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Forsker-tænketank: Vi skal
have biobenzin nu
Et hjemmemarked for bioethanol er afgørende, hvis Danmark skal
blive storeksportør af teknologi til at fremstille grøn benzin,
konkluderer en rapport fra ATV.

Af Sanne Wittrup | fredag 02.02.2007 kl. 12:22

Akademiet for de tekniske Videnskaber (ATV) slår et slag for tvungen iblanding
af bioethanol i benzinen. Det sker i en ny rapport, som en forsker-tænketank
har udformet for ATV, og som udkommer på mandag, skriver Berlingske.

Ifølge rapporten er bioethanol i dag det eneste alternativ til traditionel benzin i
transportsektoren. Og Danmark har gode chancer for – hvis vi satser på den
rigtige teknologi – at opnå et renere miljø og skabe øget eksport og vækst.

Men det kræver et veletableret hjemmemarked, hvis Danmark skal eksportere
bioethanol-teknologi og få andel i de nye markeder i bl.a. USA og Kina, mener
forskerne bag rapporten. 

Rapporten "Visioner for dansk bioethanol" anbefaler derfor, at Folketinget
indfører tvungen iblanding af mindst fem procent bioethanol, så snart dansk
industri er klar til at producere fra sit første ethanolanlæg.

ATV's direktør, Lasse Skovby Rasmusson, siger i forbindelse med rapporten, at
det er glædeligt, at regeringen i sin nye energiplan har vist politisk vilje til at
investere i bioenergi. Men at der skal langt flere penge til at videreudvikle de 
eksisterende danske styrkepositioner:

»Men penge gør det ikke alene. Det er mindst lige så vigtigt, at de danske
aktører, herunder de politiske partier, bliver enige om de overordnede
målsætninger for udviklingen af dansk bioethanol. Iblanding af bioethanol i
benzinen nu er et første skridt i den rigtige retning,« siger ATV-direktøren til
Berlingske.

Forskerne bag rapporten er bl.a. professorerne Birgitte Ahring fra DTU, Claus 
Felby fra Københavns Universitet, forsknings- og udviklingschef Charles
Nielsen fra Dong og seniorforsker Klaus Skytte fra Risø.
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