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Danmarks Statistik laver opgørelser over de reelle emissioner, men de anvendes ikke i den
politiske debat.
Emissioner fra energiforsyningen
(Tal udtrukket fra http://www.statistikbanken.dk/MRU1 Emissionsregnskab efter branche, emissionstype og tid)
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25 869 32 121 25 996 24 984 28 251 16 896 19 031

Kuldioxid ekskl. Biomasse *) 24 760 30 238 23 521 20 282 21 036 9 426

10 732

Kuldioxid fra biomasse

8 328

1 119

1 887

2 472

4 688

7 199

7 466

*) tallene i denne række er de tal, der figurerer i de officielle opgørelser
Det ses af tabellen ovenfor, at hvor det efter de officielle opgørelser ser ud som om
energiselskabernes emissioner er faldet fra 24.760.000 t i 1990 til 10.732.000 t, dvs. et fald på
ca. 57%, ville de, hvis emissionerne fra afbrænding af biomasse blev regnet med kun være
faldet fra 25.869.000 t til 19.031.000 t, dvs. ca. 26%. Samtidig må det bemærkes at
emissionerne fra biomasseafbrændingen er næsten lige så store som de emissioner, der
offentliggøres. Kun 56 % af de reelle opgørelser fra energisektoren oplyses. Det betyder, at
befolkningen får den opfattelse, at elektricitet og varme produceres på en langt mere
klimavenlig måde end de reelt gør.
(15.4.2019 / Bente Hessellund Andersen, bente@noah.dk)

NOAH er en dansk miljøorganisation og græsrodsbevægelse. Vi arbejder for en retfærdig og bæredygtig
verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk - for menneskers livskvalitet, for jorden og for
fremtiden. NOAH er et aktivistisk, kreativt netværk, der analyserer årsager til miljøproblemer og kriser - og
fremsætter alternativer, hvor samfundets dominerende løsningsmodeller ikke er på rette kurs. NOAH er den
danske afdeling af det verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth.

