


 

En seriøs bæredygtig omstilling til vedvarende energi kræver, at Danmark har modet til 
at hæve de grønne ambitioner og viljen til at foretage seriøse investeringer. Hvis vi skal 
nå målet om at være fossilfri allersenest i 2040, er der kort sagt brug for, at vi hurtigere og 
mere effektivt udfaser indvindingen og brugen af fossile brændstoffer. Så simpelt er det.

Det afgørende spørgsmål i klimadebatten i disse år er nemlig ikke, hvorvidt man gør 
noget for at bremse klimaforandringerne. Det gør de fleste efterhånden. Det afgørende 
spørgsmål er derimod, om man gør nok. Om man gør nok for at undgå den klimakatastrofe, 
der ellers venter lige om hjørnet?

Meget tyder desværre på, at svaret er nej. Også selvom den grad af bæredygtig omstilling, 
som verden har brug for, kræver den måske største samfundsøkonomiske, kulturelle og 
adfærdsmæssige omvæltning nogensinde. 

Udfasning af fossil produktion og en hurtig overgang til vedvarende energi skal gå hånd i 
hånd og udgør sammen den vigtigste kerne i den bæredygtige omstilling.

Derfor skal vi politisk beslutte at afvikle den fossile produktion hurtigst muligt. Jagten på 
nye fossile brændsler skal stoppes – ikke forlænges gang på gang med skatterabatter til 
olieselskaber og nye udbudsrunder i Nordsøen. 

Jagten på ny olie og gas er ikke forenelig med ambitionen om at omstille verden til 
vedvarende energi.

Som optakt til det kommende energiforlig ønsker Alternativet at sætte barren for 
omstilling til vedvarende energi højt. Danmark skal være foregangsland for den 
bæredygtige omstilling på globalt plan. Vi har råd til det og mulighed for det – derfor skal 
vi hæve ambitionerne markant. Eller rettere: Vi har ikke råd til at lade være. Det handler 
ikke kun om udgifter her og nu, men om at træffe modige og bæredygtige valg, der sikrer 
både den nuværende og de kommende generationers fremtid og frihed.

Alternativets forslag skal ses som en direkte forlængelse af vores internationale 
klimaforpligtelser, særligt Parisaftalens klimamål. 

Dette udspil for afvikling af fossil efterforskning, indvinding og produktion er desuden 
en forløber til vores samlede energiudspil, der lanceres i forbindelse med de kommende 
energiforhandlinger.

 



AlternAtivets forslAg

Vi vil have en ny undergrundslov inden 2020

Vi vil have stop for al ny efterforskning af olie og gas inden 8. udbudsrunde går i gang i 
2018

Vi vil afskaffe alle fossile subsidier – direkte og indirekte

Vi vil ændre Nordsøfondens formål fra at deltage i olie- og gasprojekter til at afvikle 
disse

Vi vil erstatte klimakaos-olieprisscenarier med scenarier for en mere stabil verden

Regeringen skal inden COP24 sætte sig i spidsen for, at alle verdens lande laver 
planer for udfasning af kul-, olie- og gasproduktion, og at disse bliver en del af 
implementeringen af Parisaftalen, så vi inden 2020 får fossile afviklingsplaner med i de 
internationale klimaforhandlinger og alle landes klimaplaner

Danmark skal stoppe salget af nye fossilbiler i 2025
 

Udfasning af indvinding af fossile brændsler

Politisk taler kun meget få om afviklingen af den fossile industri. Det er strudsen, der 
stikker hovedet i et hul. For os er det fint med mere vedvarende energi, billigere grøn strøm 
osv., men vi skal også politisk beslutte at afvikle den fossile efterforskning og indvinding: Vi 
skal nemlig begrænse udbuddet af fossile brændsler. 

Vi skal naturligvis hjælpe den vedvarende energi på vej med alle mulige redskaber, men vi 
foreslår også, at en afviklingsplan for den fossile industri kommer med i et nyt energiforlig 
og danner præmissen for fremtidens energipolitik. Fordi vi inden for ganske få år skal have 
en plan for, hvordan og hvornår vi får udfaset den sorte energi. 

