
Die dummen Deutschen

Tyskland på bruger hvert år 23 milliarder euro på det de kalder for ”Energiewende”, eller grøn 
omstilling på dansk. Ifølge den tyske økonomiminister Gabriel er den tyske grønne omstilling tæt 
ved at kollapse.

På trods af den årlige støtte til vindmøller og solceller på rundt regnet 173 milliarder kroner (!), er 
omstillingen i krise. Tilmed er det tyske CO2-udslip steget med hele 4 millioner ton fra 2010 til 
2013. Interessant er det, at CO2-udslippet ved produktion af elektricitet steg med hele 10 millioner 
ton. I Danmark, som også satser massivt på ”grøn” vindmøllestrøm, steg CO2-udslippet med hele   
7 procent fra 2012 til 2013. Dermed indtog Danmark førstepladsen i EU blandt lande med stigende 
CO2-udslip, hvor Tyskland kom ind på en fjerdeplads.

Hvordan kan det være, at lande, der satser så voldsomt på vedvarende energikilder som vind og sol, 
åbenbart opnår det modsatte af, hvad de vil opnå: et øget CO2-udslip?

Det hænger sammen med, at disse energikilder svinger utroligt meget produktionsmæssigt, mens 
det moderne samfund kun kan bruge en jævn elforsyning. I Tyskland svinger den ”grønne” el-
produktionen mellem 0,02 og 40 % af elforbruget, vel at mærke indenfor korte tidsintervaller. Her 
er det især et problem med vindmøller. Stiger vindhastigheden til det dobbelte, stiger vindmøllens 
produktion til det tredobbelte. El-nettet skal levere strøm, der nøjagtigt følger forbruget, hverken 
mere eller mindre. Derfor skal de konventionelle kraftværker følge med op og ned med den 
svingende produktion fra vindmøllerne. Det giver et ekstra brændstofforbrug magen til, når man 
kører igennem en by og hele tiden skal standse for et rødt lyssignal.

Den tyske økonomi-minister var mildest talt ikke tilfreds med den enorme ekstraregning til 
samfundet, og spørgsmålet er, hvor længe tyskerne bliver ved med at smide gode penge efter 
dårlige. De mange milliarder kunne jo også bruges til at sætte mere skub i den tyske økonomi, som 
så kunne agere som vækstmotor for hele Europa. Vindmøllelandet Spanien har skåret i støtten til 
vedvarende energi med tilbagevirkende kraft. Udgifterne var ganske simpelt blevet for store. Der er 
alligevel grænser for, hvad man politisk kan tillade sig at ødsle pengene væk til. Spørgsmålet er, 
hvornår denne grænse bliver nået i Danmark. Eller om vi i stedet bliver ”Die dummen Dänen”.


