at da OECD skabte IEA, skabte de et organ, der 
legitimerer al den aktivitet, der foregår med USA som en stærk magt. Og jeg synes, at I skal overveje, 
hvordan Danmark skal forholde sig til det. 

Ordstyrer:
Tak. Vi har tid til et enkelt spørgsmål fra salen eller måske to afhængig af, hvor lang tid vi er om at stille 
dem og svare dem. Hold da op. Det var utroligt. Flemming Nissen? Så skrap er jeg altså heller ikke. 

Flemming Nissen (Elsam): 
Jeg kunne godt lide det der billede med, at vi skal tegne forsikringer, at vi skal kigge på, hvad det er for 
nogle trusler, der ligger ude i fremtiden, og så skal vi i fællesskab tegne forsikringer.  
 Men når jeg sådan tænker på mig selv, og der ringer sådan en forsikringsagent og vil gerne på be-
søg og fortælle om alle de der ulykker, der kan ske mig, så er jeg jo ikke særlig vild med at få sådan én på 
besøg. Jeg finder på alle mulige undskyldninger for, at han ikke skal komme. Men alligevel så kan jeg 
godt indse, at det er nok en meget god idé at få besøg af ham, og så tager vi en snak om, hvad det er der 
kan ske mig og min familie. 
 Men det er det der med, at hvordan kan man gøre det i et større fællesskab, altså hvordan kan vi 
mødes i et større fællesskab en gang imellem og så snakke om de her trusler, og hvordan vi forsikrer os, 
og det kunne jeg godt tænke mig at spørge Jørgen Birk Mortensen om. Altså, når du sådan snakker om, at 
du vil gerne lave sådan et beslutningsgrundlag, som fortæller, hvad der kan ske, og hvad det koster at 
gardere sig, hvem tror du der vil efterspørge – altså i et større fællesskab – vil efterspørge sådan et beslut-
ningsgrundlag? 

Ordstyrer:
Værsgo.

Jørgen Birk Mortensen:
Mit korte svar det er, at en forsamling som denne her, et initiativ som det her – dér efterspørger man så 
de der langsigtede perspektiver. Det kan godt savnes i den almindelige politiske debat, men her er der 
trods alt nogle, der har taget initiativ til det. Så der er åbenbart nogle, der efterlyser de dér lange perspek-
tiver, og det kan man da glæde sig over. 

Ordstyrer:



162

Poul Erik Morthorst. 

Poul Erik Morthorst:
 Ja tak. Et spørgsmål til Jørgen Birk Mortensen. Jørgen, du nævne i dit indlæg, at ustabile oliepriser det er 
en samfundsmæssig trussel:  
 Kan der være nogen idé i, at vi bruger vores beskatning af olien som en buffer imod de svingende 
oliepriser, sådan at når olieprisen går op, går beskatningen ned, og tilsvarende den anden vej, og så op-
retholder det på et forholdsvis højt niveau, så vi giver investorerne et godt signal for de næste 20 år eller 
sådan noget? Var det idé at bruge det i den danske politik? 
 Jeg ved ikke, om du kan udtale dig om det på nuværende tidspunkt, men vi kan da prøve at høre. 

Ordstyrer:
Det er vel ikke et valgindlæg? 

Jørgen Birk Mortensen: 
Det var godt, du huskede mig på det sidste, for ellers havde du sikkert fået lokket mig ud i en hel masse. 
Jeg vil bare henvise til, at vi har nogle erfaringer med det der med at forsøge at holde en fast pris. Så kun-
ne man kigge på de erfaringer, vi havde tilbage i tiden, hvor man forsøgte at variere den der pris. 
 Altså, jeg skal ikke udtale mig mere, det bliver ... 

Ordstyrer:
Du skulle ikke have husket ham på det, Poul Erik. 
 Ja, men så vil jeg skære igennem skoven af hænder og sige, at nu går vi til frokost. 
 Vi har nu fået det globale overblik. Vi har fået snakket den europæiske situation. Efter frokosten 
der går vi i dansk mode, og det gør vi ved at kigge på ressourcesituationen, på teknologiudvikling, på 
forbrug og på miljø, som vi tager op i de her fire paneler. 
 Jeg skal sige, at til oplægsholderne og til styregruppen og til Teknologirådets bestyrelse, som der er 
et par stykker af, der vil jeg bede jer om at gå ned ad trappen og rundt om trappen og ind i Snapstinget, 
hvor der er noget frokost til jer. 
 Til alle andre er der noget frokost i siderummet herinde, der er nogle sandwich til alle jer. 
 Vi ses igen og går i gang - vi går i gang - præcis kl. 12.30. 

_____

Frokostpause 
_____

Ordstyrer:
Ja, nu har jeg jo så mange gange takket oplægsholderne for deres store præcision, og så skylder jeg også at 
takke alle jer andre for jeres store præcision. Det var flot. I sidder jo på plads, og klokken er kun 23 sekun-
der over. Og velkommen til jer. 
 Vi starter jo nu med en lille serie med to oplæg fra Peter Helmer Steen og fra Søren Hermansen om 
energiressourcer, og det bliver fra en dansk vinkel nu. Og noget af det, vi har bedt om i forbindelse med 
oplæggene, de fire sæt af oplæg, som vi får nu, det er dels selvfølgelig at få sådan et indholdsmæssigt 
oplæg på, hvordan tingene er og ser ud, men også lidt at få nogle pejlinger på, hvad det er for nogle hand-
lingselementer, der ligger for os, fremme. 
 At vi har spurgt om det, skyldes jo, at de næste to høringer i den her serie af høringer, de kommer 
til at handle om handlingsmuligheder. Og hvis vi kan samle noget op fra den her høring, som vi så kan 
pakke sammen til nogle handlingsmuligheder, som vi kan arbejde med i det videre projekt, så er det jo 
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godt for os. Så det vil jeg bede jer om at huske, at prøve at få nogle af de her handlingsmuligheder med, 
når I holder jeres oplæg. Ellers må vi samle det op i debatten bagefter, det er jo også en mulighed, ikke? 
 Men ellers vil jeg sige Peter Helmer Steen, værsgo. 

Peter Helmer Steen (vicedirektør, Energistyrelsen): 
Ja, tak skal du have. Jeg har fået lov til at bruge et par overheads, og jeg vil som nævnt komme lidt ind på, 
hvilke ressourcer vi har til rådighed til en energiproduktion baseret på fossile brændsler, dvs. olie og gas. 
Hvordan ser fremtidsudsigterne ud, og hvilke muligheder har vi for at importere fossile brændsler, og 
hvordan ser fremtidsudsigterne ud herfor? 
 Nu skal jeg lige se, om jeg kan få det her til at fungere. Kan man så ... er den så på ... den kører sit 
helt eget program ... skal vi prøve at se, om vi kan få den ... der sker ikke en rygende skid. Nu lykkedes det. 
 Det, jeg viser her, det er Danmark. Det er olie i Danmark, og jeg viser, hvordan vi i 1990 vurderede 
de tilstedeværende mængder af olie i Danmark – de er jo fundet i Nordsøen. Og hele lagkagen er den olie, 
der findes nede i undergrunden. Lagekagesnitten dér er den mængde olie, vi regner med at kunne produ-
cere på baggrund af den teknologi, som vi kender i dag. 
 Og I kan se, at siden 1990 er vurderingen, at lagkagen er øget, såvel med hensyn til hele lagkagen 
som det stykke, vi kan tage ud. Vi regner med i dag at kunne tage omkring 22 pct. af den olie, der findes i 
undergrunden, ud. Og det er store mængder, men det er jo til gengæld meget, meget små mængder af det, 
der findes i undergrunden. 
 Så hvis man vil have lidt til udfordringssiden, så er der i hvert fald en udfordring i at få de 22 pct. 
hævet til noget, som er væsentligt højere. Det er meget store mængder af olie, der er tale om, hver gang vi 
øger indvindingen. 
 Og det kan man gøre på forskellige måder. Dels kan vi jo finde noget mere olie og gas, det er selv-
følgelig en af de ting, der er sket siden 1990, i nye felter. Men vi kan også gøre det ved, at teknologien 
bliver bedre, og vi rent faktisk får produceret mere af den olie, der findes i undergrunden. 
 Sådan noget som vandinjektion og gasinjektion og anvendelse af kemikalier i sidste ende kan væ-
re nogle af de ting, der er med til at udvinde mere. Vi er faktisk smaddergode til de ting i Danmark. Det er 
helt unikt at få så store mængder af olie ud af så tæt kalk, som vi har i Danmark. Så derfor er der nogle 
teknologiske forposter på vores olie- og gasaktiviteter i Danmark, som faktisk har vist sig at kunne bruges 
andre steder i verden til at presse væsentlig mere olie ud af undergrunden. 
 Jeg synes også lige, man skal nævne, at det er sådan, at den vurdering på de 22, hvis vi havde lavet 
den tilbage i, lad os sige 1980, så havde det nok nærmest heddet noget i retning af en 8 pct. Og det er jo 
altså udtryk for en af de ting, som har noget at gøre med hele den der diskussion om, hvor meget olie og 
gas vi har, både i Danmark og i verden som sådan. Det er, at du kan ikke komme ret meget længere med 
den teknologi, du har i dag, end det, du sådan kan se for dig. 
 Men det viser sig jo, at teknologispring kommer der historisk, og der er kommet mange. Bare sådan 
noget som anvendelse af computer har gjort olieindvindingen til en helt, helt anden teknologi i dag, end 
den var for nogle år tilbage. 
 Jeg haster videre til den prognose, som vi har for, hvordan vi kan producere de her mængder. Og 
igen er der tale om Danmark, og jeg har vist det, som vi kunne kalde for penge i banken. Det er det, der 
hedder produktion og reservebidrag. Det er de mængder, vi er rimelig sikre på vi kan producere. Men som 
sagt så ved vi også, at der sker teknologiforbedring, og vi har her lagt en forsigtig teknologiforbedring ind. 
 Tilsvarende er vi også rimelig sikre på, med de vurderinger, vi har lavet indtil nu, at der er mere 
olie og gas i kommercielle mængder at finde i Nordsøen. Så derfor har vi også taget et bidrag fra dem 
med.
 Så hvis man ser på det her, så er det sådan, hvad man kunne forestille sig at der var af produkti-
onsmuligheder i Danmark og igen først og fremmest i centralgraven i Nordsøen. 
 Og så kan man så begynde at spekulere på, hvor længe den her olie kan holde. Og der skal vi jo se 
lidt på vores forventninger til forbruget, og det er den samme produktionsprognose, der er lagt ind, vores 
forbrug, sådan som vi skønner, at det vil være. I kan se, at det er jo faldet meget gennem årene, men vi 
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ligger omkring en 10 mio. m3 olieforbrug i Danmark. Vi forventer, det vil stige; det er først og fremmest 
trafikken, i hvert fald i base case; vi kan så se, om vi kan gøre noget ved det. 
 Men hvis man ser på det her, så har vi altså i hvert fald olie nok, minimum til 2013 til vores eget 
forbrug, og vi har det også i væsentlig flere år, hvis vi tror på, at vi får noget – hvad hedder det – teknolo-
giudvikling og nye reserver. 
 Så det er sandsynligt, at vi i Danmark vil være selvforsynende med olie i hvert fald frem til 2025. 
 Hvis vi lige skulle se på de tilsvarende tal for naturgas, så ser de sådan her ud. Vi forventer en rela-
tivt stor stigning i anvendelsen af naturgas i 2015, og det er næsten samtidig med, at vi er ved at have 
produceret det, vi kunne kalde for vores sikre gas. Og det vil sige, at vi skal ud på markedet. Om det så skal 
være Ormen Lange, eller det skal være Rusland, det vil jo så tiden vise, vi har jo et frit marked. Men det er i 
hvert fald sikkert, at Danmark på et tidspunkt i den periode skal ud og have nye gasleverancer, eller at de 
selskaber, der sælger gas i Danmark, skal have adgang til nye mængder. 
 Jeg vil ikke komme voldsomt meget ind på, hvordan det ser ud i resten af verden. Det er der masser 
af mennesker, der har snakket om. Men når der bliver spurgt til vores importmuligheder, så er det billede 
jo klart, uanset hvilken baggrund man tager med hensyn til reserverne. Og vi har her valgt BP's oversigt, 
som er almindelig anerkendt for så vidt angår oliereserver og gasreserver, og der kan man jo se det sam-
me problem, som vi har snakket om tidligere i dag, og som er åbenlyst, at det er et mellemøstenproblem. 
Vi har også været inde på, hvad skal der til for at få de her oliemængder frem, hvad er det for et investe-
ringsbehov, der er rundtomkring i verden. Og der er det jo problemstillingen igen, at den store investering 
den skal ske i Mellemøsten, og hvordan gør man det? Det er ikke en helt nem problemstilling.  
 Og så endelig med verdens gasreserver, der har vi to leverandører, kan vi sige. Hvis vi til sidst slut-
ter af med at se på kulreserverne, ja, så er der jo masser af kul i verden, og med den produktion, man har 
for øjeblikket og med det forbrug af kul, der er der nok til 190 år. Og det kan man så diskutere, hvordan 
det kan anvendes på en fornuftig og miljømæssig acceptabel måde. Men der er i hvert fald masser af kul, 
og det er fordelt på en lang række lande, som gør, at importmulighederne er væsentlig bedre.  
 Det var, hvad jeg havde planlagt at sige.  

Ordstyrer:
Og jeg tror, vi går videre med det samme med Søren Hermansen, som vil fortælle os om vedvarende ener-
giressourcer. 

Søren Hermansen (Organisation for Vedvarende Energi): 
Nu er jeg en af de der meget pligtopfyldende unge mennesker, som prøver at gøre, som Teknologirådet 
siger. Jeg har ikke taget min powerpoint med. Det er jeg sådan set lidt ked af, fordi jeg kan se, at det er et 
meget virksomt medie, som bliver brugt i stor stil. Men jeg vil prøve uden.  
 Jeg skal sige noget om vedvarende energiressourcer, og jeg repræsenterer i dag OVE, men det skal 
ikke være nogen hemmelighed, at jeg også kommer fra Samsø, som er Danmarks vedvarende energiø. Og 
jeg vil prøve at lave nogle sammenligninger omkring en fremskrivning af energiudviklingen også på 
vedvarende energiområdet. 
 Med udgangspunkt i et skrift, som er lavet af Organisationen for Vedvarende Energi og SEK, Sam-
virkende Energi- og Miljøkontorer, »Vi har energien«, har vi forsøgt at lave et fremskrevet scenarie, hvor 
vi i 2030 er 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i Danmark. Så det er jo optimistisk, kan 
man sige, og positivt set i forhold til vedvarende energiudvikling, men måske også i virkeligheden et lidt 
frækt scenarie set i forhold til alle de, kan man sige, lidt pessimistiske og desillusionerede forestillinger, vi 
har om, hvordan man rent faktisk kunne gribe de her ting an.  
 Samsø har været vedvarende energiø i 6 år nu, og jeg vil prøve at sammenligne nogle af de ting, 
som er sket på Samsø, med det, der kunne være sket i Danmark under de samme forudsætninger. Det sker 
nogen steder i Danmark, men måske ikke alle steder. Det her skrift det hedder også »Danmark som VE-Ø«, 
altså Danmark som vedvarende energiø, hvor man rent faktisk betragter Danmark som en hel række øer 
og en hel række eksempler på udviklingsscenarier, som foregår lokalt og måske ikke så meget nationalt. 
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Den nationale del den kommer ind omkring lovgivningen og der, hvor man skal gøre det muligt at gen-
nemføre nogle af de her ting, som vi forestiller os, der kan lade sig gøre. 
 Ved at gøre valget individuelt kan man opnå en bevidsthed om det personlige forbrug sat i relation 
til, hvor energien kommer fra, og hvor meget energi vi bruger. Det handler jo i stor udstrækning om, 
hvordan det er, vi agerer. Altså agerer vi i forhold til forbrug som almindelige forbrugere, så bruger vi 
bare det, vi har lyst til og det, vi har lov til, og det vi kan købe for vores penge. Og dermed bliver forbruget 
en mærkelig relativ størrelse, som egentlig ikke har noget at gøre med, hvor meget det er, men hvor me-
get vi har råd til at købe.  
 Hvis vi ser på vindmøller og bruger det som et eksempel, så på Samsø skulle der 11 1 MW vindmøl-
ler til at gøre Samsø selvforsynende med el fra vindmøller. Det var til at overskue, og derfor blev diskussi-
onen pludselig ikke en diskussion, om vi skulle have vindmøller, men mere om hvor de skulle stå, fordi 
problemet var løst ved at sætte 11 vindmøller op, og dermed løste vi problemet. Det var sådan set en me-
get, meget enkel sag, og det gjorde, at vi ikke diskuterede, om vindmøller var pæne eller ej. Men vi vidste, 
de var nødvendige.  
 Man kan sige det på den måde, at vi spurgte folkene, om vi skulle købe dem eller ej, de her vind-
møller, ikke så meget om vi skulle købe deres produktion, fordi det var vi godt klar over, det var der, 
strømmen den kom fra. Det kan vi simpelt hen se, når vi kigger ud ad vinduet: Producerer vi strøm i dag? 
Ja, det gør vi faktisk. 
 Faktisk så synes jeg måske, en idé kunne være, at man til vejrudsigten, nu har vi de her meget 
poppede trendy vejrudsigter, hvor man om vinteren måler snehøjder i Alperne og i de norske fjelde og om 
sommeren måler bølgehøjder til dem, der skal ud og sejle, så synes man måske, man kunne måle energi-
mængder. I dag producerer vi så meget energi i Danmark, det skulle sådan set siges hver dag i vejrudsig-
ten, så man kunne sige, det kan godt være, jeg skal vente til i morgen, hvis vejrudsigten den er lidt mere 
blæsende til at sætte min vaskemaskine i gang eller min tørretumbler. Altså en bevidsthed, som bærer 
præg af ens forbrug, og ens bevidsthed, hvor vi er henne i verden, i stedet for at vi bare switcher on i den 
udstrækning, vi har råd til, og så betaler vi regningen, når den kommer. Det er i virkeligheden ikke be-
vidsthed, men bevidstløshed.  
 Så det var den enkle indsats. Hvis man skulle sige, at det skulle dække Danmark, så har vindmølle-
industrien sagt, at 8.000 MW i vindmøller, de vil dække 80 pct. af Danmarks forbrug. 8.000 MW det er 
temmelig meget. Hvis vi siger, møllerne de skal udskiftes nu også, så er der nu 5.000 landvindmøller, og 
der er ca. 200 havvindmøller, som er i operation, som kører.  
 Hvis vi i 2025 vil være 50 pct. selvforsynende, så kan vi faktisk reducere lidt i det antal vindmøller 
og dermed gøre landskabet noget mere interessant at se på og så gøre det til et projekt at blive selvforsy-
nende med strøm i stedet for at diskutere, om vi skal have vedvarende energi eller kulkraft eller atom-
kraft. For det er faktisk det, vi gør hele tiden, i stedet for at diskutere, hvordan vi løser problemet.  
 Og dermed siger jeg så egentlig også, at vi kunne faktisk dække 100 pct. elforsyning i Danmark 
med vindkraft. Når vi nu ikke kan det, så er det, fordi vi skal diskutere med nogle systemansvarlige, 
hvordan vi håndterer hele denne her strøm, og det er klart, vi skal det. Vi skal jo håndtere, hvordan vi 
udnytter den ressource, vi får lavet.   
 Hvis vi tager et lavenergihus, så kunne man lave en lagertank på 1.000 l, og så kunne man rent 
faktisk forsøge at lave en buffer med en elpatron, hvor man så tager den der overløbsstrøm, der måtte 
være, og så varmer denne her 1.000 l vandtank op. Sådan et lavenergihus det kunne godt varmes op i 2-3 
dage på den strøm eller på den varme, som bliver akkumuleret i sådan en vandtank.  
 Altså en bevidsthed om, at vi anvender de ressourcer, der er der, og vi anvender dem, når de er der, 
frem for at vi laver nogle løsninger, som her og nu løser det problem, vi rent faktisk går og bokser med. Og 
det tror jeg måske er vigtigere at sige, end hvor stort et potentiale vi har, fordi vi kunne godt dække 100 
pct.
 På transporten der har vi været inde på noget med hybridbiler og nogle forskellige andre ting. 
Transporten er et meget, meget vanskeligt emne at have med at gøre. Det burde jeg egentlig bare springe 
over, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at ændre transporten. Helt kort og præcist så er der ikke no-
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gen, der har lyst til at ændre transporten i Danmark. Det kan man se, fordi man bliver ved med at købe 
biler, som kun kører 12 km på literen. Og I skal bare se, om nogle ganske få år så har vi Hummers kørende 
rundt her i Danmark også, fordi vi er mere bevidste om, hvordan vi ser ud, og hvor godt vi ser ud, og vores 
børn de er sikrede inde bag panserglas og skudsikre sider i denne her bil. Så gør det ikke noget, den kun 
kører 2 km på literen, fordi det er et helt andet spørgsmål, vi opererer med.  
 Der findes nu biler, der kan køre 30 km på literen, altså Lupo, og der findes nogle biler her. De ko-
ster en halv krig, fordi man i Danmark har nogle høje afgifter. Denne her Toytoa Prius den koster 450.000 
kr. i Danmark, og der er ingen, der køber den, for det er jo bare en lille bil. Der er ikke meget prestige i at 
køre rundt i sådan en solcelledrevet bil. Men det er måske i virkeligheden afgiften, der er den afgørende 
faktor for, at man køber den eller ikke køber den.  
 Og det tror jeg måske er den store problemstilling for os, at stadig væk vores holdning til hvad det 
er, vi vil, og ikke så meget til, at vi forholder os til, hvor vi vil ende henne med de her ting. Så en målsæt-
ning i 2030 eller 2025 kunne være, at alle biler kan køre minimum 30 km på literen. Det er ikke en særlig 
ambitiøs målsætning, men det var dog en målsætning at have i denne her sammenhæng.  
 Transport kunne jo også laves på den måde, at man ikke fik lov til at køre i sin bil, medmindre man 
havde sikret sig sit energiforbrug i en vedvarende energiproduktion et eller andet sted. Altså man gik ud 
og købte nogle andele i nogle vindmøller, sådan at man var sikker på, at man havde dækning for det, man 
kørte, i forhold til CO2-reduktion – at man lavede nogle helt andre skattemæssige forudsætninger for, at 
man kunne få lov til at køre så meget i sin bil, som man gjorde. Det ville måske også gøre, at man flyttede 
lidt tættere på sin arbejdsplads i stedet for at pendle flere hundrede kilometer hver dag.  
 Altså for mig, som bor på Samsø, er det jo fantastisk underligt at køre ind i en trafikprop helt ude i 
Høje Tåstrup, når man skal ind til byen her om morgenen, og se alle de her folk, der sidder i hver sin bil og 
piller næse i en halv time på vej ind til byen, samtidig med at motoren kører i de her biler. Det synes jeg er 
fantastisk. Men det må jo være sjovt at gøre det eller interessant, fordi det er også et valg. Man kunne 
flytte til Samsø og bo der, der er billige huse og offentlige transportmidler. Eller man kunne cykle på ar-
bejde, og så kunne man måske få lavet en fjernarbejdsplads og tage sit arbejde med derud. Så det handler 
igen om bevidsthed, og jeg er godt klar over, at det her er meget smart sagt og meget let sagt, men på en 
eller anden led er der meget bevidsthed i det.   
 Der blev også snakket om ethanol og bioenergi og biodiesel i forhold til at transportere sig, og det 
er også et interessant område. Vi har på Samsø et lille planteprojekt, hvor vi har en rapspresser, som pres-
ser olie, og vi har en bonde, som har ændret, for han har fået konverteret sin traktor. Det koster 5.000 kr., 
og så kan han køre med planteolie i sin traktor. Han kan dyrke det ude på sin mark, og rapskagen den kan 
han fodre sine køer med. Problemet er bare, at han er blevet gjort lidt ulovlig, fordi han skal betale diesel-
afgift for denne her planteolie.  
 Og jeg er godt klar over, at regeringen skal skaffe nogle penge til – o.k., regeringen, undskyld, jeg 
skal pege det rigtige sted hen indtil videre – er nødt til at trække nogle penge hjem, der skal kradse nogle 
penge ind til kassen, sådan at vi har noget at gøre godt med. Det er jeg godt klar over, det er det, der er 
problemstillingen. Men det ville dog være smart, hvis det var sådan, at man forholdt sig til transportmu-
ligheder inden for det område, vi rent faktisk har til rådighed. Vi har jo i hvert fald, kan man sige, 10 pct. 
brakarealer rundtomkring i Danmark, som vi kunne bruge til at lave energiafgrøder på. Dem bruger vi 
ikke til noget som helst nu, fordi man i EU ikke må producere fødevarer på dem. Men der står faktisk ikke 
noget om i EU's lovgivning, at man ikke må producere energi på de braklagte arealer. Og hvis du snakker 
med bønderne om det, så snuser de hurtigt en forretning, det er ikke noget problem.  
 Man spørger en bonde, om man kan låne hans mark. Ja, hvis jeg stadig væk kan få mit EU-tilskud, 
så er det sådan set o.k., at man producerer energi på den samme mark, som han får braklægningstilskud 
på, og så kan man sælge energien til x antal kroner. Det er sådan set kun plus i den forretning, der bliver 
ført her. Og det gør vi på Samsø, vi har plantet 15 ha elefantgræs, og man må sige, fremadrettet kunne 
man godt forsøge at lave nogle energiafgrøder og begynde at producere meget mere energi. Vi skal jo 
erstatte den skov, vi har fældet og ikke bruger længere. Det var der, vi fik vores energi fra tidligere, og det 
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kunne vi sådan set godt begynde at gøre igen, og vi kunne begynde at kalde det energiproduktion inden 
for landbruget. 
 Det kan vi også bruge til varmen. På varmen kan man sige det samme. Varmeproduktionen kunne 
også godt komme centralt fra. I OVE har vi støttet mange decentrale varmeproduktioner, hvor vi siger, vi 
vil gerne have folk til at deltage lokalt i projekter. Det vil sige, jeg tilslutter mig mit lokale fjernvarmepro-
jekt, og det har man jo gjort tidligere, fordi man havde noget overskudsvarme, der skulle bruges. Nu er 
det så blevet meget mere til, at man laver decentrale kraftvarme- eller varmeanlæg, og der kan man så 
bruge de spildprodukter, der er fra landbruget og køre derud.  
 Det samme gælder med solvarme. Kunne man få solvarme integreret i bygningsreglementet og 
sige, der skal være solvarme på hver eneste nye hus i denne her sammenhæng, så ville det være interes-
sant. Fordi man kan sige, potentielt set så kan der hentes ca. 15 pct. af et årligt energiforbrug i et hus fra 
solvarmeanlæg. Vi har et centralt anlæg på Samsø, der henter man 21 pct. af varmen om året fra solvar-
meanlægget. Det er lidt dyrt at etablere det, det skaber nogle arbejdspladser, men alligevel så er der nogle 
ting at hente der.  
 Hvad er det så, der står i vejen? Det, der står i vejen, det er, at man mangler det incitament, som 
gør, at borgerne de vælger de her ting. Man mangler en afgiftspolitik, som giver afgiftsfritagelse for den 
rigtige beslutning, at hvis man vælger at køre på planteolie, så burde man afgiftsfritages. Hvis man væl-
ger at sætte solfangere op på taget, så burde man få sin CO2-regning tilbage igen som støtte til at vælge 
den rigtige beslutning. At man rent faktisk politisk beslutter, at man støtter og bakker op omkring initia-
tiver, som giver CO2-reduktion, og som giver besparelser på anvendelsen af fossilt brændstof.  
 Og så glemmer jeg resten, men I kan måske tænke jer til det videre forløb i denne her sammen-
hæng. Ellers så må I læse – nu er jeg blevet rykket i ærmet én gang – I må læse »Vi har energien« en an-
den gang, fordi der står faktisk mange kloge ting omkring, hvordan det kan organiseres i Danmark og 
opnå langt højere resultater, end vi allerede har gjort, og dermed være et godt eksempel for andre lande 
og forholde os til de her store internationale relationer, som jeg synes bliver ret uoverskuelige, når vi 
begynder at snakke Kina og Indien. Vi har faktisk noget at gøre herhjemme også. Tak.  

