
 

Feedback på energiworkshop 2/2 2023 DGI huset.    
 
 

- Tak for tidlig inddragelse ☺ 
 

- Vi ser, at kommunen med sin energistrategi vil løse 2 forskellige ting:  1. det lokale el- og 
varmeforbrug.  2. og en meget stor mængde el beregnet til Power2X. 
 

- Vi ser Møn kun som producent af el/varme til lokalt forbrug (1.). dvs her skal ikke være 
store kraftværker.  (Ikke som leverandør af el til Power2X, disse leverandører vil ligge tæt 
på kabelføringen syd-nord mod den kommende nye transformatorstation nord for 
Vordingborg) 

 
- Store anlæg på Møn vil møde folkelig modstand, samt vanskeligheder i forhold til EU-s 

naturdirektiver, landskabshensyn, Grønt Danmarkskort, strand- og kystnærhedszone etc 
 

- Hvorimod det er oplagt, at for bl.a. Møns vedkommende se på lokale energifælleskaber, jf. 
Strategisk Energiplan 2022 s. 18 ” etablering af energifællesskaber, som kan være 

grundlaget for en ny type lokal kollektiv energiforsyning ” 
, jf. professor Ulrik Jørgensens oplæg. (Stor forsigtighed dog mht vindmøller jf forrige 
punkt, hvorimod der er mange uudnyttede tagflader til solceller).  
 

- Vigtigt med de facto borgerinddragelse 
 

- Dyrk helhedstænkning. Indtænk flest mulige andre hensyn, så det ikke bliver energi 
”kassetænkning” (men indtænk byudvikling, skovrejsning, biodiversitet, 
drikkevandsbeskyttelse, rekreation, undervisning, affald som ressource etc) 
 

- Udforske potentialerne på Møn, lokalisere hvor det kunne give mest mening at etablere de 
potentielle fællesskaber, (ikke mindst, hvor de vil være en bedre idé end små 
fjernvarmeanlæg!) 
 

- Obs på, at man ikke derved forringer oplevelsen af natur, unikke kulturmiljøer og 
landskaber. Koncentrere sig om mulighederne på steder, hvor der i forvejen er 
infrastruktur og anlæg, ”ikke følsom” bebyggelse.  



 
- Fordele udover at reducere CO2 udslip, er robusthed, økonomiske fordele, fællesskab, 

aflastning af cerius-radius elnet.  
 

- I tråd med Møn Biosfære konceptet om at være model for bæredygtig udvikling.  
 

- Anbefaling at Vordingborg Kommune går med i organisationen Termonet, det er mange 
andre kommuner 

 
- Kunne midler fra Grøn Pulje bruges til at komme i gang? Det vil jo formentlig generere flere 

midler til puljen, når potentialerne bliver identificeret. (Står i avisen, at der er midler til 
overs.) 
 

- I øvrigt har vi den ”lille” bemærkning, at vi er skeptiske mht hvordan Power2X via 
halmafbrænding kan bidrage til Grøn Omstilling. ..?  Der er jo et kæmpe energitab på vejen, 
så der bliver udledt rigtig meget C02 i første omgang (og igen, når det ”grønne” brændstof 
bliver brændt af) 
 

 
Pva Møn Naturforening.     10/2 2023 
 
Margareta Dahlström 
Hans Henrik Erhardi 


