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Andetårsopgave i humanøkologi ved Aalborg Universitet, 31. maj 2007 
 
Politiske syn på dansk energiforskning 1998-2007 
 
Af Rasmus S. Larsen, årgang 2005 
 
 
1. Problemstilling 
 
”Energiforskning” er et bredt område, som omfatter udvikling og videreudvikling af energikilder, 
energibærere og teknologier, der kan bidrage til energibesparelser. I nogle tilfælde udvikles de ude-
lukkende af private virksomheder uden statslig indblanding, mens staten eller internationale organi-
sationer fungerer som drivkraft i udviklingen af andre og primært meget avancerede teknologier. 
Denne opgave vil dog fokusere på forskningen indenfor dem, der er beregnet til at fungere på mar-
kedsvilkår, men evt. kan modtage direkte eller indirekte statsstøtte i en eller flere udviklingsfaser. 
Et typisk eksempel på dette er den danske udvikling af vindmøller, som i tidens løb er foretaget af 
både en række private iværksættere på græsrodsniveau og private virksomheder, der fra 1980erne 
og især i 1990erne er blevet faciliteret af den danske stat. 
 
Man kan kort opdele energiforskningens faser i 1) grundforskning, som tilvejebringer det teoretiske 
grundlag for teknologierne, 2) demonstration, hvor produkterne opstilles og afprøves i lille målestok, 
3) en evt. beskyttet markedsfase, hvor produkterne modtager særlig støtte for at kunne blive afprø-
vet i større målestok og sikre, at diverse ”børnesygdomme” fjernes med lavere økonomisk risiko for 
de involverede virksomheder og endelig 4) markedsfasen, hvor produkterne i princippet konkurrerer 
på markedsvilkår uden statslig indblanding. Mellem 2. og 3. fase er det vigtigt, at der opstår et fun-
gerende samspil mellem forskere, myndigheder og erhvervsliv (hos Skytte kaldt Triple Helix), der 
bl.a. kan sørge for standardisering af produkterne og sikre deres videre udvikling. 1 Den fjerde fase 
er langtfra entydig, da markedet i forvejen kan være præget af konkurrenceforvridende vilkår eller 
eksternaliteter, som gør det hensigtsmæssigt at fremme bestemte produkters udbredelse på markedet 
ad politisk vej. F.eks. kan hensynet til at reducere CO2-udslippet pga. global opvarmning give et 
incitament til at støtte en udbredelse af vedvarende energiformer, der er større, end hvad det eksiste-
rende marked kan sikre selv. 
 
De politiske partiers opfattelse af, hvordan staten bør støtte eller undgå at støtte forskningen i hver 
af disse faser har givet anledning til livlige debatter i Danmark. Især efter at regeringens og opposi-
tionens syn på energiforskningspolitikken er blevet langt mere polariseret efter VK-regeringens 
tiltræden i 2001. 
 
I denne undersøgelse vil jeg vurdere de danske politikeres holdninger til dette emne i perioden 
1998-2007 og give et underbygget svar på følgende spørgsmål: 
 
Hvordan adskiller den nuværende VK-regerings syn på dansk energiforskning sig fra den tidligere 
SR-regerings? Hvad er forklaringen på de større eller mindre politiske kursskifter, der har fundet 
sted i perioden 1998-2007? Og i hvilken grad har de danske partiers holdninger været baseret på 
bestemte opfattelser af forskellige forskningstypers værdi, samspillet mellem forskningstyperne og 
markedet samt det eksisterende markeds evne til at sikre den nødvendige/ønskværdige forskning? 
 

                                                 
1 Skytte, s. 77-100. 
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2. Fremgangsmåde 
 
Jeg gennemgår de politiske udmeldinger og debatter i perioden 1998-2007, som de kommer til ud-
tryk i dagspressen, Folketingets forhandlinger, de politiske partiers arbejdsprogrammer og officielle 
strategier fra regeringen. 
 
Jeg vil især fokusere på ”vendepunkter”, hvor politikerne har skiftet kurs på bestemte områder, 
hvilket igen har ført til angreb på deres politik med følgende forsvar eller forskellige forklaringer 
fra diverse eksperter og politiske kommentatorer. Centralt i disse vendepunkter står VK-regeringens 
temmelig bratte nedskæringer på energiforskningen i 2002 og dens delvise holdningsændring i 
2006-7, hvor i hvert fald dele af regeringen formelt opgav sin hidtidige modstand mod forpligtende 
målsætninger på energiområdet. 
 
Undersøgelsen skal tages med det forbehold, at den udelukkende bygger på offentligt tilgængelige 
kilder. Dertil kommer, at jeg af tidsmæssige årsager ikke har lavet nogen systematisk undersøgelse 
af andre elektroniske medier end Danmarks Radios radioudsendelser, som er let tilgængelige på 
www.dr.dk. Men materialet er omfattende nok til, at jeg vil stadig vil kunne afklare de vigtigste 
tendenser og vurdere, hvilke årsagsforklaringer der fremstår som de mest sandsynlige. 
 
 
3. Baggrundshistorie 
 
Dansk energiforskning blev for alvor sat i gang af oliekrisen i 1973. 1960ernes stigende danske 
energiforbrug var primært blevet opretholdt med importeret olie, men OPEC’s midlertidige oliestop 
førte til adskillige eksperimenter med alternative teknologier, ikke mindst på græsrodsplan. Også 
forskningscentret Risø begyndte at forske i energiteknologier, bl.a. kul- og atomenergi, men i første 
omgang ikke vedvarende energi (VE). Da såvel elværkerne som mange politikere ikke mente, at der 
var tilstrækkeligt potentiale i VE, blev der i 1970erne ikke givet støtte af betydning til denne. I slut-
ningen af årtiet opstod der imidlertid store eksportmuligheder for dansk vindkraft, og forskningen 
fik derfor stigende politisk opbakning. I 1978 blev Risøs forskning udvidet med etableringen af en 
prøvestation for vindenergi, og året efter vedtog Folketinget en lov, der gav støtte til etablering af 
vindmøller, der var blevet godkendt på Risø. Fra 1982-91 blev der desuden nedsat en Styregruppe 
for Vedvarende Energi under Industriministeriet. Dens opgave var bl.a. at fordele en række støtte-
midler til virksomheders udvikling og demonstration af nye energiteknologier. 2 
 
Især i midten af 1980erne oplevede den danske vindmølleindustri et kraftigt opsving pga. de cali-
forniske skatteregler, der i en kortere periode gjorde eksport til Californien attraktiv. 3 Samtidig blev 
de hidtidige planer om at dække en stor del af det danske elforbrug med atomkraft skrinlagt i 1985 
pga. en række uløste problemstillinger samt især socialdemokratiske politikeres øgede lydhørhed 
overfor atomkraftmodstandere på græsrodsniveau. 4 
 
Siden 1970erne har Dansk Undergrunds Consortium desuden iværksat en stor indsats for at kunne 
udnytte dansk olie og naturgas fra Nordsøen. Danmark har teoretisk været selvforsynende med 
energi siden slutningen af 1990erne. I praksis bygger hovedparten af Danmarks elforsyning dog 
fortsat på importeret kul. 
 

                                                 
2 Beuse, s. 90-95. 
3 Skytte, s. 126-27. 
4 Rasmussen 1997, kapitel 4: ”Bevægelsen mod atomkraft”. 
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I 1991 blev Udviklingsprogrammet for Vedvarende Energi (UVE) oprettet for at samle de hidtidige 
tilskudsordninger til VE. Samtidig blev den nævnte Styregruppe nedlagt og erstattet med et VE-råd 
med deltagelse af en række interesseorganisationer. 5 I 1996 blev rådet nedlagt til fordel for et Råd 
for Bæredygtig Udvikling og Vedvarende Energi. 
 
I SR-regeringens strategi Energi 21 fra 1996 blev dansk energiforskning betragtet som et delele-
ment i udvikling og indførelse af vedvarende energiteknologier, hvilket sås som attraktivt af tre 
grunde: Hensynet til den fremtidige forsyningssikkerhed på energiområdet, hensynet til at nedbrin-
ge Danmarks udslip af drivhusgasser og anvendelsen som traditionel erhvervsstøtte. 
 
Midlet til at opfylde disse mål skulle være en bred indsats for at øge andelen af VE i Danmark, at 
der samtidig blev forsket i, hvordan der kunne udvikles nye energiteknologier samt hvordan de ek-
sisterende kunne gøres mere effektive. Da målet om at støtte forskningen og udbygningen af VE 
således gik op i en højere enhed, byggede energiforskningspolitikken direkte eller indirekte på øko-
nomiske modeller for, hvordan markedet via lovgivning og statstilskud kunne optimeres til gavn for 
forskningen. Venstre og Konservative var dog forbeholdne overfor Energi 21, især fordi planen gik 
langt ned i detaljerne med, hvordan de opstillede CO2-mål skulle nås. 6 
 
De første danske havvindmølleparker blev opført i sidste del af 1990erne. I 1997 blev Samsø udpe-
get til vedvarende energi-ø, hvilket bl.a. førte til etableringen af en havvindmøllepark ud for øen 
fem år senere. Med Havvindmøllehandlingsplan for de danske farvande som udgangspunkt pålagde 
SR-regeringen i 1997 elselskaberne at opføre 5 havvindmølleparker. To af dem nåede at blive sat i 
drift 2002/3. 
 
Dansk energiforskning har også rettet sig mod biogas, solceller, solfangere og bølgeenergi, hvoraf 
de sidste tre dog foreløbigt ikke har haft gennemslagskraft her i landet. 
 
I kraft af sit EU-medlemskab deltager Danmark desuden i en række fælleseuropæiske forsknings-
programmer. Primært indenfor atomenergi, der siden Euratom-traktaten har spillet en stor rolle i 
EU’s energiforskning, men også renere kulteknologier og i mindre grad energibesparelser og stan-
dardiseringer af VE-teknologi. 7 
 
Dansk energiforskning i EU-regi har dog næsten ikke været debatteret i perioden 1998-2007: I 1998 
rejste Enhedslisten en forespørgsel om atomenergiforskning. Udenrigsminister Niels Helveg Peter-
sen (RV) oplyste, at regeringen arbejdede på at reducere EU’s støttemidler til dette, men gjorde 
samtidig opmærksom på, at en væsentlig del af dem gik til udvikling af fusionsenergi, mens den 
resterende primært rettede sig mod sikkerhed og affaldshåndtering. Områder, som regeringen un-
derforstået ikke havde noget imod, at Danmark bidrog til, selvom landet ikke selv havde atomkraft-
værker. 8 
 
I forbindelse med debatten om EU’s forfatningstraktat dukkede spørgsmålet op igen, da det forelig-
gende traktatudkast lagde op til at videreføre atomenergisamarbejdet. Under en Folketingsdebat i 
2004 gik samtlige oppositionspartier principielt ind for at nedlægge Euratomtraktaten, mens rege-

                                                 
5 Beuse, s. 102. 
6 Folketingets forhandlinger (FF) – L 123: Forhandling om redegørelse nr. R 16: Miljø- og energiministerens re-
degørelse af 16. april 1996 for energihandlingsplanen ”Energi 21”. (30/4 96). 
7 En oversigt kan ses hos Kristoffersen 1997, s. 106. 
8 FF: Spørgsmål nr. 749 til udenrigsministeren (15/12 98) (Besvaret 28/12 98). 
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ringen ikke havde nogen egentlig holdning. Dels fordi emnet ikke var på dagsordenen på europæisk 
plan, dels fordi det risikerede at fjerne fokus fra forhandlingerne om forfatningstraktaten. 9 
 
Siden har de fleste danske politikere været forholdsvist tavse om emnet. Karin Riis Jørgensen (V) 
har dog udtalt, at hun er positiv overfor EU’s støtte til forskning i atomenergi, selvom hun ikke me-
ner, at den har en fremtid i Danmark. 10 
 
 
4. Forskning i forhold til EU's liberalisering af elmarkedet 
 
Muligheden for at påvirke forholdet mellem forskning og marked er i nogen grad begrænset af det 
Indre Marked i EU. F.eks. er det ulovligt at give direkte produktionsstøtte til industrien. I 1990 ved-
tog Ministerrådet et direktiv om øget konkurrence mellem de europæiske eludbydere. Det trådte i 
kraft i 1998, og året efter udsendte Det Energipolitiske Udvalg i Danmark en oversigt, hvor det blev 
vurderet, at mængden af midler til energiforskning/udvikling i såvel indland som udland var falden-
de. Dels pga. liberaliseringen og dels pga. de dengang faldende oliepriser. 
 
”En konsekvens af denne udvikling er, at forskning og udvikling med mellemlangt til langt 
tidsperspektiv i stigende grad bliver afhængig af hel eller delvis offentlig finansiering. 
Det betyder, at i det omfang langsigtede energipolitiske mål forudsætter forskning i og udvikling af 
ny teknologi, må det forventes, at målene kun kan nås, hvis det offentlige fortsat - og måske i sti-
gende omfang - finansierer den nødvendige forskning og udvikling eller alternativt, at energiforsy-
ningsselskaberne i øget omfang pålægges at sikre den nødvendige forskning gennemført.” 11 
 
I sin skriftlige energipolitiske redegørelse 2000 vurderede miljø- og energiminister Svend Auken 
ligeledes, at de liberaliserede energimarkeder ville betyde, at virksomhedernes og elselskabernes 
forskning blev mere kortsigtet og begrænset i fremtiden. Derfor var det nødvendigt at fastholde en 
betydelig offentlig forskningsindsats, og som led i dette gav den nye elforsyningslov mulighed for 
at finansiere forskningen via PSO (Public Service Obligation), dvs. hvor staten pålægger bestemte 
virksomheder at lave op til bestemte målsætninger, som så finansieres af staten. 12 
 
Seks år senere kritiserede Anders Stouge, branchedirektør i Dansk Industri, at bl.a. USA’s og 
Japans offentlige investeringer i miljø og energi i forhold til BNP var højere end Danmarks. Også 
Stouge mente, at liberaliseringen betød mindre risikovillighed hos virksomhederne, og at det offent-
lige system burde ”geares” til situationen. 13 
 
Liberaliseringen havde næppe noget at gøre med de senere nedskæringer, da alle argumenterne i 
forhold til den trak i retning af øget støtte til satsninger indenfor energiforskningen. Om liberalise-
ringen i praksis gjorde de danske virksomheder mere forsigtige eller om de ikke var villige til at 
udbygge deres investeringer i energiforskning, netop fordi en række af de statslige støtteordninger 
blev sløjfet i 2002, kan dog ikke vurderes med sikkerhed. 
 

