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Mere vind
Regeringens Energistrategi 2050 har overskriften ”fra kul, olie og gas til
grøn energi”. Det er det rigtige mål frem mod 2050. Men langt vigtigere er
det, at udspillet indeholder en række konkrete forslag til hvad der skal ske
de næste ti år, siger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.
De smukke visioner er brugt til ud over sidste salgsdato. Nu er det handling, der tæller. Regeringens bud på en langsigtet energipolitik har været
efterlyst meget længe, men nu er det her og regeringen skal have ros for
resultatet. Nu ser vi fremad og går i gang med den store omlægning til
vedvarende energi. Det haster for det bliver dyrt at vente.
Frem mod 2020 forventer regeringen opført nye møller på land med en
samlet kapacitet på 1800 MW. Det er 500 MW mere end regeringen hidtil
har regnet med.
Det er rigtigt godt for planlægningen, at der nu i det hele taget er kommet
tal på vindkraftudbygningen på land, fortsætter Asbjørn Bjerre. Men 1800
MW på 10 år er ikke ambitiøst. Kommunerne skal nok finde plads til betydeligt mere. Og det er klog politik. Med vindmøller på land får elforbrugerne billig strøm.
Som ventet lægger planen op til igangsættelse af den store havmøllepark
på Kriegers Flak på 600 MW. Desuden ser den frem mod 400 MW placeret i
mindre havmølleanlæg tættere på kysten end de egentlige havmølleparker.
Og der er brug for begge dele. Samlet set betyder udbygningsplanen for
hav og land, at vindkraft i 2020 vil dække godt 40 pct. af elforbruget mod
19 pct. i 2009.
Det er mindre end analyserne hidtil har regnet med, siger Asbjørn Bjerre.
Vi kan uden store problemer producere 50 pct. af elforbruget med vindkraft
i 2020. Men forudsætningen er stabile rammer for planlægning og afregning. Derfor er det helt afgørende, at vi så snart som muligt får en bred
politisk aftale om en langsigtet energiplan for Danmark.
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