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Folketingsmedlem Christian Poll (ALT) har den 4. maj stillet mig følgende 

spørgsmål S 1084, som jeg hermed skal besvare. 

 

 

Spørgsmål nr. S 1084: 

 

”Hvordan forholder ministeren sig til vicedirektør Anders Stouge i Dansk Energis 

udsagn: »Udviklingen viser, at det er afgørende for dansk eksport, at særligt 

landene i Europa fastholder en ambitiøs klima- og energipolitik. Men det er også en 

påmindelse om, at vi ikke alene kan læne os op ad fortidens succeser. En ny 

helstøbt eksportstrategi skal derfor både angribe eksportmarkederne og have fokus 

på grundlaget for udviklingen af morgendagens succeser herhjemme.« (Energi-, 

forsynings- og klimaministeriets pressemeddelelse den 28. april 2016.), og er 

ministeren enig i, at Danmark skal fastholde en ambitiøs klima- og energipolitik, 

hvis vi også i fremtiden skal være nr. et inden for grøn energieksport?” 

 

Svar 

 

Jeg er enig i, at det er vigtigt at holde fast i den danske førerposition inden for 

eksport af energiteknologi. Regeringen har nedsat Energikommissionen, der netop 

har fået til opgave at undersøge, hvordan Danmark fortsat kan være pionerland 

inden for energiteknologiske løsninger. Energikommissionen har også fået til 

opgave at undersøge, hvad der er de næste kloge træk i Danmarks grønne 

omstilling til gavn for klima, vækst, beskæftigelse og eksport. 

 

Regeringen ønsker fortsat, at Danmark skal være et foregangsland. At være et 

foregangsland indebærer imidlertid ikke kun en høj andel af vedvarende energi i 

energisystemet. Det indebærer også, at vi kan demonstrere, at vi kan foretage 

omstillingen omkostningseffektivt. 

 

Hvis omstillingen bliver dyr for statskassen, forbrugeren og erhvervslivet - og 

dermed forringer konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse - er der heller ingen i 

udlandet, der vil finde den danske vej attraktiv. Danmarks succes i den grønne 

omstilling skal måles på vores evne til at skabe danske arbejdspladser, sikre en 

fortsat høj forsyningssikkerhed og samtidig fortsætte den grønne omstilling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

Ministeren 
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