                                                 
9 FF: B 101: Forslag til folketingsbeslutning om revision af Euratom-traktatens bestemmelser og afvikling af trak-
tatens bestemmelser vedrørende fremme af nuklear energi. (Fremsat 13/1 2004). 
10 Information (Inf.) 16. juni 2006, s. 8-9: ”Ren energi på EU's forskningsprogram”. 
11 FF: Oversigt over danske energiforskningsaktiviteter den 8. april 1999. Det Energipolitiske Udvalg. L 77 - bilag 
3. http://www.folketinget.dk/Samling/19981/udvbilag/EPU/Almdel_bilag320.htm  
12 Energistyrelsen 2000. 
13 Inf. 11. maj 2006, s. 2-3: ”Dansk milliardforretning forsømmes”. 
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5. Situationen i 1998-2001 
 
I perioden 1998-2001 var der tilsyneladende ingen større uenighed om dansk energiforskning eller 
Energi 21. Således spillede energipolitikken ingen rolle overhovedet ved Folketingsvalget i 1998. 14 
 
Den neddæmpede debat prægede også Folketinget den 4. november 1998, da politikerne diskutere-
de statstilskud til energiforskningen. Regeringens forslag om at give miljø- og energiministeren en 
officiel bemyndigelse til at give tilskud til forskellige forsknings- og udviklingsprojekter blev en-
stemmigt vedtaget. Reelt lovfæstede det blot en hidtidig praksis. To af ordførerne – Aase D. Mad-
sen (DF) og Frank Dahlgaard (KF) – frygtede dog, at midlerne ikke vil blive tildelt godt nok og 
efterlyste mere kontrol med projekterne, men uden at det fik konsekvenser for partiernes opbakning 
til lovforslaget. 
 
Heller ikke Fremskridtspartiet havde nogle særlige indvendinger, selvom partiet ellers traditionelt 
var en meget principiel modstander af enhver form for statstilskud. I slutningen af 1990erne var 
partiets ideologiske liberalisme dog kraftigt nedtonet i de få Folketingsdebatter, der handlede om 
energiområdet, idet dets energiordfører Kim Behnke selv var meget optaget af mulighederne i ener-
giforskning og i en årrække var formand for Energirådet. Selvom han lagde stor vægt på økonomi-
ske overvejelser, argumenterede han med udgangspunkt i målsætningerne om CO2-reduktion m.v. 
og ikke imod dem. Til trods for, at han få år tidligere havde anfægtet, at global opvarmning overho-
vedet var et problem. 15 
 
Efter en længere ros til ordførerne og regeringen selv konkluderede Svend Auken, at alle partierne 
nu var enige om Energi 21, selvom det i sin tid kun var S, RV og CD, der havde stået bag denne 
plan. 16 
 
Fire år senere kritiserede Auken og den socialdemokratiske miljøordfører Torben Hansen den nye 
VK-regering for at føre en energi- og miljøpolitik, der afveg væsentligt fra, hvad de havde støttet 
inden 2001-valget, hvor den meste lovgivning på energiområdet blev besluttet med et bredt flertal i 
Folketinget. 17 Hvis man ser på de tidligere diskussioner eller manglen på samme i 1998-2001, lader 
det til at være korrekt. Og heller ikke i 2001-valgkampen havde emnet nogen betydning. 18 
 
 
6. Nedskæringerne i 2002 
 
Sammenligner man situationen for dansk energiforskning før og efter regeringsskiftet 2001, er den 
vigtigste forskel en markant reduktion af de nationale støttemidler, især indenfor VE. 

                                                 
14 Den nyligt indgåede Vandmiljøplan II var det eneste miljørelaterede emne i valgkampen. Ekstra Bladet (EB) 3. 
februar 1998, 1. sektion, s. 18: ”Jelved ødelægger drøm om miljø-valg”, Politiken (Pol.) 14. februar 1998, kultur 
og debat, s. 6: ”Venstre i landbrugets lommer”, EB 20. februar 1998, 1. sektion, s. 6: ”Ham eller mig” samt Inf. 4. 
marts 1998, 1. sektion, s. 5: ”Auken og væbneren fra Valby”. 
15 FF: Første behandling af lovforslag nr. L 77: Forslag til lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvik-
ling på energiområdet. Fremsat 4/11 98, hvor Behnke er ordfører for Z. Se også FF: Første behandling af lovfors-
lag nr. L 241: Forslag til lov om fremme af besparelser i energiforbruget. Fremsat 29/3 2000. Her optræder Behn-
ke som ordfører for løsgængergruppen Frihed 2000, der erstattede Fremskridtspartiet i Folketinget i 1999-2001. 
Han lagde afstand til drivhuseffekt-problematikken som en ”religion” under debatten om Energi 21 - FF – L 123 - 
30/4 96. Se note 6. 
16 FF: L 77 - 4/11 98. Se note 15. 
17 Auken i Jyllands-Posten (JP) 5. august 2003, 1. sektion, s. 9: ”Grøn krigserklæring til de liberale høge” – og 
Hansen i Pol. 11. februar 2004, 2. sektion, s. 7: ”Skønmalerier af borgerlig miljøpolitik”. 
18 Inf. 17. november 2001, 1. sektion, s. 4: ”Det grønne flertal smuldrer”. 
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De direkte afsatte beløb til energiforskning på finanslovene 1998-2007 var, opgivet i mio. kr.: 19 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Forskning/Udvikling 115,1 112,0 145,1 197,9 40,0 134,2 71,8 72,8 74,4 183,3
VE/Energibesparelser 333,2 373,9 334,9 302,6 134,3 131,3 107,8 107,1 122,2 116,7
 
I perioden frem til 2001 blev der desuden årligt anvendt mellem 1 og 2 mia. kr. som tilskud til be-
grænsning af CO2 – dette beløb er siden 2002 sat ned til ca. ½ mia. kr. årligt eller lavere. 
 
Som følge af regeringsskiftet i 2001 blev energiområdet fjernet fra miljøministeriet og placeret 
under erhvervsministeriet i perioden 2002-2005. Derefter blev området lagt ind under 
transportministeriet fra 2006 og frem. 
 
Tidligere fandtes der følgende støtteordninger: 20 
 
EFP (EnergiForskningsProgrammet), der efter ansøgning blev tildelt forskning og udvikling 
indenfor udvalgte teknologier. 
 
UVE (Udviklingsprogrammet for Vedvarende Energi), der faldt i tre kategorier: 
1) Basistilskud til drift af prøvestationer for vindmøller, biobrændsel, solenergi og varmepumper. 
2) Projekttilskud til udvikling og demonstration af VE-anlæg. 
3) Standardtilskud til produkter, der ikke selv kunne klare sig på markedet endnu. Ideen var at gøre 
det attraktivt at investere i dem og således sætte gang i en serieproduktion, der med tiden skulle 
gøre det muligt for produkterne at klare sig på markedet uden tilskud. 
 
PSO (Public Service Obligation), som omtalt i afsnit 4. 
 
Udover denne direkte støtte fandtes der indirekte støtte i form af 10- og 17-øren, som var refusions-
ordninger for den CO-afgift hhv. energiafgift, der blev indført i 1990erne. 21 
 
Efter 2001 blev UVE fjernet helt og EFP beskåret kraftigt. En række bevillinger og tilskud blev 
ligeledes fjernet, bl.a. mistede Nordisk/Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi 22 hele sin 
bevilling. Et andet tiltag fra 2002 var, at VK-regeringen ophævede elselskabernes pålæg om at op-
føre 3 af de nævnte 5 havvindmølleparker. 
 
Støttemidlerne anvendes i dag på følgende programmer: 
 
Transport- og energiministeriet varetager EFP samt programmerne ELFORSK og ForskEL. For-
skEL består i ca. 30 mio. kr., der går til forskning, udvikling og demonstration af miljøvenlige ener-
gityper, og administreres af Energinet. ELFORSK består i ca. 25 mio. kr., der går til forskning, ud-
vikling og demonstration vedr. effektiv udnyttelse af el, og administreres af brancheforeningen for 
de danske eldistributionsselskaber ELFOR. Begge er PSO-programmer. 
 
                                                 
19 Økonomistyrelsen: ”Bevillingslove og statsregnskaber” på http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/  
Her findes en komplet oversigt over indholdet af de danske finanslove 1996-2007. 
20 Energistyrelsen 2001, s. 18. 
21 Juul-Kristensen, s. 12. 
22 Centret går under begge betegnelser; ”Nordisk” fungerer bedre, når det skal omtales i udlandet (Nordic ”Folke-
center” for Renevable Energy). www.folkecenter.dk.  
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Videnskabsministeriets Strategiske Forskningsråd varetager programmet EnMi (Energi Miljø), der 
dækker lignende forskningsområder. 23 
 
Spørgsmålet om nedskæringernes omfang blev flere gange debatteret kraftigt i Folketinget, men 
med en stærkt selektiv brug af vidt forskellige tal. 
 
Berlingske Tidende hævdede den 8. april 2002, at hele 86 % af de tidligere forskningsmidler var 
blevet fjernet. 24 I Folketinget fik det Arne Toft (S) til at spørge Bendt Bendtsen (KF), om han kun-
ne bekræfte dette tal. Bendtsen svarede, at det var forkert, da det også omfattende udgifter, der hav-
de været anvendt til andre formål end forskning og udvikling. Han citerede Energistyrelsen for, at 
der havde været anvendt 930 mio. kr. på området i 2001, hvis man medregnede både statslige til-
skud, andre offentlige midler og en ikke nærmere præciseret ”privat indsats”. I 2002 forventedes 
beløbet at blive ca. 650 mio. kr. Ifølge Arne Toft var de offentlige tilskud til puljen til forskning i 
VE reduceret fra 285 mio. kr. i 2001 til 40 mio. kr. i 2002. 25 
 
I maj 2006 mente den konservative transportminister Flemming Hansen, at der blev brugt omkring 
300 mio. kr. på energiforskning – et tal, der angiveligt var tæt på beløbet under den forrige regering. 
Torben Hansen (S) hævdede, at hvis man kun så på beløbet på statsbudgettet, blev der i 2000-2001 
brugt 646 mio. kr. på energiforskning, mens det i 2005 var nede på 147. Flemming Hansen oplyste, 
at han ikke havde modtaget nogen oplysninger om sådanne tal. Han blev bakket op af Helge Adam 
Møller (KF), der fremhævede, at der var blevet afsat 60 mio. kr. til en 3-årig forsøgsordning med 
biodiesel. Venstres Eivind Vesselbo fulgte op med at hævde, at der stort set ingen forskel var mel-
lem den nuværende og den tidligere regerings beløb – at nedskæringerne skulle eksistere, var blot 
en ”myte”, som oppositionen havde lanceret. 26 
 
I forbindelse med nedskæringerne blev der ifølge Politiken fyret ca. 400 ansatte i Miljøministeriet 
og Energistyrelsen. 27 Den nye miljøminister, Hans Christian Schmidt (V), begrundede dette med at 
regeringen ganske enkelt prioriterede sygehuse og ældre højere. Denne meget ærlige argumentation 
optrådte sjældent i debatterne om nedskæringer, men virker umiddelbart troværdig. Regeringens 
ønske om at opfylde diverse valgløfter på velfærdsområdet var ekstra krævende, da den samtidig 
indførte et skattestop, der pga. inflation kræver årlige nedskæringer på statsbudgettet på ca. 2 mia. 
kr. 28 Hensynet til skattestoppet blev dog ikke inddraget i nedskæringsdebatten fra hverken rege-
rings- eller oppositionsside. 
 
I Folketingsdebatterne de efterfølgende år fik regeringens begrundelser for nedskæringerne et kraf-
tig ad hoc-præg, da dens ordførere bevægede sig frem og tilbage mellem vidt forskellige og ofte 
meget generelle forklaringer. 
 

                                                 
23 Energistyrelsen 2005, s. 176. 
24 Berlingske Tidende (Ber.) 8. april 2002, 1. sektion, s. 1: ”Fagfolk: Dansk forskning truet”. 
25 FF: Spørgsmål nr. S 1710 - besvaret 08/05-2002. 
26 FF: B 132: Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet strategi for udbygning af den vedvarende energi og 
en markant styrkelse af dansk energiforskning, herunder udvikling, demonstration og markedsmodning. 1. be-
handling 11/5 06. 
27 Pol. 30. januar 2002, 1. sektion, s. 7: ”Sort dag for miljø”. 
28 Med skattestoppets nuværende udformning skal alle skatter/afgifter, der opkræves i % forblive på højest samme 
procentandel, mens dem der opkræves i faste beløb, skal forblive på højest dette beløb fra år til år. Inflationsni-
veauet betyder, at værdien af de sidstnævnte afgifter mindskes med ca. 2 mia. kr. om året. 
http://www.folketinget.dk/Samling/20001/udvbilag/FIU/PGF7_FFL01PGF7_bilag52.htm  
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6.1. Ideologiske argumenter? 
 
Ved flere lejligheder forklarede regeringens kritikere nedskæringerne med rent ideologiske og un-
derforstået useriøse forestillinger og hensyn. Således udtalte Torben Hansen (S) i 2002, at den nye 
regerings kurs var udtryk for, at den ikke kunne se de økonomiske muligheder i bl.a. vindmøllein-
dustrien og hang fast i en fortidig og forældet opfattelse af VE som ”noget 'småflippet' og økono-
misk urentabelt”. 29  
 
På samme måde hævdede Informations miljøjournalist Jørgen Steen Nielsen i 2006, at pengene til 
energiforskning primært blev reduceret som led i et ideologisk hævntogt imod Svend Aukens tidli-
gere ”projekt”, samt at debattøren Bjørn Lomborg i forvejen havde ”talt miljøengagementet ned”. 30 
 
Svend Auken fungerede dog ikke som primært argument for nedskæringerne. Ganske vist blev 
hans ”miljøimperium” fra tid til anden hentet frem og brugt som skræmmebillede af VK-regeringen 
i den offentlige debat om miljøindsatsen generelt, f.eks. da Eivind Vesselbo fremstillede miljømini-
steriets budgetter under Svend Auken som et ”overforbrug” der stod i modsætning til det angiveligt 
mere naturlige niveau, der havde været før hans tid – og nu var blevet genskabt af VK-regeringen. 
31 Men når Auken blev omtalt i den offentlige debat om nedskæringerne, var det altid på et meget 
generelt plan. Som da Anders Fogh Rasmussen præsenterede regeringens nye, kortfattede energi-
strategi i 2007 med ordene: ”Auken havde bygget et imperium op i 1990’erne uden at skele til, om 
investeringerne var samfundsøkonomisk rentable, og om man fik nok miljø for pengene. Det var 
nødvendigt at foretage en sanering. Den har fundet sted, og på et frisk grundlag lægger vi nu en 
meget ambitiøs energiplan frem.” 32 
 
I Folketingsdebatterne blev Auken først inddraget i regeringens og Dansk Folkepartis 
argumentation adskillige år efter nedskæringerne, som når Tina Petersen (DF) i 2006 udtalte, at hun 
var bekymret for, at et konkret socialdemokratisk forslag skulle føre til tilstande som 
i ”Aukentiden”, dvs. højere forbrugerpriser pga. skjulte grønne afgifter. 33 
 
Hvad så med den vidtforgrenede Lomborg-debat, der blev indledt i 1998 og med jævne mellemrum 
er blusset op i den offentlige debat siden? Ligesom Jørgen Steen Nielsen betragtede Jyllands-
Postens journalister Anne Mette Svane og Dorte Ipsen Boddum i en artikel i januar 2007 Lomborg 
som et redskab, der havde leveret argumenterne for de omfattende nedskæringer i 2002. Men fem år 
senere havde han udspillet sin rolle, ikke mindst fordi regeringen var nødt til at finde et nyt projekt 
og forebygge vælgerflugt pga. sin hidtidige laissez faire-kurs på miljø- og energiområdet. 34 
 
På klimaområdet kan man nemt genfinde elementer af Bjørn Lomborgs argumentation i regeringens 
strategier – f.eks. den ubetingede tiltro til ”markedet” forstået som status quo. Men argumenterne er 
langtfra identiske. VK-regeringen har som helhed tilsluttet sig Kyoto-protokollen, som Bjørn Lom-
borg har taget afstand fra pga. forholdet mellem dens økonomiske omkostninger i forhold til afta-
lens effekt, hvis man vel at mærke betragter den som et isoleret fænomen. 35 Omvendt anerkender 

                                                 
29 Inf. 17. april 2002, 1. sektion, s. 9: ”Borte med blæsten”. 
30 Inf. 30. maj 2006, s. 2-3: ”Danmark som vision”. 
31 JP 13. juni 2003: ”Miljøindsats som før Auken”. 
32 JP 28. januar 2007, indblik, s. 9: ”Foghs forvandling”. Se også Weekendavisen (WA) 29. september 2006, 1. 
sektion, s. 1: ”Foghs 180-graders vending”, hvor Venstres energiordfører Lars Chr. Lilleholt indirekte tog afstand 
fra Svend Auken. 
33 FF: B 132 - 11/5 06. Se note 26. 
34 JP 28. januar 2007, indblik, s. 9: ”Foghs forvandling”. 
35 Lomborg, s. 234-46. 
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Lomborg det Internationale Klimapanels forskningsresultater, mens f.eks. finansminister Thor Pe-
dersen flere gange har benægtet deres gyldighed – jeg vender tilbage til dette i afsnit 9. 
 
Med Lomborg som direktør udgav Institut for Miljøvurdering (IMV) i oktober 2002 en rapport med 
samme udgangspunkt og konklusioner som regeringens En omkostningseffektiv klimastrategi, der 
blev udgivet året efter. Begge havde det udgangspunkt, at det handlede om isoleret at leve op til 
Kyotoprotokollen indtil 2012 – men så heller ikke mere. 36 
 
På et generelt plan kan ideen om, at miljøområdet i al almindelighed bør nedprioriteres, sagtens 
have haft en indirekte betydning for energiforskningen. Ligeledes kan Lomborgs/IMV’s opfattelse 
af det eksisterende marked som optimalt fungerende nemt bruges som argument imod statsstøtte til 
alt andet end grundforskning. Nedskæringerne på såvel energi som miljø kan dog lige så vel have 
været udtryk for en i forvejen eksisterende ”stemning”, som Lomborg i højere grad var udtryk for 
end årsag til. Under alle omstændigheder er der ingen henvisninger til Lomborg i regeringens ar-
gumentation for nedskæringer indenfor energiforskning. Han er kun blevet nævnt som mulig men 
uuddybet årsagsforklaring hos de nævnte journalister og oppositionspolitikere. Jeg er heller ikke 
stødt på nogen eksempler i dagspressen, den øvrige politiske debat eller IMV’s rapporter, hvor 
Lomborg/IMV har debatteret energiforskningen. 
 
Det er derfor ikke muligt at vurdere, om Auken (som fjendebillede) eller Lomborg (som indirekte 
ekstra skyts) har fungeret som udløsende årsag til nedskæringerne eller om de snarere er blevet 
bragt på banen som ad hoc-argumenter. Begge dele kan have været tilfældet. 
 
 
6.2. Pengespild? 
 
Et vigtigt argument for nedskæringerne var, at en del af midlerne i årene forinden angiveligt var 
blevet spildt på projekter, der ikke havde vist tegn på potentiale, selvom de havde modtaget støtte 
over en længere årrække. I 2002 nævnte Kim Andersen (V) således solområdet som eksempel på et 
område, der ikke havde vist potentiale trods årelange statslige tilskud og derfor måtte ”sættes på 
vågeblus”. Det måtte være op til private firmaer selv at tage den risiko, det var at investere i sådan-
ne energityper. 
 
Anledningen til Andersens udmelding var, at Kristendemokraterne havde foreslået at lave en til-
skudsordning til kvalitetssikring af biobrændsel og solceller samt en typegodkendelsesordning af 
vindmøller - hvilket blev afvist af regeringen. Anne Grete Holmsgaard (SF) mente, at forslaget bur-
de ses i lyset af, at fjernelsen af UVE-midlerne havde sat udviklingen i stå indenfor spring-
teknologier, som der var perspektiv i, men som endnu ikke kunne klare sig på markedet. Som ek-
sempler nævnte hun biogas og geotermi – og sjovt nok også solceller og solvarme. 37 
 
Det kan også have spillet ind, at der fandtes en generel fornemmelse af, at der blev spildt store 
summer på ligegyldige projekter indenfor miljøområdet, sådan i al almindelighed. Kort tid efter 
regeringsskiftet skrev tre af Jyllands-Postens journalister, Lars From, Axel Pihl-Andersen og Niels 
Ditlev, en baggrundsartikel, hvor de forsøgte at give et bud på, hvilke projekter, der stod på den nye 
regerings ”dødsliste”. Det drejede sig først og fremmest om initiativer som Den Grønne Jobpulje, 
Naturrådet og ikke mindst Den Grønne Fond, der bl.a. havde støttet en økologisk tøjbutik og en 

                                                 
36 Kristoffersen 2002.  
37 FF: B 120 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om tilskud til godkendelses- og kvalitetssikringsord-
ninger inden for vedvarende energi. Fremsat den 21/3 03. 
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økologisk frisør. Journalisterne forudså desuden en betydelig nedskæring på energiforskningen, 
men uden at det stod særligt klart hvorfor. 38 
 
Denne generelle frygt blev udtrykt meget klart af Venstres energiordfører Helga Moos, så tidligt 
som i 2000. Under en debat om energibesparelser erklærede hun sig som en varm tilhænger af at 
prioritere, så vi kunne få mest CO2-reduktion for pengene, gerne beregnet med udgangspunkt i 
skyggepriser. Her blev Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi inddraget som apropos-
sammenligning: 
 
”Jeg er meget bevidst om, at man på det her område kan smide rigtig mange gode penge efter dår-
lige, hvis man ikke passer på. Der er så mange dyre løsninger og vidtløftige ideer i den her branche. 
Vi kan bare tage et smut op til Nordvestjysk Folkecenter. Det er deroppe, hvor man skal gnave kar-
per til aftensmad, hvis man har været på toilettet om morgenen, fordi de skal holde gang i kredslø-
bet. Og da kan jeg kun sige, at hvis man begynder på sådan noget adfærdsregulerende, så kan man 
roligt melde mig ud af kredsløbet. Jeg er ikke med dér. Så det er sådan, at det nødvendigvis skal 
styres med fast hånd, hvis ikke energiforbrugerne, dvs. os alle sammen, skal risikere at få os en ma-
kaber og økonomisk overraskelse.” 
 
Martin Glerup (S) tog centret i forsvar, da det bl.a. gjorde et godt stykke arbejde inden for udviklin-
gen af gårdbiogasanlæg. Moos mente til gengæld, at det måtte være en enlig svale, der nok også 
kunne have været udviklet et andet sted, ”…men når man ser, hvor mange miserer de har, når man 
ser, hvad der bliver hældt penge ud til deroppe, så må vi også have noget benchmarking på, hvad 
det er, der foregår deroppe, og det med karperne kan man roligt lukke ned, det kan jeg love.” 39 
Desværre fremgik det ikke af debatten, hvad det præcist var for miserer, Moos tænkte på. Karpe-
argumentationen virker mere som en instinktiv forargelse over et formodet men ikke dokumenteret 
pengespild, og har intet med energiforskning at gøre. Ikke desto mindre mistede Folkecentret hele 
sin bevilling i forbindelse med nedskæringerne. 
 
Ole Vagn tillagde Folkecentret meget stor betydning for energiforskningen, og kritiserede kraftigt 
regeringens beslutning under flere Folketingsdebatter i 2002. Bendt Bendtsen gik ikke nærmere ind 
i begrundelsen for Centrets nedlæggelse, men henviste til, at beslutningen byggede på Energistyrel-
sens vurderinger, der igen byggede på Det Rådgivende Energiforskningsudvalg (REFU), der var 
blevet nedsat samme år. 40 I forbindelse med et af spørgsmålene fiskede Ole Vagn efter svar på 
spørgsmålet om, hvorfor det lige netop var Folkecentret (og 50 tilknyttede miniprojekter), der skulle 
nedlægges, til trods for, at der var hele 63 fortrinsvis lokale aktører involveret. Vagn mistænkte re-
geringen for blot at skære ud fra et tilfældighedsprincip. Bendtsen gentog, at det var en politisk pri-
oritering, og at REFU var sagkundskaben i denne sag. 41 
 
Det betyder dog ikke, at det var udvalget, der havde anbefalet at fjerne Folkecentrets tilskud. RE-
FU’s 2002-anbefalinger nævnte således ikke centret overhovedet, men fokuserede på behovet for 
internationalt samarbejde og potentialerne i en række specifikke energiteknologier. 42 Bendtsens 
udtalelser affødte ingen umiddelbare reaktioner fra udvalget, men fire år senere lavede Information 

                                                 
38 JP 28. december 2001, 1. sektion, s. 3: ”Miljøet skal af med millioner”. 
39 FF: Første behandling af lovforslag nr. L 241: Forslag til lov om fremme af besparelser i energiforbruget. Frem-
sat 29/3 2000. 
40 FF: Spørgsmål nr. S 1087 - besvaret 27/02-2002, Spørgsmål nr. S 1219 - besvaret 13/03-2002 samt Spørgsmål 
nr. S 1085 - besvaret 27/02-2002. 
41 FF: Spørgsmål nr. S 1565 til økonomi- og erhvervsministeren (3/4 02) – besvaret 11/4 02 samt Spørgsmål nr. S 
1219 - besvaret 13/03-2002. 
42 REFU 2002. 
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et interview med to af dets medlemmer, Søren Dyck-Madsen og Ulla Röttger, som selv havde den 
opfattelse, at de netop ikke var blevet taget alvorligt af regeringen. Således anbefalede udvalget 
allerede i 2002 at tilføre flere midler til energiforskning, men ifølge Dyck-Madsen stod regeringens 
kamp imod Svend Auken i vejen for dette. 43 
 
I 2003 vendte Ole Vagn Christensen (S) tilbage til spørgsmålet om Folkecentret, og ville havde op-
lyst, om der var lavet cost-benefit-analyser af, hvorvidt det kunne betale sig at fjerne dets basistil-
skud. Bendt Bendtsen gentog 3-4 gange, at regeringens holdning var, at midlerne gik til de projekter, 
der ud fra en faglig vurdering så mest lovende ud. Basismidler var ikke regeringens linie. 44 
 
Et andet argument gik på, at der i årene før regeringsskiftet ikke havde været tilstrækkelig mange 
projekter, så midlerne havde fået lov til at henligge år efter år. Således udtalte Eivind Vesselbo (V) i 
2006, at den tidligere regerings penge til energiforskning i høj grad blot blev afsat som en ”politisk 
markering”. Han hævdede indirekte, at der på det tidspunkt var mange støttemidler, der bare lå og 
ventede, men uden at der var projekter nok. 45 
 
Dette argument ser dog ud til at være grebet ud af luften. Ifølge et 1998-notat fra Energistyrelsen 
blev adskillige kvalificerede projektforslag således afvist efter EFP-ansøgningsfristen 1. september 
1997. De 240 forslag havde et samlet budget på 662 mio. kr., mens der kun var 490 mio. kr. til rå-
dighed. 46 
 
 
6.3. Hvordan blev de eksisterende undersøgelser anvendt? 
 
Før regeringsskiftet fandtes der flere evalueringer af støtten til dansk energiforskning. Umiddelbart 
skulle man tro, at disses kritikpunkter ville have haft stor betydning i debatterne om nedskæringer. 
Det var imidlertid ikke tilfældet. 
 
I marts 1998 levede Rambøll en vurdering af den danske støtte til VE, der bl.a. kom ind på forhol-
det mellem forskning og optimal anvendelse af støttemidlerne. Rapportens udgangspunkt var, at 
støttetildelingen skulle vurderes på baggrund af, om den bidrog til at opfylde de delmål, der var 
indeholdt i Energi 21. Alle støtteformer burde bygge på en langsigtet strategi, der opererede med en 
gradvis reduktion af støtten, afhængigt af den teknologiske udvikling og graden af konkurrence med 
fossile brændstoffer. 47 
 
Mere konkret anbefalede rapporten at fortsætte med anlægsstøtte i form af dels 10- og 17-øren, dels 
støtte til Forskning og Udvikling. Forfatterne var dog ikke begejstrede for den nuværende situation, 
hvor der blev givet tilskud, som på den ene side var tidsubegrænsede, men på den anden side ikke 
var forsynet med nogen garanti for, at de fortsat ville eksistere. Som alternativ anbefalede de at ind-
føre en garanti for tilskud til anlæg, men kun i en afgrænset periode. Dette ville klart være at fore-
trække frem for blot at reducere tilskuddene. Dels ville tidsbegrænsede men uændrede tilskud give 
et ekstra incitament til at indføre ny teknologi, dels ville deres uændrede størrelse fortsat sikre ud-
bygningen i de første år. 48 

                                                 
43 Inf. 16. maj 2006, s. 6-7: ”Regeringen var advaret mod at skære i energiforskning”. 
44 FF: Spørgsmål nr. S 2778 - besvaret 07/05-2003. 
45 FF: B 132 - 11/5 06. Se note 26. 
46 Energistyrelsen: ”Notat fra Energistyrelsen J.nr. 115/98-0001 Ref. PLT.” 
http://www.folketinget.dk/Samling/19971/udvbilag/00345270.htm 
47 Juul-Kristensen, s. 47. 
48 Ibid., s. 18-19. 
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Rapporten fandt, at tilskud var nødvendige for at opretholde husstandsmøllerne, der ellers ikke var 
særligt økonomiske, men var en politisk prioritering. Der var ikke noget behov for at ændre støtten 
til solvarme og varmepumper. Støttevirkningen på halm- og træbaseret decentral kraftvarme burde 
undersøges yderligere – var det en god ide at fortsætte med mange forskellige udviklingsspor som 
det var tilfældet i dag, eller burde der i stedet fokuseres på enkelte, særligt lovende spor? UVE bur-
de anvendes til at undersøge betydningen af husholdningsaffald til energi, og der blev anbefalet 
selektive anlægstilskud til biogasgård- og fællesanlæg. 
 
Alt i alt var der tale om en rapport, der handlede om detaljerede justeringer af et komplekst støtte-
ordningssystem. Men regeringens nye kurs havde ikke karakter af justeringer, men var derimod et 
klart brud med den tidligere kurs. Målene i Energi 21 bortfaldt og dermed også grundlaget for 
Rambøll-rapportens vurderinger. Kernen i f.eks. regeringens Energistrategi 2025, som jeg kommer 
ind på senere, var, at regeringen ikke ønskede forpligtende mål men derimod uforpligtende ”pejle-
mærker”. Hvis disse af sig selv blev opfyldt, var det godt, ellers var det bare ærgerligt. 
 
I 2001 vurderede Energistyrelsen selv i en konklusionsrapport, at UVE burde bevares men med en 
ændret profil. Basis- og standardtilskud til f.eks. solenergi og biobrændsel burde nedprioriteres, da 
der ikke kunne påvises nogen øget udbredelse af disse energityper som direkte følge af tilskuddene. 
49 
 
Af senere vurderinger kan nævnes Jørgen Lundsgaard, som mener, at der i 1990erne manglede en 
klar evaluering af givne energiforskningsprojekter. Dette gjorde, at tvivlsomme (men ikke nærmere 
præciserede) projekter fik lov til at bruge midler, der kunne have været brugt bedre på f.eks. forsk-
ning i vindmøllegeneratorer, batterier eller brændselsceller. 50 Klaus Skytte nævner – i stil med 
Rambøll-rapportens konklusioner – at det ville kræve alt for megen kapital, hvis danske virksomhe-
der skulle deltage i udviklingen af solceller. 51 
 
De eksisterende evalueringer tyder således på, at systemet i 1998-2001 godt kunne forbedres på en 
række områder. Men detaljerede økonomiske overvejelser af de nævnte typer optrådte på intet tids-
punkt i regeringens argumenter i de første fem år efter nedskæringerne, og blev da heller ikke af-
spejlet i dens politik eller strategier for energiforskningen. En visionær dansk energipolitik 2025 fra 
2007 skiller sig ud fra de hidtidige officielle strategier, da den så småt begynder at inddrage innova-
tionsteoretiske argumenter, dog med hovedvægt på nytten af demonstrationsanlæg og ikke på f.eks. 
oprettelse af midlertidigt beskyttede markeder. 
 
 
6.4. Erhvervsstøtte 
 
I januar 2002 kom Venstres finansminister Thor Pedersen med et principielt argument for nedskæ-
ringer, nemlig en generel modstand mod statstilskud i almindelighed. Af denne årsag var Økonomi- 
og Erhvervsministeriets områder blevet skåret ned med 1,2 mia. kr., hvilket ikke kun ramte energi-
forskningen. Ifølge Erhvervsbladet, hvor Pedersen udtalte sig, blev boligområdet hårdest ramt (her 
blev der foretaget nedskæringer på 580 mio. kr.) efterfulgt af energiområdet (nedskæringer på 410 
mio. kr., fordelt på både energiforskning og tilskud til såvel energibesparelser som VE). 52 
 
                                                 
49 Energistyrelsen 2001, s. 30-38. 
50 Lundsgaard, s.119-126. 
51 Skytte, s. 147-48. 
52 Erhvervsbladet 30. januar 2002: ”Forslag uden overraskelser”. 
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I maj 2002 erklærede Bendt Bendtsen, at vindmølleindustriens allerede betydelige eksport og ind-
tjening gjorde den i stand til at finansiere forskning og udvikling uden tilskud. Hans optimisme blev 
kritiseret af Arne Toft (S), da det jo ikke var sikkert, at virksomhederne selv ville vælge at bruge 
midler til forskning. Som eksempel nævnte Toft et projekt, hvor DTU biocentrum, Risø og Novo-
Zymes samarbejdede om udvikling af bioætanol. Projektet havde modtaget tilskud i 7 år, og skulle 
ifølge en aftale med Energistyrelsen fra 2001 have haft støtte i yderligere 5 år, men mistede nu støt-
ten, lige før projektet ifølge Tofts partifælle Torben Hansen gik ind i sin ”afgørende fase”. 53 Ifølge 
Toft stillede markedsprognoserne en gevinst på 2,5 mia. kr. i udsigt, men først efter år 2010, og 
uden tilskuddene ville projektet ikke have eksisteret. 
 
Bendtsen mente omvendt, at forskellen på den nuværende regering og den forrige var, om man 
valgte at tro, at ”det hele” skulle foregå med offentlige tilskud, eller om vi skulle skabe et marked, 
hvor virksomhederne kunne selv. Arne Toft gav ham ret i, at de eksisterende virksomheder nok 
skulle klare sig, men hvad med de nye? Som endnu et eksempel nævnte han derpå en sag, hvor et 
jysk barmarksværk (decentralt anlæg til energiproduktion) skulle have opført et testanlæg til forgas-
ning til 35 mio. kr. Der var imidlertid ikke råd til denne investering uden et tilskud fra EU på 15 
mio. kr., men EU ville kun give dette tilskud, hvis den danske stat selv bidrog med 5 mio. kr. – og 
det var der ingen politisk vilje til. Bendtsen henviste til de generelle støttemidler, og fastslog endnu 
en gang, at der var betydelige økonomiske midler til rådighed. 54 
 
Et kristendemokratisk forslag om bl.a. tilskudsordninger til biobrændsel og solceller blev i 2003 
afvist af Bendt Bendtsen med den begrundelse, at det ville virke konkurrenceforvridende at indføre 
statstilskud til bestemte prøvningsinstitutioner. Regeringens generelle erhvervspolitik var et frit og 
ustøttet marked, også mht. energi. Også Kim Andersen (V) afviste forslaget med samme begrundel-
ser. I stedet glædede han sig over, at der stadig væk fandtes mange midler til forskning og udvikling 
i området, og kom med en uforbeholden men noget intetsigende opbakning til, at forskningen i det 
hele taget eksisterede. 
 
Det udløste et par sarkastiske kommentarer fra Martin Lidegaard (RV) og Erik Mortensen (S), 
hvorefter Kim Andersen præciserede, at VK støttede en prioritering af forskningsmidlerne på de 
områder, hvor der var en udvikling, men ikke der hvor tingene var gået i stå. Samtidig stod Venstre 
ved sin deltagelse i alle de store energipolitiske forlig, men den tidligere udbygning af VE havde 
angiveligt været så markant og dyr for erhvervslivet, at der nu skulle ”andre boller på suppen”. An-
dersen mente, at det på langt sigt blev en kæmpegevinst for dansk vindmølleindustri, at vindmølle-
afregningen nu fandt sted på markedsvilkår. For kun derved kunne vindmøllestrøm opnå større ud-
bredelse i udlandet. 
 
Erik Mortensen henviste til signaler fra vindmølleindustrien om, at hvis vi ikke havde et hjemme-
marked, havde vi heller ikke noget eksportmarked. Denne holdning tog Aase D. Madsen (DF) af-
stand fra, da man så ligeså godt kunne sige, at hele industrien skulle have statstilskud. Bodil Korn-
bek (KD) var til gengæld skuffet over, at regeringen ikke engang vil give penge til kvalitetssikring 
af de nye produkter. 55 
 
Venstres Eivind Vesselbo var af samme opfattelse som Bendt Bendtsen. Under en debat om olieaf-
hængighed i transportsektoren i 2005 klandrede Vesselbo Socialdemokratiet for at have været ”mo-

                                                 
53 Inf. 16. maj 2002, 1. sektion, s. 9: ”Energien der blev glemt”. 
54 FF: Spørgsmål nr. S 1710 - besvaret 08/05-2002. 
55 FF: B 120 - 21/3 03. Se note 37. 
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dige på andres bekostning” i 1990erne, når de førte en energipolitik, der lagde store byrder på er-
hvervslivet. 56 
 
 
7. ”Vi lader markedet bestemme” 
 
En uuddybet henvisning til ”markedet” var et hyppigt anvendt argument for nedskæringerne, især 
fra Bendt Bendtsen og i endnu højere grad fra Flemming Hansen. Også flere af Venstres ordførere 
har anvendt markedet som argument, men fra tid til anden med lidt mere detaljerede begrundelser. 
 
Da regeringen i 2002 ophævede elselskabernes pålæg om havvindmølleparker, 57 skrev Informati-
on-journalisten Ebbe Sønderriis en kritisk artikel. Her citerede han EU-kommissionen for at anbefa-
le at indregne miljømæssige omkostninger i EU-landenes afgiftssystemer. Problemet var bare, at 
Bendt Bendtsen traf sine beslutninger om havvindmøller på grundlag af beregninger, der kun ind-
drog de forventede direkte markedspriser på den producerede el. Hverken miljøomkostninger eller 
gevinsten ved evt. at sende opførelsen af parkerne i udbud var regnet med. 58 
 
I 2005 udgav regeringen så Energistrategi 2025 med tilhørende baggrundsrapport. Den bestod for-
trinsvis af en blanding af fremskrivninger af aktuelle tendenser indenfor energipriser, efterspørgsel 
m.v. og en gennemgang af forskellige teknologityper, der i fremtiden kunne have potentiale inden-
for elforsyning, transport, osv. De forskellige faser i udviklingen af ny teknologi og markedets mu-
lige funktion i disse optrådte kun meget kortfattet og stort set uden nogen overvejelser om mulighe-
den for at korrigere markedet via lovgivning eller støtteordninger. Til trods for at strategien citerede 
det Internationale Energiagenturs World Energy Outlook 2004 for, at ”…hastigheden af den tekno-
logiske udvikling og produkternes indtog på markedet er nøglespørgsmålet i forhold til at gøre det 
globale energisystem mere økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt på sigt. Og at regerin-
gerne allerede i dag må fremskynde denne proces.” 59 
 
Udbygning af VE kunne ifølge Energistrategi 2025 ske ad to veje: Enten via en ”markedsstrategi”, 
hvor overgangen skete automatisk i takt med stigende energipriser og/eller dyrere CO2-kvoter. Eller 
via en ”forceringsstrategi”, som rapporten klart frarådede, og bestod i at staten forsøgte at øge ud-
bygningen i et hastigere tempo end markedsstrategiens. Det sidste ville ifølge Energistrategi 2025 
skabe overhængende risici for overpriser på el og manglende mulighed for at udnytte erfaringerne 
med eksisterende VE-anlæg fuldt ud, da anlæggene ville blive opført alt for hurtigt – før evt. ulem-
per kunne opdages. 60 
 
Ifølge strategien burde PSO-tilskuddet til VE i teorien beregnes på grundlag af de samfundsmæssi-
ge fordele og ulemper, der lå i VE, men reelt betragtede forfatterne ikke dette som realistisk. Deres 
beregninger nøjedes derfor med at tage udgangspunkt i markedsprisen på den elproduktion, som VE 
ville kunne tilføre det nordiske elmarked plus en meget usikker værdi af betydningen for folkesund-
heden. De miljømæssige aspekter indgik således ikke i beregningerne, og værdien af at modvirke 
drivhuseffekten blev end ikke omtalt i strategiens liste over ekstra samfundsmæssige fordele, der af 
praktiske hensyn var udeladt. 61 

                                                 
56 FF: Beslutningsforslag nr. B 20: Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsek-
toren. Fremsat 27/10 05. 
57 I 2004 blev en række nye havvindmøller dog sendt i udbud som følge af elforliget. 
58 Inf. 11. februar 2002, 1. sektion, s. 4: ”Danmark går mod strømmen”. 
59 Energistyrelsen: Energistrategi 2025, s. 30. 
60 Ibid., s.137-146. 
61 Ibid., s. 140-141. 
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Forfatterne kom ind på en række aspekter af teknologiudvikling – bl.a. nødvendigheden af interna-
tionale netværk, hvor Danmark heldigvis var godt rustet, og udveksling af erfaringer med kommer-
cialisering af nye teknologier, hvor Danmark også stod stærkt, selvom der endnu ikke var forsket i 
bl.a. demonstrationsanlæg: ”Der er registreret et klart behov for en forstærket indsats for øget de-
monstration”, 62 hvilket var det nærmeste, strategien kom på en kritik af eksisterende støtteforhold 
og ikke blev uddybet. Forfatterne gennemgik de eksisterende støtteordninger til forskning, og un-
derstregede, at demonstration og markedsmodning ikke lå inden for de eksisterende støtteformers 
rammer. Men uden at de kom nærmere ind på dette forhold eller konsekvenserne heraf. 
 
Også den medfølgende Baggrundsrapport for Energistrategi 2025 var meget statisk i forhold til 
f.eks. Rambøll-rapporten. Den nye baggrundsrapport beskæftigede sig næsten ikke med politiske 
målsætninger (af gode grunde) eller reelle anbefalinger til handlemåder fra politisk side. Der fandtes 
en vis teknologiudvikling – det var godt. Der fandtes i Danmark og på internationalt plan en række 
forhold, der faciliterede dette – og det var også godt. Og andet var der ikke at sige om den sag. 
 
Oppositionen var stærkt kritisk overfor Energistrategi 2025. Bl.a. udgav det Radikale Venstre året 
efter en alternativ Radikal Energiplan 2050, der bl.a. rummede følgende kritik af Energistrategi 
2025: Dens antagelser om oliepriser var ikke opdateret i forhold til det Internationale Energiagen-
turs prognoser, der forudså en afledt effekt i form af prisfald på VE. Energistrategi 2025 havde sat 
værdien af forsyningssikkerheden til 0, og det samme gjaldt den nytte, som erhvervslivet måtte have 
af elbesparelser og VE-produktion, samt værdien af tidligere udviklet teknologi. Endelig var udled-
ningen af CO2 undervurderet, da udvinding, raffinering og transport af olieprodukter ikke var reg-
net med. 63 
 
Omvendt lagde især Flemming Hansen klar afstand til den radikale energiplan, som også opstillede 
en række klare mål for udbygningen af VE i Danmark. Andelen skulle være øget til 80 % i år 2050. 
Hansen fandt det ”lidt pinligt”, at forfatterne overhovedet tænkte 44 år frem, for hvis man gjorde 
dette, kunne der jo ”være alt mulig andet” end olie og gas. I øvrigt gentog han, at regeringen ikke 
gik ind for ”planøkonomi” men lod markedet bestemme. Ifølge Hansen forventede regeringen (no-
get optimistisk), at VE ville dække 36 % af elforsyningen i 2025, men tilføjede, at det godt kunne 
komme meget højere op, hvis oliepriserne fortsatte med at stige. 
 
Flemming Hansen tog også afstand fra planens forslag om en omlægning af kørsels- og registre-
ringsafgifterne, hvilket dårligt kunne være anderledes pga. skattestoppet. Der kunne højest være tale 
om at ”overveje” en omlægning af registreringsafgifterne alene. Den radikale energiplan foreslog 
også, at den del af det øgede Nordsø-provenu, der i de kommende år skyldtes prisstigninger på olien, 
skulle overføres til energiforskning. Mere konkret skulle energiforskningsrammen øges fra 350 mio. 
kr. til 500 mio. kr. pr. år, mens demonstration og udvikling skulle have 650 mio. kr. Desuden skulle 
der oprettes en lånefond til VE. Flemming Hansen foretrak dog, at ekstraprovenuet skulle gå til at 
afvikle den danske statsgæld. Om der skulle flere penge til energiforskning eller ej, overlod han det 
til en arbejdsgruppe at undersøge. For spørgsmålet måtte undersøges grundigt, inden man begynd-
te ”at smide borgernes penge ud”. 64 
 
I maj 2006 stillede Socialdemokraterne et forslag om udbygning af VE samt en ”markant styrkelse 
af dansk energiforskning, herunder udvikling, demonstration og markedsmodning”. Under den føl-
gende debat argumenterede Flemming Hansen for en egentlig laissez faire-kurs. Dels var han prin-
                                                 
62 Ibid., s. 184. 
63 Det Radikale Venstre: Radikal Energiplan 2050. 
64 Inf. 3. maj 2006, s. 6-7: ” 'Vi lader markedet bestemme' ”. 



 18

cipielt modstander af at opstille nogen politiske slutmål, med den begrundelse, at det ikke var mu-
ligt at forudsige fremtiden, dels ville slutmål pr. definition være ”planøkonomi”. Og ”planøkonomi” 
var stadig ikke regeringens politik. Han kom dog ikke nærmere ind på, om han anså enhver form for 
offentlig planlægning for at være ”planøkonomi”. Lars Chr. Lilleholt (V) fulgte op. Hans argument 
imod det socialdemokratiske forslag var, at det ikke ville sikre en omkostningseffektiv udvikling, 
og at indførelsen af mere VE skulle ske på markedsvilkår, som dog ikke blev nærmere præciseret. I 
øvrigt gjorde Danmark det godt i forvejen. 
 
Senere kom debatten ind på EU’s biobrændselsdirektiv, der bl.a. anbefalede medlemslandene at 
forsøge at lade biobrændsel udgøre 2 % af EU’s samlede brændstofforbrug til transport i 2005 og 
5,75 % i 2010. Flemming Hansen roste direktivet for ikke at rumme bindende målsætninger. Også 
her var regeringen modstander af kvantitative delmål for bestemte teknologier, ”da sådanne delmål 
ikke er forenelige med kravet om mest miljø for pengene”. Til gengæld havde regeringen nedsat en 
arbejdsgruppe til at fremsætte forslag om styrkelse af teknologiudviklingen indenfor biobrændsel og 
alternative drivmidler i øvrigt. Arbejdsgruppen skulle også udarbejde et oplæg til en foreløbig fast-
sættelse af de danske vejledende biobrændstofmål ved udgangen af 2010. 65 Men altså stadig kun 
vejledende! 
 
Ingen af de nævnte udmeldinger forholdt sig til de eksisterende evalueringer af støtten til energi-
forskning. Derfor virker det ikke som om regeringen havde noget egentligt ønske om at anvende det 
faktisk eksisterende marked eller nogen bestemt økonomisk teori som redskab. Især neo-klassisk 
økonomi bliver fra tid til anden kritiseret for at have en for skrivebordsteoretisk tilgang til sin om-
verden, således at de økonomiske modeller risikerer at komme til at hvile på forudsætninger, der 
ikke er opfyldt i praksis. 66 Men i dette tilfælde er der snarere tale om, at de politikere, der anbefale-
de ”markedet”, ikke tog udgangspunkt i nogen modeller eller teori i det hele taget. I stedet fungere-
de de økonomiske udtryk som ”markedet” eller ”mest miljø for pengene” som positivt ladede slag-
ord for først nedskæringer og siden bevarelsen af status quo, når det gjaldt energiforskning, samt en 
direkte laissez faire-kurs på klimaområdet. Den politiske debat om energiforskningen udviklede sig 
på intet tidspunkt til en faglig diskussion om økonomi. 
 

                                                 
65 FF: B 132 - 11/5 06. Se note 26. 
66 En institutionsøkonomisk kritik af neo-klassisk økonomi kan findes i f.eks. Hvelplund 2005. 
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8. Vendepunkter? 
 
I juli 2004 blev der i Folketinget indgået et bredt elforlig, som ifølge Jyllands-Posten indebar ”et 
drastisk kursskifte” på energiområdet. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen indtog angi-
veligt en mere positiv position end tidligere til statsstøttet energiforskning, hvilket fik pengene til 
at ”strømme hurtigere” og muliggjorde to havvindmølleparker. ”Ministeren er skiftet fra at være 
skeptiker og er i dag en overbevist tilhænger af at igangsætte og støtte forskning og udvikling i 
brintteknologi.” Om han tidligere havde været direkte modstander af støtte til forskning, fremgik 
ikke af artiklen. Men Svend Auken roste Bendtsen for at være vendt tilbage til den line, de foregå-
ende tre danske regeringer havde fulgt. 67 Det giver dog ingen mening at betragte elforliget som 
noget dramatisk vendepunkt, da regeringens syn på ”markedet” og forpligtende målsætninger for-
blev uændret de næste par år. 
 
I begyndelsen af september 2006 meldte energi- og transportminister Flemming Hansen pludselig 
ud, at Det internationale Energiagenturs prognoser forudsagde en skræmmende afhængighed af im-
porteret olie og gas, hvilket var forklaringen på, at nye energiteknologier blev efterspurgt over hele 
verden. Den danske eksport af energiteknologi var ganske vist en succeshistorie, men kunne godt 
blive endnu bedre, og derfor var det nødvendigt at finansiere demonstrationsanlæg, så der kunne 
tiltrækkes risikovillig kapital til videre udvikling. ”De senere år har tydeliggjort, at vi i dag har for 
lille fokus på den vanskelige og kostbare fase, hvor forskningen slipper, og den nye teknologi skal 
udvikles, demonstreres og afprøves i større skala med henblik på tekniske forbedringer og den ef-
terfølgende markedsmodning.” I øvrigt passede øget støtte godt ind i regeringens planer om at leve 
op til EU’s Barcelona-målsætning om at bruge 3 % af BNP på forskning i 2010. Men netop fordi 
demonstrationsanlæg hurtigt kunne koste ”mange hundrede millioner” måtte der prioriteres hårdt 
mellem projekterne. 68 
 
Også et nyt udviklings- og demonstrationsprogram var i støbeskeen. Den konservative energipoliti-
ske ordfører, Charlotte Dyremose, udtalte til Berlingske Tidende, at de konservative længe havde 
ønsket at tilføre området flere midler. 69 
 
Sidst på måneden erklærede regeringen, at den ville bruge 200 mio. kr. ekstra til energiforsk-
ning ”…og ikke mindst demonstration af nye energiteknologier”, hvilket ville gøre Danmark til et 
af de EU-lande, der brugte flest penge pr. indbygger på området. Andelen af VE skulle stige fra 15 
til 25 % i 2025. Venstres Lars Christian Lilleholt udtalte, at det var et ”realistisk og realiserbart” 
mål, som faktisk var meget ambitiøst, mens oppositionens mere vidtgående forslag var urealistisk 
overbudspolitik. 70 
 
Lilleholt afviste samtidig, at regeringens nye kurs betød en tilbagevenden til Svend Aukens poli-
tik: ”Der bliver ikke noget med så og så mange vindmøller eller så og så mange biogasanlæg eller 
store tilskud. Antallet af møller osv. er ikke et mål i sig selv, selv om vi er indstillet på, at der skal 
etableres flere havvindmølleparker. Først og fremmest handler det om at mindske afhængigheden af 
olie og gas. Men Venstre er ikke forskrækket over at opstille faste mål for, hvor stor en rolle den 
vedvarende energi skal spille i fremtidens energiforsyning. Jeg vil ikke være forbavset, hvis det bli-
ver 25-30 procent i 2025. Men vi vil lade markedsmekanismen styre, hvilke teknologier, der skal 
vinde frem, således at det er de mest konkurrencedygtige teknologier, der vinder frem. Og så vil det 
kræve, at vi satser meget mere på forskning og udvikling og i særdeleshed på demonstrationsanlæg. 
                                                 
67 JP 27. juli 2004, erhverv & Økonomi, s. 4: ”Auken: Danmark er mester i energi”. 
68 Morsø Folkeblad 4. september 2006, s. 8-9: ”Regeringen vil styrke energiforskningen”. 
69 Ber. 16. september 2006, 1. sektion, s. 1: ”VK vil have kul på energiforskning”. 
70 Inf. 29. september 2006, s. 34-35: ”Kr. 200 mio årligt til vedvarende energi”. 
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Danmark kan ikke ligge i baghjul, hvis vore forskere og virksomheder skal have mulighed for at få 
andel i nogle af de mange milliarder kroner, der er afsat i EU's 7. forskningsprogram. Der er sket 
meget med den politiske dagsorden i de sidste par uger” 71 
 
Der var således sket et skift i retorikken omkring forpligtende målsætninger, selvom de nævnte ”fa-
ste mål” om andelen af VE var gratis, da de stort set ikke afveg fra den andel, som ville blive opnået 
i 2025 uden politiske redskaber. 72 En anden ændring i regeringens udmeldinger var, at hvor støtte-
penge tidligere kun skulle gå til ”forskning og udvikling”, var målsætningen nu justeret til ”forsk-
ning, udvikling og demonstration”. 
 
Den 15. februar 2007 kom regeringen så med en ny energiplan En visionær dansk energipolitik 
2025. Denne plan var meget kortfattet, men i modsætning til f.eks. Energistrategi 2025 indeholdt 
den opbakning til politiske mål. Konkret bestod de i følgende: 
 
Anvendelsen af fossile brændsler skulle reduceres med 15 % i forhold til ”i dag” 
Andelen af VE skulle øges til mindst 30 % i 2025. 
Andelen af biobrændsel til transport skulle øges til 10 % i 2020. 
– og frem mod 2020 skulle midlerne til offentligt finansieret forskning, udvikling og demonstration 
af energiteknologi ”fordobles” til at udgøre 1 mia. kr. om året. Indledningsvist blev der afsat 50 mio. 
kr. til et demonstrationsprojekt for brændselsceller. 
 
Samtidig ville der blive oprettet et nyt program for Energiteknologisk Udvikling og Demonstration 
(EUDP). Problemet var, at midlerne til demonstration af nye energiteknologier var for små til, at 
private investorer selv turde bidrage til endnu ikke markedsmodne projekter. Samtidig havde erfa-
ringen vist, at kun ca. halvdelen af de ”fuldt støtteværdige” projekter, der søgte om midler, kunne 
støttes. Ideen med EUDP var at få lukket denne flaskehals. 73 
 
Selvom planen blev kritiseret af både oppositionen og diverse eksperter for at være alt for overfla-
disk og uambitiøs, 74 accepterede regeringen for første gang begrebet ”forpligtende målsætninger”, 
som den tidligere havde taget afstand fra. En anden interessant detalje ved planen var, at den gav 
udtryk for en opfattelse af markedsudvikling, der rent faktisk beskæftigede sig med markedet og 
dets funktion, og ikke bare lod ”markedet” være et slagord for at bevare den til hver en tid gældende 
status quo. Samtidig skal det dog understreges, at kursskiftet på dette område primært gjaldt synet 
på demonstrationsanlæg og ikke markedsmodning. 
 
 
8.1. Intriger og valgstrategi 
 
Den danske dagspresse bød på talrige forklaringer på, hvorfor regeringen var begyndt at foretage 
disse delvise kursskifter. 
 
Politikens Michael Rothenborg mente, at finansminister Thor Pedersen (V) var den vigtigste bremse 
for regeringens nye strategi, og at hans motiv var modviljen mod Svend Auken. Men Pedersen var 
presset af de konservative ministre, der var begyndt at skifte kurs som følge af pres fra erhvervslivet, 

                                                 
71 WA 29. september 2006, 1. sektion, s. 1: ”Foghs 180-graders vending”. 
72 WA 5. januar 2007, 1. sektion, s. 1: ”Vinden er vendt” samt Pol. 12. januar 2007, indland, s. 4: ”Hvor meget ny 
energi vil Fogh give miljøet?”. 
73 Energistyrelsen 2007. EUDP vil samtidig erstatte det nuværende EFP. 
74 Se f.eks. DR Nyheder 19. januar 2007: ”Forsker: Regeringen når ikke energimål”. 
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2007/01/19/151017.htm  
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der ønskede penge overført til forskning i miljøteknologi fra EU’s Globaliseringsfond, der var stiftet 
nogle år tidligere. Desuden mente Rothenborg, at både Flemming Hansen og Bendt Bendtsen hav-
de ”set lyset” på miljøområdet. Hans eneste argument var dog, at Bendtsen for nyligt havde deltaget 
i indvielsen af et bølgeenergicenter i Nissum Bredning og udtalt, at ”Det her kan blive starten på et 
nyt vindmølleeventyr for Danmark”. 75 
 
Samfundsforskeren Johannes Andersen vurderede, at de nye udmeldinger først og fremmest skyld-
tes hensynet til enten vælgerne som sådan eller de konservative regeringspartnere, der ifølge Ander-
sen havde en mere grøn profil end Venstre. 76 Dette passer dog hverken på energiforskningen eller 
klimaproblematikken. Her er de to partiers holdninger reelt identiske men med meget store forskelle 
mellem holdningerne hos enkeltpersoner som f.eks. Bendt Bendtsen og Connie Hedegaard. 
 
Nogle måneder senere beskrev Politiken, hvordan statsminister Anders Fogh Rasmussen kort før jul 
havde sendt et energipolitisk udspil fra Thor Pedersen og Flemming Hansen tilbage for anden gang, 
for at bringe målsætningen for VE op på 30 %. Hansens og Pedersens oprindelige udspil havde lagt 
op til, at andelen skulle øges fra 15 til 25 % i 2025, mens Energistyrelsens prognoser viste, at den 
som følge af den generelle udvikling ville stige til 22 % af sig selv. Den nye konservative miljømi-
nister Connie Hedegaard kritiserede desuden Pedersens/Hansens uambitiøse målsætning, og blev 
bakket op af sin partifælle Christian Wedell-Neergaard, der også var formand for Folketingets mil-
jøudvalg. 77 
 
I et læserbrev i Berlingske Tidende rettede Martin Lidegaard (RV) den 16. januar 2006 et hårdt an-
greb på regeringen, som han mente, havde to energiprofiler – ”mørkemændene”, der omfattede fi-
nansminister Thor Pedersen, som ”slagtede” dansk energiforskning i 2002, og deres modstandere, 
der til forskel fra ”mørkemændene” havde arbejdet professionelt med energiområdet, havde øjnene 
oppe for nødvendigheden af at udfase forbruget af fossile brændstoffer og kunne se perspektiverne i 
dansk energieksport. Desværre fremgik det ikke, hvem der hørte til de to grupper, bortset fra Thor 
Pedersen. 78 
 
Dagen efter kunne B.T. til gengæld præsentere en tilsvarende opdeling af ministrene i ”den grønne 
fløj” og ”den sorte fløj” men på et temmelig overfladisk grundlag. ”Den grønne fløj” bestod ifølge 
B.T. af Anders Fogh Rasmussen, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og Connie 
Hedegaard. Rasmussen pga. hans udtalelse om, at andelen af VE skulle stige til 30-35 % i 2025. Og 
Hedegaard pga. hendes status som miljøminister samt et interview i Søndagsavisen i begyndelsen af 
oktober, hvor hun havde udtalt, at hendes arbejde i de sidste to år bl.a. havde bestået i at få Fogh til 
at komme med sine aktuelle udmeldinger. 
 
”Den sorte fløj” bestod af Thor Pedersen, Flemming Hansen, skatteminister Kristian Jensen (V) og 
Bendt Bendtsen. Pedersen fordi han i 2005 havde sendt et brev til de øvrige ministre, hvor han er-
klærede sig som ”stor modstander af enhver energi- og klimapolitik, der kostede penge”. Anonyme 
kilder hævdede desuden, at han var manden, der havde forsinket den nye energiplan. Jensen fordi 
han angiveligt men uden kildeangivelse ønskede et stort forbrug af naturgas frem for halm og affald 
til afbrænding, da gassen gav afgiftsindtægter og et lavere forbrug af gas således hindrede skattelet-

                                                 
75 Pol. 13. september 2006, indland, s. 8: ”Gradvis klimaændring hos statsministeren”. 
76 DR P1, Miljømagasinet: ”Borgerligt nybrud i miljøpolitikken” 13. oktober 2006. 
http://www.dr.dk/P1/Miljoemagasinet/Udsendelser/2006/10/11091624.htm 
77 WA 5. januar 2007, 1. sektion, s. 1: ”Vinden er vendt” samt Pol. 12. januar 2007, indland, s. 4: ”Hvor meget ny 
energi vil Fogh give miljøet?”. 
78 Ber. 16. januar 2006, 2 sektion, magasin, s. 11: ”Regering med to energiprofiler”. 
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telser (!) Og Bendtsen fordi han ifølge B.T. hellere ville bruge penge på mere forskning og udvik-
ling end på mere VE. 79 Dybere stak analysen ikke. 
 
I Jyllands-Posten betragtede Anne Mette Svane og Dorte Ipsen Boddum kursskiftet som forårsaget 
af to forskellige udviklinger indenfor Venstre hhv. det Konservative Folkeparti. Hos Venstre betød 
den internationale udvikling og ikke mindst den amerikanske præsident George W. Bushs påståede 
begyndende opblødning på klimaspørgsmålet, at Anders Fogh Rasmussen blev mindre afvisende 
overfor området end tidligere – ikke mindst fordi området også var af sikkerhedspolitisk betydning. 
80 Samtidig var bevidstheden om de høje eksportindtægter fra energiteknologien begyndt at vinde 
indpas hos Venstrefolk i almindelighed. Og Claus Hjort Frederiksen havde ifølge ikke nærmere 
præciserede meningsmålinger opdaget, at flere og flere vælgere var begyndt at interessere sig for 
miljøspørgsmål, og her havde regeringen en blottet flanke, der måtte lukkes. Hos det Konservative 
Folkeparti var motiverne langtfra så beregnende. I stedet var der tale om et sammenstød mellem den 
hidtidigt dominerende linie og en ny og mere miljøbevidst konservatisme i form af Connie Hede-
gaard. Svane og Boddum anså endda de interne tovtrækkerier om regeringens nye energiplan for at 
være det første tegn på en konservativ magtkamp mellem Connie Hedegaard og Lene Espersen om, 
hvem der skulle efterfølge Bendt Bendtsen som partileder. Bendtsens modstand mod et ambitiøst 
udspil skyldtes angiveligt, at et sådant ville styrke Connie Hedegaards position unødigt. Hans hidti-
dige modstand mod forpligtende målsætninger overflødiggør dog sådanne taktiske overvejelser som 
forklaring. 
 
Trods kritikken af den nye energiplans ambitionsniveau var den ifølge Svane og Boddum ”kulmina-
tionen på flere måneders slagsmål” i regeringen, og langt mere ambitiøs end det tidligere nævnte 
udspil, som Anders Fogh Rasmussen havde kasseret før jul, og hvor Thor Pedersen og Bendt 
Bendtsen havde trukket i, hvad de to journalister betegnede som ”den moderate retning”, dvs. ingen 
plan overhovedet. Svane og Boddum anså statsministerens nye kurs for at markere et betydeligt 
politisk skifte, som de ligefrem kaldte Foghs ”økologiske omvendelse”. Et bombastisk udtryk, når 
man tager i betragtning, at kursskiftet trods alt var meget beskedent, og statsministeren ikke havde 
taget del i debatterne om energipolitik og -forskning indtil da. 81 
 
I en anden artikel, der fokuserede på den interne uenighed i regeringen om biobrændsel, mente 
Boddum, at kampen stod mellem hovedparten af Venstre, der ønskede at give støtte til førstegenera-
tionsbiobrændstof af hensyn til landbruget, og Konservative, der ligesom de to Venstreministre 
Thor Pedersen og Kristian Jensen frarådede dette, da der ikke kunne påvises nogen mærkbare mil-
jøgevinster og det derfor var bedre at yde støtten til andengenerationsbiobrændstof. Kompromisset 
blev, at der blev afsat 200 mio. kr. til forskning i andengenerationsbrændstof, men samtidig åbnet 
mulighed for, at også førstegenerationsbrændstof kunne opnå støtte, hvis det kunne dokumenteres, 
at de konkrete projekter gav miljøgevinster. Boddum vurderede også, at der var opstået en alliance 
mellem Connie Hedegaard og den nye ”grønne” Anders Fogh, på bekostning af Thor Pedersen og 
Bendt Bendtsen. Den udslagsgivende faktor havde været, at Claus Hjort Frederiksen havde erklæret 
sig som fortaler for miljøet, især af hensyn til vælgerne. Heller ikke denne artikel kom dog ind på, 
om der kunne påvises noget skift i vælgernes interesse for miljøspørgsmål. 82 

                                                 
79 B.T. 17. januar 2007, 1. sektion, s. 22: ”Klimaet splitter Foghs regering”. 
80 Dette underbygges af statsministeren selv, idet han ved præsentationen af den nye energiplan udtalte: ”Jeg har 
lagt meget vægt på, at vi har set det her i en sikkerhedspolitisk sammenhæng. Det står klarere og klarere for mig, 
at energipolitik er blevet en del af udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Der er politisk ustabile lande, som misbru-
ger energivåbenet som led i udenrigs- og sikkerhedspolitikken”. Kristeligt Dagblad 20. januar 2007, s.2: ”Om 100 
år er sol og vind inde”. 
81 JP 28. januar 2007, indblik, s. 9: ”Foghs forvandling”. 
82 JP 20. januar 2007, jp, s. 4: ”Grønt slagsmål i regeringen”. 
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8.2. Pres fra erhvervslivet? 
 
En anden forklaring kan være hensynet til erhvervslivet, som jo blev brugt af bl.a. Bendt Bendtsen 
som formel begrundelse for modstanden mod statstilskud. 
 
I september 2006 gættede Information-journalisten Jørgen Steen Nielsen på, at regeringens kurs-
skifte skyldtes erhvervslivets kritik af ”udsultningen” af forskning, udvikling og demonstration, at 
Danmark gennem de seneste år var ”sakket agterud” i forhold til de øvrige OECD-lande, eller at 
regeringen havde fået inspiration fra udlandet – amerikanske investeringer i nye energiløsninger 
og/eller den svenske plan På väg mot et oljefritt Sverige. 83 Det sidste lyder ikke videre sandsynligt. 
Som det er fremgået, havde regeringen ikke nogen særlig interesse i emnet tidligere, og den havde 
netop indledt sin regeringstid med at droppe målsætningerne fra Energi 21 – som i øvrigt mindede 
meget om På väg mot et oljefritt Sverige. 
 
Energistøttens betydning som erhvervsstøtte har ofte været til debat, både blandt erhvervsfolk og i 
Folketinget. Allerede i februar 2002 kritiserede Ole Vagn (S) nedskæringerne for at skade erhvervs-
livet, men Bendtsen var optimistisk, for eksporten gik jo godt. 84 
 
Senere på året kritiserede Arne Toft (S) med en upræcis henvisning til ”mange forskere inden for 
alternativ energi”, at manglen på statslige tilskud kunne fjerne virksomhedernes lyst til at investere i 
området. Bendt Bendtsen forsvarede regeringen med henvisning til konkurrenceevnepakken, som 
skulle øge virksomhedernes mulighed for selv at finansiere forskning og udvikling af bl.a. energi-
teknologier via et skattefradrag på 150 pct. 85 
 
Jens Rostrup-Nielsen, forskningschef fra Haldor-Topsøe, kritiserede samtidig nedskæringerne med 
ordene ”Hvis den danske stat ikke er en pålidelig partner, må vi jo søge partnere uden for Danmark, 
og så ender teknologien og fortjenesten også et andet sted”. Søren Houmøller, afdelingschef ved 
rådgivningsvirksomheden dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ, havde følgende vurdering: ”Det virker, 
som om regeringen tror, den sparer på luksusudgifter til venstrefløjen, når den nedprioriterer 
forsknings- og udviklingsmidlerne til vedvarende energi, men i realiteten fjerner man et tilskud til 
teknologier, der står på tærsklen til at give Danmark eksportindtægter i milliardklassen”. Danmark 
havde ifølge Houmøller tidligere haft en førerposition, men nedskæringerne betød, at allerede inve-
sterede midler nu blev smidt væk. Lene Lange, forskningschef på Novozymes, var i forvejen ikke 
imponeret over, hvor hurtigt forskningsresultater blev udnyttet i Danmark i forhold til i USA, og 
mente, at det var ekstra bekymrende, når ”de få kasser, der var”, nu blev skåret ned. 86 
 
I Berlingske Tidende kom formanden for REFU, Ulla Röttger, i 2006 med en vurdering, der lå tæt-
tere på regeringens argumentation: ”Hvorfor er interessen der ikke? Det er en af de ting, som vi nu 
fokuserer på i udvalget. Svaret er måske, at vi er vokset op i planøkonomien og statsstøtte-regi”, 
men uden at komme nærmere ind på spørgsmålet om offentlige tilskud og markedsskabelse. 87 
 
På IMV var Bjørn Lomborg i 2004 blevet afløst af Peter Calow. Han anbefalede at skabe bestemte 
behov vha. miljølovgivningen og så lade industrien finde løsningerne, hvilket Martin Lidegaard 
(RV) var ganske enig i. Målet med bestemte beskatningstyper skulle ikke være at skaffe penge til 

                                                 
83 Inf. 9. september 2006, s. 4-5: ”Fogh vil erobre den grønne førertrøje”. 
84 FF: Spørgsmål nr. S 1087 - besvaret 27/02-2002. 
85 FF: Spørgsmål nr. S 1710 - besvaret 08/05-2002. 
86 Ber. 8. april 2002, 1. sektion, s. 1: ”Fagfolk: Dansk forskning truet”. 
87 Ber. 6. maj 2006, 3 sektion, business, s. 5: ”Energibranchen vil tiltrække kapital med kæmpe showroom”. 
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statskassen men derimod at skabe et marked. I øvrigt var niveauet for ren forskning efter de seneste 
års energiforlig ved at nærme sig det oprindelige (under SR-regeringen), men problemet var stadig, 
at der manglede penge til udvikling og demonstration. Der var selvsagt uenighed blandt politikerne, 
om hvordan regeringens nedskæringer efterfulgt af gradvise stigninger i forskningsmidlerne skulle 
fortolkes på dette tidspunkt. Lars Chr. Lilleholt (V) mente, at nedskæringerne var led i en nødven-
dig ”oprydning”, mens Steen Gade (SF) mente, at problemet var, at regeringen havde overset, at 
miljø- og energiområdet var et ”guldæg” og at den nu havde svært ved at trække sin tidligere kritik 
af SR-regeringens politik i land. 88 
 
Direktør for Dansk Energi, Hans Duus Jørgensen, mente, at statens indsats på energiområdet burde 
styrkes, hvis ikke Danmark skulle kobles af udviklingen. Efter hans opfattelse skulle investeringen 
tredobles, hvis de private investorer for alvor skulle engagere sig, så Danmark kom på højde med 
Norge og Sverige. 89 
 
Og Anders Stouge, branchedirektør fra Energiindustrien under Dansk Industri, kritiserede regerin-
gen for at bruge for få midler i forhold til netop Norge, der havde afsat 20 mia. norske kr. til en 
energifond. Det kunne måske få danske forskere til at forske i udlandet i stedet. 90 
 
I august meldte Connie Hedegaard ud, at en stor del af pengene fra Globaliseringspuljen burde an-
vendes til miljø- og energiforskning, målrettet til ”vand”, brændselsceller og bioteknologi. Berling-
ske Tidende omtalte, at der forud havde været kritik fra dele af erhvervslivet, bl.a. Niels Due Jensen, 
bestyrelsesformand for Grundfos-koncernen, for ikke at stille tilstrækkelige forskningsmidler til 
rådighed, når det gjaldt energi og miljø. 91 
 
I november 2006 udtalte Vækstfondens direktør Christian Motzfeldt, at den danske energibranche 
manglede ”enterpreneurship”. Ganske vist fandtes der et uudnyttet potentiale for at starte nye virk-
somheder i Danmark, men forskningsbevillingerne var simpelthen for små – for at starte demonstra-
tionsanlæg var det ofte nødvendigt med 3-cifrede millionbeløb. Selv havde Vækstfonden kun kun-
net finde tre virksomheder at skyde penge i – Biogasol (andengenerations udvinding af bioethanol), 
Stirling (biobrændselmotorer) og AllSun (solvarmestyringsanlæg). Anders Stouge mente, at der var 
behov for hele 1,5 mia. kr. til energiforskning om året (mod 600 mio. kr. i dag). De burde fordeles 
på 1 mia. til forskning og ½ mia. til demonstrationsprojekter. 92 
 
Det er således rigtigt, at dele af erhvervslivet løbende er kommet med kritik af regeringen for dens 
nedskæringer. Som argument for kursskiftet kan det dog ikke stå alene, da regeringen jo bl.a. hand-
lede ud fra en generel modvilje mod al slags statsstøtte. Dertil kommer, at de første kritiske røster 
fra erhvervslivet kom allerede i 2002 og ikke først i 2006. 
 
 
8.3. Pres fra udlandet? 
 
Den bedste forklaring på tøbruddet er udviklingen på internationalt plan. Weekendavisens Frede 
Vestergaard mente i januar 2007, at regeringens kursskifte var reelt, og at det sandsynligvis skyldtes, 
at energipolitikken var blevet vigtig på EU-plan for at sikre forsyningssikkerheden – en problematik, 

                                                 
88 Inf. 11. maj 2006, s. 2-3: ”Dansk milliardforretning forsømmes”. 
89 Inf. 29. maj 2006, s. 8-9: ”Vedvarende energi er blevet big business”. 
90 Børsen (resumé) 14. juni 2006, 1. sektion, s. 9: ”DI frygter hjerneflugt blandt energiforskere”. 
91 Ber. 16. august 2006, 1. sektion, s. 3: ”Miljøminister kræver store investeringer i eksportsucces”. 
92 Ber. 1. november 2006, 3 sektion, business, s. 6: ”Behov for flere penge til energiforskning”. 
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der blev understreget af, at Rusland i januar 2006 havde nægtet Ukraine gasforsyninger og derved 
også sat fokus på EU’s sårbarhed. 
 
Netop i 2006-7 kom der en række energipolitiske tiltag på EU-plan, som den danske regering ikke 
modarbejdede. F.eks. støttede forskningsminister Helge Sander (V) EU’s beslutning om at øge sit 
forskningsbudget mellem 2007 og 2013 fra 37 til 67 mia. om året, hvilket også betød øgede midler 
til energiforskning. 93 
 
Gennem 2006 arbejdede EU-Kommissionen på en energi- og klimastrategi, der forelå i januar 2007. 
Den fastlagde en CO2-reduktion på 20 % inden 2020 som minimumsmål for EU-landene, og da 
Danmark i forvejen så ud til at ville overgå dette, havde Flemming Hansen ingen problemer med at 
kalde strategien flot og ambitiøs. 94 
 
Et flertal af Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF havde allerede i 
oktober 2006 støttet, at EU’s energiforsyning skulle bestå af 15 % VE i år 2015 og enten 20 eller 25 
% VE i år 2025. Venstres Lars Chr. Lilleholt udtalte til Information, at der også var en ambitiøs 
målsætning om energiforskning på vej i EU, og at han selv var meget tilfreds med den foreliggende 
skitse. 95 
 
I oktober præsenterede Flemming Hansen så regeringens udspil til fælleseuropæisk energipolitik – 
et udspil, der bød på en overraskelse i kraft af sætningen ”Danmark foretrækker bindende mål un-
der fuld respekt for det enkelte medlemslands muligheder”. Dette indebar dog ingen reelle forplig-
telser for Danmark, da udspillet ligesom det nævnte flertal i Folketinget foreslog en samlet andel af 
VE i EU på 15 % i 2015 samt en beslutning om at nå op på 20-25 % i 2025, alt efter teknologiens 
udvikling. Ifølge Svend Auken var udspillet et totalt brud med hidtidig energipolitik. Men ligesom 
med regeringens efterfølgende energistrategi En visionær dansk energipolitik 2025 var skiftet større 
i retorikken end i praksis. 96 
 
Ikke desto mindre stod den danske regering før En visionær… i den situation, at den på internatio-
nalt plan var tilhænger af forpligtende målsætninger indenfor CO2-udledning og andelen af VE, 
mens den på nationalt plan var modstander af forpligtende målsætninger på nogen af områderne. 
Dette regnestykke kan kun gå op, så længe de internationale målsætninger, som Danmark har til-
sluttet sig, ligger lavere end de resultater, som Danmark selv vil opnå automatisk. Og selv da er 
kombinationen af forskellige holdninger stadig særdeles inkonsekvent. En visionær… kan derfor ses 
som en logisk nødvendig tilpasning af den førte nationale politik, så den ikke strider direkte imod 
den officielle holdning til de internationale målsætninger. 
 
 
9. Global opvarmning - en indirekte faktor 
 
Politikernes syn på dette emne er ikke en direkte del af energiforskningspolitikken, men fortjener 
alligevel at blive omtalt her. Dels fordi holdningen til dette emne har betydelige indirekte konse-
kvenser for synet på energiforskningen. Dels fordi den er et godt udtryk for de forskellige partiers 
opfattelse af energiforskningens formål i en bredere sammenhæng. Og dels fordi holdningen til glo-
bal opvarmning på internationalt plan lader til at være den faktor, der har størst udsigt til at skubbe 
til energipolitikken i Danmark. 
                                                 
93 JP 31. maj 2006, erhverv og økonomi, s. 8: ”Ekstra EU-milliarder til forskningen”. 
94 WA 12. januar 2007, 1. sektion, s. 7: ”Barrosos energi-revolution”. 
95 Inf. 12. oktober 2006, s. 6-7: ”Bredt flertal enes om energiudspil til EU”. 
96 Inf. 14. oktober 2006, s. 6-7: ”Danmark vil have faste EU-mål for grøn energi”. 
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Det paradoksale i, at regeringen på den ene side kan være modstander af forpligtende målsætninger 
men samtidig tilhænger af at overholde målsætningerne for EU, forstærkes af de forskellige mini-
stres og ordføreres vidt forskellige syn på klimaproblematikken. 
 
Under en debat om styrkelse af dansk energiforskning i 2006 mente hverken Flemming Hansen 
eller Henriette Kjær (K), at der burde være forpligtende målsætninger for udviklingen på energiom-
rådet. Kjærs begrundelse var, at teknologiudviklingens forløb var uforudsigeligt, og at forpligtende 
målsætninger ville risikere at skade fleksibiliteten. Højere oliepriser ville af sig selv sikre et lavere 
CO2-udslip. 
 
Martin Lidegaard (RV) kritiserede denne holdning ud fra hensynet til at bekæmpe global opvarm-
ning. Med Hansens og Kjærs tilgang ville et fremtidigt stort oliefund betyde, at regeringen sprang 
op og faldt ned på CO2-problematikken. Alene derfor var det nødvendigt med politiske målsætnin-
ger. 
 
Eivind Vesselbo frygtede derimod at gentage, hvad han beskrev som den forrige regerings 
fejltagelser. Såsom at binde Danmark til at reducere CO2-udslippet med 21 %. Man skulle ikke 
bare ”tænke på et tal” og så følge det som målsætning uden hensyntagen til de miljømæssige (!) og 
økonomiske konsekvenser. Martin Lidegaard undrede sig over dette svar, da han ellers troede, at 
regeringen kæmpede for nye bindende målsætninger efter 2012, hvor Kyotoprotokollen udløber og 
skal erstattes af en ny international aftale om CO2-reduktion. Også Anne Grete Holmsgaard (SF) 
undrede sig over Vesselbos frygt for omkostninger. SF havde foreslået en omlægning af 
benzinafgifterne, der ifølge partiets beregninger kun indebar en minimal merpris for hver enkelt 
optankning (2 kr. pr. tank), mens Vesselbo henviste til regeringens klimastrategi, som sagde, at en 
nedsættelse af afgifterne i stil med det foreslåede ville koste op mod 800 mio. kr. og derfor var 
uacceptabelt. Desuden fandtes der ifølge Vesselbo ”nogle oplysninger” om, at CO2-udslippet kunne 
reduceres billigere på andre måder end med bioætanol. Den tidligere regerings initiativer, hvor der 
ifølge Vesselbo ikke var klarhed over omkostningerne, må absolut undgås. Men regeringen var enig 
i, at CO2-udslippet skulle nedbringes. Netop derfor havde den udgivet Energistrategi 2025! 97 Der 
som nævnt fandt, at det var godt, hvis udslippene blev nedbragt uden offentlig indblanding. 
 
Som sagt var også Flemming Hansen stærk modstander af forpligtende målsætninger. Men som det 
fremgår af hans svar på et §20-spørgsmål fra Morten Messerschmidt (DF) i 2006, anfægtede Han-
sen ikke det Internationale Klimapanels (IPCC) konklusioner, om at temperaturen primært steg som 
følge af CO2-udledning. Her holdt Hansen sig til, hvad han kaldte ”den højeste videnskab på områ-
det” – i dette tilfælde IPCC’s tredje hovedrapport og Miljøministeriet. 98 Hansen anerkendte således 
problemerne, samtidig med at han tog afstand fra at forsøge at løse dem ad politisk vej. 
 
Thor Pedersen var derimod modstander af forpligtende målsætninger, samtidig med at han tog af-
stand fra IPCC’s konklusioner. Han kritiserede således måleværktøjerne (sammenligningen mellem 
de nuværende temperaturstigninger og situationen i før-industriel tid) for ikke at give mening, da 
tidligere tiders temperaturer ifølge Pedersen var ukendte. At sammenligne med dem svarede derfor 
til at bruge et vaterpas uden luftboble – resultatet blev fuldstændigt tilfældigt. Da han blev spurgt, 
om han selv anerkendte, at klimaforandringer var et reelt problem, svarede han undvigende, at han 
anerkendte, at de fleste forskere mente dette. 99 
 
                                                 
97 FF: B 132 - 11/5 06. Se note 26. 
98 FF: Spørgsmål nr. S 300, 19/10 06. 
99 FF: Spørgsmål nr. S 762, 22/11 06. 
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Nogle måneder forinden var det kommet frem, at Thor Pedersen havde taget afstand fra EU’s kli-
mapolitik, som han betegnede som ”kejserens nye klæder” i et læserbrevudkast, han havde sendt til 
sine ministerkolleger pr. mail. 100 I november 2006 udkom interviewbogen Borgens dronninger, 
hvor Connie Hedegaard hævdede, at finansministeren ikke mente, at der var nogen miljøproblemer i 
Danmark. Dette fik Steen Gade (SF) til at rejse et § 20-spørgsmål til Hedegaard, om hvorvidt Thor 
Pedersens udmelding om ”kejserens nye klæder” var udtryk for regeringens synspunkter eller ej. 101 
Spørgsmålet om hans udmeldinger blev også taget op i Europaudvalget, hvor Hedegaard atter lagde 
afstand til dem. 102 
 
Grundlaget for Pedersens kritik var fortsat, at han ikke mente, at det var muligt at estimere gennem-
snitstemperaturerne før industrialiseringen. Dermed byggede IPCC’s grundlag for at tale om gene-
relle temperaturstigninger på et tilfældigt grundlag, og EU’s målsætning om at begrænse stigningen 
til max. 2 grader celsius blev absurd. Derfor frarådede Pedersen oppositionspartierne at stole fast på 
videnskaben. Hvad han baserede sin vurdering på, er aldrig kommet frem. Connie Hedegaard un-
derstregede i sit gensvar, at der var et solidt videnskabeligt grundlag bag estimaterne. 
 
Oppositionspartiernes ordførere stod forudsigeligt i kø for at kritisere Pedersen for at have andre 
motiver til sin udmelding. Anne Grete Holmsgaard fandt finansministeren ”plat” og mente, at hans 
udmelding i virkeligheden skyldtes, at han var dybt uenig i målsætningen om de to grader – en poli-
tisk målsætning, som Pedersen nu forsøgte at undergrave ved at betvivle dens faktuelle grundlag 
men uden at have noget at have kritikken i. Også Lone Dybkjær (RV) og Svend Auken tog afstand 
fra Pedersen. Auken mente, at Pedersens holdning også kom til udtryk ved, at han forsøgte at undgå 
at svare på, om han var enig i den nyudgivne Stern-rapports hovedkonklusion om, at det ville blive 
særdeles omkostningsfuldt ikke at bremse klimaændringerne. ”Den mand, der træffer de vigtige 
afgørelser, anser hele klimadiskussionen for at være noget intellektuelt pladder”. 103 
 
Omvendt gentog Connie Hedegaard i februar 2007, at hun gik varmt ind for forpligtende internatio-
nale målsætninger og gerne mål, der med tiden blev så ambitiøse, at vi i løbet af det 21. århundrede 
ville være i stand til at leve op til IPCC’s anbefalinger om reduktioner i et omfang, der gjorde, at 
temperaturstigningerne ikke ville komme op over 2-4 grader celsius. Forskningsresultaterne gjorde 
det mere og mere vanskeligt at påstå, at klimaændringerne blot var noget der ”gik væk” eller slet 
ikke skyldtes CO2-udledningen. Hun nævnte dog ikke Thor Petersen. 104 
 
Den grundlæggende laissez faire-holdning på klimaområdet, der kom til udtryk i både En 
omkostningseffektiv klimastrategi og Energistrategi 2025 stemte dog ikke overens med samtlige 
udmeldinger fra regeringen, før Connie Hedegaard blev miljøminister. I marts 2003 udtalte 
miljøminister Hans Christian Schmidt til Politiken, at Danmark hidtil havde ”keret sig om sig selv”, 
men at løsningen af klimaproblemerne var en global opgave, der krævede globale spilleregler. 
Samtidig erklærede han sig positivt indstillet til forskningsprojekter, såfremt de kunne give CO2-
gevinster, der kostede under 120 kr./ton. ”Derfor vil biogas, varmepumper, effektive olie- og 
gaskedler samt energiruder måske nyde fremme. Også andre initiativer kan komme på tale, hvis der 
er gode argumenter”. Denne udtalelse er i øvrigt et sjældent eksempel på, at en af VK-regeringens 
ministre udtalte sig om energiforskning i sammenhæng med CO2-problematikken. 105 

                                                 
100 Pol. 28. september 2006: ”Thor P. gør grin med EU's klimapolitik”. 
101 FF: Spørgsmål nr. S 762, 22/11 06. 
102 FF: Referat af 10. Europaudvalgsmøde fredag den 24. november 2006, kl. 10.00 
http://www.folketinget.dk/?/Samling/20061/spoergsmaal/S762/svar/endeligt/20061122/index.htm  
103 Inf. 25. november 2006: ”Klimapolitik: Ny strid mellem Thor Pedersen og miljøministeren”. 
104 DR P1 Orientering 2. februar 2007, http://www.dr.dk/P1/orientering/OR+Aften/2007/02/05140856.htm  
105 Pol. 3. marts 2003, 1. sektion, s. 4: ”Et land i vildrede om nye energi-eventyr”. 
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10. Sammenhængen mellem forskellige politikområder 
 
Grundlæggende kan man tale om, at SR- og VK-regeringerne indtog to vidt forskellige grundhold-
ninger til energiforskningen: 
 
Den første betragtede energiforskning som en integreret del af en energipolitik, der havde adskillige 
mål – forsyningssikkerhed, indsats imod drivhuseffekten samt støtte til den del af dansk erhvervsliv, 
der beskæftigede sig med VE. Denne holdning lå til grund for politikken i 1990erne, og kendeteg-
ner stadig oppositionspartierne – Dansk Folkeparti ikke medregnet. 
 
Den anden grundholdning kendetegnede Venstre og Konservative efter valget. Ifølge den var ener-
giforskningen koblet til en energipolitik, der havde ét mål, nemlig forsyningssikkerhed. Holdningen 
til den erhvervsmæssige side af sagen var, at det principielt ville være urimeligt at lade bestemte 
dele af erhvervslivet modtage statsstøtte. Drivhusproblematikken blev betragtet med en blanding af 
ligegyldighed og afvisning af, at problemet overhovedet eksisterede – og hvis det eksisterede, så at 
det var menneskeligt muligt at gøre noget ved det eller overhovedet foretage en politisk planlæg-
ning for mere end ganske få år ud i fremtiden. Dette var ikke noget nyt standpunkt; også i midten af 
1990erne anbefalede den konservative Eva Møller at Danmark ikke levede op til mere, end hvad de 
internationale forpligtelser om CO2-reduktion tilsagde, da hun fandt den globale opvarmning stærkt 
overdrevet. Hendes partifælle Niels J. Langkilde mente ligefrem, at supernovaer, meteorer og vul-
kaner var ”mere sandsynlige som påvirkningsfaktor” end CO2. 106 
 
En omkostningseffektiv klimastrategi fra 2003 omtalte ikke energiforskning, men var indirekte et 
godt eksempel på, at regeringens syn på drivhusproblematikken ikke var tænkt ind i en større sam-
menhæng. Strategien anbefalede køb af CO2-kvoter i udlandet som den billigste måde at nå Kyo-
toprotokollens mål på. Dette er korrekt indenfor rapportens egne præmisser, men i forhold til den 
bagvedliggende problemstilling – den globale opvarmning – er konklusionerne problematiske. Rap-
porten handler kun om at opnå Kyotomålene indtil 2012, hvilket imidlertid er en alt for beskeden 
reduktion til, at den kan bidrage til at løse opvarmningsproblemet, medmindre der følges op med 
langt mere ambitiøse mål efter 2012. Modsætningen mellem ønsket om på den ene side at leve op til 
Kyotomålene og på den anden side ikke have yderligere ambitioner (hvilket egentlig gør det første 
ønske absurd) demonstrerer ikke modstand mod en klimaindsats (i så fald var det mere logisk at 
være modstander af protokollen) men derimod en generel ligegyldighed overfor problemstillingen. 
 
I 2004 lavede en gruppe samfundsfagsstuderende på Roskilde Universitetscenter en undersøgelse af 
en række forskellige aktørers holdning til udsigten til en oliekrise indenfor en overskuelig fremtid. 
Her skelnede de mellem udtrykkene ”backcasting” og ”forecasting”. Det første betyder kort fortalt, 
at man går ind for at opstille bestemte mål for fremtiden og derpå forsøge at opfylde disse mål med 
politiske redskaber. Det andet er slet og ret en fremskrivning af aktuelle tendenser og har intet at 
gøre med fastsættelse eller opfyldelse af politiske mål. 
 
RUC’erne interviewede forskellige politikere – Svend Auken, Martin Lidegaard og Kim Andersen. 
Desværre kunne de ikke få fat i Bendt Bendtsen og benyttede sig i stedet af hans udtalelser i tv-
interviews m.v.. Den konservative energiordfører Helle Sjelle afslog at deltage i et interview 
om ”olieproblematikken”, da hun ikke havde tid til at sætte sig ind i den. 107 
 

                                                 
106 FF – L 123 - 30/4 96. Se note 6. 
107 Rasmussen 2004, s. 33. 



 29

Mens Auken og Lidegaard gav udtryk for, at sagen skulle tages alvorligt, og desuden så en sam-
menhæng mellem forsyningssikkerhed og drivhusproblematikken, afviste Bendt Bendtsen i DR’s 
Søndagsmagasinet 16. maj 2004 problematikken ved at hævde, at Nordsøolien ikke slap op inden-
for en ”lang årrække”. Det kan dels diskuteres, og har dels ikke ret meget at gøre med sagen. 
Spørgsmålet om produktion, reserver og efterspørgsel i et fremtidigt globalt perspektiv samt ekster-
naliteter i form af bl.a. drivhuseffekten indgik ikke i Bendtsens vurdering af situationen. 108 
 
RUC’ernes konklusion blev, at der var en betydelig forskel mellem regeringens og oppositionens 
syn på de fremtidige behov, i og med at kun oppositionen benyttede sig af backcasting. Regeringen 
foretrak at opstille sandsynlige prognoser for, hvordan udviklingen uden politisk indblanding ville 
finde sted i fremtiden, hvorefter den konstaterede, at denne udvikling sandsynligvis vil finde sted, 
og derpå accepterede udviklingen i stedet for at forsøge at påvirke den. 
 
De udmeldinger fra regering hhv. opposition, der kom til udtryk i den offentlige debat i 2002-2006 
(men ikke 1998-2001) bekræfter fuldt ud de nævnte markante forskelle i synet på energipolitik og 
dermed også energiforskning. 
 
 
11. Fremskridtspartiet vs. Dansk Folkeparti 
 
Som jeg nævnte i afsnit 5, var der i sidste del af 1990erne en tendens til, at Fremskridtspartiet – i 
form af Kim Behnke – kom med mere positive udmeldinger om statsstøttet energiforskning end 
Dansk Folkeparti. Under den nævnte behandling af et lovforslag om statstilskud til energiforsknin-
gen i 1998 nævnte Behnke brændselsceller, solceller og brint som fremdrivningsmiddel som ek-
sempler på teknologier, han så perspektiver i, med amerikanske busser som forbillede. Omvendt 
mente han ikke, at der var behov for yderligere støtte til vindmølleindustrien, da den i dag havde så 
mange penge til produktudvikling, at den sagtens kunne klare det selv. 
 
Svend Auken var enig i, at industrien selv burde betale en større del af forskningsudgifterne, og 
mente, at det kunne gøres ved at pålægge transmissionsselskaberne forskningsforpligtelser i form af 
PSO. Men samtidig kunne denne type forskning ikke stå alene, men burde suppleres med forskning 
i ”relevante, ikke modne” teknologier, hvilket skulle ske med offentlig støtte. 109 
 
Generelt har Dansk Folkepartis miljøpolitik fra begyndelsen fokuseret på meget nære og synlige 
miljøproblemer, og dette har ikke ændret sig over tid. I partiets arbejdsprogram hedder det i én en-
kelt sætning, at ”Dansk Folkeparti ønsker, at reduktion af udslippet af kuldioxid fortsat skal have 
højeste prioritet” men uden at angive i forhold til hvad, hvilket gør sætningen meningsløs. I resten 
af programmet er den globale opvarmning end ikke nævnt. 110 
 
I debatter om energiforskning og energi i øvrigt har partiets ordførere altovervejende fokuseret på 
frygten for stigende elregninger og har desuden bakket op om den samme tiltro til det eksisterende 
marked som Bendt Bendtsen. 
 
Således var partiets Aase D. Madsen i 2003 meget bekymret for elforbrugerne, idet øgede investe-
ringer i f.eks. kvalitetssikringsordninger for VE i sidste ende ville blive betalt af forbrugerne. Kim 
Andersen (V) brugte i øvrigt Madsens udmelding som et argument for, at VK-regeringen nu havde 

                                                 
108 Ibid., s. 126-133. 
109 FF: L 77 - 4/11 98. Se note 15. 
110 Dansk Folkeparti: Arbejdsprogram – Rent Miljø. 
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fundet en fin balance mellem dem, der ikke ville bruge penge på VE i det hele taget, og dem der 
ikke kunne få nok. 111 
 
Dansk Folkeparti kunne heller ikke tilslutte sig et socialdemokratisk forslag om udbygning af VE, 
for selvom ordføreren Tina Petersen ellers generelt fandt forslaget ”meget positivt”, ønskede Dansk 
Folkeparti hverken nogen bindinger eller bindende målsætninger på dette område, ”pga. det frie 
marked”. 112 
 
Dertil kommer enkelte meget kategoriske udmeldinger fra især Morten Messerschmidt, der adskilli-
ge gange har hævdet, at den globale opvarmning udelukkende skyldtes naturlige variationer. Dette 
bygger dog ikke på nogen egentlige argumenter, kun en (fejlagtig) påstand om, at vi ikke har nogen 
viden om sammenhængen mellem CO2-udledning og global opvarmning, og en (korrekt, men irre-
levant) påpegning af, at der også har optrådt temperatursvingninger før industrialiseringen. Ikke 
desto mindre har Messerschmidt insisteret på, at ”Tiden vil vise, at jeg har ret”, samt at ”alle nor-
malt tænkende” må kunne indse, at der ikke kan være nogen sammenhæng mellem CO2 og global 
opvarmning overhovedet. 113 
 
I et interview i Politiken i november 2006 hævdede Messerschmidt, at Dansk Folkeparti ikke var 
med til at ratificere Kyotoprotokollen, fordi partiet ikke anerkendte, at der var en sammenhæng mel-
lem CO2-udledninger og global opvarmning. Det fremgik dog også, at han ikke selv kendte til sæt-
ningen fra partiets arbejdsprogram. Da ingen andre fra partiet har udtalt sig om problemstillingen, 
lader det til, at partiet ikke har nogen afklaret holdning til sagen. 114 
 
 
12. Oppositionens holdninger 
 
På samme måde som der var en meget høj grad af fælles fodslag mellem Venstre, Konservative og 
Dansk Folkeparti i perioden 2001-2005 og til dels indtil 2006, når det gjaldt energiforskning, lå 
også oppositionspartierne meget tæt på hinanden. 
 
Socialdemokraterne lagde principielt stor vægt på en øget indsats på energiforskningsområdet, og 
baserede i vid udstrækning sin argumentation på overvejelser om markedets funktionsmåde, ubetin-
get opbakning til at fastsætte politiske mål for de forskellige indsatser og en opfattelse af energi-
forskningen – og indsatsen for energibesparelser i øvrigt – der placerede emnet forholdsvist centralt 
i en række sammenvævede problemstillinger. 115 
 
Det Radikale Venstre indtog praktisk taget de samme standpunkter. I partiets Radikal Energiplan 
2050 fra 2005 gjorde forfatterne en del ud af behovet for ikke bare at øge støtten til energiforskning 
men også tænke markedets funktionsmåde ind. Således var det nødvendigt at understøtte nye ener-
giteknologier med statslig støtte i demonstrations- og modningsfaserne – bl.a. skulle der afsættes 
650 mio. kr. pr. år over de næste 10 år til demonstration og udvikling af havvindmøller, solvarme 
og solceller samt nye transportformer. 
 

                                                 
111 FF: B 120 - 21/3 03. Se note 37. 
112 FF: B 132 - 11/5 06. Se note 26. 
113 Pol. 4. november 2006, debat, s. 2: ”Interview: »Tiden vil vise, at jeg har ret« ”. JP 29. november 2006, jp, s. 
12: ”Fri os for klimafundamentalister”, Ber. 1. januar 2007, 2 sektion, magasin, s. 20: ”Grænseløs uvished bag 
klimakamp” samt FF: Spørgsmål nr. S 300, 19/10 06. 
114 Pol. 4. november 2006, debat, s. 2: ”Interview: »Tiden vil vise, at jeg har ret« ”. 
115 Socialdemokraterne: Danmark i front på energiområdet. 
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De eksisterende støtteordninger var ligeledes ”helt utilstrækkelige” til at lave det nødvendige pull 
(kobling mellem forskning og markedsbehov). Der burde derfor laves et alternativt system, hvor en 
række konkurrerende aktører (Energinet Danmark, Risø/DTU m.fl.) skulle implementere en række 
projekter, der så skulle modtage støtte ud fra en række kriterier om energieffektivitet, fritages for 
grønne afgifter ”i en kortere periode” og opnå en garanteret produktionspris ”over en længere peri-
ode” i stil med vindmøllerne. 116 
 
Forventeligt nok anså Enhedslisten ikke markedskræfterne for at kunne bidrage til en positiv udvik-
ling på energiområdet, og tog klar afstand fra de liberaliserede elmarkeder i EU. Derudover adskilte 
partiets udmeldinger og energiplaner sig mest fra de øvrige oppositionspartiers mht. ambitionsni-
veau. Enhedslistens Økologisk Energiplan fra 1996 erklærede, at fossile brændstoffer i Danmark 
skulle være udfaset allerede i år 2030. 117 Partiets energipolitik har ikke ændret sig nævneværdigt i 
den her undersøgte periode. Tværtimod genlancerede Enhedslisten i januar 2005 sin energiplan med 
en pressemeddelelse om, at den nu var ”mere aktuel end nogensinde!” 118 
 
Omvendt adskilte SF’s økonomiske overvejelser på energiområdet sig ikke væsentligt fra Social-
demokraternes eller det Radikale Venstres. 119 Ved en høring i Folketinget 2005 anbefalede partiets 
energiordfører Anne Grete Holmsgaard tværtimod, at markedet blev indrettet på en måde, der tilgo-
deså erhvervslivet og samtidig lod markedskræfterne arbejde til fordel for de opstillede politiske 
målsætninger. 120 
 
 
13. Konklusion og fremtidsudsigter 
 
I perioden 1998-2001 fandtes der kun begrænset uenighed om dansk energiforskning. SR-
regeringens politik tog udgangspunkt i en positiv holdning til et tæt samspil mellem stat og marked 
i alle teknologiernes udviklingsfaser, ligesom energiforskning blev set som et delelement i løsnin-
gen af en række problemer med forsyningssikkerhed, drivhuseffekt og danske virksomheders eks-
portmuligheder på én gang. 
 
Ganske vist havde der været kritik fra Venstre og Konservative af en række detaljer i Energi 21, 
ligesom der ikke var enighed i Folketinget om, hvorvidt drivhuseffekten var et reelt problem. Men 
først efter 2001 har der for alvor været markante forskelle mellem holdningerne til energi- og ener-
giforskningspolitik hos V-K-O og hos oppositionspartierne S-R-SF-Ø. De meget bratte nedskærin-
ger i 2002 reducerede støtten til at være ren forskningsstøtte og ikke længere støtte til demonstration 
for ikke at tale om (midlertidigt) beskyttede markeder eller eksport. Debatten om årsagen til ned-
skæringerne byder på adskillige forklaringer af svingende kvalitet. 
 
Et generelt ønske om markedsstyring går ofte igen i VK-regeringens argumentation for nedskærin-
ger samt i Energistrategi 2025 fra 2005. Imidlertid lader ”markedet” oftere til at betegne en optimi-
stisk (og billig) laissez faire-kurs end særligt detaljerede overvejelser om det faktiske markeds 
funktionsmåde. 
 
Regeringens argumenter om afløbsproblemer eller pengespild til projekter uden potentiale er ikke 
særligt velunderbyggede. Tværtimod efterlyste erhvervslivet flere gange øgede midler efter 2002, 

                                                 
116 Det Radikale Venstre: Radikal Energiplan 2050. 
117 Enhedslisten: Økologisk Energiplan – år 2030. 
118 ”Energiudspil fra Enhedslisten”, http://enhedslisten.dk/nyhed.asp?nyhed=7898. 
119 Socialistisk Folkeparti: En bæredygtig energiforsyning – i Danmark og globalt. 
120 Teknologi-rådet, s. 152-54. 
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og hvis ønsket om at optimere støttemidlerne var drivkraften i nedskæringerne, kunne man forvente, 
at de havde tog udgangspunkt i de eksisterende evalueringer af støtte til energiforskning – som i 
øvrigt påviste en række forbedringsmuligheder. Dette skete dog ikke. 
 
Hvis ”ideologiske” hensyn eller enkeltpersoner som Svend Auken eller Bjørn Lomborg har haft 
betydning, har det sandsynligvis været indirekte som led i den generelle miljødebat. 
 
Den bedste forklaring på regeringens bratte kursskifte på energiforskningsområdet er imidlertid en 
generel ligegyldighed over for emnet. Dertil kommer en mere gennemtænkt modstand mod enhver 
form for erhvervsstøtte samt den meget simple årsag, at VK-regeringen havde et skattestop og di-
verse valgløfter at tage hensyn til – og hvorfor så ikke skære på de områder, der i forvejen ikke 
havde nogen særlig interesse? 
 
Den ”generelle ligegyldighed” blev sandsynligvis også fremmet af, at V-K-O betragter energiforsk-
ning som del af en rendyrket forsyningssikkerhedsproblematik, mens klimaproblematikken enten 
har været stærkt nedprioriteret eller i enkelte tilfælde direkte benægtet. Den klimaskeptiske hold-
ning har i nogen grad også tidligere præget V-K-O og dermed også deres syn på støtte til udbredel-
sen af VE. 
 
Sidste del af 2006 bød dog på et vist brud med den hidtidige kurs på området. I En visionær dansk 
energipolitik 2025 fra 2007 er behovet for støtte til demonstrationsanlæg nu blevet anerkendt, og 
efter en række interne tovtrækkerier er regeringen ikke længere lodret imod anvendelsen af forplig-
tende mål. Samtidig er forskningsmidlerne øget betydeligt. 
 
Der er dog ikke noget, der tyder på en grundlæggende nyorientering i spørgsmålet. Men 
den ”generelle ligegyldighed” har sandsynligvis gjort det lettere at foretage de nævnte delvise skift i 
politikken. Ligegyldigheden har ganske vist ført til nedprioriteringer men giver også plads for en vis 
fleksibilitet, når regeringen presses udefra. Presset er i dette tilfælde først og fremmest kommet fra 
den øgede opmærksomhed på både forsynings- og klimaproblematikken i EU. 
 
Hensynet til en øget miljøbevidsthed hos vælgerne er en anden mulig forklaring. Den er dog svage-
re, da dens fortalere ikke har inddraget undersøgelser af, om vælgernes miljøbevidsthed reelt er 
ændret indenfor de seneste år. Under folketingsvalgkampene i 1998, 2001 og 2005 har hverken mil-
jø- eller energispørgsmål haft nogen betydning overhovedet. 
 
Endnu en forklaring er kritik fra erhvervslivet. Også dette kan have været en medvirkende faktor, 
men næppe udslagsgivende, da kritikken har fundet sted siden 2002 uden konsekvenser. 
 
Ingen af VK-regeringens ordførere er på noget tidspunkt gået i dybden med innovationsteori på 
energiområdet, mens oppositionens ordførere fortsat har det samme syn på støtte til energiteknolo-
gier i de forskellige udviklingsfaser, som også prægede perioden 1998-2001. Hvordan politikken vil 
udvikles i fremtiden er et spørgsmål, der dels kommer an på den internationale udvikling, dels og i 
nok så høj grad hvilke skiftende flertal, der vil kunne indgås efter næste valg. Ikke mindst Ny Alli-
ances opdukken har gjort fremtidsudsigterne for dansk energiforskning meget uforudsigelige. 
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