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Vedr. høring over forslag om ændring af Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på de foreslåede ændringer af 

Brændstofkvalitetsdirektivet (FQD) og VE-direktivet (RED). Landbrug & Fødevarer er enige i den 

overordnede hensigt med ændringsforslagene, navnlig at sikre biobrændstoffers bæredygtighed 

fremadrettet samt sikre, at alle biobrændstoffer, der produceres og/eller anvendes i EU medfører 

reelle reduktioner i udledningen af drivhusgasser. 

 

Landbrug & Fødevarer er endvidere af den opfattelse, at konceptet iLUC – eller indirekte 

arealforskydninger – intuitivt er retvisende og en bekymring, der bør tages alvorligt. Landbrug & 

Fødevarer mener dog ikke, at det eksisterende faglige grundlag, herunder rapporterne fra IFPRI og 

JRC, er tilstrækkeligt til at kunne give et retvisende billede af omfanget og effekten af såvel direkte 

som indirekte arealforskydninger. Dette skyldes, at der i de nævnte rapporter er en række fejlkilder 

og usikkerheder, som i sidste ende underminerer rapporternes troværdighed. Dette drejer sig bl.a. 

om: 

 

o Modellerne er økonometriske og tager ikke eksisterende bæredygtighedsregulering og 

restriktioner på arealanvendelse og konvertering af arealer med i betragtning. Det betyder, 

at modellerne ikke tager højde for EU’s bæredygtighedskriterier og love der forbyder 

afskovning eller med andre ord – ikke tager højde for de regler man ender med at 

problematisere manglen på (??). Alene dette faktum gør, at de nævnte rapporter ikke kan 

anvendes til evaluering af eksisterende bæredygtighedsregulering. 

 

o De anvendte modeller antager et globalt landbrugsareal på 1,12 mia. ha., selvom FAO tal 

siger, at der er 1,53 mia. ha. landbrugsjord. Det betyder, at 410 mio. hektar ikke regnes 

med. Til sammenligning venter IFPRI at omfanget af iLUC er 1,7-1,8 mio. ha.  

 

o Man undervurderer hvor højt udbytte man kan få på ny landbrugsjord og synes at arbejde 

med en antagelse om, at det ikke vil være mere attraktivt at inddrage ny jord i stedet for at 

øge udbytter, bl.a. fordi man – som nævnt ovenfor – ikke kan tage højde for restriktioner på 

arealanvendelse og konvertering.  

 

o IFPRI og JRC-studierne skelner ikke mellem direkte arealforskydninger (dLUC) og indirekte 

forskydninger (iLUC). Dermed er det faglige grundlag slet ikke i stand til at belyse de 

problematikker som EU-Kommissionen påstår den nu tager hånd om. Dette er dybt 

utilfredsstillende og udstiller, at det faglige grundlag er langt fra at kunne udgøre en pålidelig 

basis for nye regulatoriske tiltag. 

 

En fuld liste over usikkerheder i det faglige grundlag er vedlagt dette høringssvar (bilag 1). 
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På denne baggrund bifalder Landbrug & Fødevarer, at de såkaldte iLUC-faktorer ikke indregnes i 

værdierne for drivhusgasfortrængning. Samtidig finder Landbrug & Fødevarer det positivt, at 

Kommissionen anerkender, at der er behov for at udvikle iLUC-modellerne yderligere og opfordrer 

samtidig til, at der fra dansk side arbejdes på, at sikre, at ovenfor nævnte usikkerheder og fejl rettes 

i fremtidige modelleringer. Landbrug & Fødevarer opfordrer endvidere regeringen til at arbejde for, 

at iLUC først tæller med i beregningen af drivhusgasfortrængning når der er solid faglig basis 

herfor. Dette står i kontrast til den foreslåede formulering i direktivet, hvor der henvises til ”det bedst 

tilgængelige” grundlag.  

 

De i direktivudkastene foreslåede iLUC-værdier, som man foreslår der vil skulle ske rapportering af, 

forekommer arbitrære og fagligt ubegrundede. Det er ikke klart, hvilke kriterier der er anvendt og 

hvilke argumenter der ligger til grund for at gruppere biobrændstoffer af første generation i tre 

overordnede kategorier (sukker, stivelse og olie): 

 

o Den foreslåede iLUC-værdi på 12 gCO2eq/MJ for sukker står i modsætning til de 

estimerede værdier i IFPRI-rapporten, hvor sukkerroer anslås at udlede 4 til 7 gCO2eq/MJ 

og sukkerrør 13 til 17 gCO2eq/MJ. Landbrug & Fødevarer savner argumenter for at tilskrive 

sukkerroer en højere iLUC-værdi og sukkerør en lavere iLUC-værdi ifht. det anvendte, dog 

fejlbehæftede, faglige grundlag. 

