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Billig strøm er gift
for klimaet
AF CHRISTIAN EGE
SEKRETARIATSLEDER, DET ØKOLOGISKE RÅD

I denne tid, hvor præsident Trump prøver at bombe
USA’s klimapolitik tilbage, er det ekstra vigtigt, at
resten af verden står sammen og øger sine ambitioner.
Vi når kun målene, hvis vi satser på både energibesparelser og vedvarende energi. Desværre arbejder både
regeringen og store dele af erhvervslivet på at bremse
det første.
I november indgik et flertal en aftale om at afskaffe
PSO’en frem mod 2020. PSO er et afgiftslignende
beløb, som lægges på elprisen, og som finansierer
udbygning af vedvarende energi. Afskaffelsen får
elforbruget til at stige betydeligt. Og nu agiterer
regeringen for at sænke eller helt fjerne elafgiften.
Påskuddet er, at man vil fremme varmepumper og
elbiler. Det sidste støtter vi i Det Økologiske Råd, men
det skal gøres målrettet. Og i en overskuelig fremtid
vil varmepumper og elbiler kun stå for en ganske lille
del af elforbruget. Men ved at gøre el generelt billigere
lægger man blot gift ud for fremtidige elbesparelser.
Hvor mange mennesker vil betale ekstra for elbesparende apparater, hvis strømmen er billig?
GUF FOR GIGANTER

Hertil kommer, at Danmark tiltrækker gigantiske
datacentre – Apple, Facebook og Google. Alene de to
første vil få det samlede danske elforbrug til at stige
med cirka 10 procent. Det er fint at få disse datacentre
til Danmark, men kun hvis vi kan forsyne dem med
vedvarende energi. For med regeringens initiativer,

som hver for sig øger det samlede elforbrug, får udbygningen med vindmøller og anden vedvarende energi
svært ved at følge med. Vi oplever i disse år allerede, at
udviklingen vender, så vores CO2-udslip nu stiger igen.
Den nuværende regering har slækket på ambitionerne. Det lykkedes S, R og SF at redde de kystnære
møller ved at gå med i PSO-forliget. Men hvis man
fortsætter med at stimulere til øget elforbrug, vil det
kræve en langt større indsats for at øge den vedvarende
energi. Ellers stiger brugen af fossile brændstoffer igen.
Da R og SF gik med i PSO-forliget, sørgede de for,
at der blev afsat cirka 400 millioner kroner over fire
år til klimatiltag, som skal modvirke den skadelige
effekt af PSO-afskaffelsen. Nu er pengene fordelt
for de første to år. De fleste går til at fremme varmepumper i fjernvarmesystemer. Det er fint. Herudover
er der på Det Økologiske Råds forslag blevet afsat
8 millioner kroner til storskalaforsøg med et ’grønt
bioraffinaderi’, hvor man trækker protein ud af græs,
til dyrefoder. Det skal erstatte soja, som produceres
med store skader på klima og miljø til følge i Sydamerika. Restprodukter fra grøn bioraffinering bruges til
biogas og nedmuldes som jordforbedring. Det vil øge
kulstoflagringen og dermed forbedre klimaet. De 8
millioner er et lille skridt, men det har store perspektiver på længere sigt – både med hensyn til at erstatte
sojaimport og at dyrke mere græs, som øger kulstoflagringen i jorden. �

FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG
Miljøorganisationen Det Økologiske Råd arbejder med en bred palet af emner som plastikforure-

ning, skadelige kemikalier, luftforurening, landbrug samt energi- og klimapolitik. Vi går politisk til
værks bag kulisserne på Christiansborg og i Bruxelles for at skubbe til omstillingen af samfundet.
Og så leverer vi viden til dig, så du bedre kan træffe bæredygtige valg i dagligdagen.
Samtidig er vi en medlemsorganisation, der har hårdt brug for medlemmer for at skubbe samfundet i
en grønnere retning. Så tak for din støtte. Det gør en verden til forskel.
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EU
SKADELIGE KEMIKALIER SNIGER SIG IND
EU-reglerne er for slappe,
når det kommer til skadelige kemikalier i produkter,
der bliver importeret fra
lande uden for EU. Det
arbejder vi for at ændre.
Både miljøorganisationer og
erhverv er interesserede i at
få strammet op på de regler,
som kan true miljø og sundhed og konkurrenceevnen
for virksomheder inden for
EU. Asger Bolwig har som
vores kemikaliepraktikant
skrevet et notat om problemet og mulige løsninger (se
www.ecocouncil.dk), og den
13. juni holdt vi et debatmøde i København med oplæg
fra Miljøstyrelsen, Plastindustrien, Forbrugerrådet og
DØR. �
FOLKEMØDE

GODE DEBATTER PÅ
BORNHOLM

Erhverv, miljøfolk og
forskere debatterede livligt
til vores arrangementer på
Folkemødet på Bornholm.
Emnerne var ’Biogassens
mange ansigter’ og ’Kan
træpiller være bæredygtige?’
I alt var vi seks medarbejdere af sted, som også deltog i
debatter inden for energi- og
transportområdet og som
led i vores Velux-støttede
projekt ’Plastfrit hav’. �
ENERGIAFTALE

BUD PÅ FREMTIDENS
ENERGIPOLITIK

Regeringen laver et udspil
til en ny energipolitisk
aftale her til efteråret. Vi
lagde op til debat på et
møde i april i anledningen
af vores generalforsamling.
Per Heiselberg, medlem
af Energikommissionen,
Peter Birch-Sørensen fra
Klimarådet, Brian Vad Mathiesen fra AAU og vores
egen klimaekspert Søren
Dyck-Madsen var med.
Professor Stiig Markager
fra AU blev valgt ind i vores
bestyrelse, som nu har 14
medlemmer. �

