
 

 

IDA er teknologiens stemme nr. 1 – en forening for viden, netværk og interessevaretagelse.  

Vores 125.000 medlemmer med tekniske, naturvidenskabelige og it-uddannelser arbejder for at skabe vækst og job samtidig med, at vi 

får løst store samfundsudfordringer. 

 
 

IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 
DK-1780 København V 
Tlf. +45 33 18 48 48 
 
ida.dk 

 

Statsminister  
Mette Frederiksen 
Prins Jørgens Gård 11 
1218 København K 
 
 

Fast track fra russisk gas til grøn energi 
Kære Mette Frederiksen 
 
Putins invasion af Ukraine har tydelig vist de store risici ved, at EU har gjort sig afhængig af russisk gas.  
 
Klimaministeren og Kommissionen ventes i dag at præsentere en plan for, hvordan EU kan klare sig uden 
russisk gas allerede fra vinteren 2023. Det vil vi gerne kvittere for.  
 
Det er et første og vigtigt skridt, men den næste store opgave bliver at få omlagt forsyningen til vedvarende 
energi, VE. Her ser vi fortsat et kæmpe potentiale for at accelerere udbygningen af VE - også uden at det 
koster statsstøtte.  
 
For eksempel har Danmark pt kun lavet begrænsede udbud af nye vindmølleparker. For nylig var der 
lodtrækning blandt fem interessenter til ”Thor Havvindmøllepark”. Hvis Danmark havde planlagt mere 
ambitiøst fra starten, kunne vi i realiteten have udbygget fem vindmølleparker på en gang i stedet for kun en.  
 
Ingeniørforeningen, IDA har gennem de seneste 15 år udarbejdet seriøse energi- og klimaplaner for 
udfasning af fossile brændsler i samarbejde med førende universitetsforskere og ekspertmedlemmer. På den 
baggrund har vi to konkrete ideer til, hvordan Danmark kan tage nye og reelle skridt for udbygningen af 
alternativer til russisk gas.  
 
Vi foreslår en fast track-ordning for udbygning af VE. Overskriften er mere strategisk planlægning og kortere 
beslutningsprocesser:  
 
• Både Danmark og EU bør hurtigst muligt udarbejde arealplaner både på land og til vands, der sikrer et 

samlet overblik over, hvor der kan etableres VE. Det vil muliggøre koordineret planlægning af et samlet 
grønt energisystem. 

• Der er behov for, at man centralt tager ansvar for den nødvendige prioritering, som kan sikre de 
nødvendige mængder af VE. I Danmark vil det give mulighed for udbud på helt op til 10 GW vindenergi 
som klyngeudbud inden for en kortere periode, frem for den hidtidige praksis med serielle udbud.  

Vi uddyber gerne og fremlægger fakta som baggrund for vores forslag.  
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