Ordstyrer:
Tak skal du have Søren. Selv om jeg skar dig af: Hovedbudskabet gik igennem. 
 Og så er vi kommet til snakkedialogsiden. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud? Det vil Helga. 

Helga Moos (V): 
Jamen det er jo dejligt inspirerende, men den der ø-tænkning. Jeg kan godt se, det er nødvendigt en gang 
imellem, når man skal lægge nogle linjer, at man så laver en ø-tænkning.  
 Hvis vi nu starter med en lille ø, og så kan det lade sig gøre der, og så laver vi Danmark til en ø, men 
politisk arbejder vi jo stik modsat, fordi internationaliseringen af energimarkederne er kommet for at 
blive. Og det der regnestykke, hvor man siger, Samsøs elforbrug svarer til 11 1 MW møller, og så er det 
overstået. Vi må være enige om, at så nemt er det ikke, fordi vi mangler jo lidt batteriteknologi og sådan 
noget, hvis det skulle kunne lade sig gøre. 
 Så det der med, at systemansvar det er møgbesværligt, ja, det tror da pokker, fordi det er systeman-
svaret, der sikrer, at der er strøm på Samsø hele tiden. Der er jo altså ikke de 11 vindmøller, det skal du 
lige huske.
 Så spørgsmålet er, hvordan kommer vi videre fra jeres ø-tænkning og så til at få det koblet op til en 
realiserbar vision? 

Ordstyrer:
Fra mellemstor til lidt større. 

Søren Hermansen: 
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Altså jeg er godt klar over, at det ikke er løst med 11 1-MW-vindmøller, men problemet er jo ikke større, 
end at vi er allerede koblet op på både Sverige, Norge og Tyskland. Og dermed udligner vi jo meget elfor-
syning.
 Jeg skal nok lade være med at gøre mig klog på, hvor let eller hvor svært det er. Men som du selv 
siger, er I jo i gang med internationalisering af vores elforsyning eller vores energiforsyning i det hele 
taget. Så derfor synes jeg jo, at vi bør lægge os så tæt op ad det maksimale eller det optimale som overho-
vedet muligt i Danmark.  
 Hvis der er en ressource, vi har, så er det erfaring på de her områder. Derfor skal vi passe på, at vi 
ikke gør os til den fornuftige dansker. Vi er rigtig, rigtig gode til at lave en meget fornuftig politik på de 
her ting, synes jeg. Og det, synes jeg, skal vi passe på med, men måske at lave en lidt mere fræk og lidt 
mere fremadrettet politik, hvor vi rent faktisk gør noget, som er lidt ud over det sædvanlige.  
 Det har jo vist sig, fra at man mente, man kunne organisere og administrere 5 pct. af elforsynin-
gen, til at vi nu rent faktisk organiserer over 20 pct. af den danske elforsyning fra vindkraft i systemet, så 
de systemansvarlige bliver dygtigere og dygtigere. Så jeg mener, fremadrettet kunne man måske løse 
endnu større målsætninger.  

Anne Grete Holmsgaard: 
Nu er det jo ikke et valgmøde, det her. Det er ikke et politisk møde som sådan. Men nogle af de virkemid-
ler, du peger på, er selvfølgelig at ændre i afgiftssystemet, som ikke understøtter, at man i tilstrækkelig 
grad bruger energien effektivt og bruger vores vedvarende energiressourcer godt nok.  
 Hvis du nu skulle sige, hvad kan du se af andre virkemidler end afgifter? Jeg er selvfølgelig præget 
af, at jeg sidder i det her hus til daglig og synes, det er meget svært at få ændret ved afgifterne, selv om jeg 
synes, det ville være et godt middel til at fremme det. Hvis du nu - jeg har ikke læst jeres samlede rapport 
- men hvis du nu skulle pege på andre virkemidler end afgifter også, hvad ville du så pege på? 
 Jeg har også et spørgsmål til Peter Steen. Det ved jeg ikke, om jeg skal tage med det samme? Det går 
i en hel, hel anden boldgade. Peter, nu viste du, hvad der efter jeres vurdering er af ressourcer med til-
gængelig teknologi i Nordsøen og med de koncessioner, der er i gang i øjeblikket, og hvad der kunne være, 
hvis man udvikler teknologien til et vist niveau.  
 Jeg har to spørgsmål til dig. Dine fine lyserøde, som vistnok var teknologiudviklingen, er det sådan 
nogle, der er malet med? Når man laver noget om fremtiden, så tager man jo nogle gange en pensel, så 
maler man og siger, det ser cirka sådan her ud. Eller er der også en eller anden vurdering bag ved, om det 
er et meget sandsynligt, mellemsandsynligt eller meget lidt sandsynligt teknologisk spring eller en tek-
nologisk udvikling, man foretager. Det er det ene, jeg vil spørge om.  
 Det andet er takten, vi får olien op i. Så vidt jeg kan se, så har vi ikke nogen styringsmekanismer 
nu. Er du enig i det, eller er du uenig med mig? 

Ordstyrer:
Først er det Søren. Hvilke andre muligheder end afgifter har vi, hvis vi skal bringe det lidt op på det højere 
styringsplan?

Søren Hermansen: 
Hvis man vil have organiseret og aktiveret borgerne i Danmark, så er en meget god måde at lave nogle 
rammer, som folk føler sig hjemme i. Det er noget med, at man skal kunne gense sin egen situation i en 
ramme for en udvikling. Og det er politikere, der kan lave de rammer, kan man sige, der kan lave de for-
udsætninger, der skal til. Og det er selvfølgelig stadigvæk lidt afgift, vi snakker om.  
 Men det kunne måske også godt være nogle forudsætninger, som gik i retning af, at man invitere-
de folk til at deltage i nogle projekter. Jeg synes, vi har oplevet i flere forskellige situationer – København 
kan jo fremvise et meget fint projekt hernede på Middelgrunden, hvor man har aktiveret folk ved at sige: 
Vi inviterer nu til, at I deltager i et projekt; I kan købe nogle andele i nogle vindmøller, og vi sørger for at 
organisere de her ting.  
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 Det har folk jo gjort. Det har de også gjort mange andre steder i Danmark, de har også gjort det i høj 
grad på Samsø. Det har de også gjort i fjernvarmeprojekter, altså de bliver ejere af projekterne. Man tager 
ansvar for sin egen situation ved at købe sin varme, sin elforsyning, eller  
hvad end det måtte være. Og det tror jeg måske er det aktiv, vi har.  
 Vi har en lang erfaring, et godt kendskab til vedvarende energi i Danmark. Og derfor skal vi nu 
passe på, at vi ikke er kommet til at bremse for hårdt op, men stadigvæk give folk forhåbninger om, at det 
kan betale sig at investere.  
 Hvis jeg må have lov at komme med et ganske lille eksempel: Jeg har sådan en kunde på Samsø, en 
ældre dame, som havde penge stående i banken. Og det er der mange ældre folk, der har. De har sparet 
penge op. Hun var skideirriteret over, at hun ikke fik nogen renter af de her penge. Og hun turde ikke 
investere dem i aktier eller andre risikovillige investeringer.  
 Så kom der sådan et projekt, som var støttet af staten, nemlig SOL 1000-projektet, hvor man kunne 
købe et solcelleanlæg, altså et elproducerende solcelleanlæg, som forsynede hendes husstand med strøm. 
Så købte hun sådan et husstandsanlæg, altså 20 kvadratmeter solceller, som kostede cirka 60.000 kr. Og 
som hun siger, det er sådan en fornøjelse at gå ud og kigge på min måler hver dag og se, hvor meget 
strøm, jeg har lavet, og hvor meget jeg har solgt til elværket.  
 Hvis man kan få folk til det – for det er altså ikke nogen god forretning, det vil jeg så lige sige – så 
er man nået et langt stykke hen ad vejen i forhold til den bevidsthed, der skal til for at få folk aktiveret og 
gøre noget og bruge deres penge på andet end luksusvarer, men rent faktisk hænge dem op på taget og 
lave en elforsyning.  

Ordstyrer:
Peter, du blev spurgt om, hvilke vurderinger og hvilke præmisser ligger der bag din kurve for teknologi-
gevinsten?

Peter Helmer Steen: 
Ja, det var det ene spørgsmål. Og der ligger det bag, at vi har gået ind historisk og set, hvor stort teknolo-
gibidraget har været. Og så har vi set på, hvad er en sandsynlig mængde af olie, man kan tage ud af kal-
ken. Og jeg tror, jeg viste, at den var 22 pct. stigende til 27 pct.  
 Vi mener, det er muligt at tage måske helt op til mellem 50 og 60 pct. af den olie ud ved anvendelse 
af forskellige metoder. Det vi så har gjort er, at vi har taget historien, og så har vi set lidt på, hvordan en 
konservativ udvikling kunne være, det vil sige, vi har ca. taget halvdelen af den teknologiske udvikling, 
vi har haft i perioden frem til nu og sagt, der sker ca. halvt så meget i den kommende periode.  
 Med hensyn til det andet, du spørger om, styringsmuligheder, så er det jo først og fremmest sådan, 
at hele det system vi baserer os på er en koncessionspolitik. Den er faktisk også fastsat i EU, og det gør, at 
man udsteder nogle koncessioner, og i de koncessioner er der nogle vilkår, som bl.a. handler om, at et 
selskab, der finder olie og gas, har også lov til at udnytte det.  
 Så er der takten, de må udnytte det i. Det skal selvfølgelig være inden for den periode, de har deres 
bevilling, men takten kan du i nogen udstrækning regulere i undergrundsloven ved, at man skal godken-
de den, når et felt skal udbygges, og produktionsmængderne skal godkendes hvert eneste år. Men det er 
klart, at den godkendelse skal baseres på alene ressourcemæssige spørgsmål, nemlig at man må ikke 
producere mere end det, der er fornuftigt i forhold til reservoiret. Hvis man producerer så meget, så det 
skader indvindingsgraden, så kan myndighederne gå ind og sige stop. Så den egentlige regulering af tak-
ten ligger i koncessionsvilkårene.  

Ordstyrer:
Helga har et lille opfølgende spørgsmål.  

Helga Moos: 
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Det er lige til Søren Hermansen. Med hensyn til Samsø som energi-ø: Har I overvejet at bygge det ud med 
fjernaflæste timemålere for energiforbrug? Nu kan jeg være lidt ond, så kunne I nøjes med at bruge 
strøm, når vinden blæste eller motivere folk til at bruge mere strøm, når vinden blæste.  
 Der er selvfølgelig også selve den billige natpris osv., et synligt display, altså hele den del, der ved 
vi, der ligger noget potentiale. Har I tænkt jer at bygge ud med det på Samsø? 

Søren Hermansen: 
Vi vil gerne udbygge med alle de styringsmekanismer, der overhovedet findes. Vi vil gerne gå ind og 
snakke om demand side management-styringer af forbrug og sådan nogle ting. Vi har faktisk forsøgt at 
søge nogle EU-penge til at gennemføre sådan nogle programmer, hvor vi kunne gå ind og styre forbruget 
hos de enkelte kunder. Så det ville vi gerne kigge på.  
 Hvis jeg lige må kommentere Anne Gretes spørgsmål før også: I forhold til, hvad man kan gøre for 
det fremadrettede arbejde, så er en langt større information jo i den grad nødvendig for, at vi tager de 
rigtige beslutninger. Vi bliver bombarderet med alt det, vi skal, hele tiden, og alt det vi ikke skal, det hører 
vi så måske mindre om. Men i virkeligheden er det udbuddet af muligheder, der er det største.  
 Og da synes jeg, at udbuddet af vedvarende energimuligheder og energibesparelsesmuligheder 
også skal være langt fremme i den offentlige bevidsthed. OVE og SEK har igennem lang tid arbejdet hårdt 
på at lave en informationsvirksomhed for vedvarende energi. Og vi håber på at komme i gang igen nu her 
snart, at vi kan få mulighed for at genopbygge de gamle energikontorers ordninger, sådan at vi kan 
komme ud til folk og rent faktisk hjemme hos dem selv eller i hvert fald i deres områder kan lave nogle 
aktiviteter, som gør, at folk bliver bevidste om alle de valg og de muligheder, der er, især inden for energi-
besparelser og energiomlægninger til vedvarende energi.  
 Det bør vi satse stort på, fordi der er et meget stort område, der slet ikke er rørt endnu, som vi skal 
blive ved med at have fat i, også for at vi ikke bare falder tilbage til gamle og dårlige vaner om energifor-
brug.

Ordstyrer:
Tak skal du have. Emanuel. 

Emanuel Brender (KD):
Jeg har et spørgsmål til Søren vedrørende de CO2-midler, du nævnte, man eventuelt kunne kanalisere 
tilbage til dem, der bruger vedvarende energi – som f.eks. dem, der installerer solenergi på deres parcel-
hus. Hvilke muligheder har du set der, og kender du den australske model for det, som du eventuelt kan 
sætte ord på? 
 Så til Helmer Steen: Det undrer mig, at Energistyrelsen præsenterer eventuelle investeringer i 
forskning/udforskning, hvordan man får mere olie ud. Hvis jeg skal citere Sheik Yamani fra 1970'erne – 
så gammel er du også ligesom mig – som sagde, at olie kan bruges til 30.000 andre produkter i stedet for 
at brænde det af, og han forstår ikke, vi europæere brænder olien af. Det gør vi nu næsten 30 år efter end-
nu. Hvordan kan det være, at der fra Energistyrelsen – i hvert fald en dag som i dag – ikke kommer 2 mi-
nutter om en af de største energiressourcer, vi har her; de vedvarende energier? Hvad bliver der gjort i 
Energistyrelsen for at implementere dem mere i nybyggeri eller i industri eller i alle de andre energipla-
ner, de har? 

Ordstyrer:
Til det sidste spørgsmål vil en del af svaret være, at det er, fordi vi har bedt Peter Steen snakke om fossile 
brændstoffer. Det skal han lige have i hvert fald. 
 Men Søren, du blev først spurgt om tilbageførsel af CO2 til forbrugerne? 

Søren Hermansen: 
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Jamen den australske model går jo ud på, at man vurderer, hvor meget et solfangeranlæg reducerer i CO2,
og så laver man en - hvad skal man sige - lidt firkantet kalkule på, hvor meget det så kan give i fortræng-
ning. Det får man som en slags præmie for at installere solvarme på sit hus. Vi har jo tidligere haft tilskud 
til at installere solvarme i Danmark eller til at installere biobrændelsanlæg, hvor man angav det som en 
procentdel. Der havde man så fået Teknologisk Institut til at udregne effekten af de anlæg, man fik sat op. 
Der var det ikke i forhold til CO2-fortrængningen, men i forhold til, hvor høj en udnyttelsesgrad de enkelte 
institutioner havde. Det er bare en nærmest – kan man sige – i al sin enkelthed en måde at belønne en 
installation, som fortrænger fossilt brændstof og fortrænger CO2-udledning, kan man sige. 
 Ja, det er staten. Ellers kan man sige, så skulle man jo købe kvoterne et andet sted. Vi kunne lige så 
godt købe dem ude hos forbrugerne. 

Ordstyrer:
Anne Grete vil gerne lige spørge lidt videre. 

Anne Grete Holmsgaard:
Jamen jeg har to ting. For det første; hvordan har det fungeret i Australien? Nu er Australien jo ikke kendt 
for at være sådan et ”her kommer vi med vedvarende energier og energibesparelser”. Hvordan har den 
der ordning med solfangere og præmie for eller tilbageføring af CO2-afgift fungeret? Det var det ene, jeg 
ville spørge om. 
 Det andet: Jeg gætter på, at I må have en utrolig masse gæster på Samsø, der kommer for at se på 
jer som VE-ø og på, hvordan I har organiseret det, og hvad I har valgt til, og hvad I har valgt fra. Har I no-
gen fornemmelse af, om det omsætter sig også til, at der er nogle, der laver noget tilsvarende andre ste-
der? Altså de bliver givetvis inspireret, men er der andre, der har sådan nogle afgrænsede projekter, 
VE-region-xx eller VE-ø-yy? 

Søren Hermansen: 
Altså først den med Australien. Jeg kender ikke det nøjagtige resultat af deres kampagne, men jeg mener, 
den går ud på og ligner den kampagne, vi har haft i Danmark, hvor vi støtter ethvert anlæg med en vis 
sum penge i forhold til, hvor stort det er, og hvor meget det fortrænger. Succesen kender jeg ikke, det må 
jeg undersøge og sende til dig, hvis det er, du har brug for den oplysning. 
 Men vi har ledt efter nogle eksempler på nogle steder, hvor man havde adopteret noget lignende, 
hvor man havde lavet nogle ordninger, hvor at man betalte en slags belønning til at anvende vedvarende 
energi i stedet for fossil brændstof. 
 Til det andet kan man sige, jamen i Danmark har vi jo mange gæster i det hele taget. Fordi jeg re-
præsenterer jo ikke Samsø i dag, men OVE, og man kan sige, Middelgrunden får utrolig mange gæster. 
Københavns Energi- og Miljøkontor får mange gæster, der kommer og kigger på de ting, som er lavet i 
København.
 På Ærø har man jo lavet nogle fantastiske installationer også med hensyn til solvarme. Jeg tror, de 
stadig væk har verdens største solvarmeanlæg nede i Marstal. De får rigtig mange gæster ned, der kigger 
på det projekt der. Det samme gælder for Samsø. Vi får fantastisk mange gæster alle mulige steder fra, 
som kommer og kigger på det her. 
 Det er klart, at de tager noget med sig hjem, hver gang de tager hjem. Det er jo politikere, det er 
energiministre, der kommer på besøg, så det er ikke bare sådan – kan man sige – studiegrupper af forskel-
lig observans. Det er folk med beslutningsdygtighed, som kommer og kigger på de ting her. 
 Om det direkte giver effekt, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at i EU har man programmer, 
der kører direkte på øer. Altså der er masser af øer i Europa, der har lavet energi-ø-projekter, der ligner det, 
vi har på Samsø og på Ærø, hvor man laver 100 procents- eller 50 procents-scenarier for udvikling af ved-
varende energi. Der bruger man altså danske modeller. Vi er ofte kaldt ud som foredragsholdere, oplægs-
holdere, til at fortælle, hvordan det her virker, ligesom så mange andre energifolk i Danmark også er. Så 
jeg mener, Danmark som sådan er i den grad et udstillingsland for den her udvikling. 
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 Jeg kan se på mange af de ansigter her i salen i dag, det er folk, der rejser meget rundt og fortæller 
om det her. 

Ordstyrer:
Emanuel Brender stillede et spørgsmål til Peter Steen, som gik lidt på, hvordan olien kunne bruges til 
andre ting. Skal det prioriteres at brænde den af, eller skal vi lægge en plan for ikke at brænde den af? 

Peter Helmer Steen: 
Ja, først vil jeg lige sige tak for din korrektion omkring det der med VE, altså jeg vil også lige godt slå fast, 
at Energistyrelsen har arbejdet med fremme af vedvarende energi i næsten 30 år på alle leder. Det være 
sig forskning og udvikling og demonstration. Jeg har personlig været en af initiativtagerne til Energi-ø 
Samsø, så det er noget, vi bestemt beskæftiger os med. 
 Med hensyn til at anvende olien til andre formål: Jo, altså man kan diskutere i hvilken udstræk-
ning, vi som myndigheder, eller hvorvidt det er regeringen, der skal gå ind og blande sig i det marked. 
Hidtil har det jo været den almindelige antagelse, at når et selskab fik en rettighed til at producere på 
nogle bestemte vilkår, så var det også deres ret at sælge og anvende de produkter til det, de måtte have 
lyst til. 
 Med de frie markedsdannelser vi har specielt på olieområdet, hvor du er fuldstændig uafhængig 
af, hvor du sælger det, og hvad du sælger det til, så vil det nok være meget vanskeligt at forestille sig – i 
hvert fald kan jeg ikke forestille mig – hvordan man kan gå ind og regulere anvendelsen på anden måde, 
end at man kan investere i forskning og udvikling, som vi selvfølgelig også gør i Danmark, og også på 
olie-gas-området – måske ikke så meget som vi har gjort, men det er da i hvert fald tanken at prøve at få 
det område styrket væsentlig i de kommende år. Men først og fremmest med henblik på at få mere olie 
ud af undergrunden. 

Ordstyrer:
Tak skal du have Peter. 
 Er der nogle spørgsmål fra panel? Ja, Poul Erik først. 

Poul Erik Morthorst: 
To spørgsmål til Peter Helmer Steen: Peter, du viste en kurve over det danske olieforbrug, som jo har væ-
ret ganske pænt faldende frem til i dag, ganske simpelt af den grund, at vi jo har været gode til at finde på 
nogle tiltag til at reducere olieforbruget. 
 Men fra i dag og fremefter skulle det være svagt stigende. Nu nævnte du, at der er jo gode mulig-
heder i transport, men selv hvis vi ser bort fra transporten, så må der jo altså være mulighed i at reducere 
olieforbruget inden for andre sektorer. Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle muligheder, vi ser der? 
 Så kan jeg ikke lade være at følge op på det, Anne Grete nævnte lidt tidligere med udvindingstak-
ten. Vi ser, at vores olieforbrug er langt lavere end vores produktion ude i Nordsøen, så når vi ser fremad, 
så vil priserne jo nok stige på den ressource, så vil det ikke både forsyningssikkerhedsmæssigt og økono-
misk være en bragende god idé, at vi mindsker den udvindingstakt og trækker vores olieproduktion lidt 
længere?

