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Høring over lovforslag om ændring af biobrændstofloven – Forhøjelse af iblandingskrav og 

tilpasning af dobbelttællingsbestemmelse 

 

Generelle bemærkninger  

 

Landbrug & Fødevarer støtter op om en øget iblanding af biobrændstoffer som en del af den 

generelle omstilling i transportsektoren og som virkemiddel til at opfylde vores forpligtelser overfor 

EU. Landbrug & Fødevarer har længe arbejdet for at forbedre vilkårene for producenter af 

bæredygtigt biobrændstof, herunder skabe stabile rammevilkår, da vi mener anvendelsen af 

biobrændstoffer er et nødvendigt virkemiddel for at sikre den grønne omstilling i transporten. Det er 

derfor glædeligt, at iblandingskravet nu forhøjes, så Danmark kan leve op til EU-kravet om 10% 

andele af vedvarende energi i transportsektoren i 2020. Landbrug & Fødevarer finder det dog 

kritisabelt, at lovforslaget dels lægger op til et meget kortsigtet indgreb, der ikke løser den 

langsigtede udfordring, men til gengæld skaber usikkerhed for markedsaktørerne, og som dels går 

ind og fastlåser leverandørernes muligheder for at opfylde iblandingskravet uden nærmere hensyn 

til klimaeffekterne herved. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende konkrete bemærkninger til lovforslagets indhold:  

 

Ad a) Forhøjelse af iblandingskrav for bæredygtige biobrændstoffer fra 5,75 til 7,6 pct. i år 

2020.  

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at iblandingen af biobrændstoffer hæves fra 5,75 til 7,6 

pct., som led i opfyldelsen af 2020-kravene i EU’s direktiv for vedvarende energi. Vi er ligeledes 

glade for, at det i lovforslaget anerkendes, at bæredygtige biobrændstoffer er en 

omkostningseffektiv metode til reduktion af CO2-udledninger fra transportsektoren.  

 

Derfor stiller Landbrug & Fødevarer sig undrende overfor beslutningen om, at forhøjelsen af 

iblandingskravet af bæredygtige biobrændstoffer kun gælder i 2020, hvorefter den reduceres til 

5,75 pct. igen. Det ærgrer os, at lovforslaget ikke giver anledning til en mere ambitiøs retning for 

Danmarks arbejde med at reducere CO2-udledningen i transportsektoren, men i stedet reduceres 

til at opfylde et minimumskrav vi har forpligtet os til overfor EU. Sammenligner vi med øvrige EU-

medlemslande, er vores iblandingskrav på et markant lavere niveau, ligesom flere andre lande har 

vedtaget et politisk mandat for iblanding, der fortsætter efter 2020.  

 

Endelig finder Landbrug & Fødevarer en etårig tidshorisont problematisk, idet det bliver svært for 

markedsaktørerne at indrette sig efter en kortvarig stigning i produktionen af biobrændstoffer. Det 

er således dyrt for producenterne at udvide deres produktion for et enkelt år, ligesom 

råvareleverandørerne stilles usikkert, hvis de skal justere i deres afsætningsstrømme for et enkelt 

år. Derfor vil Landbrug & Fødevarer gerne opfordre til, at ambitionsniveauet øges med en mere 

langsigtet strategi for omstilling af landtransporten, herunder et fast forhøjet iblandingskrav.  
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Ad b) Indførsel af krav om minimumsiblanding af bæredygtige biobrændstoffer i benzin på 

mindst 5 pct. med gyldighed for året 2020.   

Der ønskes med lovforslaget indført en minimumsiblanding af bæredygtige biobrændstoffer i benzin 

på 5 pct. Det skal ifølge lovforslaget ske ved at indføre en minimumsiblanding af 5 pct. ethanol i 

benzinen, hvilket skal ”sikre en højere grad af bæredygtighed og CO2-reduktioner i den samlede 

mængde bæredygtige biobrændstoffer, der anvendes i Danmark”.  

 

Mens Landbrug & Fødevarer kvitterer for, at lovforslaget har til hensigt at sikre højest mulig 

bæredygtighed med den mest omkostningseffektive metode, er vi kritiske overfor denne fastlåsning 

af biobrændstofmarkedet. Det er således vores holdning, at argumentationen om at konventionel 

bioethanol skulle være mere bæredygtigt, når ILUC inddrages, er unuanceret og i nogen grad 

udokumenteret, da det i høj grad afhænger af, hvorvidt der er bioethanol af europæisk oprindelse 

tilgængeligt i 2020. Slutningen hviler således på generaliserede CO2-fortrængningsværdier og på 

en antagelse om, at et højere iblandingskrav vil betyde import af klimabelastende biodiesel, hvis 

produktion ”er blevet etableret ved at fælde regnskov” – altså biodiesel produceret på importeret 

palmeolie, som ellers er udfaset på det danske marked.  

 

Der er i lovforslaget ikke taget højde for risikoen for, at den danskproducerede biodiesel, uden 

negative ILUC-effekter, erstattes med importeret sydamerikansk bioethanol, baseret på majs eller 

sukkerrør og med høj ILUC-risiko. Bioethanol baseret på sydamerikanske afgrøder med høj ILUC-

risiko har ikke kun en lavere CO2-fortrængningseffekt (55-60% baseret på sukkerarter) end 

danskproduceret biodiesel (over 70% for 1 g. og op til 82% for 2. g biodiesel). Det har også en 

lavere brændværdi, hvorfor der er behov for en højere fysisk iblanding. Der er således en risiko for, 

at minimumsiblandingen af bioethanol betyder, at hverken hensynet til bæredygtighed eller 

omkostningseffektivitet opfyldes.  

 

Minimumsiblandingen af bioethanol betyder også, at der er mindre rum for en udvikling af markedet 

for avancerede biobrændstoffer. I lovforslaget bemærkes det, at avancerede biobrændstoffer typisk 

regnes for de mest bæredygtige, men at de er karakteriseret ved at være dyre at fremstille. De høje 

produktionsomkostninger fastholdes dog, hvis markedet for avancerede biobrændstoffer ikke 

understøttes, og vi mener derfor, at det nationale 0,9 pct.-krav til avancerede biobrændstoffer bør 

fastholdes.   

 

Øvrige bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer vil desuden gerne opfordre til, at der foretages en nærmere undersøgelse 

af, hvordan denne midlertidige forhøjelse af iblandingen vil bidrage til opfyldelsen af 

Brændstofkvalitetsdirektivets 6% reduktionskrav. Hvis nærværende lovforslag ikke bringer os 

meget nærmere en indfrielse af reduktionskravet, håber vi, at Regeringen snarest vil finde en 

afklaring på, hvorvidt kravet fastholdes. Vi er således bekymrede for, at den korte tidsfrist vil 

nødvendiggøre nogle mindre fornuftige dispositioner for at opfylde direktivet, som hverken vil være 

klimaeffektive eller omkostningseffektive.  

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående, og vil gerne forbeholde os 

retten til at vende tilbage med yderligere information, hvis vi finder behov herfor.  
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