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ALTERNATIVET: RUNDBARBERING AF GRØN FORSKNING ER
VÆRRE END FREMLAGT
”Det er med hovedet under armen, at regeringen vil skære yderligere 1,4 mia. kr. på
forskning – herunder 330 mio. kr. på succesforskningen i EUDP. Det giver ganske
enkelt ingen mening,” siger energi- og klimaordfører Christian Poll (Å).
Udmeldingen kommer efter, at også fhv. EU-klimakommissær og nuværende formand
for miljøfonden KR Foundation og CONCITO Connie Hedegaard har tilsluttet sig DI, Dansk Energi
og adskillige erhvervsledere, der alle i skarpe vendinger kritiserer nedskæringen af
energiforskningsindsatsen EUDP.
”Det er slemt nok i sig selv, at regeringen vil reducere bevillingen fra 385 mio. kr. til bare 52 mio.
kr., men helt besynderligt er det, at regeringen skærer på en succesfuld ordning, der netop skaber
den vækst og de arbejdspladser, som regeringen efterlyser. Det er mig et mysterium,” siger
Christian Poll.
COWI har i en nylig evalueringsrapport fastslået, at hver krone investeret i energiforskningsstøtten
er blevet tilbagebetalt 2,5 gange.
”Det betyder, at regeringen takker pænt nej til et provenu på 450 mio. kr. samtidig med, at den
både herhjemme og internationalt sender et utvetydigt signal om, at Danmarks dage som grøn
vindernation er definitivt slut. Det er, især her lige op til COP21, fuldstændig ubegribeligt,” siger
Christian Poll, der er energi- og klimaordfører for Alternativet.
I begyndelsen af ugen kom det frem, at universiteterne i forvejen anvender forskningsmidler til at
lukke en underfinansiering af uddannelsesområdet på halvanden milliard kroner. Sammenlægger
man denne med de andre besparelser på forskning, betyder det, at Danmark nu investerer mindre
end den ene pct. af BNP, som ellers er den erklærede målsætning.
”Beskærelserne af forskning er faktisk værre end bebudet, og det er i den grad ærgerligt at se, at
vores forskning bliver presset helt i bund. Det vil være en rigtig dårlig prioritering – både økonomisk
men også i forhold til at gennemføre en bæredygtig omstilling af vores energisystem – hvis
regeringen kommer igennem med sine bebudede besparelser,” siger han og fortsætter:
”I stedet for at skære, så er der behov for, at forskere og virksomheder ved, hvad de kan regne
med. Vi vil derfor arbejde for, at fremtidssikre midlerne, så de bliver en fast post på finansloven.
Det kan nemt opnås ved f.eks. at omdirigere den mia. kr., vi sidste år investerede i at hive olie op
af Nordsøen til grøn foskning,” afslutter Christian Poll.
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