Peter Helmer Steen: 
Med hensyn til olieforbruget der er langt det største olieforbrug, vi har i Danmark, til transport. Der var 
én lidt tidligere, der sagde, det kunne vi godt lade ligge og lade være at gøre noget ved. Jeg vil i hvert fald 
ikke kloge mig på, hvordan vi på den mest hensigtsmæssige måde kan få en væsentlig reduktion af den 
forventede olieanvendelse til transport. 
 Det er meget, meget lidt olie, vi bruger til andre formål, så hvorvidt det er muligt at sænke den 
forøgelse af olieforbruget, som vi ser for os, ved en aktiv indsats, det kan jeg ikke rigtig sige noget fornuf-
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tigt om i dag. Der vil forhåbentlig være lidt tanker om det i den energistrategi, som vi skal lægge frem her 
i marts måned. 
 Med hensyn til udvindingstakten der mener jeg, hvis vi skal ændre på den, så skal vi fundamentalt 
lave om på vores nuværende koncessionssystem, for det første. For det andet; når man siger, at prisen vil 
blive væsentlig højere i fremtiden, så er det jo selvfølgelig gætteri, men vi kan også sige det på den måde, 
at prisen skal faktisk blive væsentlig meget større i fremtiden, for at det kan betale sig at lade olien ligge 
dernede. 
 Vi må tænke på, vi har investeret adskillige milliarder kroner i produktionsudstyr, der står derude 
nu. Hvis ikke vi udnytter det produktionsudstyr nu, ja, så skal vi altså til at betale for det en gang til, når 
vi skal til at producere olien, så det er et rimelig kompliceret billede at tage fat på. Der er utrolig mange 
både juridiske og økonomiske ting, der skal overvejes i den forbindelse, men først og fremmest så vil det 
være – tror jeg – meget, meget vanskeligt at træffe nogle beslutninger, der går på, at de rettigheder, som 
man har givet i koncessionerne, dem trækker man tilbage igen. Så det er nok dér, man skal tage fat, hvis 
man vil ændre på det forhold. Så er økonomien efter min mening også gunstig i retning af at producere 
den olie og gas, vi har nu. 

Ordstyrer:
Jeg har tre hænder og mulighed for to spørgsmål, og så lader jeg endda tiden gå lidt over. 
 Men først er der et dernede. 

Niels Langvad (BankInvest):
Vi laver investeringer i nye energiteknologier, og selvklart er, hvad skal man sige, forbrugerens økonomi-
ske forhold omkring investeringer i nye energiteknologier eller vedvarende energiteknologier aldeles 
centralt.  
 Det var egentlig blot en kommentar til politikerpanelet herovre, hvor man jo i Tyskland her for 
ganske nylig har givet nogle ganske kraftige feed-in-tariffer for solcellestrøm. Jeg tror, det er 3,50 kr. eller 
mere endda, og det har selvfølgelig skabt en masse røre blandt de bønder, som blev omtalt før, som ser 
forretningen i det og går sammen og investerer i anlæg, og det sætter jo en masse i gang. 
 Fra den tyske regerings side har der ikke været nogen tvivl om, at det har været en kombineret – 
hvad skal vi sige – energipolitik og erhvervspolitik. Det er i hvert fald min opfattelse. Det er muligt, andre 
har et mere detaljeret kendskab, men det er klart udmeldt, at det her er også en erhvervspolitisk beslut-
ning om at give denne her meget voldsomme feed-in-tarif en garanti 3 år eller 10 år. Det var en kommen-
tar, eller et spørgsmål. 

Ordstyrer:
Tak skal du have. 

Aksel Hauge Pedersen (DONG):
Ja, jeg har minus 10 sekunder, kan jeg se.  
 For det første så var det et spørgsmål til Peter Helmer Steen: Nu har der været en masse snak om-
kring globalisering, og jeg kommer i den sammenhæng selvfølgelig til at tænke på, at nu danske forsy-
ningsselskaber bliver jo købt og solgt og internationale, og hvad ved jeg. Nogle af dem borer og finder olie 
og gas, og nogle har koncession på den danske undergrund. Men er der også en pligt til, at det skal forsyne 
det danske samfund? Kunne man ikke tænke sig, at den olie, den gas nu, da de bliver solgt til udenland-
ske selskaber, vil glide over på andre hænder, altså solgt til andet sted? Det var det første spørgsmål. 
 Det andet spørgsmål var til Søren omkring vedvarende energi. Jeg synes, det var utrolig flot, det, I 
har lavet på Samsø. Jeg kommer der også tit selv, men jeg hørte overhovedet ikke navnet brint blive 
nævnt i sammenhæng med jeres megen vindkraft, og det undrede mig lidt. 

Ordstyrer:
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Så Peter Steen: Hvor flyder olien og gassen hen? 

Peter Helmer Steen: 
Ja, olien og gassen er jo – som jeg har sagt tidligere – omsættelig på det frie marked, og der er ikke nogen 
pligt til, at den skal afsættes i Danmark.  
 I krisesituationer optræder til gengæld nogle af de aftaler, vi har i forhold til IEA, altså 
OECD-landene, og vi har nogle regler inden for EU. Men det er kun i krisesituationer, og i helt ekstreme 
situationer er der også mulighed for i det danske regelværk at sige, at noget af den her olie skal gå til 
Danmark. Men så er vi altså ude i en krise eller krigssituation. 
 Men ellers er det markedsvilkårene, der gælder for salg af olie og gas. 

Ordstyrer:
Og Søren, har brint været inde i overvejelserne på Samsø? 

Søren Hermansen: 
Jamen, vi vil gerne lave noget brint, men problemet er bare, at brint er meget dyrt at have med at gøre. Jo, 
det andet er også dyrt, men brint – så er du ovre i næste led af energiproduktionen. 
 Altså brint er jo en raffineret energiform. Jeg må sige, hvis vi har råd til det, så kan vi godt lave 
noget brint. Men det kræver, at du har noget overskud af noget energi, som du kan købe billigt, for at du 
kan lave brint. Brint er blevet sådan et løsen, altså brintsamfundet.  
 Men i OVE tror jeg nok, vi er ret enige om, at det med brintsamfundet er lidt noget vrøvl på en eller 
anden led, og det skal man passe på, man ikke kommer til at læne sig op ad og sige, at brint løser opga-
ven. Brint løser ingenting. Brint er bare en vej fra en energiform til en anden, og den kan måske anvendes 
i – kan man sige – forskellige raffinerede former. 
 Brændselscelleteknologien er måske endnu mere interessant, fordi den forbindes ofte med brint, 
men den kunne lige så godt komme fra andre energikilder, hvor der er overskud fra, kan man sige. 
 Så jeg vil sige, brint er farlig at bruge som et argument eller som en ressource. Det er et led i en 
energiudvikling, og selvfølgelig skal vi kigge på det, og vi skal raffinere det, vi skal være med på udviklin-
gen. Det ville interessant også at se brint som en løsning på det, man kalder overløbsstrøm fra vindmøl-
ler.
 Det ville kunne betyde, at vi kunne have flere vindmøller i systemet og dermed være bedre til at 
styre de ting her, hvis vi i overløbssituationer kunne producere brint til et eller andet specifikt formål, 
som vi kunne se var tjenligt for vores sag. Men brint som en løsning, det har vi i hvert fald ikke råd til på 
Samsø, sådan som det ser ud lige nu. 

Ordstyrer:
Tak skal du have Søren og tak til jer to. 
 Nu går vi videre til den næste blok, hvor Stine Grenaa Jensen vil snakke om de særlige forhold, der 
er ved udvikling af energiteknologier, og bagefter vil Tage Dræbye snakke om forskning, udvikling og 
implementering.  
 En af årsagerne til, vi har denne her blok, er, at vi hører jo hele tiden teknologi som løsenet, tekno-
logi skal løse det. Men det er jo også en kompliceret ting at få en teknologi både udviklet og implemente-
ret – og holde den i gang. Værsgo Stine. 

Stine Grenaa Jensen (Forskningscenter Risø): 
Tak skal du have. 
 Der har været nævnt adskillige gange i dag, og lagt meget op til, at den blok, der nu skal komme 
her, løser samtlige af de problemer, vi har stillet op indtil nu. Så jeg ville da ønske, at jeg kunne komme 
med en lang liste over ting, vi kunne gøre, sådan at der ligesom kunne falde en sten fra hjertet for de fle-
ste af dem, der var her, og at vi så bare havde løsningen. 
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 Jeg ville egentlig indlede med at sige: Jamen hvorfor skal vi have en teknologiudvikling? Men hel-
digvis har jeg jo fået hjælp til det fra resten af talerne i dag. Men alligevel synes jeg faktisk, der er nogle 
meget vigtige ting, som ikke er nævnt, når man er inde og tale om fordele ved at satse på teknologiudvik-
ling.
 Det er meget anerkendt i den politik, der bliver ført i Danmark i dag, at vi arbejder mod et videns-
samfund. Innovation og teknologi er nogle meget vigtige ord i den strategi, vi lægger for dagen, og i det 
har energi betydning på flere måder. Dels er energiområdet et meget vidtrækkende forskningsområde, 
som inddrager en masse forskellige forskningsområder, og ved netop at være interesseret i at udvikle 
energi vil man således også kunne få mulighed for at hæve mange forskellige forskningsområder i sam-
fundet og på den led også bidrage til yderligere øgning af videnssamfundet. 
 Ud over det så har der lige været nævnt fra en af de kommentarer, der kom efter det her indlæg, at 
vi glemmer meget, at det her er også i høj grad et erhvervspolitisk spørgsmål. Det vil sige, at når vi vælger 
at se på energiteknologier, hvordan de udvikler de sig, så hænger det selvfølgelig i høj grad sammen med 
internationale markeder og med, hvordan vores konkurrenceevne er – og det vil dermed også sige, hvor-
dan danske virksomheder klarer sig inden for energiområdet. 
 Og det betyder ikke kun virksomheder, som producerer energi, men også mange af de virksomhe-
der, som er med i det net, som har med de her ting at gøre. Så når vi skal ind og tale om, hvordan vi skal 
have teknologisk udvikling inden for energi, så er det vigtigt at se på de mange aspekter, der er med inde i 
det her. 
 Når man så skal videre og prøve at se på, jamen hvad er det så, vi gerne vil udvikle? Så har vi en 
tendens til at sige: Jamen lad os udvikle nogle VE-teknologier, og så når vi måske langt. Men det har også 
været nævnt nogle enkelte gange: Jamen de skal faktisk passe ind i et system. Nogle energier bliver talt 
om som energibærere. Nogle producerer, og andre steder indgår de som et input i en anden kæde osv. 
 Så et meget vigtigt budskab, når vi snakker om energi her, det er jo, at det er et input alle steder i 
samfundet. Dels skal det have en eller anden måde at transporteres rundt på, og dels skal det bruges i alt 
andet, vi foretager os. Og det vil sige, at når vi tænker på teknologiudviklingen og hvad vi skal vælge af 
instrumenter og mekanismer, så hjælper det ikke, hvis vi ser på en enkeltstående teknologi, en enkeltstå-
ende industri eller et eller andet andet, fordi det vil få følgevirkninger alle mulige andre steder. 
 Så det er et meget kompliceret system, vi vælger at se på, og måske også derfor, vi hørte i indled-
ningen i morges, at det er et meget spændende område at arbejde med. 
 Når det så også er sagt at vi arbejder i et helt system, så kommer et af de meget væsentlige punkter, 
som man ofte støder på, når man arbejder med teknologiudvikling; det er, at man møder ufattelig mange 
flaskehalse. Det vil sige, at man kan have nok så mange forudsætninger for at få en succes opfyldt, men 
hvis der bare er ét sted, kæden er brækket, så hjælper alt det andet intet. Det vil sige, at helhedstankegan-
gen er klart det væsentligste. 
 Inden for det her område har vi ydermere den kompleksitet eller problematik, at vi faktisk taler om 
teknologier, der ligger vidt forskellige steder inden for den teknologiske teori eller teknologiudviklingste-
orien.
 Jeg er blevet bedt om i dag at tale om nogle af de stadier, man kommer igennem som en teknologi, 
og hvornår man bliver karakteriseret som hvad. Og det setup af teknologier, som vi har i dag, det spænder 
fra den ene ende til den anden. Vi har meget velkendte teknologier, som er meget konkurrencedygtige. Vi 
har nogle, som kun lige er kommet på banen, og vi har lige i de foregående indlæg hørt eksempler på 
nogle af dem. 
 Og det gør også, at når vi skal arbejde mod at udvikle systemet som sådan, så er vi hele tiden nødt 
til at tænke i, at vi har de her forskellige karakteristika ved de enkelte teknologier, så de vil aldrig kunne 
skæres over én kam, heller ikke gruppen af vedvarende energiteknologier. De skal i sig selv også behand-
les meget forskelligt. 
 Når jeg alligevel er blevet bedt om at tale om, hvilke faser man kommer igennem, når man udvik-
ler en teknologi, så skal det fra start siges, at der findes ikke nogen fase som sådan, der kan afløse den 
anden, så det hele tiden er sekventielle ting, vi ser på, når vi ser på en teknologiudvikling. Alt er rodet 
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sammen, hvilket selvfølgelig gør det svært at overskue, men dog er der nogle ting, man kan bruge som 
ankerpunkter, når man vil finde ud af, hvor henne i det her system man befinder sig. 
 Nye teknologier vil, meget ofte også i form af gammel teori, være kendetegnet ved, at der skal me-
get forskning til, og så kommer man fremad. Hurtigt kom der en del idé med, at selvfølgelig skal man 
også have noget udvikling. Og forskning og udvikling står i dag som en central del ved meget nye tekno-
logier.
 Men en af de ting, jeg godt vil pege på denne her gang, det er også at nævne, at det duer ikke, at 
man kun har forskning og udvikling i en bestemt del af det her system, hvor man har teknologiudvikling. 
Det vil sige, at noget af det, man måske skal være meget mere rettet mod som politiker, det er at være klar 
over det behov, der er for kommunikation mellem alle de parter, der skal bidrage til, at vi får en teknolo-
gisk udvikling. 
 Det vil sige, at det ikke er nok, at vi fokuserer på, at vi skal have en masse forskere, som kan få tek-
nologierne frem. Vi er også nødt til at have nogen, der kan teste dem, og det er allervigtigst, at de to parter 
i det her eksempel taler sammen. Senere hen bliver det vigtigt at få kommunikation med forbrugere på 
samme måde, sådan at alle er bidragere på forskellige tidspunkter. 
 Og derved er det også vigtigt, som det lige er blevet nævnt som eksempel for vedvarende energi, at 
der også er en aktivering af forbrugerne, selv om det er en teknologi, vi måske allerede i dag har svært ved 
at forestille os skal få betydning om 10 år. 
 Når man så tilmed er blevet bedt om at give en konkret vurdering af, hvad det er værd at lave en 
teknologiudvikling og hvad vi får ud af det, så er det et stort og kompleks spørgsmål, som jeg selvfølgelig 
ikke kan svare på – men jeg kan dog alligevel sige noget om, hvad der er en forudsætning for, at vi over-
hovedet kan få den her teknologiudvikling, der er påkaldt så meget opmærksomhed på. 
 Og der er det vigtigt, at man er bevidst om, at der igen er så mange faktorer, som påvirker, hvordan 
den her udvikling sker, og hvordan succesen er. Det er ikke kun teknologien som sådan – det er infra-
struktur, det er organisationsstruktur, det er afgiftssystemer, det kan være skattesystemer, det kan være 
samarbejde mellem forskellige typer af virksomheder, det kan være systemoperatører osv. osv. 
 Så når man skal prissætte det her, så er man inde i nogle meget, meget langsigtede spørgsmål, som 
bliver påvirket af noget, vi gør i dag. Og igen har det indflydelse på hele samfundet, og det er meget klas-
sisk set, at det, man så gør, det er at vurdere, hvad det koster at investere i forskning, demonstrationsan-
læg. Så ser man på, hvor meget man har fået reduceret prisen på energi, og så, hvis man er lidt mere 
vidtrækkende, så tager man også med at prøve at lave en vurdering af nogle arbejdspladser. Og så slår 
man ligesom streger under det resultat, og så er det der. 
 Men problematikken er bare, at det tal, der så kommer efter den vurdering, det vil klart undervur-
dere den værdi, som vi har af den her udvikling, hvis det bliver en succes. Men omvendt er det ikke en 
succes, fordi der er noget, der er gået galt undervejs, eller fordi man har haft nogle forkerte forventninger. 
Så vil det selvfølgelig være en overvurdering. 
 Så det er meget vigtigt, når man har et tal og man vurderer, hvad en teknologiudvikling er værd, at 
man så har en holdning efterfølgende til, om man mener, at det tal, man får frem, det lægger sig og er 
pessimistisk eller optimistisk, og hvad der gør, at man ligger hvorhenne. 
 Hvordan vælger man så, hvilke teknologier man går ind og satser på, og hvad er forudsætningerne 
for, at de får en succes? Og der mener jeg, at en af de helt klare ting, der skal komme ud af det her i dag, 
det er en hjælp til, hvordan man kan prioritere forskellige målsætninger. Og målsætningerne er klart en 
meget, meget vigtig del af det at komme videre. Man skal have en idé om, hvad det er for et mål, man har, 
for at finde ud af, hvordan man når dertil. 
 Men det er vigtigt, at det mål ikke er fokuseret på ét område. Det vil sige, at det skal ikke være et 
mål om, at vi skal have 100 pct. vind i Danmark, fordi så er vi for afgrænsede. Det skal indeholde flere 
forskellige politiske områder, og det kan være såvel erhvervspolitik og miljøpolitik som energipolitik, 
som nogle eksempler, men det har jo som sagt langt, langt større betydning for en lang række andre om-
råder.
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 Og når man så har gjort sig det her mål klart, så skal man holde sig til det. Det duer ikke, at man i 
en kort periode vælger én ting, og så skifter man hest undervejs, for så er det rimelig sikkert, at der nok 
ikke er nogen af dem, der vinder. Det betyder ikke, at man ikke skal lave evalueringer undervejs, om man 
skal gå i en anden retning, men man skal have en langsigtet målsætning, man arbejder hen imod, ellers 
kan man lige så godt arbejde lidt ad hoc. Så får man ikke noget ud af det, og man når i hvert fald ikke de 
langsigtede mål og forhåbninger, der er lagt på bordet i dag.  
 Så når vi skal ind og tale teknologiudvikling, og hvor vi skal hen, så er det, at vi skal have flere ting 
i spil, vi skal sammensætte nogle komplekse systemer, og vi skal vælge at støtte flere ting på én gang på 
mange forskellige måder, og være bedre til at vurdere i henhold til, hvad vi observerer i den verden, vi 
befinder os i i dag. Tak. 

Ordstyrer:
Tak skal du have, Stine, og vi går videre med Tage Dræbye. 

Tage Dræbye (civilingeniør, Dræbye Rådgivning): 
Tak for invitationen. Jeg har benyttet mig af lejligheden til, når jeg nu er fri for de overheads, en lidt be-
sværlig måde at vise dem på sommetider, at introducere et spørgsmål, som ikke hører med i dem, jeg har 
fået, nemlig et: hvorfor? 
 Og jeg vil gøre det meget firkantet og tydeligt, men selvfølgelig også tilsvarende usikkert ved at 
sige, at det ikke først og fremmest er af energipolitiske årsager, at det er vigtigt at være i front på energi-
teknologiområdet, men det er først og fremmest af erhvervspolitiske årsager. Vi skal mere tænke på, 
hvad vi skal leve af i fremtiden, end vi skal tænke på at løse vores energiproblemer, når vi snakker forsk-
ning, udvikling og teknologi på energiområdet.  
 Det, som er afsættet for os, det er, at vi jo har en eksport af energitjenester og -varer og energires-
sourcer på mere end 50 mia. kr. om året, ca. 25 mia. kr. til varer og tjenester og mere end 30 mia. kr. – i 
hvert fald i 2004 – primært af oliesalg. Og vi ved også – og det var jo det, Peter Helmers historie gik ud på 
– at set over de næste 20 år, så forsvinder den ene del, eller reduceres den ene del af denne her indtægt 
meget væsentligt, altså lidt forsigtig sagt så et eller andet sted mellem 1 og 1,5 mia. kr. om året forsvinder 
i indtægter målt i 2004-priser på olie, og det svarer til, at vi over de næste 20 år helst skulle generere en 
helt ny vindmølleindustri.  
 Og det er klart, at det behøver ikke at være energi, der gør det her, det kan være på et hvilket som 
helst andet område. Det interessante ved at beskæftige sig med energi er to ting; dels at vi har en række 
kompetencer, at vi har nogle erfaringer med nogle udviklingsprocesser på energiområdet, og dels at der 
er globalt set et meget betydeligt fremtidigt marked på energiområdet, fordi alle lande står over for me-
get store omstillingsbehov inden for energiteknologien betinget af kravet om bæredygtighed, 
CO2-reduktioner og alle de mange yderligere forsyningssikkerhedskrav, som stilles til energisystemerne. 
 Jeg synes, det er vigtigt i det følgende at holde fast i det jeg nu siger – efterfølgende at holde fast i, 
at jeg snakker ikke om forsyningsteknologier alene. Jeg tror, det er meget vigtigt at kigge på besparelses-
teknologier, de er lige så værdifulde både miljømæssigt og økonomisk som alle mulige andre teknologier, 
og det er vigtigt at se på samspillet imellem forsyningssystemet og forbrugssystemet. Det er bl.a. i det 
samspil, der kan hentes en meget betydelig mængde effektivisering, som vi også ville kunne tjene penge 
på i de kommende år. 
 Der er altså nogle meget store udviklingspotentialer, og vi har gjort nogle erfaringer. Og de erfarin-
ger, vi har gjort, dem er det jo ikke kun Stine Grenaa Jensen og de andre, der har skrevet bogen om støtte 
til vedvarende energi, der har kigget på; det er faktisk et internationalt modelsystem. Jeg har vist to andre 
eksempler på nogen, nemlig Harvard University i USA og i et review af det engelske støttesystem for 
vedvarende energi, som anvender nøjagtig de samme betragtningsmåder på udviklingen. Og jeg vil kigge 
lidt på hver enkelt af de områder, som det handler om.  
 For det første forskning og udvikling. Vi er meget afhængige, af to grunde meget afhængige af 
offentlige midler til forskning og udvikling. Den ene grund det er, at vi mangler helt store virksomheder, 
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som kan bære udviklingen. Vi har nogen, der tager fra, men det er ikke ret mange. Det andet er, at en hel 
del af de teknologier, vi snakker om, er i en tidlig fase, og det vil sige, at der vil der være en relativt større 
andel af offentlige midler, end der vil være i de senere faser.  
 Og så har vi så det problem, at fra 2001 til 2003 der blev den danske offentlige indsats på det her 
område halveret. Den vokser så gradvist igen siden 2003. Jeg har regnet på IEA's statistik over den offent-
lige forskning og udvikling, og synes jeg selv har fået nogle tal, der i hvert fald overraskede mig. Hvis man 
prøver at vurdere landenes indsats til forskning og udvikling, sådan som det gøres op af IEA, ja, så viser 
det sig, at målt pr. million bruttonationalprodukt US-dollar, så har USA en indsats på 254 dollar, Danmark 
har en indsats på 179 dollar. Det vil sige, USA, som jo har nogen gange mere bruttonationalprodukt end 
Danmark, også pr. bruttonationalproduktenhed har en større indsats i forskning og udvikling på energi-
området, end Danmark har. Det samme gælder Sverige, det gælder Finland; det gælder ikke Tyskland, 
men de har jo så i hvert fald fordelen af, at de er store. Og jeg synes, at det er meget svært at se, med det 
der niveau, vi har med forskning og udvikling i øjeblikket, at vi har den helt store chance for at generere 
den vindmølleindustri nr. 2, som vi så gerne skulle finde i fremtiden. Der er altså brug for, at vi virkelig 
gør noget, og det synes jeg også, den internationale sammenligning viser. 
 Man kan af den anden kurve, den der stammer fra det engelske review, også se, at i forhold til det 
investeringsbehov, der er i teknologiudviklingen, hvis man ser over de forskellige faser, ja, så opstår der 
to gab. Det ene gab det er, når forskning og udvikling hører op, og man går over til demonstration. Tidlige 
stadier af, altså prækommercielle stadier, hvor der næsten ingen penge er til rådighed – det er i England, 
det er fuldstændig det samme i Danmark. Det andet sted, hvor det begynder at gå galt, det er det, som 
man kalder båret markedsområde. Det er der, hvor man ved feed-in-priser eller noget andet hjælper tek-
nologierne ind i en fuldstændig fri og uhjulpen situation. Der er Tyskland ganske gode, men Danmark er 
ikke særlig god, så på begge de kritiske områder der er Danmark i den situation, at vi faktisk ikke er særlig 
gode til at håndtere det. 
 Det ville være fristende, og det står faktisk også i mine spørgsmål, at prøve at konkludere nogle af 
de her betragtninger med et bud på, hvor mange penge, der er brug for. Det vil jeg afstå fra, fordi det ville 
blive useriøst. Jeg synes, der er en ting, det er vigtigt at gøre opmærksom på; det er, at der er jo almindelig 
enighed om, at Danmark skal opfylde Barcelona-målene. Det vil sige 1 pct. af BNP til offentlig forskning 
og udvikling, 2 pct. BNP til privat ditto. Hvis vi løfter niveauet for energiområdet bare relativt svarende til 
det, som man vil generelt, så vil det hjælpe os en hel del af vejen, og det vil vel også nærmest betyde en 
fordobling af det nuværende beløb.  
 Hvis vi derudover tager hensyn til, og det synes jeg der er god grund til, at der er mange spor, der er 
mange teknologier – der er så at sige mange muligheder for at købe lodsedler i en fremtidig konkurrence 
om, hvad vi skal leve af. Ja, så vil der være al mulig grund til at interessere sig meget for energiområdet, 
og det vil sige, at vi skal have midler fra det offentlige på et eller andet sted mellem en halv og en hel 
milliard kroner om året sammenlignet med de nuværende under 300 mio. kr. Og det burde vi gøre hur-
tigst muligt som sagt – ikke primært for energisystemets skyld, men primært for vores egen skyld i for-
hold til det, vi gerne vil leve af i fremtiden. 
 Jeg synes, der er to andre ting, som det er vigtigt at sige omkring et sådant system. Det ene det er, 
at der er jo grænser for, hvor hurtigt vi kan lade sådan noget vokse. Vi har ikke fritgående ressourcer, 
kvalificerede personer og alt mulig andet, så vi fra den ene dag til den anden kan fordoble midlerne til 
forskning og udvikling. Vi kan gå et stykke vej, der er nogen ledige ressourcer, men der er ikke så mange. 
Vi kan også udvikle noget, men det tager tid. Og derfor så er det afgørende for, om man får en udvikling i 
gang, ikke alene et spørgsmål om penge, men også et spørgsmål om at have en vis langsigtethed i politik-
ken og om at have et billede af, at der også skal være så at sige noget afsætning fra det stærkt støttede 
offentlige system. Der skal være teknologier, der bliver markedsmodne, som glider ud af systemet igen, 
sådan at der kommer noget fornyelse, ellers kan man bare akkumulere et behov for udvikling og forsk-
ning, der går i ring, og hvor man reelt ikke flytter sig forfærdelig meget. Ja, jeg tror faktisk, at jeg vil slutte 
her.
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Ordstyrer:
Tak skal du have, Tage. Det skulle ikke undre mig, om du blev opfordret i løbet af snakken her til at blive 
useriøs, men hvem vil starte? Helga? 