 

o Den foreslåede iLUC-værdi på 13 gCO2eq/MJ for korn og andre “stivelsesholdige” afgrøder 

stemmer heller ikke overens med det anvendte faglige grundlag, hvor hvede har en 

estimeret udledning på 13 til 14 gCO2eq/MJ og majs 10 gCO2eq/MJ. Igen mangler der 

argumenter for at tilskrive majs en højere iLUC-faktor end den det fejlbehæftede faglige 

grundlag estimerer.  

 

o Klassificeringen af olierige afgrøder er så upræcis, at det ikke er muligt at differentiere 

mellem olierige afgrøder som for eksempel raps og palmeolie på den ene side og 

proteinafgrøder med lavt olieindhold, for eksempel sojabønner, solsikke og jordnødder. 

Endelig tager man slet ikke olie fra afgrøder såsom majs og nødder med i betragtning.   
 

Landbrug & Fødevarer finder det generelt utilfredsstillende, at der i forslaget anvendes en så 

unuanceret beskrivelse og deraf følgende problematisering af førstegenerations biobrændstoffer. 

Landbrug & Fødevarer mener, at denne fremstilling er for unuanceret og mangler at reflektere, at 

biobrændstoffer ikke k an skæres over en kam – hvad enten der er tale om første eller anden 

generation. En af årsagerne til denne unuancerede fremstilling kan forklares med det faglige 

grundlags manglende refleksion af eksisterende bæredygtighedsreguleringer samt andre 

miljøreguleringer, som biomasseproduktionen er underlagt, herunder i den Fælles Landbrugspolitik 

(krydsoverensstemmelse).  

 

Som en konsekvens savner Landbrug & Fødevarer vægtige argumenter for den foreslåede 

begrænsning i anvendelsen af førstegenerations biobrændstoffer i opfyldelsen af målsætningerne i 

VE-direktivet. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor regeringen til at arbejde for, at alle 

biobrændstoffer, der lever op til grænseværdierne for drivhusgasfortrængning og de øvrige 

bæredygtighedskriterier bør kunne anvendes til målopfyldelse – uanset generation.  

 

For at sikre, at de anvendte biobrændstoffer leverer egentlige drivhusgasfortrængninger og – så at 

sige holder hvad de lover – erindrer Landbrug & Fødevarer om Europa-Parlamentets resolution af 
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15. marts 2012 vedr. Kommissionens Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig 

lavemissionsøkonomi i 2050, hvor Parlamentet  

 

(44)  opfordrer derfor Kommissionen til at anlægge en bredere indfaldsvinkel til spørgsmålet om 

ILUC og arbejde for en tilstrækkelig miljøbeskyttelse i tredjelande, som er berørt af ændringer i 

arealanvendelsen, på bilateralt og multilateralt plan for at tage højde for drivhusgasemissioner, 

der kan tilskrives ændringer i arealanvendelsesmønstre; dette kan gøres ved at stille 

supplerende bæredygtighedskrav til visse kategorier af biobrændstoffer, der importeres fra 

tredjelande1; 

 

Regeringen opfordres til at arbejde for, at Parlamentets opfordring reflekteres i relevante 

rådskonklusioner. 

 

Endvidere savner Landbrug & Fødevarer en beskrivelse af, hvordan man – såfremt man vælger at 

fastholde ovennævnte begrænsning – vil implementere dette loft. Der er i dag en betydelig 

overkapacitet på det europæiske marked, særligt hvad angår produktion af biodiesel. Landbrug & 

Fødevarer mener ikke, at der i det foreliggende kan findes nogen sikkerhed for at de danske 

oliemøller fortsat vil kunne producere, hvad de gør i dag, hvad der er i modstrid med de garantier, 

der er givet fra Kommissionens side. De danske oliemøller omsætter for 1,5-2 mia. kroner om året 

og eksporten relateret til biodieselproduktion anslås at udgøre 1 mia. kroner årligt. De 

erhvervsøkonomiske konsekvenser af forslaget som det foreligger nu vil derfor være betydelige. 

Den danske regering opfordres derfor til at arbejde for, at skabe større sikkerhed fat at den danske 

produktion af førstegenerations biodiesel kan fastholdes. 
 

Endelig foreslås der en række såkaldte incitamenter til brugen af anden generations (2G) 

biobrændstoffer i form af dobbelt og firedobbelttælling for forskellige typer rest- og affaldsprodukter.   

