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Vedr.: Høring af opdatering af analysegrundlag for A lternative Drivmidler 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på analysegrundlaget til opdate-

ringen af ”Alternative Drivmidler”, og ønsker samtidig at rose Energistyrelsen for at have afholdt ori-

enteringsmøde og givet aktørerne mulighed for dialog med parterne bag analysen. Landbrug & Fø-

devarer har følgende bemærkninger: 

 

Manglende teknologispor 

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er udført beregninger på animalsk fedt, da biodiesel produ-

ceret på animalsk fedt er en af de væsentligste kilder til opfyldelse af Danmarks VE-målsætninger 

på transportområdet. Således produceres der i dag 50.000 tons biodiesel på baggrund af animalsk 

fedt, hvad der inklusive dobbeltællingen svarer til godt 50 procent af Danmarks samlede biodiesel-

forpligtelse. Dette i sig selv burde kvalificere til at blive medtaget i en analyse af alternative drivmid-

ler side om side med teknologier, der endnu kun er på forsøgsstadiet. 

 

Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor Energistyrelsen til at medtage animalsk fedt i de opdatere-

de beregninger eller alternativt præsentere begrundelse for ikke at medtage dette teknologispor. 

Landbrug & Fødevarer er gerne behjælpelige med fremskaffelse af relevante data for processen. 

 

Mangelfuld beskrivelse af, hvilke politikker, der er inddraget 

Det er uklart, hvorvidt der i modellen er inddraget eksisterende politikker vedrørende biomasses 

bæredygtighed samt iblanding af biobrændstoffer. I baggrundsnotatet omtales emissionsbidraget 

fra biobrændstoffer som værende ”væsentligt” (se mere om iLUC nedenfor), hvorfor der savnes re-

flektioner over effekten af EU’s bæredygtighedskriterier på netop emissionsbidraget.  

 

iLUC 

Landbrug & Fødevarer deler synspunktet om, at iLUC er et forhold, der bør tages seriøst og så vidt 

muligt inddrages i vurderingen af biobrændstoffers bæredygtighed. Landbrug & Fødevarer noterer 

sig imidlertid også, at det hidtil ikke har været muligt at opnå konsensus i det videnskabelige miljø 

omkring graden og kausaliteten bag iLUC, hvorfor det kan undre, at man i analysegrundlaget udta-

ler sig med så stor sikkerhed omkring de negative aspekter. Dette er særligt bekymrende på bag-

grund af det overordentligt sparsomme og uigennemskuelige materiale, der er fremlagt på netop 

dette emne.  

 

Landbrug & Fødevarer har efter orienteringsmødet efterlyst et notat, der skulle beskrive refleksio-

nerne bag de i arbejdsnotatet fremlagte iLUC-værdier, men dette har endnu ikke været muligt at få 

fremskaffet. De tilsendte power-point præsentationer er ikke tilstrækkelige til at få indsigt i de kon-

krete valg, der må være blevet truffet. Såfremt man ønsker at inddrage iLUC som parameter, bør 

der foretages en langt mere grundig, gennemskuelig og ikke mindst reflekteret diskussion af de an-

vendte tal.  
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Det er endelig Landbrug & Fødevarers vurdering, at den valgte iLUC-tilgang ikke er i overens-

stemmelse med den tilgang, der er anvendt i forhold til andre energikilder, f.eks. elektricitet, hvor 

man synes at antage en maksimalt intelligent adfærd i forhold til drivhusgasudledninger, mens den 

underliggende antagelse ifht. iLUC synes at være ”maksimalt uintelligent”. Dette forhold understre-

ges af, at der ikke er medtaget eksisterende politikker til sikring af biobrændstoffers bæredygtighed. 

”Default-værdien” for iLUC bør derfor være nul, mens muligheden for at ”lege” med forskellige (gen-

nemskuelige og begrundede) iLUC-værdier kan fastholdes til baggrund. 

 

Anvendelse af halm til ethanolproduktion 

I forhold til anvendelse af halm til ethanolproduktion antages det, at dette vil medføre et kulstoftab 

på 15 procent. For det første er det ikke muligt, at se, hvor dette tal stammer fra, hvad der i sig selv 

er problematisk i forhold til at sikre gennemskuelighed i datagrundlaget. Noget kunne dog tyde på, 

at de 15 procent stammer fra en DJF rapport fra 20021, hvor der anvendes en beregningsmodel ka-

libreret på baggrund af forsøg på Askov. Askov har imidlertid udelukkende sandjorder, og det er 

derfor ikke muligt at generalisere herfra, idet kulstoflagringen ved nedmuldning af halm bl.a. af-

hænger af jordbundstypen. 

 

På baggrund af samtaler med Energistyrelsen/COWI er det samtidig Landbrug & Fødevarers vur-

dering, at antagelserne bag et kulstoftab er forkerte og derfor leder til en for pessimistisk vurdering 

af halmanvendelsens effekt på jordens kulstofindhold. Det er der følgende grunde til: 

 

1. Opretholdelse af jordens kulstofpulje vigtig for landmanden i forhold til at ”vedligeholde 

produktionsapparatet”.  