Helga Moos: 
Jamen det er jo altid spændende, når vi arbejder med tal. Når vi taler med vindmølleindustrien, så siger 
de, og har sagt igennem de 7 år, jeg har været med her, så har de sagt, at vi skal stille flere møller op, fordi 
vi skal fortsætte teknologiudviklingen inden for vindindustrien. Og det er så fair nok, og det har vi så 
gjort, og så pålægger vi elforbrugerne sådan cirka at betale en milliard om året, og så siger vi, at der bliver 
ikke givet noget til udvikling af vedvarende energi, fordi det er ligesom det, vi har sat andre til at betale, 
det tæller ligesom ikke med. Den der milliard hvor ligger den i dit regnskab med hensyn til Barcelona og 
vedvarende energi osv.? Er det overhovedet talt med, eller udfaser vi sådan nogle store udgifter, sådan at 
vi kan gå rundt og skamme os stadig væk? Eller hvad er vores tanke med det?  
 Og så med hensyn til erhvervspolitiske satsninger, jamen jeg er enig i, at vi skal arbejde med at 
holde arbejdspladser inde i tankesættet: Hvordan holder arbejdspladserne i Danmark? Vi satsede på 
kraftvarme, og alle sagde, jamen lad os prøve noget kraftvarme-udbygning, så bagefter kan vi gå ud og 
sælge det i Europa, men det er lige som om, at da vi skulle ud over grænserne, så blev de hjemme, så der 
synes jeg ikke, vi har fået det store boom. Vi har heller ikke fået det på solvarmen, vi kom heller ikke ud 
over Kruså. Og vi har set det på gylleseparering. Alle taler om, hvis vi bare pumper penge i det i Danmark, 
så kan de lave det ligesom vindmøllerne, men hvor pokker er de, alle dem der kan ligesom vindmøllerne, 
så længe det bare kan foregå i Danmark? Men når de så skal ned over Kruså, så rykker de sig ikke ud af 
stedet.

Ordstyrer:
Ja, du hørte jo spørgsmålene. 

Tage Dræbye: 
Støtten til vindenergien er jo ikke med i hvert fald i Barcelona-regnskabet, for det handler om forskning 
og udvikling, og det kan man ikke kalde det her. Men den er med i den model, som jeg har vist i papiret, 
som jeg har lånt fra det engelske review – i øvrigt, i England ligger energipolitikken også i erhvervsmini-
steriet, det er Departement of Trade and Industry, der har stået for det her Review – at den er med i det 
system, som der står supported... nu kan jeg ikke engang selv huske det, men der er en understøttet mar-
kedsfase, hvor man er nødt til at give prisstøtte til teknologierne, for at de kan klare sig, og dér er det med. 
Og på vindområdet der har vi jo historisk været ganske gode til det; vi er faktisk fremhævet netop i det 
engelske review som et vindenergiområde som meget vellykket eksempel på, at man har flyttet en tek-
nologi frem i de forskellige stadier, men vi ved jo også godt, at det ikke er fuldstændigt afsluttet, altså den 
er ikke konkurrencedygtig under de nuværende konkurrencevilkår.
 For det er jo det, der er det andet problem, når man skal diskutere, om det er støtte eller ikke støtte, 
det er jo, at her er der tale om en CO2-fri energiforsyning, og gør vi det, at vi, når vi i de priser, vi sammen-
ligner med på kul og olie og naturgas, hvad det nu ellers kan være, gør vi så det, at vi indregner alle de 
eksterne omkostninger i produktionen af anden energi. Det er der jo et billede af, at vi skal komme til, 
men sådan som priserne på CO2-kvoter i øjeblikket er, så er de måske mere afspejlet af, at det er varm luft 
i Rusland, der er prissættende, end det er de faktiske omkostninger ved at nedbringe i CO2-reduktionen, 
og det er jo klart et problem for de vedvarende energikilder. Og nu bevæger jeg mig lidt for langt ud i de 
energipolitiske ting. 
 Det andet, du spurgte om; for det første så tror jeg hver af de her spørgsmål, altså både kraftvarme, 
solvarme, biogas osv. har deres egen historie, men min pointe i det er, at man kan ikke regne med gevinst 
hver gang. Det vil være sådan, at hvis vi satser på et antal teknologier, så vil der være nogle, hvor vi lyk-
kes, og nogen, hvor vi ikke lykkes. Det er et meget komplekst samspil imellem forskellige omstændighe-
der. Hele vindmøllehistorien synes jeg først og fremmest lærer os, at det ikke er nemt, at det ikke er noget, 
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man kan designe fra start og så regne med, at det er en sikker succes ved enden, men at man skal tage en 
række forskellige virkemidler i gang i de forskellige faser. Og er der en ting, som jeg efter at have lige lø-
bet det her igennem en yderligere gang synes, at man skulle koncentrere sig om, så var det nok at se på, 
hvilke instrumenter har vi til rådighed i de enkelte faser. Det er ikke nødvendigvis altid penge; det kan 
være garantier, det kan være offentlige indkøb, det kan være en lang række andre virkemidler end lige 
netop bare at lave feed-in-priser eller nogle andre ting, og det må være vigtigt at få konstrueret nogle 
virkemidler, som passer til de situationer, man er i, hvis man skal bringe de her teknologier effektivt frem 
til markedsmodne stadier. 

Stine Grenaa Jensen (Forskningscenter Risø): 
Til at starte med så vil jeg sige; at man bare putter penge i en teknologi på en måde, det er nok en af de 
værste måder, man kan gøre en succes op på, og det er nok også den, der er helt sikker på at give fiasko, 
for man når ikke fra start til mål med at have en succesfuld industri, hvis ikke man er klar over, at der er 
mange forskellige typer af barrierer, man vil møde undervejs. Og tit taler man om, at man i starten skal 
overkomme en forskning og udvikling, men meget tit glemmer man så at gøre klart ret tidligt, at det 
hjælper ikke noget at have lavet forskningen og udviklingen, hvis man ikke også er klar til næste trin, der 
handler om at få det ud og få det brugt, og at det fungerer, og igen næste trin med, at det skal ud og fun-
gere på et marked, og der ligger nogle andre mekanismer.  
 Og som Tage lige var inde på, så gør det, at vi har en meget, meget bred vifte af instrumenter, vi 
kan gå ind og bruge. Og vælger man meget ensidigt at fokusere på afgiftssystemer eller på 
feed-in-tariffer, eller det kunne være grønne certifikater, som er mere markedsbaserede, eller andet, så 
begår man en meget, meget stor fejl. Fordi det er i det her system lige så vel som – et måske mere kendt 
eksempel at forholde sig til – nemlig medicinalindustrien; der er det vel accepteret, at udvikling af ny 
medicin, der er mange, der ikke lykkes, det tager lang tid, der er stor risiko ved at gå ind i den her proces, 
og det kan man godt forholde sig til – men sådan er det altså også, når man udvikler energiteknologier. 
Der er en succesrate, som er meget, meget lille, og den er man nødt til at tage hensyn til, når man begyn-
der at putte penge ind, når man vælger, hvordan man skal designe sine instrumenter, så man kan håbe 
på at få succes. Men det er i hvert fald også helt sikkert, at hvis man kun prøver at satse på én, så er chan-
cen for at komme ud med en succes i den anden ende nok også meget lille. 

Anne Grete Holmsgaard: 
Jeg opfattede det, du sagde, Stine, også som et spørgsmål om, at når man vælger, hvad man kaster sine 
forskningsmidler i, så må man ikke sigte for snævert, og man skal se det i en større sammenhæng. Der 
har jeg et spørgsmål, som går på den måde, vores forskningssystem er skruet sammen på. Når vi snakker 
energiforskning, så er der jo mange kokke på området, og der er også lavet nye strukturer i det hele taget 
for forskningsrådssystemet her for kort tid siden, og så er der kommet en knopskydning igen.  
 Hvordan er det at operere i det system? Altså hvor velfungerende er det system til, at man ikke 
kommer til hverken at sigte for snævert eller lave fuldstændig spredehagl? Og hvad gør man i praksis? 
Altså hvad er dine gode råd for at sige det ligeud, ud over dem du er kommet med på sådan den anden 
ende af det, altså når man skal have det om i produkter? 

Stine Grenaa Jensen: 
Altså det er jo et dejligt spørgsmål at få – især kommende fra Risø – og der synes jeg måske, at netop Risø 
er meget central i denne her debat, fordi Risø hele tiden har haft en idé om at være, har haft basis i, at det 
skal være bindeled mellem mange forskellig aktører i det her system. Og jeg er også ret sikker på, at man-
ge af de historier, man vil finde, og beskrivelser af vindmøllehistoriens succes, at den også bunder i, at der 
rent faktisk har været en organisation eller en platform et eller andet sted, som har været i stand til at 
samle forbrugere og industri, universiteter, ministerier og Energistyrelse og andet i denne her komplekse 
proces. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt at være bevidst om hele tiden, at der skal være et forum 
eller flere fora, som vil have forskellige sigter på forskellig tidspunkter i denne her teknologiudvikling. 
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Men jeg tror, det er meget vigtigt, at der findes et sted, hvor at det anerkendt, og som måske bliver hjulpet 
fra offentlig side til, at der er en kommunikation mellem de forskellige stadier og de forskellige aktører i 
det her samfund.  
 Det er vigtigt at bibeholde det samarbejde, der er mellem det private erhvervsliv og offentlige 
forskningsinstitutioner, og det er tit svært at komme igennem med, også når du så er inde på ting som, 
jamen hvordan er det system, vi har i dag, hvor godt er det skruet sammen. Det er tit svært. Vi har både 
kasser, som er meget forskningsrettede; vi har også nogle, der er mere rettede mod demonstrationsanlæg, 
og vi har også andet, som ligger mere i industrien – som er rettet mod, at man skal sælge sine produkter. 
Men der er ikke særlig mange steder, hvor det rent faktisk er lovligt at blande det hele.  
 Du får meget tit, hvis man søger inden for forskningsrådene, så får du meget tit en besked om, at 
man er for praktisk. Søger man ... hvis man blander, søger man mere over i demonstrationsanlæg og lig-
nende, jamen så er man for teoretisk. Og jeg tror lige præcis, det er der, der måske er en akilleshæl, at det 
er vigtigt, at de ting bliver integreret. Ikke at det ikke godt kan befinde sig i forskellige kasser, men admi-
nistrationen af forskellige kasser er nødt til at være klar over, at man skal blande på et eller andet tids-
punkt.

Ordstyrer:
Anne Grete vil gerne lige følge lidt op, men vil først skrive ned. 

Anne Grete Holmsgaard: 
Ja, ellers kan jeg jo ikke huske en dyt bagefter. Det er et spørgsmål til Tage.  
 Hele problemkomplekset om at få de nye teknologier udviklet og ud på markedet, afprøvet, mod-
net, få dem frem mod en situation, hvor de er konkurrencedygtige - så kan vi så diskutere, hvad konkur-
rencedygtig er - altså når man på markedet ikke får sin miljøfordel.  
 Men et af problemerne, som vel er bredt erkendt, det er, at liberaliseringen af elmarkedet og libera-
liseringen af gasmarkedet så også, men i første omgang elmarkedet, betyder, at der er ikke nogen motor 
fra forskning til produkter ude på markedet, altså til afprøvning til produkter ude på markedet til noget, 
der kan vokse sig stort, så når du siger vind II, altså den næste succes vi skal have på det her område, hvil-
ken teknologi det så end bliver, så er der ikke rigtig nogen motor for den.  
 Er det en mulighed – det er ikke særlig gennemtænkt, så det et meget åbent spørgsmål – er en mu-
lighed at lave udbud? Altså nu er der blevet lavet udbud af to havmølleparker. Man kan så sige, at den 
ene den kom i udbud på en sådan måde, så det kun var de store selskaber, der kunne byde, og det er så i 
sig selv jo absolut forkert, men kunne man ... det var så et produkt, man siger, så og så mange megawatt 
skal der op, det skal stå offshore, og det skal være vind.  
 Kunne man forestille sige, at man brugte den der udbudsmetode på noget meget bredere, på nyere 
teknologier? Jeg spørger, fordi jeg synes i den grad, jeg mangler at se nogle alternativer, altså vi kender 
godt det at give pristilskud, og det er jo altså ikke nogen dårlig mekanisme. Den har faktisk fungeret ret 
godt. Men vi bliver også nødt til at tænke i nogle alternativer, som passer ind i den der liberalisering. Så 
mit spørgsmål er, er det en mulighed, eller er jeg helt galt afmarcheret? Er det noget andet, vi skal gå ef-
ter?

Tage Dræbye: 
Jeg mener afgjort, at det er en mulighed. Nogle stykker af dem, der er her i salen, og jeg, var til et lille 
18-timers-seminar om den kommende strategi for forskning og udvikling på brintområdet, og der fik vi 
en hel del diskussioner om en amerikansk model, som anvendes en del, hvor man altså sætter flere kon-
sortier parallelt i gang sammen, og så derefter, når det viser sig, hvem der ser ud til at være stærkest, så 
lukker man nogle af dem, men lader de stærkeste fortsætte.  
 Det gør man på konkurrerende områder, men det, vi drøftede, og som jeg tror bestemt er en reel 
mulighed, det var, at man lige så godt kunne se det på forskellige teknologiområder og så ud fra nogle 
kriterier, som man siger, altså opfyldelse af egne performance og andre ting, så lukke nogle af sporene og 
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så køre videre og accelerere med demonstrationsprogrammer for andre i sådan et udbudssystem, og se 
det i højere grad i en udbudssammenhæng. Men nu synes jeg i øvrigt, at selv om grundlæggende så er det 
der gab, der er på demonstrationsområdet og afprøvningsområdet, jo betinget blandt andet af liberalise-
ringen, men også af bortfald af offentlige midler, så er det vel ikke sådan, at man helt firkantet kan sige, 
at produktionsselskaberne ikke ofrer nogle penge på teknologiudvikling.  
 Jeg tror, at Elsam... Jeg synes, jeg så nogen, der nok ville protestere lidt mod det, men det er klart, at 
det er ikke de samme midler, som det var, da vindkraften blev udviklet, og derfor tror jeg, at alternative 
modeller er nødvendige. Og jeg vil sige, at jeg synes, at der er al mulig grund til at kigge på mange forskel-
lige muligheder for at gøre det her; overveje dem, måske også afprøve nogle af dem.  
 Meningen med den figur, jeg har vist, som er baseret på det her Harvard-studie, hvor jeg har puttet 
nogle egne overvejelser om, hvilke instrumenter kunne man bruge i de forskellige faser, ind, det er ikke 
meningen med den at sige, at det skal I gøre, fordi det er det ikke testet nok til, men det er, at man kan 
overveje sådan nogle ting. Og der tror jeg blandt andet også, at udbud er bestemt en mulighed, men der er 
mange andre. 

Ordstyrer:
Ja, jeg har tid til et indlæg. Der er et dernede. Har styregruppen nogle spørgsmål, så markér. 

Niels Langvad (BankInvest): 
Jeg vil bare kommentere den tabel, Tage, som du netop omtalte, omkring, hvad skal man sige, nogle fi-
nansieringshuller på vejen hen mod et ... for at gøre et forskningsresultat til et kommercielt produkt. Og 
jeg har blandt andet haft den fornøjelse at deltage i en anden arbejdsgruppe under Teknologirådet, hvor 
vi diskuterede nye energiteknologier. Også der diskuterede vi noget omkring demonstrationsprojekter, 
som du berører, og finansiering af sådanne. Og der er efter min vurdering – og det synes jeg også din tabel 
viser, din tolkning – at der er nogle store risici knyttet til det tidspunkt. Det er en lovende, på det tids-
punkt måske en lovende, ny teknologi, men man mangler stadigvæk at få afklaret, hvorvidt den kan 
blive kosteffektiv, sådan så man kan være nogenlunde... eller få større sikkerhed for, at den i sidste ende 
bliver konkurrencedygtig.  
 Så det kunne i hvert fald være et punkt, hvor man overvejede at kigge lidt nærmere på, hvordan 
kan man på en eller anden måde lukke det hul mellem et forskningsresultat, som ser lovende ud, men 
stadig væk mangler man noget at få afklaret, og få en større sikkerhed for, at det rent faktisk er konkur-
rencedygtigt, og så et produkt man egentlig er klar til at rulle ud.  
 Og i den sammenhæng vil jeg nævne, hvad England jo har gjort omkring vedvarende energi og 
vandkraft og tidevandskraft og for den sags skyld så også havvindmølleparker, hvor man er meget aktiv 
fra DTI's side og fra andre sider om at give midler til demonstrationsprojekter. Og det gør man også ud fra 
en meget klar formulering om, at der, hvor Danmark har været stærk på vindmøllerne, der ønsker man 
fra Englands side at blive stærk på udnyttelsen af den energi, der ligger i havet omkring England. 

Ordstyrer:
Tak skal du have. Og der også et indlæg hernede ... 

Flemming Wennike (Ringkjøbing Amt): 
 – Der er også nogle der siger BrintAmt. 
 Og jeg vil godt sige; det, der så er taget til sidst med demonstrationsanlæg, det er utrolig vigtigt. Og 
så vil jeg godt lave det matematiske bevis for, at det her det også er noget erhvervslivet vil have, fordi 
dengang vi sagde brint én gang, der fik vi én virksomhed. Nu har vi sagt det hundredetusinde gange. Nu 
har vi 40 virksomheder. 

Ordstyrer:



183

Jamen, jeg er nået dertil, hvor jeg vil komme med en tilsvarende slags filosofisk indlæg, som er: Indsigt 
styrkes stærkt af kaffe. Og det er sådan, at dér har vi en mulighed for at styrke os... Tage, vil du virkelig 
trække det ud? Jamen, skal vi lige lade Tage så. Værsgo, Tage. 

Tage Dræbye: 
jamen det er en kort bemærkning, fordi jeg tror, både det gælder kapitalen, når den er privat, altså ventu-
re, og når det gælder forskning og udvikling, vil være godt tjent med, hvis den er kombineret med nogle 
kompetencer på det her område. Én af fordelene trods alt ved forskningssystemet, det er, at der er nogle 
energiteknologiske kompetencer knyttet til det, og det ikke er rent generalistisk. Og tilsvarende så har vi 
jo et problem med at få tilstrækkelige kompetencer på venturekapitalområdet. For Danmark er ikke no-
get stort land, og hvis vi skal have kompetence på alle de der specialiserede teknologiområder, vi har på 
venturekapitalområdet, så har vi nogle problemer. Men jeg synes også, det er glædeligt at konstatere, at 
der jo altså er nogen af venturekapitalvirksomhederne, som rent faktisk interesserer sig for energiområ-
det.

Ordstyrer:
Tak skal du have, Tage. Jamen altså indsigten kan jo også komme før kaffen, men nu går vi ud og tager en 
kop kaffe, og vi er tilbage her og går i gang om en halv time.  

_____

Kaffepause 
_____

Ordstyrer:
Frem til afslutningen, som ligger kl. 16 eller lidt deromkring, der har vi to blokke, vi skal igennem nu. Og 
den ene handler om, hvad vi kan gøre ved forbrugssiden, og den anden handler om, hvordan kan vi hånd-
tere miljøet.  
 Og i den første af de her to, der har vi Henrik Lund, Ken Friis Hansen og Jørgen Stig Nørgård, som vil 
give os lidt input. Værsgo. 

