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Uafhængig af olie fra Gaddafi 
  
Regeringen har nu fremlagt en slagkraftig energipolitisk strategi, der er både ambitiøs og konkret. Den 
overordnede udfordring er at sørge for energimæssig forsyningssikkerhed i de kommende årtier. På globalt 
plan vil et stigende befolkningstal og eksplosiv vækst i Kina og andre tigerøkonomier medføre et stigende 
pres på verdens fossile energiressourcer. Og kraftigt stigende priser. I dette scenarie skal Danmark ikke 
gøres afhængig af olie fra diktaturstater i Mellemøsten og Nordafrika, når vore egne kilder i Nordsøen tørrer 
ud om nogle år. Samtidig skal vi mininere Danmarks såbarhed over for olieprisernes himmelflugt på grund af 
ustabilitet i mange olieproducerende lande. Den lektie lærte vi under oliekrisen for knapt 40 år siden. Derfor 
satser regeringen målrettet på, at vi i 2050 bliver uafhængige af energi fra olie, gas og kul. Alene i perioden 
frem til 2020 vil regeringen sørge for, at vi reducerer brugen af fossile brændsler i energisektoren med 33 
pct. i forhold til 2009. En hjørnesten i denne kloge og nødvendige strategi er satsning på landbruget som 
storleverandør af grøn energi. Med regeringens udspil sættes der for alvor turbo på mulighederne for en 
rentabel produktion af biogas fra husdyrgødning. De økonomiske rammebetingelser bliver markant forbedret, 
så det bliver mere muligt at skaffe finansiering til nye biogasanlæg landet over. Dermed kommer vort 
uundværlige landbrugserhverv til at spille en nøglerolle i forsyningssikkerheden samtidig med at vi forbedrer 
miljøet. I den forbindelse glæder det mig meget, at det eksisterende naturgasnet med tilhørende 
lagerfaciliteter fremover skal anvendes aktivt i et energisystem uden fossile brændsler. Vi har gigantiske 
energireserver liggende i gylletankene landet over. Nu skal disse reserver udnyttes til gavn for hele det 
danske samfund. Energiudspillet indeholder en lang række andre positive elementer, herunder frit 
brændselsvalg for de decentrale kraftvarmeværker, der generelt har været pressede på økonomien. Derved 
bliver det muligt at fyre med fx halm og andre grønne energikilder fra lokalområdet - til gavn for 
varmeforbrugerne og for landdistrikterne. Biobrændstof til transporten bliver et andet vigtigt indsatsområde. 
Det samme gør energibesparende tiltag i bygningsmassen, produktionen og transporten - en indsats, der 
også kan skabe mange nye grønne jobs. Danmark må aldrig blive afhængig af olie fra Gaddafi og andre 
kyniske diktatorer. Og vi skal ikke sende milliarder af kroner til lande, hvor man foragter vores livsform med 
frihed og folkestyre. Velkommen til regeringens nye energistrategi.  
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