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Kom i land, Lykke!
I dag fremlægger regeringen en redegørelse om forsyningssikkerhed. Danmarks
Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre har denne kommentar:
”Det er ikke nogen nyhed, at det både forsyningssikkerhedsmæssigt og økonomisk
er nødvendigt, at vi gør os uafhængige af fossile brændsler. Men det er positivt, at
regeringen ved at pege på det store potentiale i vindkraft i Danmark understreger,
at vindkraft er en del af løsningen.
Redegørelsen lægger stor vægt på potentialet for havvindmøller. Det blæser godt
på havet, men desværre er det også meget dyrt at rejse vindmøller på havet.
Faktisk er det dobbelt så dyrt at etablere vindkraft på havet som på land.
Regeringen skylder at fortælle elforbrugerne, at det koster i hvert fald 30 % mere
at producere en kilowatt-time på havet end på land.
Og prisforskellen bliver endnu større for de næste, store havmølleparker.
Med de placeringer, der allerede er taget i brug (Horns Rev og Rødsand) - eller
planlagt (Anholt og Kriegers Flak), er de lavest hængende frugter plukket.
Prisen stiger, når vi skal på dybere vand og have en vanskeligere nettilslutning.
Samfundsøkonomiske beregninger fra Vindmølleforeningen viser, at vindkraftudbygning er en god forretning for Danmark, særligt landbaserede vindmøller.
Så kom dog i land, Lykke!
Der er plads nok på landjorden. I takt med at nye og større vindmøller på land
afløser de gamle vindmøller kan vi få mere end den dobbelte produktion med langt
færre møller i landskabet. Som gennemsnit skal der kun findes plads til 1 mølle om
året pr. kommune de næste 10 år. Med konkrete, langsigtede mål og en rolig
kontinuerlig langtidsplanlægning er det ikke nogen stor opgave.
Med tidlig inddragelse af lokalbefolkningen og lokalt ejerskab er det endda en
vindersag for politikerne. Vi har sammen med Vindmølleindustrien vist det med
planen ”Den rigtige vindkraftudbygning” og sammen med Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening og Vindmølleindustrien har vi med ”Den
gode Proces” beskrevet den rigtige planlægning med lokal forankring og borgerinddragelse.
Vindkraft på havet er godt. Vindkraft på land er endnu bedre - det er billigere.
Men det er ikke et enten/eller, men et både/og.
Vi får brug for vindmøllestrømmen - både fra havvindmøller og møller på land.”
Relevant information:
Den rigtige vindkraftudbygning
Den gode proces
”Den rigtige vindkraftudbygning” - Samfundsøkonomiske gevinster, især ved
landmøller
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