Henrik Lund: 
Tak for det. Jeg er blevet bedt om at sige lidt om den historiske udvikling i det danske energiforbrug og 
også lidt om, hvad det er, der har skabt den udvikling, hvor vi har haft succes, og hvor vi har haft fiaskoer 
med at påvirke energiforbruget, og selvfølgelig så også lidt om, hvad det er for udfordringer, jeg mener vi 
står over for nu, og nogle anbefalinger til, hvad vi skal gøre ved det.  
 Selve det her med at snakke om udviklingen i energiforbruget i Danmark det egner sig jo fanta-
stisk godt til at vise diagrammer. Men der har jeg jo fået den udfordring at lade være med det, så det gør 
jeg så. Men der er en masse diagrammer i det skriftlige indlæg, jeg har i skriftet her, som I kan slå op på, 
hvis I har lyst. Og det er dem, jeg selv har i hovedet, når jeg vil snakke lige her i starten.  
 Fordi selve energiforbruget, udviklingen fra oliekrisen og frem til nu – og det er jo efterhånden 
mere end 30 års energiforbrug, vi kan se på, siden vi begyndte rigtigt at føre aktiv energipolitik – der er 
det helt karakteristiske ved Danmark, og det særlige kendetegn jo, at vi har været i stand til at stabilisere 
energiforbruget. Det samlede energiforbrug i Danmark er i dag faktisk ret nøjagtigt det samme, som det 
var for over 30 år siden, i 1972, og har ligget faktisk stabilt i hele den her 30-års-periode. Det er det ene 
særlige kendetegn ved udviklingen i energiforbruget.  
 Det andet er, at vi har skiftet fra stort set udelukkende at bruge olie i 1972, hvor 90 pct. af det var 
olie, til i dag at være en blanding af olie, naturgas, kul og vedvarende energi.  
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 Og selve det her med, at vi har stabiliseret energiforbruget, hvis man ser på det internationalt, så er 
det en bedrift, som vi har fået ros for med rette. Hvis man sammenligner med resten af verden, det sam-
lede energiforbrug i verden, så er det steget med 70 pct. i den samme periode. 
 Nu er jeg med på, at der selvfølgelig også har været en vækst i befolkningen i resten af verden, der 
er større end den vækst, vi har haft i Danmark, men også målt pr. indbygger har der været en markant 
stigning i resten af verden, hvor vi i Danmark, fordi vi har haft en lille vækst på 6 pct. i den her periode, 
rent faktisk har haft et lillebitte fald i energiforbrug pr. indbygger. 
 Vi kan sammenligne energiforbrug pr. indbygger med et land som Sverige, der i samme periode 
har haft en vækst pr. indbygger på 30 pct. eller med OECD-landene generelt, der har haft en vækst pr. 
indbygger på 16 pct. 
 Så selve det at holde energiforbruget konstant, synes jeg godt vi kan være stolte af og bryste os 
over. Vi kan selvfølgelig også være lidt kede og flove over, at vi ikke er kommet længere ned i energifor-
brug, for det har der klart teknisk været mulighed for, og det ved jeg, at de efterfølgende indlægsholdere 
vil komme nærmere ind på. Men vi kan altså også være stolte af, at vi trods alt har nået det, vi har nået. 
 Hvis man går lidt mere ned i detaljerne og ser på, hvor vi har haft succeserne, og hvor vi har haft 
fiaskoerne, så kan man sige det – jeg skal jo sige det meget kort – sådan, at på varmeområdet har vi haft 
enorm succes med at isolere boligerne og senere med at lave kraftvarme. Det betyder rent faktisk, at på 
boligopvarmningsområdet opvarmer vi i dag halvanden gang så meget areal, som vi gjorde for 30 år si-
den, og vi bruger et samlet brændselsforbrug til det, som kun er 70 pct. af, hvad det var. Der har vi altså 
formået at opvarme meget mere til et væsentligt mindre brændselsforbrug. Det skyldes, som jeg sagde, at 
vi har efterisoleret boliger og bygget nye og bedre boliger, og at vi har gjort brug af kraftvarmefordele i så 
udstrakt grad, som vi har i Danmark. Så det har været én af de klare succeser.  
 Hvis man skal kigge efter fiaskoerne de steder, hvor energiforbruget, brændselsforbruget er steget 
sådan, at vi ikke kunne få det til at falde samlet, men har stabiliseret det, så skal vi kigge på elforbruget. 
De første 20 år er det steget markant. Så har vi så i de sidste 10 år ført noget mere aktive elbesparelsespo-
litikker, og det kan også ses på kurverne – de er fladet noget mere ud og stiger meget mindre her i de sid-
ste 10 år end i de første 20 år af den her 30-års-periode. 
 Så det smertensbarn, som er blevet nævnt mange gange, er selvfølgelig transporten, hvor forbru-
get stiger lystigt derudaf, og det hele er jo baseret på olie inden for den sektor, men det lader jeg op til Ken 
at komme med løsningerne på her om lidt. 
 Men hvis man ser på det i forhold til vores sammensætning, hvor vi altså nu har et meget mere 
differentieret forbrug, så er vores forbrug af olie jo faldet til 40 pct. af, hvad det var i 1972. Men den andel, 
som transporten udgør, er så steget fra at udgøre knap 20 pct. til nu at udgøre knap 60 pct. Så 60 pct. af 
vores olieforbrug går altså til transporten. 
 Det siger jo sig selv, at den udfordring, vi har nu, hvis vi vil fortsætte med at stabilisere eller måske 
ligefrem få det samlede energiforbrug til at falde i den kommende periode, og hvis vi stadig vil gøre noget 
for at få olieforbruget til at falde, ja, så er transporten det, vi i den grad skal fokusere på, hvis vi vil videre 
ad den vej. 
 Det hører selvfølgelig også med, at vi selv er begyndt at producere olie og naturgas, og i øjeblikket 
producerer over dobbelt så meget olie, som vi bruger, og samlet set næsten halvanden gang så meget 
brændsel, naturgas, vedvarende energi og olie, som vi bruger. Så vi er mere end selvforsynende, vi er ble-
vet et olieeksporterende land. Så vidt jeg ved, er vi det tredjestørste land i Europa - kun overgået af Norge 
og England, så vidt jeg for nylig har fået det oplyst. Så vi er blevet et olieeksporterende land. 
 En af de andre succeser, vi har, er selvfølgelig udvikling af vedvarende energi, som er blevet nævnt 
mange gange her, og alle de ting tilsammen har jo en meget mærkbar positiv indflydelse på vores øko-
nomi i øjeblikket. Vi omsætter olie og naturgas for 30 mia. kr. om året, og vi omsætter eksport, grønne 
teknologier på 25-30 mia. kr. om året også. 
 Hvis man så skal se lidt på, hvad der så er det vigtige, hvis man skal fremhæve, hvad der har skabt 
de succeser, der trods alt er i vores udvikling, så har det været, som jeg analyserer det, en meget aktiv 
energipolitik. Jeg synes tydeligt man kan sige, at der, hvor vi har ført en aktiv energipolitik i Danmark, 
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har vi også haft succes. Vi har ført en meget aktiv energipolitik ved at isolere boligerne, vi har ført en 
meget aktiv energipolitik med at få kraftvarme udbredt, vi har ført en meget aktiv energipolitik med at få 
vindmøller og vedvarende energi ind, og det har vi også haft succes med.  
 Vi har i de første 20 år ikke ført nogen særlig aktiv energipolitik for at spare på el, og det har vi 
altså så heller ikke haft succes med. Vi har ikke ført nogen særlig aktiv politik med at nedbringe transpor-
tens energiforbrug, og det har vi så altså heller ikke haft succes med. Så man kan sige, at det overordnede, 
positive og glædelige budskab er, at politik virker, politik betaler sig. Hvis vi fører en god og aktiv politik, 
så nytter det noget, så giver det resultater, og hvis vi ikke fører en aktiv politik, så bliver det heller ikke til 
noget.
 Derfor er det jo nogle meget vigtige mennesker, jeg har lov at tale til i dag, og jeg tror ikke, man 
skal undervurdere betydningen af, at man fra højeste sted, fra Folketing og regering, udmelder nogle 
langsigtede konkrete målsætninger. Det har vi haft god historie for.  
 Energiplan 76, den første energiplan fra Handelsministeriet i 1976, udmeldte jo hele den langsig-
tede strategi om kollektiv forsyning, som senere har givet anledning til både fjernvarmen og 
kraft-varmen og alle de fordele, vi har haft af det - og naturgasprojektet. 
 Man kan nævne Energiplan 81, som satte hele det her på dagsordenen om at afkoble væksten i 
energiforbrug og så den økonomiske vækst, og det er også noget, vi virkelig har haft succes med i Dan-
mark, hvor vi har haft 70 pct. vækst i bruttonationalproduktet i samme 30-årige periode, hvor vi har sta-
biliseret energiforbruget. Det var også Energiplan 81, der havde 10 procents vindkraft i år 2000 som 
målsætning. Vi kan nævne Energiplan 2000 med en miljømålsætning, Energiplan 21 med 1 pct. vedva-
rende energi om året. 
 Den type af målsætninger tror jeg ikke vi skal undervurdere. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, 
hvis vi vil videre nu, at have nogle overordnede målsætninger i den stil. Det kunne jo passende være - nu 
har vi haft 30 år, hvor vi har stabiliseret det samlede forbrug, så kunne vi måske have en 30-årig periode, 
hvor målet var at nedbringe det. 
 Jeg ville meget gerne have, at man krydrede det med nogle målsætninger i stil med 50 procents 
vindenergi i 2020, som Energycamp på et tidspunkt sagde, kunne være en målsætning, eller 25 pct. ved-
varende energi i transporten, eller at vi knækkede elforbrugskurven, som hele tiden er steget, og fik den 
til at gå ned ad. Den type overordnede målsætninger tror jeg ville være rigtig godt. 
 Når vi har haft succes i de foregående 30 år med at gennemføre sådan nogle målsætninger, så er 
det, fordi vi har haft et rigtig godt sammenspil mellem det, jeg i mit skriftlige oplæg har kaldt et visionært 
Folketing, en meget aktiv befolkning og energibevægelse, og en meget handlekraftig energisektor.  
 Jeg tror nu, at min besked til politikerne vil være, at jeg har den fornemmelse, at vi stadig væk har 
en meget aktiv befolkning og energisektor, og at vi stadig væk har - mere end nogen sinde måske - meget 
handlekraftige erhvervsliv og energisektor, som bare tørster efter at komme i gang, hvis I fra Folketinget 
tager teten og udmelder nogle konkrete langsigtede målsætninger. Det er et af de virkemidler, som jeg 
ikke tror, man skal undervurdere, og som ikke har noget med skatter at gøre, som det blev nævnt før.  
 Så håber jeg, jeg får det spørgsmål, om der er andre virkemidler end det med skatter, for det vil jeg 
meget gerne svare på. Men det vil så vise sig, om jeg får det. Men jeg siger tak for nu. 

Ordstyrer:
Henrik, årsagen til, at vi ikke lader jer bruge overheads, men alligevel lader nogle slippe igennem, det har 
vi jo så gjort, men årsagen er jo, at så kommer der nogle klare budskaber, og det er du jo et godt eksempel 
på.
 Ken Friis Hansen skal snakke lidt om transportsektoren. Vi har en målsætning i projektet om ikke 
at se transportsektoren som sådan en lille hale, hvor man hele tiden siger, og så er der forresten transpor-
ten, hvad skal vi gøre ved den, men prøve at få den integreret i projektet. Det er jo spændende, om det 
lykkes os. 

Ken Friis Hansen (centerchef, Teknologisk Institut) 
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Jeg er i hvert fald glad for at få lov til at komme og sige noget. Jeg er så lidt ked af at repræsentere trans-
porten, som jo i den grad har fået nogle drøje hug i dag. Jeg håber ikke, det skal opfattes personligt. Jeg 
havde jo tænkt mig at remse en masse tal op om, hvor stort problemet er i transportsektoren. Det tror jeg 
næsten, jeg kan udlade, for indtil flere af de tidligere talere har jo gjort opmærksom på, at transportsekto-
ren nu har haft et stigende energiforbrug i en lang årrække, og nu udgør ca. en fjerdedel af landets energi-
forbrug. At transporten er fuldstændig afhængig af olie er vel også åbenlyst for de fleste, og at 
transportens andel af olieforbruget nærmer sig de 60 pct., har Henrik også lige fortalt. 
 Så det eneste jeg vil gøre for at forklare, hvad jeg efterfølgende vil koncentrere mig om, det er lige 
at gøre opmærksom på, at vejtransporten altså er helt dominerende i det billede. Den udgør 80 pct. af 
energiforbruget, og vejtransporten fordeler sig så ca. 60/40 på person- og godstransporten. Så når jeg i det 
følgende taler meget om vejtransport, så er det, fordi luftfart, søfart og jernbanetransport udgør en meget 
lille del af transportarbejdet i Danmark. 
 I fremtiden har Energistyrelsen gjort sig nogle overvejelser om, hvordan det vil komme til at se ud, 
og umiddelbart ser det jo ikke ret meget bedre ud i fremtiden. Man antager, at andelen af Danmarks 
energiforbrug til transport vil stige til ca. 35 pct., og olieforbruget stige helt op til 75 pct. af forbruget. 
 Så umiddelbart ser det ikke ud, som om at man, alt andet lige i hvert fald, kan forvente, at tingene 
bedres af sig selv. Der skal altså gøres et eller andet, og det var så den anden halvdel af det spørgsmål, jeg 
har fået. Det vil jeg koncentrere det meste af min tid om.  
 Man kan jo sådan helt teoretisk gøre tre ting. Man kan begrænse den motoriserede transport, man 
kan gøre transportmidlerne mere effektive, eller man kan forsøge at fremme mere energieffektive trans-
portmidler på bekostning af mindre effektive transportmidler. Og jeg mener i virkeligheden, at Henrik 
Lund har helt ret, når han siger, at der findes en række virkemidler i transportsektoren også, som er kend-
te og velbeskrevne. Det eneste problem er, at vi ikke har sat nogen af dem i anvendelse i virkeligheden.  
 Jeg tror, alle ved, at der findes en række virkemidler, som man kunne bruge, hvoraf afgifter jo selv-
følgelig er et af dem – men jeg mener også, der er mange andre. Jeg skal komme tilbage til et par stykker 
af dem. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor man ikke bringer de virkemidler i anvendelse, når de nu 
er beskrevet, og jeg tror også, at man er klar over deres effekter.  
 Det tror jeg har at gøre med, at en hel del af dem er i konflikt med andre samfundsmæssige mål-
sætninger, om varernes fri bevægelighed og erhvervslivets konkurrenceevne og grænsehandel osv., osv., 
hvor det i hvert fald er nogle af problemerne. Andre kan potentielt være meget dyre for staten, f.eks. om-
lægning af afgifterne; hvor transportsektoren indbringer noget, der ligner 33 mia. kr. i afgifter om året, så 
omlægninger dér selvfølgelig vil have nogle meget store konsekvenser. Eller også kan de være meget 
upopulære. Hvis man f.eks. forestillede sig, man hævede nogle afgifter, som også kunne være dæmpende 
på energiforbruget i transportsektoren, så ville det være meget upopulært i befolkningen eller i hvert fald 
i dele af befolkningen.  
 Så jeg tror i virkeligheden, at man står med, at mange af de her virkemidler, som enten, potentielt 
set er meget kostbare eller potentielt set er meget upopulære, og det kan måske være et svært valg at 
gøre. Omvendt mener jeg også, at vi er i en situation, hvor man ikke stiltiende kan lade transporten ud-
vikle sig, som den har lyst til. Der er jo også af de tiltag, vi kunne forestille os, en række positive sideeffek-
ter – ikke kun negative sideeffekter – som f.eks. trafikuheld, støj- og luftforurening, barriereeffekter, 
trængsel, arealanvendelse og forsyningssikkerhed, for bare at nævne nogle stykker af dem. Og jeg tror, at 
man bliver nødt til simpelt hen at gå de her virkemidler, som er kendt i forvejen, igennem og så sige, 
hvad for nogle af dem vil vi så helt fraskrive os, og hvad for nogle vil vi bringe i anvendelse.  
 Jeg tror personligt ikke, at man kommer uden om at kigge på afgifterne, men jeg ved godt, at pro-
blematikken er svær. Personligt ville jeg mene, at noget af det, man bedst kunne gøre med afgifterne, det 
var at fremme transportmidler, som har et lavere energiforbrug. Jeg tror, der er en noget overvurderet 
forventning til, at teknologien på det her område vil løse alle problemerne.  
 Det er klart, at man kan frembringe biler, som kan køre noget længere på literen end dem, vi ken-
der, men man skal huske, at biler, i hvert fald i den udformning, vi kender dem i dag, er et forholdsvis 
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gammelt teknologisk produkt, og at de teoretiske grænser for, hvor langt en bil kan køre på literen, ikke 
ligger så forfærdelig langt væk fra at være, hvad man kan producere i dag.  
 Men det, der er meget vigtigt, det er, at vi kan tilskynde eller tvinge forbrugerne til at købe nogle 
biler, som er bedre end dem, de køber i dag. Fordi det er sådan, at der allerede i dag på markedet er biler, 
som kører meget længere på literen end det, man i gennemsnit får solgt til forbrugeren. Og der er altså i 
EU en frivillig aftale mellem bilindustrien og EU om, at gennemsnittet af alle nye solgte biler i EU skal 
reducere deres energiforbrug frem mod 2012.  
 I Danmark tror jeg vi har lidt det problem, at de her biler, som kører langt på literen, typisk er en 
lille smule dyrere ab fabrik, og med det danske afgiftssystem betyder det så, at de bliver en lille smule – 
igen – dyrere i Danmark, og dermed får vi ikke den fulde gevinst af den teknologiske udvikling, der sker i 
EU, og som presser bilfabrikanterne til at producere nogle bedre biler.  
 Den korte løsning – uden om afgifterne – på det var at ophøje den aftale, man har med bilprodu-
centerne, til lov, sådan så det skulle gælde alle biler, og det skulle gælde i alle EU-landene, frem for at det 
er en frivillig aftale, som er gennemsnittet af alle nye solgte biler i EU. Der er også det problem med den 
aftale, at det stiller bilfabrikanterne måske frit, eller det stiller i hvert fald kunderne frit at købe nogle 
flere dieselbiler, som jo kører noget længere på literen. Men indtil vi har fået løst alle miljøproblemerne 
for dieselbilerne, er det ikke ubetinget en gevinst, at vi får flere dieselbiler ind i markedet.  
 Og hvis man kigger på, hvordan det er gået hidtil med at nå de mål, som ASEA og Euro-
pa-Kommissionen har stillet op, så er det i høj grad med en introduktion af dieselbiler, at man når det 
mål og ikke så meget med, at benzinbilerne f.eks. kommer til at køre noget længere på literen. Så der skal 
man lige passe lidt på.  
 Jeg tror meget på, at man skal forsøge at få introduceret de bedste biler, fordi det er trods alt det, 
som hurtigst vil give en sænkning af forbruget. Fordi nogle af de andre ting, man kunne gøre, det var 
f.eks. at få folk til at køre noget mindre i deres bil, og det forekommer jo rimelig illusorisk. Jeg tror ikke, 
der er nogen steder i verden, man har lykkedes med at få folk til at køre eller bevæge sig mindre. Og i den 
udvikling, som samfundet tager, ser det jo ud, som om at folk vil bevæge sig mere og mere i fremtiden. 
Ikke bare folk, men også varer bevæger sig mere og mere, og det vil også ske i fremtiden. Så at sænke 
transportbehovet tror jeg er rimelig håbløst. 
 Så for mig at se er det meget vigtigt, at man ikke forlader sig alene på den teknologiske udvikling, 
men ligesom forsøger at få introduceret den teknologi, som nu kommer, så hurtigt som muligt i Dan-
mark. Og der bliver man altså nødt til at kigge lidt på enten at have nogle lovkrav eller kigge på de her 
meget upopulære afgiftsinstrumenter. 
 Så tror jeg også på, at man på længere sigt måske - og jeg siger på længere sigt - måske kan have 
held med at overbevise folk om, at der kan være andre faktorer i valg af transportmiddel eller køb af bil 
end dem, man i dag prioriterer efter. Der var en, der tidligere nævnte, at det ikke varer længe, inden vi 
kommer til at se en masse af de her Hummere – som er en meget stor 4-hjuls-trukket bil – på markedet. 
 Jeg tror, at hvis man på langt sigt kunne overbevise i hvert fald dele af befolkningen om, at der 
måske var andre hensyn at tage end komfort, prestige, her-kommer-jeg-hensyn, så kunne man – og det er 
en langsigtet strategi – nok påvirke i hvert fald dele af befolkningen til at lave nogle andre valg, ligesom 
det er lykkedes at overbevise folk om elsparepærer og affaldssortering, og hvad vi ellers har haft held 
med af gode ideer. Men det er så noget mere langsigtet. 
 Kort og godt vil jeg sige, at jeg er meget enig i det, Henrik Lund sagde; jeg tror, at fiaskoen på trans-
portområdet udelukkende skyldes, at vi ikke har ført en effektiv politik på området. Transportsektoren 
har i mange år fået lov til at sejle sin egen sø. Nu står vi nok dér, hvor transportsektoren udgør så stor en 
andel af det samlede energiforbrug og de samlede CO2-emissioner, at vi ikke kan lukke øjnene for det i 
fremtiden.
 Jeg mener helt klart, at der både er nogle teknologiske og også nogle strukturmæssige ting, man 
kan gøre, så jeg mener ikke, at det behøver at gå så galt, som Energistyrelsen fremskriver til 2025. Men 
det er klart, at man skal gøre noget, faktisk allerede i dag. 
 Det er sådan nogenlunde, hvad jeg havde planlagt. 
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Ordstyrer:
Tak skal du have, Ken. 
 Og Jørgen Nørgaard vil fortælle os om strategier for energibesparelser. Værsgo. 

Jørgen Stig Nørgaard (lektor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet): 
Tak. Jeg vil først lige sige, at jeg har jo en – hvad skal man sige? – politisk baggrund for det, jeg siger. Det 
har vi alle sammen, men det er ikke alle, der er klar over det. Men jeg ønsker, at man skal have langt, 
langt bedre forhold for miljø og natur, og at den globale fordeling skal være bedre, og vi skal tage langsig-
tede hensyn til kommende generationer osv. Det mener de fleste måske er rimeligt nok, men vi handler 
altså ikke efter det. 
 Og så har jeg også den overbevisning, at en god økonomi må være én, der giver et godt liv med 
mindst mulige ressourcer, inklusive for så vidt arbejdskraft. 
Det er meget, meget på tværs af, hvad der normalt opfattes som god økonomi. Og det kan godt komme til 
præge min fremlæggelse lidt her. 
 Men energibesparelser, dér er det vigtige, at man får en klar målsætning. Der er ingen mening i 
det, man tit slynger ud, med at vi skal spare, vi skal reducere med 1 pct. i forhold til, hvad vi forventede 
det vil stige med osv. Det er så meget elastik, at det er helt håbløst at have som målsætning. 
 Vi skal have en kontant målsætning om reduktion af energiforbruget, f.eks. med 2 pct. om året, 
eller hvad man nu vil vælge, eller med 1 procents stigning om året eller hvad pokker. Men det er ikke det 
der med »i forhold til et eller andet« og slet ikke i forhold til bruttonationalproduktet, som er en ret me-
ningsløs størrelse. Det var det første, altså have en klar målsætning. 
 Så vil jeg sige, at energiforbrug afhænger af tre hovedfaktorer. Det ene er befolkningstal, det andet 
er den teknologiske udvikling, og det tredje er vores velstand – nogle kalder det overflod. 
 Befolkningen vil jeg gå let hen over, for der er vi på rette kurs i EU med et faldende befolkningstal. 
Det har jo været det store problem i verdens miljødebat hidtil, det har været befolkningstætheden i ver-
den, og nu er vi i Europa på rette kurs der, så det vil jeg gå let hen over. 
 De tekniske muligheder vil jeg så hæfte mig lidt ved, og det bliver også meget kortfattet. Jeg vil 
sige, at med de nye huse, og det er varme og el, jeg hovedsagelig skal koncentrere mig om, der mener jeg, 
byggekravene skal strammes. Det er godt, de allerede nu er kommet et skridt videre og har inkluderet 
elforbruget, fast elforbrug også. Men de burde strammes meget mere, og der er i øjeblikket uden for Dan-
mark i tusindvis af huse, der kun bruger en fjerdedel af, hvad det nye krav kræver i dansk byggeri, og det 
mener jeg ikke, vi behøver at skulle vente 5 eller 10 år på at få forbedret.  
 Det næste er, at man kunne tænke på at indføre progressive krav, sådan at et stort hus stilles der 
større krav til, forbruget pr. kvadratmeter, altså et stort hus skal være bedre isoleret end et mindre hus. 
Ellers er det for let at nå kravene ved at sige, vi bygger bare et stort hus, for det har af naturlige, geometri-
ske årsager et mindre forbrug pr. kvadratmeter. Så jo større man bygger, des mere effektiv er man. Og det 
er noget, der går igen i mange aspekter i teknologi og økonomi, at jo større det er, des mere effektivt er 
det. Derfor bruger jeg aldrig - eller sjældent - begrebet effektiv, men derimod »besparelser«.  
 Ved de eksisterende huse skal der stilles krav til renovering, som der også vil være bred enighed 
om, og måske vil jeg foreslå et, ud over de krav, så et tilskud til at lave noget, der virkelig er optimalt, hvor 
man så samtidig får lidt check på, om det gennemføres, fordi tilskuddet først falder, efter man har gen-
nemført det. Der har i og for sig altid været eller længe været krav til renovering af byggeriet til energi-
krav, men det har været fortolket temmelig lempeligt.  
 Eludstyr skal ses i forbindelse med det udstyr, der driver rørforbindelser osv., ikke bare lige selve 
motoren eller selve lampen eller noget, men hele systemer, og det er derved, man kan komme til de store 
besparelser.  
 Så teknisk kan man altså reducere energiforbruget til de to ting, og jeg vil godt tage transport og 
industri med også, for det har jeg også arbejdet en del med. Det kan man reducere til en tredjedel af det 
nuværende på 30 år ved den nuværende velstand i EU f.eks. Og der er bedre økonomi i at gøre det – altså 
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en 65 procents reduktion – end i at satse på energiforsyning. Det er ca. dér, balancepunktet ligger. Og det 
fremgik jo også af Hans Jørgen Kochs indlæg fra IEA's analyser, at der er langt bedre økonomi i besparel-
ser end i vedvarende energi.  
 Det betyder så, at hver gang der bygges tre elværker eller tre vindmøller, så skal de to af dem pro-
ducere energi til spild.  
 Hvordan fremmer vi så de der ting? Der vil... der nævnte jeg det progressivitet i kravene, og man 
kan have progressivitet i afgifterne, som har været fremsat af forslag fra Energistyrelsen i den tidligere 
regering, at jo mere man bruger, des højere afgift betaler man pr. kilowatt-time. Det er et middel, der har 
vist sig at være virkningsfuldt i andre lande.  
 Og så vil jeg sige forskning og udvikling, som er lidt mit eget område. Det er min erfaring, at det er 
meget vigtigt at have uafhængige institutioner, der er uafhængige af erhvervslivet i den forskning og 
udvikling af energibesparende teknologier. Jeg kan nævne en lang række eksempler, hvor miljøorganisa-
tioner eller uafhængige forskningsinstitutioner er kommet med gennembrud inden for de her ting, og jeg 
kan ikke komme i tanker om nogen, der er kommet fra erhvervslivet. Det kan godt være, der er nogle, det 
skal ikke udelukkes, men det er ikke oplagt i hvert fald, at erhvervslivet af sig selv vil fremme det der. Så 
uafhængighed, det er vigtigt.  
 Så vil jeg sige, jeg skulle have nogle handlingsforslag. Og der har jeg, det første var det, jeg har 
nævnt, at målsætninger skal være i absolutte mål, altså ikke i forhold til et eller andet eller i forhold til 
nationalproduktet, men i forhold til i dag f.eks., fald i energiforbrug.  
 Og punkt 2: Man skal frigøre energibesparelsespolitikken fra ethvert krav om, at den skal bidrage 
til vækst i Danmarks BNP. Det er et meningsløst krav at stille, fordi mange energibesparelser er så billige, 
at de straks vil falde udenfor. De skaber ikke arbejdsplads, de skaber ikke nationalprodukt, så de har in-
gen interesse. Hvis ikke man vil frafalde det krav om BNP-vækst, så vil jeg foreslå alternativt, så hold op 
med at snakke om alt om energibesparelser.  
 Forskning skal være uafhængig, som jeg nævnte, eventuelt med et energisparecenter, forsknings-
center.  
 Og punkt 4: Adskille energibesparelsestiltag fra al energiforsyning. Der vil jeg f.eks. foreslå også, at 
energibesparelsespolitikken bliver lagt i Miljøministeriet og ikke i Energiministeriet. Den hører meget 
bedre hjemme der, viser det sig jo på mange måder.
 Så er der mere virkemiddelorienteret; progressive tariffer og progressive krav, som jeg også nævn-
te, og så at få opstillet nogle scenarier, som er anderledes og mindre vækstorienteret, hvordan man kan 
skabe et godt liv for danskere, for europæere og for hele verden med et energiforbrug, der er minimalt i 
forhold til det nuværende. 
 Jeg nævnte den 65 procents. reduktion, vi kan få i forhold til vores nuværende med den nuværen-
de levestandard, men der er masser af muligheder for at reducere velstanden og så få et bedre liv, altså 
genbrug osv., der er en hel masse håndtag at trække på der, så vi kan sagtens komme ned på mellem 10 
og 20 pct. af vores nuværende energiforbrug.  
 Det siger sig selv, at energiforsyning skal vi stadig væk have, men det bliver mindre vigtigt, hvad 
man vælger, og det bliver i hvert fald meget, meget lettere at klare det med vedvarende energi.  
 Og som baggrund for noget af det der, så siger jeg, arbejdsargumentet, beskæftigelsesargumentet, 
det skal løses, ved at vi deles om det arbejde, der er, og ikke sætter arbejde ind som en målsætning i et 
samfund, hvor det synes, at de fleste mennesker gerne ville arbejde noget mindre.  
 Så jeg kan altså tilbyde et bedre, sjovere og sundere liv med 10-20 pct. af det nuværende energifor-
brug, og det er så op til jer, om I synes, vi skal gå den vej eller fortsætte med det konventionelle. 

