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Svar på høring af udkast til ændring af bekendtgørel se nr. 1403 af 15. december 2009 om 

biobrændstoffers bæredygtighed m.v., som ændret ved  bekendtgørelse nr. 1639 af 16. de-

cember 2010, fremsendt den 10. juni 2011 (j.nr 2505 /1233-0001). 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte udkast til 

ændring af bekendtgørelse og har følgende kommentarer. Nærværende høringssvar er udarbejdet i 

samarbejde med Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation (Dakofo). 

 

Generelle og overordnede bemærkninger 

For det første skal det bemærkes, at det er utilfredsstillende, at det har taget Energistyrelsen så 

lang tid at sende udkastet til håndbogen i høring. Man havde på mødet den 4. april 2011 bebudet, 

at håndbogen ville komme i høring ”inden månedens udgang”, men først den 10. juni 2011 sker 

dette. Forsinkelsen er beklagelig, da man i forvejen er forsinkede med den danske implementering. 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at implementeringen af EU-reglerne på området har haft 

lav prioritet i Energistyrelsen både hvad angår ressourcer og opmærksomhed, hvad der skal bekla-

ges i lyset af den vigtighed gennemførelsen af regler for certificering har for den danske 

biobrændstofindustri.  

 

Der savnes argumentation for Energistyrelsens synspunkt om, at frivillige ordninger giver ”størst 

sikkerhed for, at bæredygtighedskriterierne er opfyldt” (side 11). Der henvises i håndbogen til 

Kommissionens meddelelse om frivillige ordninger (2010/C160/01), men den citerede tekst synes 

ikke at understøtte det fremførte argument. Er det muligt at underbygge argumentationen med ana-

lyser af konkurrencefordele/ulemper samt give en vurdering af de administrative og økonomiske 

konsekvenser af hhv. frivillige og nationale ordninger?  

 

Det er samtidig Landbrug & Fødevarers opfattelse, at hensigten med direktivet var, at de frivillige 

ordninger skulle være et supplement til nationale ordninger. Argumentet om, at en national ordning 

vil være en hindring for eksport er ikke underbygget og i strid med de erfaringer man bl.a. har gjort 

sig i Østrig, hvor et nationalt regime til certificering af landbrugsprodukter, der anvendes til 

biobrændstoffer er etableret i tilknytning til den øvrige kontrol med overholdelse af krydsove-

renstemmelse i relation til tildeling af hektarstøtte under Den Fælles Landbrugspolitik. 

 

Det til høringen vedlagte udkast til en håndbog om biobrændstoffers bæredygtighed hilses vel-

komment. Det er positivt med en vejledning til regelkomplekset. Dog savnes flere eksempler, lige-

som håndbogen rent sprogligt kunne have mere fokus på formidlingen af et fagligt tungt emne.  

Håndbogen har endvidere mangler i forhold til en række definitioner, men dette skyldes at proces-

serne ift. disse endnu er uafsluttede i EU. Dette er selvfølgelig beklageligt og Energistyrelsen op-

fordres til at lægge pres på EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater for at få afsluttet dette 

snarest muligt. 
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Håndbogen synes at være rettet mod slutleddet i værdikæden. Der mangler vejledning til de mel-

lemliggende led i kæden om indberetningskrav og i hvilken omfang og på hvilket administrativt ni-

veau, der skal indhentes eventuel godkendelse af de anvendte procedurer. Håndbogen bør med 

andre ord gennemgå det enkelte led i kæden og i klart sprogbrug, og ved anvendelse af konkrete 

eksempler og illustrationer tydeliggøre hvilke krav der gælder samt hvordan disse forudses opfyldt. 

 

Det bør endeligt præciseres, hvordan operatører i alle led i kæden kan sikre, at der ikke opstår bar-

rierer for international handel eller andre uhensigtsmæssigheder som følge af anvendelse af sepa-

rate nationale og/eller frivillige certificeringsordninger. 

 

Specifikke bemærkninger 

Fsva. begrebsanvendelse er håndbogen uklar i sit sprogbrug vedrørende arealkategorier og natur-

beskyttelse, hvor der ikke er sammenhæng mellem begrebsanvendelsen i håndbogen og i anden 

lovgivning på naturbeskyttelsesområdet. Der bør derfor være en klar definition af de anvendte be-

greber, og sammenhængen til anden lovgivning skal fremgå tydeligt. 

 

Dertil kommer, at oversættelsen af ”farm” til ”gård” synes uhensigtsmæssig. I stedet bør det mere 

retvisende ”landbrugsbedrift” anvendes.  

 

 

Side Tekst Bemærkning 

Side 3, 

note 4 

Krav om overholdelse af 

krydsoverensstemmelse 

Det bør præciseres om dette krav gælder således, at 

alle overtrædelser af krydsoverensstemmelseskrave-

ne leder til at høsten ikke kan certificeres som bære-

dygtig eller om det kun gælder ift. de krav, der har 

med dyrkningen af råmaterialet at gøre. 

Side 14, 

4.3 

Efterfølgende kontrol Det bør præciseres, hvor stor en andel skal der tages 

stikprøvekontrol af, herunder også hvor mange land-

mænd en kontrollant kan forventes at besøge. 

Side 15, 

4.4. 

Vejledende mål for brug af 

frivillige ordninger 

Disse mål bliver samtidig mål for den overordnede 

andel certificerede biobrændstoffer, da der ikke er ta-

get initiativ til etablering af et nationalt certificerings-

system. De opstillede målsætninger er utilfredsstil-

lende og illustrerer de negative konsekvenser af, at 

processen med etablering af retningslinjer for certifi-

cering af bæredygtighed i Danmark er trukket i lang-

drag.  

