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Nyhed

Leder
Baggrunden	  for	  projektet	  er	  et	  ønske	  om	  at	  
fortsæ4e	  en	  bæredyg7g	  udvikling	  af	  Samsø.

Som	  en	  mo7va7on	  7lstræbes	  at	  afprøve	  den	  

danske	  regerings	  energistrategi	  for	  2050.	  	  
Regeringen	  ønsker	  en	  økonomisk	  ansvarlig	  

oms7lling	  7l	  uaAængighed	  af	  fossile	  brændsler.	  
Samsø	  Energiakademi	  vil	  med	  planen	  Fossil	  fri	  Ø	  

søge	  at	  blive	  uaAængig	  af	  fossil	  energi	  allerede	  i	  

2030	  og	  dermed	  være	  med	  7l	  at	  vise	  vejen	  for	  
den	  danske	  energistrategi.

Samsø	  har	  siden	  1998	  været	  Danmarks	  

Vedvarende	  Energi-‐Ø	  og	  erfaringerne	  fra	  de4e	  
succesfulde	  projekt	  gør	  at	  der	  er	  en	  op7mis7sk	  

stemning	  i	  forhold	  7l	  at	  gennemføre	  en	  

processen	  mod	  uaAængighed	  af	  fossile	  
brændsler.

Masterplanen	  er	  under	  udarbejdelse	  og	  den	  vil	  

når	  den	  er	  færdig	  angive	  en	  køreplan	  for	  de	  
ak7viteter	  der	  skal	  føre	  7l	  det	  ønskede	  resultat.	  

Udviklingen	  i	  projektet	  er	  endynamisk	  proces,	  

hvor	  lokale	  håndværkere	  og	  borgere	  inddrages	  i	  
projektet	  -‐	  sammen	  med	  eksperter	  og	  

konsulenter,	  der	  7lkaldes	  ”udefra”.	  

Fokus	  i	  projektet	  er	  blandt	  andet	  at	  introducere	  

fleksible	  energisystemer,	  fossil	  fri	  transport	  og	  

energibesparelser	  i	  rum	  opvarmning	  og	  elforbrug.	  

	  Energien	  kommer	  fra	  biomasse,	  sol	  og	  vind.Der	  

skal	  også	  kigges	  på,	  hvordan	  fagfolk	  og	  borgere	  
inddrages	  i	  projektet.	  Med	  god	  erfaring	  fra	  det	  

7dligere	  Vedvarende	  Energi-‐Ø	  projekt	  skal	  der	  

gøres	  en	  stor	  indsats	  for	  

at	  involvere	  borgerne	  på	  Samsø.	  Uddannelse,	  

medejerskab	  og	  engagement	  kommer	  ikke	  af	  sig	  

selv	  og	  det	  er	  derfor	  en	  central	  del	  af	  projektet.

De4e	  vil	  forhåbentlig	  medføre	  en	  grøn	  

erhvervsudvikling,	  nye	  jobs	  og	  generelt	  en	  

grønnere	  planlægning	  for	  Samsø.

En	  andet	  mål	  er	  at	  etablere	  et	  interna7onalt	  

netværk	  af	  Energi	  Akademier	  og	  partnere.	  De	  

sidste	  10	  år	  har	  sat	  Samsø	  på	  verdenskortet	  og	  
samsingerne	  er	  parate	  7l	  at	  dele	  erfaringerne	  

med	  at	  gennemføre	  en	  bæredyg7g	  udvikling	  på	  

øen.

Samsø Energiakademi lancerer et nyhedsbrev som en del af Samsø Vedvarende energi – Ø.
Nyhedsbrevet kan fremover findes på Samsø Energiakademies NYE hjemmeside som PDF.
1 særudgave af kommende nyhedsbrev - Juli 2011

Klima- og Energiminister Lykke Friis 
kickstarter Samsø som fossilfri ø
Projekter som ’Samsø som fossilfri ø’ vil 
komme til at spille en stor rolle i kampen 
for at Danmark fortsat kan være 
foregangsland inden for grøn energi. 
Projektet er faktisk så interessant for 
regeringen, at det specifikt er nævnt i 
vores Energistrategi 2050, som jo 
udstikker vejen til fossil uafhængighed og 
er finansieret krone for krone.”

Samsø	  Energiakademi	  ønsker	  
forsat	  at	  kunne	  blive	  ved	  med	  at	  
invitere	  omverdenen	  ind	  7l	  hvilke	  
vig7ge	  ak7viteter,	  der	  foregår	  på	  
Samsø.	  

Energiakademiet	  er	  i	  gang	  med	  at	  
udarbejde	  en	  helt	  ny	  hjemmeside,	  
der	  lanceres	  i	  løbet	  af	  eUeråret	  
2011.

Energiakademiet	  vil	  fremover	  ca	  
kvartalsvis	  i	  et	  nyhedsbreve	  gøre	  
status	  på	  Samsø	  suppleret	  med	  
gode	  energihistorier	  fra	  nær	  og	  
Vern.

Vi	  håber	  du	  fremover	  ønsker	  at	  
følge	  med	  i	  nyhedsbrevet	  og	  vil	  
sam7digt	  opfordre	  dig	  7l	  at	  dele	  
det	  ud	  7l	  nye	  læsere	  i	  dit	  netværk.

Fra	  Vedvarende	  *l	  fossilfri	  –	  Samsø	  følger	  op	  på	  succesen.
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