Ordstyrer:
Tak skal du have, Jørgen. Så er der da lagt op, ikke? 

Anne Grete Holmsgaard:
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Nu må jeg jo ikke svare politisk, men jeg starter med det helt banale spørgsmål. En foredragsholder, som 
siger til en, hvad man skal spørge om, det er dejligt, ikke mindst, når man er langt henne i programmet.  
 Så det første spørgsmål er til Henrik Lund: Hvilke andre virkemidler end afgifter ser du?  
 Men så vil jeg godt spørge jer, der har holdt oplæg også, om afgifter. Fordi det er jo ligesom gået 
som en rød tråd igennem debatterne her i dag, at man skal ikke spille sig nogen virkemidler af hænde, og 
man skal da i hvert tilfælde slet ikke gøre det, når man sidder til et seminar, hvor man tænker og diskute-
rer de lange sigt, og hvor man ikke er bundet af, at man sidder i en eller anden politisk forhandling og 
skal finde et eller andet kompromis. Så jeg vil egentlig godt spørge jer om også, om I sådan kunne prøve 
at sige, hvor I hver især ser afgifter, de vigtigste afgiftsændringer, man kunne foretage. Fordi det er jo 
håbløst at spørge om hele afgiftssystemet, fordi det er stort og komplekst og virker ind på hinanden.  
 Men det er de to spørgsmål, jeg har.  

Ordstyrer:
Det er også meget godt begyndt, tror jeg. Henrik, kan du huske dit spørgsmål? 

Henrik Lund: 
Ja, og det spørgsmål er jeg selvfølgelig glad for.  
 Fordi det er rigtigt, at jeg er enig i, men det behøver ikke være afgifter det hele, det er selvfølgelig 
også en væsentlig del af det, og der er mange forskellige ting, man kunne gøre, virkemidler, som ikke har 
med afgifter at gøre. Og grunden til, at jeg beder om spørgsmålet sådan helt konkret, det er, fordi jeg vil 
godt i gang med at snakke lidt om den måde, vi betaler elregning på i øjeblikket.  
 Det er et gammelt forslag, som har været fremme mange gange i debatten, men som jeg mener er 
særlig aktuelt nu, når vi er gået så meget over til marked, som vi er. Og det er spørgsmålet om, hvorfor, 
når jeg betaler min elregning, hvorfor skal der så være en fast del på elregningen eller for den sags skyld 
dem, der skal betale deres fjernvarmeregning, hvorfor skal der være en fast del på regningen.  
 Altså jeg mener, når jeg går ned til min købmand og køber mælk, så er der jo ikke en fast afgift, 
fordi jeg plejer at købe mælk. Det er jo ikke sådan, at hvis jeg en dag ikke vil købe mælk, så siger købman-
den, jeg skal betale alligevel. Hvorfor det? spørger jeg så. Jo, fordi Arla Foods har nogle fast omkostninger 
til maskiner og bygninger og alt mulig andet og transport og lastbil ud til din købmand, som de skal af-
regne. Dem kan de jo ikke lade være med at betale, bare fordi du ikke vil købe mælk i dag. Sådan et svar 
får jeg jo ikke.  
 Men sådan et svar får jeg, hvis jeg siger til mit elselskab: Hvorfor skal jeg betale en fast afgift? Eller 
hvis fjernvarmekunderne siger: Hvorfor skal vi betale en fast del, uanset om vi bruger noget eller ej?  
 Og den synes jeg der er god grund til at fjerne i øjeblikket. Det er klart, der er jo selvfølgelig en mas-
se argumenter for, at man har nogle faste omkostninger, ligesom Arla Foods jo også har alt mulig andet.  
 Men jeg kan ikke se, når vi nu snakker om, at vi skal på markedet og netop betragter el som en vare 
på lige fod med mælk, hvorfor skal vi så blive ved med at trækkes rundt med denne her faste afgift.  
 Og jeg snakkede med lederen af den kommunale varmeforsyning i Århus for nylig. Han sagde, 
jamen de har simpelt hen så lav en fast afgift over for forbrugerne, som de må. Og det er, fordi hvis de 
fjernede den, den frihed har de jo ikke engang, så kommer, jeg kan ikke huske, om det hedder Elprisud-
valget eller Elpristilsynet, eller en eller anden myndighed kommer i hvert fald og siger til dem, det må I 
ikke, den skal være en vis procent, og det var da underligt, hvis der så kom nogen ned til min købmand og 
sagde, du skal tage betaling for det der mælk, det er en regel, vi har.  
 Den regel synes jeg man skal fjerne, og det vil jo også være en afbureaukratisering af arbejdet i det 
overbelastede Energiprisudvalg, der er nok andet at se til. Det vil jo også være en skærpelse af konkurren-
cen mellem de forskellige udbydere, og det vil jo være meget mere gennemsigtigt som forbruger at kunne 
sammenligne de forskellige elpriser, når det ikke er blandet sammen med faste og variable omkostnin-
ger.  
 Og hvad der er meget vigtigt i denne her sammenhæng her, det er, at det – nu når vi har mere eller 
mindre monopol, sådan har et svenskejet monopol på elproduktionssiden – så kan vi da i det mindste 
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skabe konkurrence mellem besparelsessiden og produktionssiden, hvis vi ikke gør det muligt for elprodu-
centerne at binde os ind i, at vi skal betale for et forbrug, som vi rent faktisk ikke har. 
 Så det er jo et sted, man kunne starte helt enkelt og sige, jamen det er altså ikke lovligt at låse for-
brugerne til at betale for et forbrug, de ikke har, ved at have en fast afgift. Lad os starte med at fjerne den 
og afbureaukratisere og få markedet til at virke bedre. Tak for det spørgsmål.  

Ordstyrer:
Se, så er der det der spørgsmål, der hedder: Jeg vil gerne have jer til at sige. Men du sagde også, enkeltvis 
så kan vi få et hurtigt bud på, hvad er det for nogen afgifter, der i virkeligheden er det vigtigste at få styr 
på.

Ken Friis Hansen: 
Ja, i transportsektoren er det jo rimelig klart, tror jeg, at registreringsafgiften jo er en vigtig afgift i trans-
portsektoren. Problemet med den i dag er, at den i meget høj grad er værdibaseret. Man burde have en 
registreringsafgift, som i langt højere grad var enten miljø- eller CO2-baseret, alt efter hvad det er for et af 
parametrene, man ønsker at prioritere.  
 Så har vi den grønne afgift, som afløser vægtafgiften, som i en vis udstrækning har et CO2-aspekt i 
sig, i og med at den er afhængig af brændstofforbruget. Problemet med den er, at den er alt for svag, altså 
stigningen i CO2-afgift er alt for svag i forhold til de øvrige omkostninger ved at holde bil. Så den afgift er i 
virkeligheden ikke i tilstrækkelig grad adfærdsregulerende.  
 Så har vi jo endelig brændstofafgifterne, hvor man har to muligheder. Enten kan man differentiere 
brændstofafgifterne efter forskellige brændstoffer, eller også kan man hæve brændstofafgifterne som 
middel til at begrænse transportomfanget.  
 Det er vel de tre afgifter, som i transportsektoren kan bringes i spil med lidt hvert sit sigte. I et 
samarbejde tror jeg godt man kunne få et system til at fungere, som ikke hverken indbringer staten ublu 
indtægter, eller som river for store udgifter ud af statsbudgettet, men stadig væk er velafbalancerede, 
men tager højere hensyn til CO2- og miljøeffekterne, end det gør i dag.  

Jørgen Stig Nørgaard: 
Ja, jeg nævnte afgifter. Det faste bidrag findes ikke i Københavns Elforsyning, så det kan lade sig gøre at 
udnytte. Men ellers ville jeg gå et skridt videre, som jeg nævnte, og have progressive afgifter, så man 
f.eks. får de første 500 kilowatt-timer uden afgift, og så stiger det.  
 Og det kan indrettes sådan – og det har det været i adskillige lande – sådan at den gennemsnitlige 
udgift for en husstand bliver den samme, men på marginalen er det en høj pris, måske 3 kr. pr. kilo-
watt-time. Og der ligger motivationen for at spare. Og man får altså ikke en større udgift for et gennem-
snit.
 Og det har endda haft den store effekt i Japan for mange år siden, at ikke blot overvejede man, om 
man skulle købe de effektive modeller, men man overvejede også, om man behøvede en tørretumbler 
eller noget. Det var det, der fik dem til at droppe det lidt, fordi der skulle jo gerne gang i væksten, og der-
for faldt den del af det væk. Men det er noget, man kunne gøre, og det har været på bordet, og det er et 
udmærket virkemiddel.  
 Altså man får ikke nogen stigende udgifter, og man får ikke nogen stigende indtægter, hvis man 
ikke vil have det. Så det var mit svar: progressive tariffer.  
 Og det kunne indføres på transport også, hvis man laver alle afgifter kilometerafhængige, som der 
har været forslag om.  

Ordstyrer:
Jeg kom til at tænke på, det er godt, vi ikke snakker vandbesparelser.  

Helga Moos:
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Ja, til Henrik Lund: Altså det der med at knække kurven for elforbrug. Altså egentlig er den jo fristende 
lige at tage, men jeg er mere bekymret for, hvis vi begynder at dele det op energierne enkeltvis, fordi vi i 
dag vil få et elsystem, som er meget mere og skal virke sammen på en helt anden måde, end det har gjort 
før.
 Så vi har jo lige nu en situation, hvor vi går ind og siger, jamen bygger man virkelig lavenergihuse, 
så skal man ikke have tilslutningspligt til kraftvarmeværkerne, for så kan man spare tilslutninger. Og når 
man kan spare, ja, og radiatorer og alt det der, det er trods alt billigere med en elradiator, når man kun 
skal have et meget lille tilskud om vinteren, så er det simpelt hen med til, at man har råd til at lave et 
lavenergihus.  
 Så det at isolering og bygning og installation og det hele det hænger sammen, så vil jeg da hellere 
have, at man har et lillebitte forbrug af el om vinteren, end at man har et større varmebehov, der er base-
ret på kraftvarme, på gas, hele året rundt. Så jeg er bange for, hvis vi sætter sådan nogle fikspunkter op, at 
det er ellen alene, der skal have knækket kurven, så får vi ikke knækket energiforbruget. Så det vil jeg 
godt have en kommentar til.  
 Fra Ken Friis Hansen vil jeg gerne have en kommentar på biobrændstof, for det blev slet ikke 
nævnt.
 Til Jørgen Stig Nørgaard vil jeg gerne spørge, om det så er i orden, hvis vi bruger tilbagebetalingsti-
den, når vi kræver energibesparelser af erhvervsliv eller af, ja, som idé til det nye bygningsreglement osv. 
– at vi så siger, alle energibesparelser, der har en tilbagebetalingstid på måske 4, 6 eller 8 år, hvad vi nu 
vælger at sige, de skal bare høstes. Hvad er din holdning til det? 

Henrik Lund: 
Jeg er helt enig i, at det selvfølgelig er det overordnede formål at nedbringe det samlede brændselsforbrug 
eller det samlede energiforbrug, der skal have førsteprioritet. Og hvis det lettest kan det ved at skifte mel-
lem energiformerne, så elforbruget stiger, så er jeg helt enig i, så er det selvfølgelig det, man skal.  
 Når jeg siger det der med at knække elforbrugskurven, så er det jo, fordi jeg sammenligner med, 
hvad vi har kunnet formå indtil videre på varmeområdet. Og jeg kan se, hvordan vi først de senere år har 
satset på elbesparelser. Jeg tror, der er rigtig mange uudnyttede reduktionsmuligheder, billige og gode 
reduktionsmuligheder, på elbesparelsesområdet, som jeg synes vi skal fokusere på. Men jeg er helt enig 
med dig, det skal selvfølgelig ses i den sammenhæng, som der er, først. 
 Det kan da godt være, hvis vi rigtig får gang i at bygge lavenergiboliger, at så du har en pointe der. 
Men omvendt må man jo også sige, at selve det at producere elektricitet jo kræver langt mere brændsel, 
end hvis den samme bolig fik fra noget kraftvarme, selv om der kan være nettab, der kan være store, når 
det er en lavenergibolig, vi snakker om.  
 Men der kan jo så også vise sig nogle muligheder, f.eks. at lave et minikraftvarmeværk måske på 
brændselsteknologi i længere løb, der måske også er koblet sammen med, hvad bilen til det hus så skal 
køre med. Og der kan man måske få de samme brændselsbesparelseseffektive teknologier, som kraft-
varmen er, ind i huset, i stedet for at proppe en elradiator derind, som vi ved er en meget brændselsfor-
brugende teknologi, i forhold til hvad man får ud af det.  
 Men jeg er helt enig i det overordnede syn, at det skal selvfølgelig ses i den sammenhæng, at det er 
det overordnede mål, der har førsteprioritet.  

Ken Friis Hansen: 
Ja, det var spørgsmålet om, hvorfor jeg ikke nævnte biobrændstof. For det første tror jeg, jeg ikke nævnte 
det, fordi tiden var begrænset. Jeg synes, det er et ret kompliceret emne.  
 Biobrændstoffer har en række aspekter, jeg synes man skal overveje. Den første, som springer i 
øjnene, det er, om det kan produceres til konkurrencedygtige priser. Og som markedet er i øjeblikket, er 
de biobrændstoffer, jeg er bekendt med, alle sammen dyrere end det konventionelle brændstof.  
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 Så skal man så sige, jamen det kunne man så afgiftsdifferentiere efter. Men det kan man så poli-
tisk gøre, hvis man ønsker det. Det har så ikke været kutyme i Danmark hidtil. Det er der en række andre 
lande, som vil gøre, men det har vi ikke gjort herhjemme.  
 Jeg tror også, man skal huske på, at der for biomasse jo er alternative anvendelser end transport-
sektoren. Og det modsætter måske lidt det, jeg sagde tidligere med, at vi vælger alle virkemidlerne fra til 
transportsektoren. Men der tror jeg igen, man skal kigge på den totale CO2-gevinst ved at anvende bio-
masse til et eller andet energiformål. Om så transportsektoren er den bedste her, det skal jeg ikke kunne 
sige.  
 På den omvendte, positive front er der jo nogle erhvervspotentialer ved at producere biobrændsler 
både i landbruget og i mere tung industri, som jeg måske også skal overveje. Så derfor mener jeg, 
biobrændstof er et meget kompliceret spørgsmål, som ikke alene afgøres af, at nå ja, men vi skal bare 
sænke afgifterne med 2 kroner på ethanol, så overtager de markedet.  
 Der er en hel række aspekter, som jeg mener, man bør overveje, derfor tog jeg det ikke med, jeg 
syntes måske, tiden var lidt kort til det.  

Ordstyrer:
Jørgen, du blev spurgt om, om tilbagebetalingstiden på besparelser er en mulig måde, som man skal satse 
på.

Jørgen Stig Nørgaard: 
Jeg ved ikke, om jeg har forstået det helt, men jeg kender industriens holdning til tilbagebetalingstider, 
og det er noget med 1 til 2 år nogle gange, det vil sige en 50 til 100 pct. afkast på den investering, de skal 
lave. Og det synes jeg er meget flot at kunne kræve så meget. Når de ikke gør det, så har det tit noget at 
gøre med, at de ikke orker at se på den side og selvfølgelig noget med, at de skal lukke noget af industrien 
for at gennemføre det, måske.  
 Uanset det, hvis det er samfundsøkonomisk attraktivt, så må man så med tilskud og afgifter gøre 
det attraktivt, eller få dem til at gøre det, måske også med krav. Til komponenter kan man i hvert fald 
stille krav; at diverse motorer, pumper osv. skal være af en vis effektivitet – men det rækker ikke helt, 
fordi de bliver altid alt for store.  
 Til det med el, til varmen; jeg vil godt lige føje til også, at man skal huske, når man bruger el til 
varme, at man skal regne med at gange med en faktor tre, fordi det skal fremstilles osv. Dertil kommer 
også, at elforbruget til varme falder stort set samtidig i alle huse, så der skal altså stå kraftkapacitet klar 
til at klare den kolde vinterdag eller de vinteruger. Og så endelig at el ikke kan oplagres, og det er nogle af 
de ulemper, der er ved at bruge el til varme.   

Ordstyrer:
Anne Grete har et spørgsmål.  

Anne Grete Holmsgaard: 
Jeg har et par spørgsmål til. Det ene er til dig, Ken Friis Hansen. Du nævnte ikke roadpricing – du nævnte 
brændstofafgifter, men ikke roadpricing. Var det bevidst, fordi du mener, det er et dårligt virkemiddel, 
eller var det af tidsnød – ja, jeg er meget imponeret over, at I kan gøre det på 10 minutter – for det kan lige 
så godt være, fordi der er noget, man skal skære af. Men jeg vil i hvert fald godt have, at du kommentere-
de på, om du betragter roadpricing som et godt virkemiddel.  
 Nu sagde du undervejs i dit oplæg, at du betragtede det som nærmest umuligt at få folk og gods til 
at køre mindre. Men man kunne vel godt operere med et begreb, der hedder mere fortætning? For mig 
bekendt er gods ikke pakket vanvittig effektivt. Og det er vi jo i hvert tilfælde heller ikke, når vi sidder i 
bilerne. Det kan man se, når man kører ind ad motorvejen. Og der kunne roadpricing måske være et ef-
fektivt middel til, at man ændrede sit kørselsmønster.  
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 Så har jeg et spørgsmål til dig, Henrik Lund. Du lagde ret meget vægt på, at det er elforbruget, der 
stiger. Når man ser på det i den periode, du har beskrevet her, så stiger elforbruget, hvorimod varmefor-
bruget har været faldende.  
 Men når vi så går ind og ser på, hvordan energiforbruget er i dag, hvis vi lige et øjeblik tager trans-
porten væk, så viser den seneste opgørelse fra Energistyrelsen, som er fremlagt i udkastet til handlings-
planen for energibesparelser, at det største potentiale, i hvert fald det største privatøkonomisk rentable 
potentiale ligger på varmebesparelserne.  
 Så kunne du ikke kommentere på, hvad der skal til efter din mening, for at hente det potentiale 
ind. Umiddelbart synes man jo, det lyder dumt, når det er privatøkonomisk rentabelt, hvorfor får man så 
ikke besparelsen? Men det gør vi altså ikke, kan vi konstatere – der skal et eller andet til. Og mit spørgs-
mål til dig er, hvad tror du, det er nødvendigt i hvert fald at operere med for at hente det potentiale ind? 
 Så har jeg et spørgsmål til Jørgen. Vi havde for nogle år siden en tilbageføring af CO2-afgift. Så vidt 
jeg husker, var den faktisk ret effektiv til virksomhederne til energibesparelser; i hvert fald de evaluerin-
ger, som jeg har set stikordsvis, holder det stik? Ville det stadig væk være et effektivt middel at bruge til 
at hente energibesparelser hjem med?   

Ordstyrer:
Emanuel har også et spørgsmål. Lad os tage det med det samme.  

Emanuel Brender:
Ja, det er måske et en lille smule omvendt spørgsmål. De sidste tre indlæg her har koncentreret sig meget 
omkring afgift. Og som jeg kan se – og der vil jeg gerne have en bekræftelse eller afkræftelse fra panelet, 
som ikke er politisk – det er i princippet afgiftsystemer, som i sin tid er indført, og som i dag er en væsent-
lig skatteindkomst for staten, der er hindringen for, at der skal ske noget. For hvis man bare flytter det fra 
det ene sted til det andet, så bliver transportomkostninger og opvarmningsomkostninger, elproduktion-
somkostninger og lignende de samme.  
 Hvis man så tog de afgifter og flyttede dem tilbage til området og sagde, at alle biler foræres kata-
lysatorer, eller alle biler foræres biobrændselskarburatorer og lignende, så kan man sige, at så er pengene 
anvendt et eller andet sted til at reducere energiforbrug eller fossilt brændsel; olie og kul osv.  
 Men det at afgiftssystemet er blevet til en del af skatteprovenuet, er det ikke egentlig det, som 
bremser udviklingen i retning af energibesparelser? 

Ordstyrer:
Ja, den kan I jo tænke over, mens I svarer på den første række. Ken fik først et spørgsmål om roadpricing. I 
må gerne gøre noget for, at det bliver korte svar, så vi har en mulighed for næsten at holde tidsplanen.  

Ken Friis Hansen: 
Roadpricing eller kørselafgifter var en af dem, jeg heller ikke nævnte, fordi der er mange virkemidler, og 
jeg kunne ikke nå dem alle sammen. 
 Jeg mener, det har nogle gode potentialer. Jeg tror nok, jeg personligt tror mest på det på godsom-
rådet. Der er jo i Tyskland netop iværksat et meget stort projekt netop om kørselafgifter på gods. Jeg tror, 
du har ret i, at man på godsområdet kan gøre en hel del for at fremme logistikken ved at lægge afgifter pr. 
kørt kilometer. 
 På persontransporten tror jeg nok, at min forventning vil være – desværre – at betalingsvillighe-
den er så stor, at det kun vil være en ekstra skat på kørsel, fordi folk vil ikke dæmpe deres forbrug ved en 
kørselsafgift. De vil bare betale, hvad det nu end koster, hvorimod jeg tror meget på det på godstransport-
området – men måske ikke så meget på persontransport.  
 Hvis jeg lige hurtigt skal svare på det med afgifterne også, men i hvert fald på transportområdet er 
det helt rigtigt set, som du siger, Emanuel, at de afgifter, der opkræves på transportområdet, går jo direkte 
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som indtægter hos staten. Det er svært at få øje på, at der tilbageføres ret mange midler til f.eks. at opfyl-
de politiske mål som CO2 eller miljø. Og det er da klart en hindring i hvert fald på transportområdet.  

