
Regeringsgrundlaget beskriver under overskriften ”Ambitiøs klimahandling” regeringens 
planer for klimaindsatsen. Det ser imponerende ud, men det er det ikke.

Det overordnede indtryk er, at regeringen vil nedsætte en række kommissioner og udvalg, 
der skal undersøge klimarelaterede spørgsmål og komme med forslag til løsninger. Man 
må spørge sig selv, hvorfor de først er kommet på det nu? Hvorfor har vi ikke svarene 
allerede? Det ligner den berømte ”hockeystav”-model sneget ind ad bagdøren og solgt 
med elegant retorik. Men immervæk: det er en god ide at tænke sig om, før man handler, 
så ja, lad os tænke os om og gøre tingene rigtigt i første omgang.

Der er mange indsatser i regeringsgrundlaget, men der er også meget, der mangler.

Der mangler et opgør med infrastrukturforliget, hvor der er afsat over 50 mia kr til 
udbygning af motorvejsnettet. Dels kan vi bruge de penge bedre, dels vil disse projekter 
dræne anlægssektoren for ressourcer, så andre tiltag bliver unødigt dyre.

Der mangler en vision af det brintsamfund, vi ser tage form i andre lande som Tyskland og 
Sydkorea. Det kommer også til Danmark, men uden fokus på brintens muligheder bliver vi 
ikke et foregangsland! Brintbiler er den rigtige løsning i byerne, hvor der ikke kan stilles 
nok ladestandere op til, at alle kan køre i elbiler. Brint er den bedste løsning til tung 
transport med lastbiler og tog. Selv skibsfart og fly vil komme over på brint.

Vi står med en kæmpe opgave med at omstille 300.000 gasopvarmede boliger til 
fjernvarme. En forudsætning for, at det kan ske, er genindførelsen af muligheden for 
tilslutningspligt til kommende fjernvarmeanlæg. Private varmepumper skyder op overalt, 
og det kan man ikke fortænke boligejerne i. De skal have en rimelig afskrivningsperiode på
deres investering, men når varmepumpen er udtjent, skal den erstattes af tilslutning til 
fjernvarme. De første 10 år af et fjernvarmeanlægs levetid kan tilslutningen være lav, men 
de næste 50 år bliver den høj, hvis vi gennemfører muligheden for tilslutningspligt. Driften 
de første 10 år skal sikres, så de forbrugere, der er med fra start, ikke kommer til at betale 
en uforholdsmæssig høj pris for fjernvarme. Disse forhold mangler i regeringsgrundlaget. 
Tilslutningspligt er en væsentlig forudsætning for folks beslutning om opvarmning af deres 
boliger, og deres valg vil række 10-60 år ud i fremtiden.

Regeringen vil accelerere opstilling af solceller og land- og havvindmøller. Det er godt og 
nødvendigt, men det kan ikke stå alene. Vind og sol producerer mest energi om 
sommeren, samfundet forbruger mest energi om vinteren. Vi kan ikke stoppe samfundet i 
ugevis om vinteren, når det ikke blæser. Vi kommer ikke udenom at lagre store mængder 
af energi fra sommer til vinter. Det kan kun ske i form af brint. Den spildvarme, der dannes 
når man laver brint og når man bruger den igen til at lave elektricitet, skal udnyttes i vores 
fjernvarmeanlæg. Energilagrene skal ligge ved fjernvarmeværkerne. De skal producere 
brint nok til også at forsyne transportsektoren. Både brint og den strøm, der produceres på
energianlæggene, produceres lokalt, så vi sparer transport af energien frem til 
forbrugerne.

Regeringen vil ”igangsætte en udbygningsplan af elnettet og afdække tiltag til at 
understøtte rettidige og effektive investeringer i elnettet”. Det er meget uspecifikt. Man 
opfatter elnettet som kritisk infrastruktur men har ikke noget billede af, hvad det er for et 
samfund, elnettet skal betjene. Hvor skal de elproducerende anlæg placeres? Hvor ligger 
de store elforbrugere? Skal havvindmøllerne producere brint, eller skal strømmen føres i 
land? Vi kan bygge alle de elforbindelser vi vil, men deres placering bør ikke være styret af
partsinteresser eller tilfældigheder.



Regeringen vil fastholde landbruget på de (uambitiøse) reduktionsforpligtelser, der 
allerede er aftalt, men regeringsgrundlaget er sparsomt med hensyn til, hvordan det skal 
realiseres. Det helt store problem er vores enorme husdyrhold. Vi har endda så mange 
husdyr, at landbrugslandet Danmark ikke kan brødføde landbrugets husdyr men 
importerer soya fra tropelande, hvor regnskove fældes for at give plads til dyrkning af foder
til danske husdyr. Regeringen vil gøre mange gode ting som at fordoble det økologiske 
areal og braklægge 100.000 hektar lavbundsjorder, men husdyrholdet tager de ikke fat på.
Det er et kolossalt klimasvigt.

Regeringens ønske om at frigøre os fra russisk gas er sympatisk, men at løse problemet 
ved at bygge flere biogasanlæg er ikke klogt. Når vi brænder gas af, kommer der CO2 ud i
atmosfæren. Det kan aldrig være et klimamål. Biogas er ikke grøn. Vi skal gøre os helt fri 
af gas, og det skal ske i takt med, at landbruget begrænser sit husdyrhold og dermed 
producerer mindre og mindre biomasse til brug i biogasanlæggene. Der er en 
sammenhæng mellem landbruget og gassektoren. Begge sektorers udvikling skal 
planlægges og styres parallelt. Det er helt fraværende i regeringsgrundlaget.


