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Hovedpunkter

• Danmark i det globale felt

• Opskalering af grønne teknologier

• Transport og landbrug

• Nordiske styrke positioner

• Nye markedsvilkår for grøn teknologi



Climate Change Performance 
Index 2020



Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyning



El- og fjernvarmesektorens forventede 
omstilling til vedvarende energi 2017-2030

Energistyrelsen, Basisfremskrivning 2019

4900 MW havvind
4800 MW landvind

1800 MW havvind
4200 MW landvind



DK: relativt flest grønne patenter i Norden



DK: langt over OECD gennemsnittet



..men eksporten af grøn energi-teknologi viger



Olieprisen påvirker investerings-lysten



Fra pilot stadie til markedet: Valley-of-death



Nye veje til grøn vækst ?

• Interviews med indehavere af 
grønne patenter i Norden

• Kortlægning af barrierer
• Resultater primo 2021

Pizzol & Andersen, in prep.



Grøn omstilling af transport og landbrug

• DCE-fremskrivning viser behov for nye tiltag



Stort konverteringstab i fossil biler

Energi-udnyttelse
• Benzin biler: 20 %
• Diesel biler: 35%
• El-biler: 70%
TAB
• - kølevand til motor & udstødning

Derfor: Vejtransporten idag kræver 162 PJ (+12M tCO2)
Men hvis 100% el-biler 2½ gang mindre: ca. 64 PJ



God økonomi i elbiler ifølge FDM

FDM analyse (Motor 6/19)
- 9000 kr/år på brændstof i 

besparelse (20.000 km)
- Mindre vedligehold
- Værditab
FACIT: Konkurrencedygtige 
elbiler er på markedet

Analysens udgifter omfatter ifølge FDM alt (el, dæk, 
værditab, forsikring, serviceaftale, ejer-afgift, renter, 
vask og parkering)



Elforbruget i 2030 med 100% el køretøjer ?
- fra en andel på 2% til 20 %

Behov for mere VE-el; 64 PJ vil fx kræve 5000 MW landvind
Eller flere energibesparelser!

Energistyrelsen, Basisfrem
skrivning



Landbrugets drivhusgasser: metan og lattergas

• Metan fra drøvtyggere og husdyrgødning
• Lattergas fra tilførsel af kunstgødning til markerne



Erstat kunstgødning med husdyrgødning

• 9-10 kg CO2eq per kg kvælstof (N)
• Globalt ~3% af GHG fra kunstgødning
• Husdyrgødnings effekt kommer 

gradvis med mineralisering – viden!



Tang i husdyr foderet: >80% metan reduktion



Finland: Bioøkonomi

• Bio-diesel til transporten, incl. 
fly og skibe

• Bio-raffinering: kaskader af 
ressource anvendelser

• Lignin fra træmasse til 
biobaserede emballager



Norge: effektiv bilbeskatning

• CO2 element i registreringsafgiften 
siden 2007



Sverige: Højere CO2-afgift, lavere energiafgift

€



Mere retvisende afgifter i Danmark

• Gradvist højere CO2-afgift
• Elsektoren: Undtagelse for brændselsafgift (kul/olie mv) 

ophæves – beskat konverteringstabet
• Afgift på luftforurening der modsvarer omkostningen
• Nedsæt energi-afgiften på el til 37 øre/kwh – samme 

belastning som brændsler
• Erhvervslivet: energi-afgift på el som før – også bidrage til 

grøn omstilling
• Indfase afgifter på kunstgødning og metan i landbruget



Offentlig støtte og nye finansielle instrumenter

• MUDP og EUDP
• Den grønne 

investeringsfond

• Grønne obligationer 
(svanemærket)

• Lavt forrentede lån gennem 
Kommunekredit til at 
udrulle grøn teknologi
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