Henrik Lund: 
Jeg kan svare lidt på begge spørgsmål på én gang. Hvis vi starter med afgifter: Jeg synes generelt, det er 
fornuftigt i Danmark, at vi har høje afgifter på fossile brændsler. Mikael Skou siger lidt senere her noget 
om miljøproblemerne.  
 Det er klart, der er en masse miljøproblemer med fossile brændsler. Det er fornuftigt at have nogle 
afgifter og på den måde få det ind i det økonomiske spil. Og i forhold til at gennemføre besparelser, er det 
fornuftigt med et højt afgiftsniveau på fossile brændsler. Så det synes jeg er udmærket. Der kan være en 
masse i selve den tekniske måde, de er tilrettelagt på, som kan gøres smartere, og kan fremme nogle be-
stemte formål osv.  
 Men i forhold til realiseringen af de store varmebesparelser, som jeg er helt enig i, at der er store 
uudnyttede varmebesparelser også, lige så vel som der er store uudnyttede elbesparelser. Og da tror jeg 
ikke så meget, det kun er afgifterne, fordi afgifterne er ligesom guleroden, der skal få – om jeg så må sige 
– hesten til at flytte sig.  
 Tit er problemet jo, at hesten er bundet; f.eks. af de der andre faste afgifter, altså den faste del af 
varmeregningen. Der, hvor jeg boede i Aalborg på et tidspunkt, var over halvdelen af min varmeregning 
fast pris, og så er jeg jo ikke motiveret, uanset hvor mange afgifter, der er på, til at gøre noget på varme-
besparelsesområdet.  
 Så det er jo lige så meget et spørgsmål om selvfølgelig at bevare den gulerod, der ligger i afgifterne 
og også i tilskuddet, men også at løsne snoren på hesten. Der tror jeg også, at vejledning og opmærksom-
hed er meget, meget vigtigt. Jeg har selv forsøgt, når vi nu bygger nyt på universitetet, at få energibespa-
relser ind. Da er det fantastisk givtigt, at der er en Elsparefond at henvende sig til.  
 Det er rigtig ærgerligt, at der ikke er så mange Energi- og Miljøkontorer at henvende sig til, som der 
har været tidligere. Den type af investeringer, hvor man får viden om det her ud, er også meget, meget 
vigtig. Og så i det hele taget fjerne de hindringer, der er, for at hesten kan gå efter den gulerod, som afgif-
terne er. Det tror jeg er lige så vigtigt, som det er at hæve eller sænke afgifterne.  

Ordstyrer:
Jørgen, du fik et spørgsmål om, om CO2-tilbageføringen stadig ville være virksom. 

Jørgen Stig Nørgaard: 
Jeg har ikke tjekket det i den her forbindelse, for jeg skulle ikke tale om industri, men jeg har også gode 
erfaringer fra det tidligere. Jeg mener, det generelt er en god strategi, at man lægger en afgift på og giver 
folk pengene tilbage som kontantsum i skattelettelser, eller hvad det nu kunne blive. Så det synes jeg 
også ville være industrien, og jeg har nævnt – flere gange, måske, nu – de progressive tariffer, og det gør 
jeg, fordi miljøproblemerne er progressive. Det gør ikke noget, man slipper en lille smule CO2 ud, men det 
er et stigende problem, jo mere man slipper ud, og derfor er der en vis omkostningsrigtighed i at lave dem 
progressive, sådan at dem, der slipper mest CO2 ud, de kommer til at betale mest, og det synes jeg er et 
væsentligt argument, hvis man altså tillægger miljøet værdi. 

Ordstyrer:
Er der noget at tilføje til, om det var afgiftssystemer, som var en hindring for at opnå målene? Det var et 
spørgsmål, I alle sammen fik fra Emanuel. Nej, det har du ikke. Ja, Poul Erik, ok, værsgo. 

Poul Erik Morthorst: 
Tak skal du have. Jeg synes, det bør nævnes, at i denne tid dukker en masse små elektroniske dimser op, 
der kan gøre det meget lettere for at os at styre vores elforbrug. Vi får it, intelligente målere, og vi får små 
trådløse dimser, der kan styre vores elforbrugende apparater, afhængig af hvad det er for nogle priser, 
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som der kommer ud fra de her målere, sendt ud fra elværkerne hver time osv. – direkte fra markedet. Og 
det giver os nogle hidtil usete muligheder, og jeg tror både, de vil være med til at omlægge elforbruget – 
det er jo klart, når prisen er lav, når den bliver sendt ud, så vil man bruge mere, når den er høj, så vil vi få 
nogle af apparaterne koblet af – men det vil også være med til at være direkte elbesparende, sådan at 
f.eks. standbyapparater, de kan simpelt hen automatisk kobles fra om natten af de her automatiske sen-
sorer, der sidder rundtomkring. Jeg synes jo, vi bør gøre en indsats i Danmark for, at vi fremmer det der.  
 Vi får nogle af de her intelligente målere ud meget, meget snart, så vi kan begynde at teste nogle af 
de her systemer. Og vi har så gode muligheder for at gøre det i Danmark. Vi kan virkelig være det, man 
kalder demonstratorium på det område. Og hvis vi så virkelig vil fremme, at vi kan bruge den effekt, der 
ligger i de her priser, der bliver sendt ud til forbrugerne, jamen så kan vi lægge den faste elafgift om, så 
den bliver procentuel i stedet for, sådan at den følger prisen, der bliver udsendt fra systemoperatørerne – 
så når prisen på markedet er lav, jamen så er elafgiften også lav, og tilsvarende, når den er høj. Så vil det 
virkelig få en vældig stor effekt på markedet og på vores forbrug af strøm, både med hensyn til omlæg-
ning, men også med hensyn til besparelse, tror jeg. 

Ordstyrer:
Tak skal du have, Poul Erik. Nu går vi videre til det sidste, til den sidste blok, som handler om de miljø-
mæssige udfordringer, og der har vi Jes Fenger og Mikael Skou Andersen. Og Jes Fenger vil begynde med 
at give os lidt indsigt i miljømæssige udfordringer, som vi vil møde i fremtiden, og hvad kan vi gøre ved 
dem.

Jes Fenger (seniorforsker, Danmarks Miljøundersøgelser): 
Ja, hvilke miljømæssige udfordringer vil Danmark møde i fremtiden? Der er mange, men her er det vel 
underforstået i energisektoren. Og det er heller ikke let at svare enkelt på, for hvad er det for en tidshori-
sont, og hvad er det egentlig for en fremtid, vi vil se på? 
 Vi kender godt miljøproblemerne fra den eksisterende energiproduktion, og vi ved i princippet, 
hvad der skal gøres. Det er i det væsentlige kun spørgsmålet om at gøre det lidt mere effektivt, men det 
vil næppe være nok – og så skal vi se på energiformer, som har delvis ubekendte bivirkninger. 
 Miljøvirkninger fra energisystemet har indtil nu først og fremmest været luftforurening. I gamle 
dage var det simpelt; alle kunne se den sorte røg, der kom ud af en lav skorsten, og der var ikke så mange 
af dem, at det blev til et væsentligt problem med lang transport. At man så ikke gjorde noget ved det, det 
var en anden sag. Nu er det anderledes, fordi luftforurening spredes på alle geografiske skalaer og sam-
menhængen mellem udslippet af forurening, den forurening der derefter optræder i luften og forurenin-
gens skadevirkninger er ikke umiddelbar. Man kan f.eks. opleve, at løsningen af et problem blot skaber et 
nyt. Det skete f.eks. da man fjernede bly fra benzin og i første omgang satte benzen til benzinen for at 
hæve oktantallet. 
 Det er derfor nødvendigt, at man nøje følger udviklingen og opfanger uheldige tendenser i tide, 
samt at man efter et indgreb konstaterer, om det har haft den tilsigtede virkning, og det er nødvendigt, at 
reguleringen sker i et internationalt samarbejde, fordi meget forurening er grænseoverskridende. Ved 
vedtagelse af direktivet om nationale emissionslofter i EU i oktober 2001, og med Göteborg-protokollen i 
december 1999, blev der for første gang – baseret på en analyse på videnskabeligt grundlag af virknin-
gerne af flere stoffer – sat bindende grænser for, hvor meget luftforurening de enkelte lande må slippe 
ud.
 Tilsvarende handler de nye EU-direktiver om luftkvalitet – og de gælder lokale forhold, og derfor 
ikke alene grænseværdier, men også vurdering og styrke. Effektive beslutninger kræver imidlertid over-
vågning og forskningsresultater. Vi skal vide, hvorfor vi har den forurening, vi har. Men selv om proble-
met er blevet erkendt, er det ikke oplagt, hvordan man billigst og mest effektivt løser det. Det kræver et 
samspil af mange forskellige faglige discipliner, hvis resultater skal indgå i en samlet analyse. I særdeles-
hed hvad angår små partiklers sundhedsbelastning, der først for nylig har fået politisk interesse, er vores 
viden endnu helt utilstrækkelig. 
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 En international regulering på videnskabeligt grundlag betyder, at man målrettet kan mindske 
skadevirkningerne. Det er således beregnet, at en fuldstændig implementering af Göteborg-protokollen 
vil betyde, at de forsurede områder i Europa reduceres med omkring 85 pct., de overgødskede med 65 pct. 
og de ozonbelastede med 50 pct. Også væsentlige reduktioner i belastningen af menneskeligt helbred 
forventes. 
 I den industrialiserede verden er problemerne med grænseoverskridende luftforurening altså er-
kendt, og de teknologiske forudsætninger for at læse dem er til stede, selv om der er nogen vej endnu. 
Heller ikke Göteborg-protokollen fjerner alle problemerne. I udviklingslandene og i de tidligere kommu-
nistiske lande giver væksten fortsat alvorlige miljøskader. Men det er dog kun et spørgsmål om tid og 
overførsel af eksisterende moderne teknologi, før problemerne begynder at blive løst. 
 Værre er det, at den globale vækst har rykket problemerne endnu en tand op i geografisk skala. 
Udslippet af CFC-gasser og deres nedbrydning af ozonlaget synes på vej mod en løsning, selv om der sta-
dig væk er problemer med udslip i ulandene. Langt alvorligere er det med de stoffer, som man ikke kan 
fjerne ved at bruge andre brændsler og råmaterialer, eller ved at sætte filtre på skorstene og udstødnings-
rør. Ved anvendelse af kul, olie og gas i energisektoren er det uundgåelige slutprodukt ved selve forbræn-
dingsprocessen gassen kuldioxid. I landbrugssektoren gælder det metan og lattergas. Disse såkaldte 
drivhusgasser udsendes i så store mængder, og de har en så stor levetid i atmosfæren, at deres koncentra-
tioner i atmosfæren stiger, og sammen med andre drivhusgasser så forskyder de, gennem strålingsab-
sorption, energibalancen i jord- og atmosfæresystemet, og medfører dermed globale klimaændringer. Det 
kan ændre betingelserne for både mennesker og natur på hele kloden. 
 Problemet her er, at vel har de industrialiserede lande hidtil haft hovedansvaret for udsendelsen af 
drivhusgasser, men i fremtiden vil hovedansvaret ligge hos udviklingslandene, ikke fordi deres materiel-
le levestandard er for høj, men ganske enkelt fordi deres befolkning er så stor. Den egentlige opgave for 
ilandene er derfor at udvikle og overføre teknologi til ulandene, der tillader en forureningslav vækst. Det 
er i virkeligheden mindst lige så vigtigt som selv at udnytte teknologien. Og det skal her bemærkes, at 
Kyoto-aftalen og hvad deraf er fulgt, jo endnu ikke stiller nogen krav til ulandene. 
 Men man kan ikke inden for en overskuelig årrække helt undvære fossile brændsler, og derfor må 
man forsøge at begrænse forbruget, og eventuelt finde muligheder for at deponere kuldioxid i under-
grunden, eller f.eks. gennem økologisk skovvækst. Helt undgå klimaændringer kan man ikke. Virknin-
gerne vil muligvis blive håndterbare i den industrialiserede verden, selv om en vis tilpasning bliver 
nødvendig, og det må planlægges i tide. Langt værre er det, at ulandene med en primitiv infrastruktur og 
dermed ringe tilpasningsevne, vil få svært ved det. Også på dette område vil teknologioverførsel blive 
nødvendig. 
 Man kan selvfølgelig formindske afhængigheden af fossile brændsler. I Danmark sker det bl.a. ved 
udbygning af vindkraft, men det er dog ikke uden problemer. Dels er der en æstetisk virkning med mange 
store møller, selv om de står til havs, dels blæser det ikke altid, og man har endnu ikke udviklet passende 
lagringsmuligheder. Tilsvarende problemer vil opstå ved f.eks. solenergi produceret med solceller. Solcel-
ler skal indpasses i arkitekturen, og i øvrigt så skinner solen ikke altid. Vil man gå over til biobrændsel, så 
vil det give forurening med øget anvendelse af gødning, pesticider osv. 
 En mulig løsning vil være en international storskalasammenkobling af energisystemer, således at 
tidsmæssige svingninger kan jævnes ud. På længere sigt kan klimaændringer påvirke produktionen af 
vedvarende energi. Også dette skal tages i betragtning. 
 En lovende mulighed er brintteknologi, hvor brinten fremstilles ved hjælp af alternative energikil-
der og oplagres som brændstof. Det giver bare nye miljøproblemer i forbindelse med udslip, lagring og 
transport.
 Problemer med trafik har været nævnt flere gange, og det gælder fortrinsvis biler. Allerede nu kan 
man fremstille konventionelle biler med et langt mindre brændstofforbrug end almindeligt, men de er 
meget dyre, og der synes ikke at være politisk vilje til effektivt at sænke afgifterne. Hertil kommer, at 
befolkningen synes at foretrække accelerationer, der er unødvendige, og tophastigheder, der er ulovlige. 
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 På længere sigt skal drivmidlet nok erstattes med el produceret i brændselsceller. Herved kan man 
også væsentligt reducere støjgener. Det kræver imidlertid opbygning af et helt nyt distributionssystem, 
og det er ikke noget, man sådan indfører uden videre. En anden nødvendig løsning er udbygning af det 
offentlige transportsystem. Det vil kunne formindske både lokal støj, ulykker, forurening osv. og storska-
la forsuring og drivhuseffektproblemer – men det vil også kræve væsentlig offentlig støtte, før det bliver 
rentabelt.
 I løbet af det 20. århundrede blev Danmarks befolkning mere end fordoblet fra knap 2,5 millioner 
til over 5 millioner. Mere end halvdelen lever nu i større byområder. Det har medført et større energifor-
brug, og et mere intensivt landbrug har givet et voksende pres på miljøet. Befolkningstallet vokser stadig 
langsomt – i det væsentligste på grund af indvandring – men energiforbruget er stabiliseret og søges nu 
reduceret. 
 Globalt set går det værre. Til trods for aids og væbnede konflikter vokser jordens befolkning. Den er 
nu omkring 6 milliarder og vil formentlig først stabilisere sig omkring 10 milliarder i slutningen af dette 
århundrede. 
 Nu er den samlede miljøbelastning en funktion af tre parametre: den materielle levestandard; den 
teknologi, der anvendes for at få den; og det antal mennesker, der skal have den. Den væsentligste vækst 
sker i udviklingslandene, der samtidig har det største behov for en stigning i materiel levestandard. I 
øjeblikket kan den teknologiske udvikling ikke holde trit med befolkningstilvækst og levestandard. 
Spørgsmålet er derfor: Kan vi formindske koblingen mellem vækst og miljøbelastning i det omfang, der 
er nødvendigt? 
 I den industrialiserede verden findes der teknisk set mange løsninger, der allerede er taget i brug: 
Rensning af røggas fra kraftværker, katalysatorer på biler osv. osv. Selv i den industrialiserede verden har 
den teknologiske udvikling imidlertid haft svært ved at holde trit med stigningen i forbrug. Det gælder 
f.eks. i den private husholdning, hvor de enkelte apparater er blevet mere effektive, men hvor der samti-
dig er blevet langt flere af dem, således at forbruget er gået op. 
 Inkonsekvent økonomisk tænkning er ikke gunstigt for miljøbeskyttelse. Helt overordnet ønsker 
man forbruget af energi og ressourcer i den industrialiserede verden reduceret, men lokalt vil man have 
det stimuleret for at sikre beskæftigelsen. Skattesænkninger for at øge forbruget er derfor ikke et ubetin-
get gode. 
 Som et typisk eksempel beklager man den stigende trafik, men man er samtidig bekymret over 
den ringe udnyttelse af Øresundsforbindelsen. 
 Et andet eksempel, som jeg ikke har fået dokumenteret, men som nok skal være rigtig, er at man 
forhindrer brug af biomasse på decentrale kraftværker for at kunne få afgifter fra naturgas. En politisk 
holdningsændring på dette område synes at være ønskværdig. 
 Forskning og internationalt samarbejde er blevet endnu vigtigere nu, hvor miljøproblemerne er 
rykket op i global skala og med en tidshorisont på flere hundrede år. Ved tilrettelæggelsen af en rationel 
strategi spiller modelberegninger, hvor modstridende interesser kan tages i betragtning, en afgørende 
rolle. Det giver ikke alene styr på alle de data, man har indsamlet i den virkelige verden; man kan også 
stille spørgsmål af typen: Hvad mon der ville ske, hvis? Og jeg må erkende, at svaret ikke altid er lige be-
hageligt. Tak. 

Ordstyrer:
Tak skal du have. 
 Mikael Skou Andersen, som vi har bedt om at snakke om de samfundsøkonomiske konsekvenser af 
miljøbelastningen.

Mikael Skou Andersen (forskningsprofessor, Danmarks Miljøundersøgelser): 
Ja, tak for invitationen. 
 Det, der jo nok interesserer mange, når vi taler om de samfundsøkonomiske konsekvenser af mil-
jøbelastningen, det er jo nok først og fremmest klimaproblematikken og hvad CO2-emissionerne egentlig 
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giver i samfundsøkonomiske omkostninger. Og der må jeg jo starte med at sige, at det er faktisk et 
spørgsmål, som det er utrolig svært at belyse ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel.  
 Altså der eksisterer jo nogle forskellige beregningspriser i dag, som bliver brugt i samfundsøkono-
miske analyser, men de har jo mere karakter af at være en slags afskæringspriser, altså som er et eller 
andet maksimumsbeløb, som man vil betale for CO2-reduktion. Og der har den nuværende regering jo så 
indført en afskæringspris på CO2 på omkring 120 kr. pr. ton.  
 Men altså egentlig at tale om, hvad omkostningerne er, der er drivhuseffekten jo stadig væk så 
kompleks, så man må sige, det er meget vanskeligt. Og man kan sige; de forsøg, der har været gjort indtil 
nu på det, har jo især set på skadesomkostninger. Og det er jo sådan altså nogle meget statiske betragt-
ninger, hvor man siger, jamen altså hvis vandstanden den stiger de her 50-60 cm i løbet af det næste år-
hundrede, hvad taber vi så i landarealer, og hvad er værdien af de landarealer, og hvad vil der eventuelt 
være knyttet, tab af menneskeliv osv., til de vandstandsstigninger? Man regner nok med nogle ret rolige 
vandstandsstigninger, der ikke sådan kan sammenlignes med det, vi har set her for et par uger siden. Så 
sådan mere uforudsete eller katastrofale konsekvenser, der er knyttet til nogle af de her effekter, det er jo 
meget vanskeligt og faktisk helt umuligt at regne på på en fornuftig måde.  
 Så når vi så skal tale her om de samfundsøkonomiske omkostninger ved miljøbelastningen, så må 
vi starte med ligesom at tage fat på det, vi ved noget om, og der må vi så kigge på de mere konventionelle 
luftforureninger: SO2 og NOx og partikler. Og det er noget, vi så har arbejdet med at belyse på Danmarks 
Miljøundersøgelser i løbet af de sidste par år – ikke mindst i lyset selvfølgelig af den store interesse for at 
lave samfundsøkonomiske vurderinger af miljøpolitikken.  
 Og der findes jo så nogle skadesestimater fra det store fælleseuropæiske ExternE-studie, og de ska-
desestimater bliver jo brugt flittigt både af ministerierne, bl.a. den forrige regerings analyse af miljøpoli-
tikkens fordele og omkostninger, men også af vismændene og en række andre aktører på den 
energipolitiske og miljøpolitiske scene.  
 Og det, vi har gjort i vores forskningsarbejde, det er, at vi har kigget disse her ExternE-tal efter, fordi 
det synes vi var nødvendigt, når nu de blev brugt så flittigt. Og det, som jo vi kommer ind på her, det er i 
virkeligheden noget, som er vanskeligt for mig at stå og forklare her mundtligt; jeg kan kun give en appe-
titvækker på det. Men det handler jo netop om at forsøge at koble nogle af disse forskellige informationer 
om ændringer i miljøtilstanden, som følge af nogle udledninger, med informationer om eksponeringen 
og med informationer om, hvad skadesomkostningerne de så er.  
 Og man kan så sige, den korte version af det er, at det stadig væk i dag er meget svært at regne på 
selve miljøomkostningerne. Men det, vi kan sige en hel del om, det er så til gengæld sundhedsomkost-
ningerne, fordi de her udledninger har jo sundhedsmæssige konsekvenser, som er ret godt belyst i den 
miljømedicinske litteratur.  
 Altså embedslægerne her i København har jo i mange år gjort opmærksom på, at der var en over-
dødelighed af lungekræft i hovedstadsområdet i forhold til resten af landet. Og går vi så ind i den miljø-
medicinske litteratur og nogle de fremskridt, der er kommet de senere år, ja, så kan vi faktisk også finde 
nogle sammenhænge, nogle videnskabeligt beviste sammenhænge for forholdet mellem forskellige typer 
af luftforureninger og så nogle af de her effekter, som f.eks. øget forekomst af lungekræft. 
 Og det, man så gør i ExternE-modellen her, det er altså, at man forsøger at spore nogle af disse for-
skellige impact pathways, for så at kunne opgøre de forskellige sluteffekter og værdisætte dem. Og man 
kan sige, helt overordnet så er der fire led, som man er nødt til at have styr på.  
 Det første led er det mest simple: Hvad kommer der ud af skorstenen eksempelvis på et kraftværk, 
eller hvad kommer der ud af udstødningsrøret fra et køretøj? 
 Det næste er jo så at finde ud af: Hvis vi har en given udledning, f.eks. fra et kraftværk beliggende 
her i København, hvad betyder det så for luftens koncentration af de forskellige skadelige stoffer, opgjort 
som årsmiddelværdier?  
 Og der må vi så ind og have fat i nogle af de store luftmodeller, som ligger bl.a. på DMU, men også 
andre steder, for at kunne beregne ændringen i årsmiddelværdien af de forskellige forurenende stoffer. 
Og der har vi faktisk på DMU ret gode modeller. Jeg tror faktisk næsten, at jeg tør sige, at det er nogle af de 
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bedste modeller i verden, fordi det er nogle af dem med den højeste opløsning. Og det betyder, at vi f.eks. 
for hovedstadsområdet, der kan vi faktisk på et netværk, et gitternet, der bliver opdelt i 1 km x 1 km-
felter, der kan vi beregne ændringen i luftkvaliteten som følge af forskellige typer af udledninger. Når vi 
så kender disse årsmiddelværdier, så kan vi gå videre i vores regnestykke, og så kan vi tage fat i de her 
forskellige sundhedseffekter. Der nævnte jeg så lungekræft, men det er klart, der er også astmatilfælde, 
der er hoste osv. – der er en lang række af sygdomme og effekter, som man kan tage fat på.  
 Og i starten, da økonomerne i ExternE-projektet sad og arbejdede med det her, så måtte man jo selv 
sidde og kigge i litteraturen, men det er jo ikke altid heldigt, når økonomer skal sidde og læse miljømedi-
cin, for vi skal have de rigtige fagfolk til at kigge på det. 
 Der er det så så heldigt, at i regi af EU har man faktisk sat Verdenssundhedsorganisationen til at 
screene alle de her sundhedseffekter. Så de sundhedseffekter, vi regner på, er altså ikke dem, vi bare selv 
synes ser rigtige ud, det er faktisk nogle, som WHO har været inde over og har fastlagt de her dosis-
respons-funktioner, som vi så regner videre på. 
 Til sidst kommer vi så til selve den økonomiske værdisætning. Altså lungekræft er ikke noget, jeg 
vil ønske for nogen at få, for overlevelsesgraden er helt nede på 4 pct. Der er jo selvfølgelig så en eller 
anden responstid, og der er en konvention om at værdisætte statistisk dødsfald eller statistisk liv – altså 
man ved, at en given udledning vil give et eller andet antal statistiske dødsfald, både som følge af lunge-
kræft, men også som følge af andre effekter. 
 Vi har så i Danmark fået en enighed mellem Miljøministeriet, Finansministeriet og Trafikministe-
riet om, hvordan vi prissætter statistisk liv, og det indgår i den her type af beregninger – ligesom det også 
indgår i beregninger på Trafikministeriets område, hvor man jo bl.a. bruger det, når man skal vurdere 
færdselssikkerhed osv. 
 Det, jeg forsøger at sige til jer her, er, at vi har efterhånden et modelmæssigt set-up med rimeligt 
objektive input til at kunne beregne, hvad der rent faktisk er omkostningerne ved de her udledninger. 
 Det set-up rapporterede vi så i efteråret, og det er først nu, vi er begyndt at bruge det. Vi gjorde os 
netop umage med først at få sat det hele op og få screenet alle de priser, der indgik i det, inden vi begynd-
te at regne på det – vi ville ikke kunne beskyldes for, at vi sad og skruede på knapperne for at få bestemte 
resultater.
 Men det er klart, når jeg får et spørgsmål om, hvad de samfundsøkonomiske miljøomkostninger er, 
så kan vi begynde at bruge det her model set-up. Og det, som vi kan lægge frem i dag, det er, at på bag-
grund af vores model set-up vurderer vi, at de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved de kon-
ventionelle udledninger fra energisektoren i Danmark udgør i størrelsesordenen 7,5 mia. kr. om året. Det 
tal kan man så sammenligne eksempelvis med afgiftsbelastningen af den samme energisektor og så gøre 
sig nogle overvejelser om, hvorvidt afgiftsbelastningen er for stor eller for lille.  
 Det har jo været sagt, at energiafgifterne er rent fiskale, men i virkeligheden rammer vores 7,5 mia. 
ret tæt på de ca. 8 mia., som er indtægterne fra den eksisterende elbeskatning. 
 Men vi er ved at kigge på det her. Jeg er ikke færdig med at analysere beskatningen i energisekto-
ren, men der er jo så også den problematik omkring elafgiften – som der også har været talt en del om her 
i dag – at den rammer ret skævt, fordi den pålægges alle energityper; både slutelforbrug fra vindmøller og 
kraftværker bliver pålagt den samme elafgift. 
 I virkeligheden vil vores beregninger her jo kunne godtgøre, hvad den præcise miljøbelastning fra 
de konventionelle kraftværker er, og hvor meget de burde beskattes. Og til sammenligning, hvor meget 
miljøbelastningen fra de forskellige vedvarende energier er, og hvor meget elafgiften burde være der. 
 Lad mig runde det her af med at sige, at vi har altså nogle muligheder for at gå ind i den her af-
giftsdiskussion og i hvert fald oplyse beslutningstagerne, politikerne, men måske også Finans- og Skat-
teministeriets embedsmænd om, hvad den miljømæssige belastning er. Så er der selvfølgelig også andre 
hensyn, fordelingshensyn osv., der skal ind over, når man kigger på afgiftssystemet.  
 Det er også vigtigt for mig at sige, at stadigvæk er det sådan, at når vi regner på det her i dag – så 
langt som vi er med det tal, jeg nævner på 7,5 mia. – så forudsætter vi, at alle danske kraftværker ligger i 
landzone, dvs. at ingen af dem ligger inde i byerne. Men det gør nogle af dem jo, og det er klart, at der 
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hvor de ligger inde i byerne, er der en meget højere befolkningsmæssig eksponering for udledningerne, 
og dermed vil omkostningerne også, hvis man faktisk kører alle kraftværkerne igennem modellen, være 
noget højere end de 7,5 mia. kr. 
 Dermed kommer jeg også med en lille fodnote til vismændenes vindmølleanalyse, som jeg også 
tror interesserer en del her. Det er, at man skal være opmærksom på, at både vismændene, men også 
Finansministeriet og alle andre, der indtil nu har brugt disse ExternE-tal, de har kun brugt de værdier, der 
gælder for landzone, for værdierne er endnu ikke beregnet inklusive byeffekterne. 
 Det gør så, at jeg også har den fodnote, at jeg ikke er helt overbevist om, at vindmølleanalysen 
egentlig rammer rigtigt, for den tager altså i virkeligheden et ret forsigtigt skøn i den nedre ende, netop 
fordi man ikke har effekten med af de mange kraftværker, der er blevet lukket.  
 I Århus havde vi bl.a. Midtkraft, der lå nede på havnen og osede ud i midtbyen. Det har simpelthen 
været en sundhedsmæssig katastrofe, at man har haft et kraftværk liggende med de skorstenshøjder og 
på det sted. 
 Så energipolitikken har gjort nogle gode ting for sundheden i løbet af 1990'erne. Noget, som vi 
måske har glemt at være opmærksomme på, glemt at værdsætte midt i vores fokus på alt det andet.  
 Det skal også være min afrundende kommentar at sige, at der er mange problemer ved de her fos-
sile brændsler, men et af de store er altså faktisk, at de ikke er ret gode for menneskers sundhed. De er 
faktisk meget værre, end jeg troede, dengang jeg gik i gang med hele det her beregningsprisprojekt. 

Ordstyrer:
Tak skal du have, Mikael. Så er det Helga. 

Helga Moos: 
Til Jes Fenger har jeg et spørgsmål om brinten. Jeg synes, at hver gang vi har skiftet fokus og taget nye 
brændstoffer ind, så har vi været lidt begejstrede til at begynde med, men vi har ikke rigtig talt om den 
medfølgende forurening. Så nu synes jeg, vi skulle have kortlagt, hvad det vil få af betydning, og hvad vi 
som politikere vil blive mødt med, i det øjeblik vi gik over til et brintsamfund. Og vi ved, at skal der tan-
kes brint, skal der flyttes brint osv., så vil der være et udslip. Jeg tror ikke, det kan undgås med lagring af 
brint, at der kommer et udslip. Hvilken betydning har det – hvilken effekt? Har den effekt fået et ord 
endnu? Det vil jeg godt bore lidt i. 
 Til Mikael Skou Andersen: Lidt om partikelforureningen; hvor langt er vi nået med opgaven inden-
for transportsektoren – for det er interessant at høre om de 8 mia. fra elsektoren, men i energisektoren, 
der skal vi også huske transportsektoren. 
 Med hensyn til kraftværkssektoren i den undersøgelse med de 8 mia.; vi har både en decentral 
kraftvarme, der er baseret på gas, og så har vi vores kulkraftværker, så er det et gennemsnit? Eller er det 
hele regnet om til kultal eller gastal? Hvordan har man gjort det op? 

Ordstyrer:
Skal vi starte med Jes Fenger: Kan der ligge en miljøbombe i brintsamfundet? 

Jes Fenger: 
Det er jo altså sådan, at de problemer, som man finder med nye energikilder, de bliver først rigtig synlige, 
når tingene virker. 
 Brint er altså i visse henseender lidt vanskeligt at holde på, fordi det er sådan en lille luftart, små 
molekyler. Der har været tale om, at udslip af brint fra distributionssystemer og sådan noget ville kunne 
sive op og foretage nedbrydning af ozonlaget. Det virker måske lidt spekulativt, men det gjorde 
CFC-gasserne også i sin tid. 
 Så er der hele problemet med oplagring og med distribution og sådan noget, som også vil kunne 
give problemer. Det siges ganske vist, at brint er let, så hvis man knuser en beholder, så vil brinten hurtigt 
spredes, sådan at den ikke giver nogen eksplosionsfare. Men jeg ville helst se det, før jeg troede på det.  
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 Nej, det vil jeg ikke sige – jeg vil tro, brint virkelig har en fremtid, det er ikke nær sådan. Men vi vil 
givet se problemer med det også. Det gør vi hver gang, der kommer en ny kilde. 

Ordstyrer:
Der var også et spørgsmål om partikelforurening. Det er vel egentlig også dig. Det blev stillet til Mikael, 
men det er vel også noget, du kan svare på, Jes. Men nu tager vi lige Mikael først. 

Mikael Skou Andersen: 
Jamen, jeg vil faktisk knytte an til det, Jes siger, for Jes nævnte jo de her ultrafine partikler – de meget 
små partikler – i sit indlæg, som noget der har været stor politisk opmærksomhed omkring. 
 Det er også rigtigt, men der er stadigvæk nogle af de ultrafine partikler, hvor det er svært at sige 
præcist, hvad den sundhedsmæssige effekt er. Og WHO er ikke kommet med noget endnu om de ultrafine 
partikler, så i vores beregning tager vi faktisk ikke de her partikler med.  
 Så kan man jo sige, at sådan en miljøøkonomisk beregning her bliver faktisk en lille smule konser-
vativ, fordi vi kun kan regne på det, der er de dokumenterede sammenhænge. Det vil sige, i partikelstør-
relse kan vi gå ned til PM 2,5 – som er små partikler, men ikke er fine partikler. Der er til gengæld ret god 
dokumentation for sundhedseffekten. I kraft af det modelset-up, vi har nu, er vi også i stand til at regne 
på Københavns miljøzone, og vi kommer i løbet af foråret med et bud på, hvad det samfundsøkonomiske 
resultat så vil være af at lave en miljøzone i København.  
 Det andet, med hensyn til gas og kul osv., der har vi kørt nogle få anlæg igennem indtil videre, så 
det er selvfølgelig et usikkert tal, jeg har på nuværende tidspunkt. Men det tager dog udgangspunkt i 
emissionerne. Så jeg vil sige, at usikkerheden er relativt begrænset – og der, hvor der kan ske nogle æn-
dringer, er netop der, hvor der er en større befolkningskoncentration omkring nogle anlæg, en høj bag-
grunds-befolkningstæthed. 

Ordstyrer:
Vil du sige noget om partikelforureningen, Jes? 

Jes Fenger: 
Jeg vil bare sige, at man jo har beregnet, at en rimelig nedsættelse af partikelforureningen i København 
kunne forlænge levetiden med – hvad er det? – 10 måneder eller sådan noget lignende. Mange af de ud-
sagn der er, er – for at sige det rent ud – lidt dubiøse. Men der er givet en effekt, den er bare ikke belyst 
ordentligt endnu. Det er jo altså også en af de ting, man kan se på i fremtiden. 

Ordstyrer:
Aksel.

Aksel Hauge Pedersen:
Det var en kommentar omkring brint, hvor det blev indikeret, at det var sådan noget, der var svært at 
holde på og meget eksplosionsfarligt. Jeg vil sige, at jeg også kan huske, da vi indførte naturgas i det dan-
ske energisystem, og vi havde de samme spekulationer, og vi havde de samme spørgsmål. Det viste sig, at 
vi sagtens kunne lave et net, et system, som var tæt, og man har så prøvet siden hen, og det har vi også 
prøvet med brint, at se, om vi kunne bruge nogle stykker af rør af det eksisterende naturgassystem til at 
opbevare brint i. Det har vi gennemprøvet i et helt års tid, og det viste sig, at det også var tæt. Så det kan 
man sagtens. Man har så fra udlandet, fra USA og også fra Tyskland flere steder, kørt med rene brintsy-
stemer, og de er tætte, kan jeg berolige med. 
 Så var der det med at opbevare brint i tanke – eksplosionsfarligt eller ej. Jeg vil sige, at der har man 
jo masser af erfaringer med at opbevare naturgas i tanke. Det gør man jo i transportsektoren i alle andre 
lande end lige netop Danmark. Vi kan bare gå over på den anden side af Øresund; i Malmø gør man det, 
og det går fint, og der har man et tryk på 200-300 bar i sådan en tank. Jeg ved godt, at vi skal op på 
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600-700 bar, når det er brint, vi taler om, men der har ikke været rapporteret om alvorlige ulykker ved 
naturgas, og det kommer der garanteret heller ikke med brint.  

Ordstyrer:
Tarjei Haaland. 

Tarjei Haaland: 
Et kort spørgsmål til det sidste her. Den her ExternE-undersøgelse, som det her handler lidt om at forfine 
tallene for. Jeg vil godt spørge dig Mikael, om du ikke er enig i, at de eksterne omkostninger, der er ved kul 
i forhold til naturgas, i forhold til vind f.eks., ikke afspejles i den danske måde at vælge brændsel på. Går 
du ind for, at man får afgifter på brændslerne i stedet for, så man i virkeligheden får squeezed de beskidte 
brændsler ud og fremhævet de mindre beskidte brændsler? 

Mikael Skou Andersen: 
Det ville jo være en miljøøkonomisk tankegang at sige, at afgifterne skal afspejle den faktiske miljøbe-
lastning ved brugen af brændslerne, og det er problemet, at sådan er afgiftssystemet ikke indrettet i dag. 
Det giver så nogle forvridninger, og det favoriserer formentlig de fossile brændsler. Men det er svært at 
være mere præcis, før vi har lavet mere præcise beregninger. Men overordnet set, kan man roligt fastslå, 
at der er ret store forvridningsomkostninger i det nuværende energiafgiftssystem, og der er brug for lige-
som at få lavet en samlet analyse af det. Det har vi ikke haft. Energiafgiftssystemet har udviklet sig sådan 
ved knopskydning. 
 Der blev også sagt før omkring transportafgifterne, at de også har udviklet sig på en måde, så de 
ikke rigtig afspejler den faktiske miljøbelastning. Og i takt med, at vi så har fået styr på hele Exter-
nE-metoden her, så får vi faktisk også nogle muligheder for at regne på de her transportafgifter – og også 
for at kunne vurdere, hvordan forskellige typer af køretøjer egentlig burde beskattes, hvis det skulle af-
spejle miljøbelastningen fuldt ud, altså hvordan man f.eks. kunne vælge at behandle hybridbilen. 
 Det er også vigtigt for mig at sige, at det er ikke, fordi vi i vores gennemgang af det her kommer til 
tal, der er så forfærdelig meget anderledes end dem, Finansministeriet og Det Økonomiske Råd tidligere 
har anvendt – men vi har nu lagt danske sundhedsomkostninger, ikke amerikanske, ind i beregnings-
prissystemet, og vi har lagt den beregningspris ind for statistisk liv, som der er blevet enighed om mellem 
de danske ministerier. Men vi ligger nogenlunde på det leje og i nogle tilfælde faktisk lavere, f.eks. for 
svovl, fordi vi i kraft af vores luftmodeller kan køre med 1998-data for luftforureningen og ikke med 
1990-data, sådan som Finansministeriet og andre gjorde med de gamle tal. 
 Men altså vi har først og fremmest en bedre forståelse af, hvordan tallene fremkommer, og hvad de 
er udtryk for. Og især selvfølgelig det her med, at tallene jo altså i meget høj grad er stedsspecifikke – at 
de afhænger af, præcis hvor et anlæg ligger henne. Og dermed kan de jo faktisk også variere en hel del, 
hvilket vil sige, at man kunne vælge afgiftsmæssigt også at differentiere beskatningen på kraftværker, 
der er placeret inde i byzonen – sådan så der blev en mere kostægte beskatning. Det er jo måske stadig-
væk nogle af de gamle anlæg, der bliver brugt som spidslastanlæg i bestemte situationer. 
 Der er også spørgsmålet om vindkraften; hvordan den bliver behandlet. Vindkraften står jo for-
trinsvis i Jylland, som ikke er elmæssigt forbundet med Sjælland. Og i de her PSO-tariffer er der en eller 
anden meget uigennemskuelig udligningsordning mellem Øst- og Vestdanmark, som der også er brug for 
at man får set på. 

Ordstyrer:
Så svaret er: Det skal være kompliceret. 
 Ja, nu er vi nået til vejs ende, og det sidste, jeg vil gøre, det er at sige, at Anne Grete Holmsgaard vil 
sige farvel til os alle sammen. 

Anne Grete Holmsgaard:
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Jeg vil godt på vegne af Helga og Emanuel og de øvrige af vores politiske kolleger, hvoraf nogle har været 
til stede nede i salen og nogle ikke har kunnet komme på grund af valgkampen, sige tak til Teknologirå-
det, fordi I har taget det her initiativ.  
 Det er virkelig et godt initiativ, og det er et meget vigtigt initiativ, fordi vi har fantastisk brug for at 
tale om de udfordringer, der er i energisektoren – ikke bare den danske, men også den europæiske og på 
globalt plan.  
 Så vil jeg godt sige tak til de 15 oplægsholdere, der har været. Altså egentlig tror jeg jo på forhånd 
aldrig på, at sådan noget kan lade sig gøre, fordi det næsten er for mange. Men det er lykkedes, og det er 
lykkedes fantastisk flot, og jeg er især imponeret over dem, der kun har haft 10 minutter, for det er virke-
lig en præstation. Det er selvfølgelig ikke for at trække fra fra Hans Jørgen Koch og Jørgen Ørstrøm Møller, 
som havde længere tid, men det er faktisk virkelig en stor opgave.  
 Jeg synes, vi har fået rigtig mange input. Jeg er dødtræt, og det gætter jeg på, at nogle af jer i hvert 
tilfælde også må være. I har ikke engang fået lov til at sige noget, og så bliver man normalt dobbelt så 
træt. Jeg synes, det har været meget inspirerende. 
 Og hvis jeg skal prøve at opsummere, så bliver det jo selvfølgelig dybt uretfærdigt, for der er sagt 
mange kloge og tankevækkende ting undervejs, og det ville jo være helt håbløst, hvis jeg skulle stå og 
gentage det her. Så ville I enten stryge ud af døren eller lægge jer til at sove eller falde ned af stolen. 
  Men jeg synes godt, jeg kan tillade mig en opsummering, der hedder, at det er i hvert tilfælde klart, 
at vi står over for et meget stærkt stigende energiforbrug på globalt plan. Vi ved, at forbruget vil vokse 
meget stærkt, ikke mindst i Kina, Indien, Brasilien, Mexico – altså de ulande, hvor i hvert tilfælde en del 
af befolkningerne, en del af økonomien er på vej op, selv om der jo også er store dele af den, der ikke er. 
 Vi ved også, og kan konstatere, at hvis vi ikke gør noget, så vil vi få et meget, meget stort udslip af 
drivhusgasser, og i hvert tilfælde et udslip af drivhusgasser, som klart vil overgå både det, IPCC anbefaler 
som det maksimale, og det, EU's miljøministre har tilsluttet sig. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange de 
har gjort det, men i hvert tilfælde siden 1996 med målsætningen om, at man ikke må komme over 2 gra-
ders temperaturstigning i gennemsnit, og den har de bekræftet så sent som lige inden jul i 2004.  
 Så har I her til sidst bidraget meget med også at sige noget om de andre effekter, negative effekter, 
der er både på sundheden og de miljøfarlige stoffer, der kommer fra afbrændingen af fossile brændsler. 
Og det er jo en udfordring, som jeg mener at man, uanset hvor man er i det politiske system, må tage 
alvorligt. 
 Den gode nyhed – jeg ved ikke om det er en nyhed, men det blev i hvert fald understreget i dag – 
det er, at vi har et meget stort potentiale for energibesparelser og mere effektiv anvendelse af vores ener-
gi – et meget stort potentiale. Og jeg bed mærke i, at Hans Jørgen Koch sagde, at når man så på det alter-
nativ, som dog ikke helt nåede klimamålsætningen, så var det ikke et alternativ, der var penge ud ad 
vinduet, men faktisk en god investering. Og jeg tror, at en af de ting, der er vigtigt i det her, det er at se på 
lavere energiforbrug som en konstruktiv investering og ikke som en trussel – se den som noget, hvor vi 
har en opgave med at omsætte det her.  
 Og jeg tror personligt, at det er fuldstændig afgørende, at vi har mål for, hvad vi vil. Det er jo fra 
mange sider – også da vi diskuterede kvoteloven og den danske allokeringsplan – blevet sagt, at noget af 
det værste det er, at man ved ikke, hvad der sker om ganske få år i dansk energipolitik, og vi taler om 
investeringer, som er langsigtede for langt de flestes vedkommende. 
 Men usikkerheden om, hvad sker der i Danmark, hvad sker der i EU i næste budgetperiode i Klima-
kommissionen, det er en meget stor usikkerhed, og det er en meget ukonstruktiv usikkerhed at arbejde 
videre med. Så jeg mener, at en af de ting, vi må koncentrere os om, det er at arbejde med: Hvad er det for 
nogle mål, der skal fastlægges? 
 Nu nævnte jeg EU's røde advarselslampe om 2 grader, men det er jo sådan en underlige størrelse, 
fordi den er abstrakt for de fleste af os – også jer, der arbejder med det her professionelt til daglig. For 
hvad betyder det? Hvor stort energiforbrug må vi så overhovedet have, og hvad skal det være baseret på? 
Så det er selvfølgelig en af de opgaver, der står lige foran os. Og flere af jer har da også sagt det meget 
klart: Jamen det går ikke, uden at vi har nogle målsætninger på det her område. 
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 Så har vi diskuteret virkemidler. Og vi har heldigvis også diskuteret afgifter. Og jeg synes, at det er 
vigtigt, at vi ikke lader os låse så meget fast af, at der er en officiel dansk politik, der hedder et skattestop, 
så vi ikke diskuterer de her virkemidler. Jeg mener, at det er meget vigtigt for os at diskutere dem for-
domsfrit for at se på: Hvordan klarer vi de her opgaver? Og hvordan kan vi bruge afgiftssystemet og læg-
ge det om på en mere begavet måde? Og det har jeg også en forventning om at de partier, der i øvrigt siger 
skattestop, vil gå konstruktivt ind i; det håber jeg virkelig meget. 
 Jeg håber i det hele taget, at vi kan køre det her forløb igennem med alle høringerne og den afslut-
tende seance på en måde, hvor vi holder sammen på, at alle partierne deltager. Og det er jo noget af en 
balancegang, fordi vi er da bestemt uenige om mange ting, men jeg tror det vil være meget vigtigt.  
 Det er jo sådan, at vi undervejs kommer til at krydse et udspil fra den minister, der nu må have 
ansvaret for det på det tidspunkt. 1. marts skal den såkaldte 2025-plan komme, og den handler om to 
ting. Den handler både om infrastruktur i Danmark og til vores nabolande, og så handler den om grund-
laget for den langsigtede energipolitik.  
 Jeg tror bestemt ikke, der er sat punktum med den, og jeg håber, at denne her proces kan komme til 
at spille ind i det, for det er jo temmelig afgørende. I øjeblikket der står vi lidt i et tomrum, hvor vi ikke 
rigtig har noget at sige om det langsigtede, som en fælles og konsolideret politik. 
 Så skal I jo i Teknologirådet og styregruppen bagefter diskutere: Hvad bliver de næste seancer? Og 
hvis jeg bare må sige lidt om det, så – bare til inspiration, det er ikke mig, der skal bestemme det – men 
jeg synes da i hvert fald, at dagen i dag har peget på to oplagte temaer, hvoraf det ene er transporten, og 
det andet det er behovet for at få energibesparelser, energieffektiviseringer, så vi rent faktisk bringer 
vores energiforbrug ned, uden at vi mister det at leve i et velfærdssamfund. Og det ser jo ud til, at det er 
en opgave, der faktisk kan håndteres. Men det er også klart, at vi kan ikke bare tale os til den; vi skal jo 
også beslutte os for, hvordan vi vil gøre det i praksis. 
 Så var jeg i øvrigt selv personligt meget inspireret af både Stine og Søren, som talte om det vigtige 
af at inddrage os som forbrugere – hvad enten vi er privatforbrugere eller virksomheder eller offentlige 
forbrugere af energi – meget mere direkte i, hvordan man kan styre sit energiforbrug. For det er jo rigtigt, 
at det er sådan en underlig abstrakt størrelse. Man tænder på kontakten, og så er det der bare. Ja, en gang 
imellem går det i sort, men det er jo altså ikke ret tit, det går i sort. Så det er sådan lidt underligt. Det er en 
mærkelig form for forbrug i forhold til mange andre typer forbrug, hvor man oplever sig selv som direkte 
agerende. 
 Og så ellers ikke mere fra mig i denne her omgang, ud over endnu engang at sige tak - også til jer, 
der har siddet i salen og holdt ud, uden at kunne komme til at sige ret meget. Jeg håber, det har været 
mindst lige så inspirerende for jer, som det har været for os, der har siddet heroppe. 

Ordstyrer:
Jeg vil gerne sige tak på Teknologirådets vegne. Og så vil jeg sige: Kom godt hjem. 
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