 

Energistyrelsen kunne sikre en højere andel certifice-

rede biobrændstoffer for de danske forbrugere ved 

proaktivt, at tage initiativ til – og ejerskab for – et na-

tionalt, dansk certificeringssystem.  

Side 16, 

4.5 

”Aktørerne i produktionskæ-

den skal videresende oplys-

ninger, som i sidste ende 

skal indberettes til Energisty-

relsen af virksomheder som 

beskrevet i 4.5.1.” 

Eksempel på uklart sprog. Det bør præciseres hvilke 

”aktører” og ”virksomheder”, der er tale om samt hvil-

ke oplysninger, der henvises til. Dette fremgår senere 

i teksten, men kunne med fordel eksemplificeres alle-

rede her. 
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Side 17, 

midtfor 

Oplysninger, der skal indgå i 

årsrapporten 

Det fremgår af teksten, at alle aktører er certificeret 

efter en frivillig ordning. Håndbogen mangler at give 

vejledning til det tilfælde, hvor en operatør modtager 

råmateriale fra en anden operatør, der ikke er certifi-

ceret efter en frivillig ordning.  

Side 20, 

4.6 

Frivillige ordninger i et bre-

dere perspektiv 

Det er uklart hvad der forstås ved ”et bredere per-

spektiv”. Den afgørelse fra Kommissionen, der henvi-

ses til (2011/13/EU) giver ikke vejledning i forhold til, 

hvad der forstås ved ”nøjagtige data om yderligere 

miljømæssige og sociale aspekter”, samt i hvilket for-

mat og omfang der skal indberettes. 

Side 21, 

5.1 

Dokumentation for overhol-

delse af arealkriterier 

Uklart om hvorvidt, der er krav til den specifikke ud-

formning af erklæringer fra landmænd om overhol-

delse af bæredygtighedskriterier. 

 

Dette bør præciseres sammen med spørgsmålet om, 

hvorvidt erklæringer fra frivillige ordninger kan benyt-

tes selv om der ikke sker certificering i henhold til den 

pågældende frivillige ordning.  

Side 39, 

7.3.4 

Massebalance En opgørelse hver måned eller hver tredje måned er 

uacceptabel. Landbrugsproduktion er indrettet på den 

måde, at alt råmateriale bliver produceret på samme 

gang og herefter videredistribueret gennem det næ-

ste høstår. 

 

I denne sammenhæng er kravet om en balancering 

indenfor hvert kalenderår dybt problematisk og et 

krav for hvert enkelt høstår ville være mere hen-

sigtsmæssigt. 

Side 41-

42, 7.3.7 

Fleksibel fordeling af bære-

dygtighedsoplysninger. 

Formuleringen illustrerer det paradoksale i at det kun 

er biobrændstoffer, der er underlagt bæredygtigheds-

krav og samtidig understreges de uens konkurrence-

vilkår producenter i og udenfor EU er underlagt.  

 

Sammen med de betydeligt skrappere dokumentati-

onskrav for producenter i EU, er certificeringsregimet 

i sin nuværende form med til at skævvride konkurren-

cen på bekostning af europæiske producenter. Der 

bør tages initiativ til at rette op på denne skævvrid-

ning ved førstkommende lejlighed. 

Side 56, 

tabel 1 

Agerjord – beskyttet. Over-

holdelse af artikel 17(3) 

Agerjord er en bred kategori og håndbogen giver in-

gen yderligere vejledning i forhold til hvordan dette er 

defineret (og hvordan agerjord eventuelt adskiller sig 

fra andre arealanvendelser).  

 

Det bør endvidere eksplicit fremgå, hvad der forstås 

ved ”naturbeskyttelsesområde”.  Hvordan er forholdet 

til §3, Natura 2000 og andre arealudpegninger? 

 



Side 4 af 4 
 

Der gøres opmærksom på, at ikke al jord beliggende i 

f.eks. Natura 2000 er underlagt produktionsrestriktio-

ner og derfor ikke kan klassificeres som beskyttet på 

trods af, at de er beliggende i et internationalt natur-

beskyttelsesområde. 

Side 57, 

tabel 1 

Græsarealer med og uden 

landbrugsmæssig anvendel-

se. Overholdelse af artikel 

17(3) 

Der savnes en henvisning til direktivets artikel 

17(3).c.ii, hvoraf det fremgår, at en undtagelse fra 

forbuddet mod at hente biomasse fra arealer med høj 

biodiversitet gælder såfremt ”det dokumenteres, at 

det er nødvendigt at høste råmaterialet for at bevare 

deres status som græsarealer”. 

Side 59, 

tabel 1 

Drænet tørvebundsjord. 

Henvisning til artikel 17(5). 

Det bør fremgå eksplicit, hvorvidt det er muligt, at ud-

skifte dræn på allerede drænet jord uden at komme i 

konflikt med bestemmelserne i direktivet. Dette også 

selvom der etableres dræn, der er af en anden type 

end de der udskiftes. 

 

Landbrug & Fødevarer tillader sig at vedlægge en udgave af det østrigske certificeringssystem til 

dette høringssvar og ønsker i den forbindelse at opfordre Energistyrelsen til at tage initiativ til en 

undersøgelse af, hvordan et tilsvarende regime vil kunne etableres i Danmark. Landbrug & Fødeva-

rer minder i denne forbindelse om, at dette bør forudsætte konsultationer med de relevante fagmi-

nisterier og styrelser. 

 

Såfremt der er behov for uddybning af det ovenstående eller supplerende spørgsmål står vi selvføl-

gelig til rådighed herfor. 

 

 

Med venlig hilsen 
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