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De fire grundlæggende trusler mod 2050

1. Danmark kan ikke importere nødvendig strøm på grund af
manglende kapacitet i nabolande ved vindstille
2. Danmark må betale meget høje el-priser for import ved vindstille,
da vi skal konkurrere med nabolande i en fælles mangelsituation
3. Danmark kan ikke eksportere vind-el, når vinden blæser pga. af
blokerede kabler, da der også er overskydende vind-el i nabolande
4. Danmark får ingenting for eksporteret vind-el, da nabolande også
har rigeligt
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Grundlæggende spørgsmål

IDA Energivision bygger på, at skabe et energisystem, så Danmark
ikke ender med de fire situationer mod 2050
Er dansk energipolitik tilstrækkelig langsigtet til at tage denne debat
om de økonomiske og energimæssige politiske konsekvenser?
Er de danske politikere og organisationer klar til at åbne øjnene for
de potentielt store langsigtede trusler i stedet for blot at ”klare” de
mindre kortsigtede ”bump på vejen”
Derfor er IDA’s Energivision 2050 meget velkommen, som en klar
udfordring af kortsigtede politiske beslutninger
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Elementer i en IDA roadmap mod 2050

Den politiske virkelighed er i direkte modsætning til de behov, som
IDA’s Energivision fremlægger for en robust dansk energipolitik
Energispareindsatsen skal opprioriteres – både i industri og andre
erhverv og i særdeleshed i eksisterende bygninger
Fleksibilitet og lagring og skift fra brændsler til el skal fremmes
Ny el-produktion i Danmark kan ikke opføres uden støtte
Det er nødvendigt med stabile danske investeringer i ny el-produktion
El-prisen er pt. meget lav, hvilket kræver en del støtte
Transporten skal medtænkes
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Synspunkter

Omstillingen af energisektoren i Danmark er sat i gang og har ingen
ligevægt, før den er gennemført
Elementerne i omstillingen i Danmark styres ikke alene af Danmark
– men må ske under hensyn til udviklingen i naboland og EU
Kortsigtet ønsketænkning og håb om, at ”ting går væk” vil føre til for
dyre og forkerte tiltag
Opbremsning af alting er ikke en omkostningseffektiv vej mod 2050
– der er ingen vej uden om yderligere investeringer
Vi har brug for at justere virkemidler, der i dag peger mod forkerte
løsninger – og vi har behov for flere effektive virkemidler – ikke
færre

IDA Energivision 2050

Det Økologiske Råds foreslår

At IDA’s Energivision 2050 danner grundlag for en bred debat om de
fire trusler for det danske energisystem frem mod 2050
At IDA fremkommer med en Roadmap 2050 på baggrund af
Energivision 2050

At IDA’s Roadmap 2050 konfronterer dagens kortsigtede
energipolitik med de faktiske tiltag, som en stabil situation i 2050
kræver
At IDA’s Roadmap spiller sammen med Klimarådets analyser for en
omkostningseffektiv omstilling 2050
Vi skal nok hjælpe til, hvor vi kan !

IDA Energivision 2050

BLEGDAMSVEJ 4B22
· 2200
KOMPAGNISTRÆDE
1208,KØBENHAVN
KØBENHAVNNK · 33 15 09 77 · WWW.ECOCOUNCIL.DK · INFO@ECOCOUNCIL.DK