 

Dette inkluderer at sikre jordens dyrkningssikkerhed - også til fremtidige generationer. Det 

er samtidig i landmandens egen interesse at sikre en tjenstlig jord her og nu, ved vedlige-

holdelse af jordens indhold af organisk materiale (kulstof). Det sikres bl.a. gennem et vari-

eret sædskifte samt tilførsel af naturligt organisk materiale, som for eksempel husdyrgød-

ning.  

 

2. Produktion af ethanol på basis af halm vil ikke nødvendigvis betyde anvendelse af yderli-

gere mængder halm. 

 

I dag produceres gennemsnitligt 5 – 5,5 mio. tons halm årligt i Danmark. Heraf anvendes 

1,8 mio. tons til foder og strøelse og 1,4 mio. tons til fyring, dog med udsigt til en markant 

nedgang i den mængde halm, der anvendes til fyring. Dette skyldes dels, at halm ikke er 

et nemt brændsel at arbejde med i kedlerne på de centrale kraftvarmeværker. Derfor er 

der et ønske på disse værker om i stedet at anvende træflis og træpiller.  

 

Regeringens energipolitiske udspil, Vores Energi, giver samtidig ingen indikation af et poli-

tisk ønske om at bibeholde halm i kraft-varmeproduktionen. På nuværende tidspunkt vur-

deres forbruget af halm i centrale kraftvarmeværker inden for de kommende år således at 

ville falde med mindst 250.000 tons (Århus og Åbenrå) samt at Fynsværket bygges om på 

en måde, der giver mulighed for anvendelse af andre brændsler på deres halmke-

del. Dette viser, at der inden for en kort årrække (2014/15) vil ske et fald i den indfyrede 

halmmængde, der modsvarer hovedparten af det forventede forbrug på et fuldskala an-

dengenerations bioethanolanlæg. 

                                                           
1 Bent T. Christensen: Biomasse til energiformål – konsekvenser for jordens kulstofbalance i jord- og skovbrug, DJF, maj 2002 



Side 3 af 3 
 

  

 

Der er en række undersøgelser, der viser, at målrettet sortsvalg kan forøge udbyttet af 

halm med ca. 20 pct. uden det påvirker udbyttet af kerner. Dette indebærer, at man enten 

kan øge biomassepotentialet (bruge mere halm til ethanol), eller forøge graden af ned-

muldning, da man vil kunne lade en højere stub stå.  

 

Samtidigt tyder meldinger på, at den andel af kulstof som bliver til stabile organiske forbin-

delser i jorde, er højere fra rodmateriale end fra strå (Jørgen E Olesen) 

 

3. Halmprisen afspejler alle omkostninger ved at bjærge halm, inklusive omkostnin-
gerne ved eventuelt at tilføre alternativt kulstof.’ 

 

Halmprisen fastsættes ud fra de omkostninger landmanden har til produktion, dvs. om-

kostninger til erstatning af gødning, vending, presning, indsamling, transport og lagring. 

Det må desuden forventes at prisen fremover også afspejler omkostningerne ved at tilføre 

alternativt organisk materiale til jorden, som erstatning for nedmuldning af halm, fx spred-

ning af gylle. 

 

IPCC og DMU har udviklet modeller til værdisætning af kulstofoptag i jorden. Ændringerne 

i kulstofindholdet i jorden er generelt meget langsomme og nogle undersøgelser har desu-

den vist, at kulstofindholdet i jorden ikke har direkte sammenhæng med udbyttet (Sander 

Bruun, Plantekongres 2012) 

 

Det er derfor vanskeligt at værdisætte effekten af nedmuldning af halm. Meget tyder dog 

på, at rodmateriale er mere effektivt til at sikre jordens kulstofindhold end halm. 

 

Der findes også andre alternativer som er enten mindst lige så effektive, hvis ikke mere, 

for tilførsel af kulstof til jorden. Fx afgasset biomasse fra husholdninger, biochar fra pyroly-

seanlæg/termiske forgassere, eller sorter med øget udbytte af halm og/eller stor roddan-

nelse. Endelig resulterer ethanolproduktion på halm i restprodukter, der bl.a. vil kunne fin-

de anvendelse i biogasanlæg, hvorefter det organiske materiale vil kunne tilbageføres jor-

den og dermed bidrage til at opretholde jordens kulstofbalance.  

 

Såfremt der er uddybende/opklarende spørgsmål til det ovenstående er Energistyrelsen og COWI 

meget velkomne til at kontakte Landbrug & Fødevarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Troels Yde Toftdahl 
Erhvervspolitisk konsulent 
 
Plante, Energi- og klimapolitik 
 
D +45 3339 4664 
M +45 2488 3935 
E tyt@lf.dk 