En række lande er heldigvis af egen drift i gang med at begrænse udbuddet af fossile 
brændsler: Indien har indført skat på kulproduktion, Kina lukker kulminer, Costa Rica har 
vedtaget et moratorium på at lede efter ny olie og i Frankrig har præsident Macron stoppet 
for nye licenser til udvinding af olie og gas.

Verden og Danmark har brug for rigtige klimaledere, der presser på for, at produktion 
af fossile brændsler bliver en central del af energiaftaler, klimaplaner og internationale 
klimaforhandlinger. I en ny energiaftale skal vi tage hånd om den primære årsag til den 
galoperende klimakrise, nemlig produktion af olie, kul og gas.

Allerede i energiforliget for 2012-2020 burde man have indført forbud mod nye fossile 
efterforskninger. Det skal vi gøre nu, så det er trådt i kraft inden et nyt energiforlig træder i 
kraft. 



Stop støtten til sort energi

Klimabelastende fossile brændsler modtager massiv økonomisk støtte. Vi kan ikke sætte 
den absolut nødvendige fart under omstillingen, før vi stopper den sorte støtte. Når man 
indregner de indirekte omkostninger ved støtte til fossile brændsler har Den Internationale 
Valutafond (IMF) udregnet, at hver dansker i 2015 støttede den fossile energi med 7.662 
kr. Det er mere end i fx Holland, Finland, Norge og Sverige. Alternativet vil tage et opgør 
med den sorte støtte i alle sine former, da vi ikke kan fortsætte med at give en forældet 
og forurenende industri kunstigt åndedræt i form af massiv økonomisk støtte. Globalt 
bruger vi 6,5 procent af vores BNP på at støtte fossile brændsler. Det er 5,3 billioner 
USD. En støtte vi alle betaler på den ene måde eller anden: Enten direkte, som i tilfældet 
med skatterabatten i Nordsø-aftalen, som vi næppe får igen, eller indirekte i form af fx 
sundhedsomkostninger og klimaforandringer. 

Ny undergrundslov

Undergrundsloven er fra 1981 og regulerer bl.a. udnyttelsen af olie og naturgas samt 
geotermisk energi. Enhver efterforskning efter eller indvinding af råstoffer forudsætter 
tilladelse fra energiministeren. 

Alternativet vil have en ny undergrundslov. Undergrundsloven skal som minimum 
understøtte målsætningerne i klimaloven om, at Danmark i 2050 skal være et 
lavemissionssamfund, som alle partier i Folketinget er enige om. Derudover ønsker vi et 
forbud mod nye efterforsknings- og indvindingstilladelser til fossil energi. Vi vil fjerne 
muligheden for at forlænge eksisterende licenser og i stedet lave afviklingsplaner for alle 
eksisterende kulbrinteindvindingsanlæg over en 10-20 årig periode. Vi vil også helt fjerne 
muligheden for fracking og olie- og gasudvinding på land. Mens den nye lov udvikles, 
skal vi i løbet af 2018 lukke ned for fremtidige udbudsrunder for tilladelser til olie- og gas 
i Danmark. Ved 7. udbudsrunde i 2016 blev der givet 15 tilladelser til efterforskning og 
indvinding af olie og gas – det højeste antal nogensinde i en udbudsrunde; disse tilladelse 
gælder alle flere årtier frem i tiden. Det haster derfor med at få nedlagt de fossile udbud, 
inden arbejdet med den 8. udbudsrunde går i gang i 2018.

Statens rolle skifter fra efterforskning og produktion til afvikling af olie og gas

Siden 2005 har Nordsøfonden varetaget statens deltagelse i alle olie- og gaslicenser. 
Alternativet vil ændre Nordsøfondens formål, så den med vedtagelsen af 
afviklingsplanerne får rollen som statens aktør i afviklingen af den fossile industri. Der 
kan bl.a. trækkes på erfaringer fra Dansk Decommissionering, som blev etableret for at 
varetage afviklingen af nukleare anlæg på Risø.


