Energipolitikken skal
understøtte et fossilfrit
og konkurrencedygtigt
Danmark
Danmark står overfor store forandringer på energiområdet i de kommende år. Vi skal sikre, at Danmark bliver frit
for fossile brændsler uden, at det går ud over vækst og beskæftigelse. Faktisk bør det være ambitionen at skabe
flere job i energisektoren. Det er der flere grunde til. De meget ambitiøse og nødvendige klimamålsætninger, som
den danske regering og EU har sat for Danmark og Danmarks stigende behov for at være uafhængig af andre
landes energiressourcer betyder, at vi skal fremskynde omstilling til bæredygtig, dansk energiforsyning. Omstillingen til et klimavenligt energisystem vil tage udgangspunkt i Danmarks styrkepositioner indenfor grøn teknologi,
og dermed som en positiv medgift styrke den danske vækst og beskæftigelse. Overordnet er der behov for en
langsigtet handlingsplan for overgangen til fossilfri energiproduktion, sådan at alle parter ved, hvad de har at
holde sig til og investere efter.

Biogas
Der er et stort potentiale i at udnytte restprodukter fra fødevareproduktionen – f.eks. overskudshalm og gylle – i
energiproduktionen. Klimaeffekten af at anvende gylle fra dansk svineproduktion til biogas er betydelig, fordi
man samtidig fjerner en væsentlig del af gyllens drivhusgasser, der ellers ville have fordampet til atmosfæren fra
marken. Samtidig mindsker biogas lugtgener ved gyllen og reducerer udvaskning af næringsstoffer fra gyllen på
marken til åer og vandløb. Samtidigt kan øget anvendelse af biogas være med til at opretholde en husdyrproduktion og dermed eksport og beskæftigelse i fødevareindustrien.

Vi foreslår derfor
Bæredygtig driftsøkonomi. Det er endnu svært at drive et biogasanlæg med bæredygtig økonomi. Ved at sikre
en afregningspris på 115 øre/kwh kan biogasproduktion for alvor komme i gang.
Krav om biogas i offentlig transport som i Sverige. Ved at stille krav om biogas i den offentlige transport (f.eks.
busser) hjælper det offentlige en klimavenlig energiform på vej. Samtidig sikres producenterne et minimumsmarked til afsætning.
Ophævelse af hvile-i-sig-selv princippet, der betyder, at biogasanlæg ikke må tjene ejerne et økonomisk overskud. Ved at give biogasanlæg lov til at optjene et overskud til ejerne, hjælper man investeringer i nødvendige
anlæg på vej, og det vil være med til at sikre, at der en fornuftig business case for ejerne.
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Bæredygtige biobrændstoffer
Halm kan anvendes til produktion af 2. generations bioethanol, der – blandet i benzinen – nedsætter CO2-udledningen fra transporten. I dag går store mængder halm til spilde, fordi den ikke bruges i den konventionelle energiproduktion. I stedet går den til på markerne. Ved at udnytte denne resthalm til produktion af 2. generations
bioethanol i såkaldte bioraffinaderier, anvender vi ressourcerne optimalt, samtidig med at vi skåner klimaet. Dertil
kommer, at en sådan satsning vil skabe op imod 4000 nye jobs.

Vi foreslår derfor
Etablering af et 2. generations bioethanol-anlæg i fuld skala. Dette er en afgørende forudsætning for at
sikre, at teknologiudviklingen og dermed etableringen af fremtidens arbejdspladser i sektoren finder sted i Danmark.

Hensyn til klima og beskæftigelse: Reform af energiafgifterne
Overordnet mener Fødevareforbundet NNF, 3F og Landbrug & Fødevarer, at dansk energipolitik bør tage mest
mulig hensyn til såvel beskæftigelse som klima og konkurrenceevne for konkurrenceudsatte erhverv, fordi selv
små ekstraomkostninger i disse erhverv betyder mistet konkurrencekraft med risiko for tab af arbejdspladser.

Vi foreslår derfor
En reform af energiafgifterne, så afgifterne indrettes, så de effektivt når målet om klimavenlige energibesparelser samtidig med, at afgiftssystemet understøtter danske virksomheders konkurrenceevne. Især er det vigtigt, at
det danske energi- og CO2-afgiftssystem indrettes sådan, at det tager hensyn til de virksomheder, der både er
energi- og eksporttunge, samt til transporterhvervet.
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