 

Den nuværende dobbelttælling i VE-direktivet giver ikke tilstrækkeligt incitament til at mobilisere 

betalingsvillighed for det noget dyrere andengenerationsprodukt. Dette skyldes, at prisstrukturen er 

særligt gunstig over for første generations (1G) bioethanol i forhold til både benzin og 2G 

bioethanol. Da energiindholdet i bioethanol er lavere end benzin vil biler altså køre kortere på 

literen i takt med at der blandes mere bioethanol i. Det vil altså sige, at jo mere bioethanol, desto 

flere gange skal der tankes. Samtidig er 1G generelt billigere end benzin, hvad der øger 

iblandingsincitamentet for olieselskaberne. 

 

På samme måde vurderes den foreslåede firedobbelttælling i sig selv ikke at udgøre et 

tilstrækkeligt incitament til at starte en fuldskalaproduktion i Danmark. Omvendt vil en 

firedobbelttælling reelt reducere den krævede volumen og dermed – i en dansk kontekst – reducere 

behovet fra 4 fuldskalaanlæg til 1 fuldskalaanlæg i forhold til at opfylde det danske iblandingskrav. 

Dette vil modarbejde en kommercialisering af den stadig spæde teknologi. 

 

I forlængelse bør det bemærkes, at den uklarhed, der allerede nu hersker omkring den politiske 

proces vedrørende vedtagelsen af en iLUC-regulering vil betyde, at det ikke vurderes at være 

sandsynligt, at der foretages yderligere investeringer i  nogen form for biobrændstoffer før der 

skabes sikkerhed for langsigtede, stabile rammebetingelser.  

 

                                                           
1  Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 (2011/2095(INI)) 
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Danmark har i dag en global førerposition, men der er en række projekter af større eller mindre 

modenhed over hele verden – også i Danmark, hvor det såkaldte Maabjerg Energy Concept er 

langt i planlægningen, dog uden at en endelig investeringsbeslutning er truffet. Denne beslutning vil 

skulle træffes indenfor det næste år og forventningen om en iLUC-regulering vurderes i sig selv 

ikke at have betydning for investeringsbeslutningen.  

 

Direktivudkastet vurderes altså ikke at have positiv effekt i forhold til etablering af en dansk 

fuldskalaproduktion af  2G bioethanol.  Selv i det tilfælde, hvor der i direktiverne skabes stabile 

rammebetingelser og klare incitamenter for udviklingen af  2G biobrændstoffer er der ingen 

sikkerhed for at det vil betyde produktion i Danmark endsige produktion i andre lande på basis af 

dansk udviklet teknologi.  

 

For at gøre en dansk fuldskalaproduktion attraktiv og sikre eksport af dansk udviklet teknologi er 

der således behov for allerede nu, at etablere danske incitamenter i form af et specifikt 

iblandingskrav, der vil kunne øge betalingsvilligheden samt en mekanisme, der kan give sikkerhed 

for investorer, på samme måde som man har set det med udbygningen af havvindmøller.  

 

Det er altså danske incitamenter og ikke iLUC-regulering, der vil kunne forvandle det danske 

teknologiforspring til en egentlig firstmover-fordel med positive økonomiske effekter til følge.  

Etableringen af et fuldskala 2G bioethanolanlæg i forbindelse med det eksisterende biogasanlæg i 

Maabjerg ved Holstebro vil i følge en ADAM beregning foretaget af Landbrug & Fødevarer have 

følgende effekter2: 

 

o BNP vil øges med ca. 1,7 mia. kr. i 2020, hvilket svarer til en stigning i BNP på knap 0,1 pct. 

Beskæftigelsen vil i etableringsfasen og de efterfølgende år stige betydeligt med over 1.000 

personer, mens effekterne aftager på langt sigt og nærmer sig 200 personer. De 200 ekstra 

beskæftigede afspejler de ansatte i MEC Måbjerg Energy Concept(??) og de ekstra ansatte 

i landbrugs- og fødevareerhvervet som følge af en potentiel større animalskproduktion.  

 

o Den forbedrede udnyttelse af husdyrgødning (som følge af øget gasudbytte på det 

tilstødende biogasanlæg når restprodukter fra ethanolprocessen anvendes) muliggør en 

øget produktion af husdyr svarende til 4.300 DE eller en produktionsfremgang i landbruget 

på ca. 100 mio. kr. og knap 100 flere beskæftigede i landbruget. 

 

Det skal dog på det kraftigste understreges, at disse effekter ikke vil fremkomme som følge af den 

foreslåede iLUC-regulering, men kun vil blive realiserede, såfremt der allerede nu skabes 

incitamenter for produktionen. Regeringen opfordres på denne baggrund til på europæisk plan at 

arbejde for at erstatte den foreslåede dobbelt- og firedobbelttælling med et egentligt mandat eller 

iblandingskrav for 2G biobrændstoffer. Det foreslåede Annex IX bør erstattes af en positivliste over 

biomassetyper, der kan anvendes til opfyldelse af iblandingskravet. 

 

På baggrund af ovennævnte gennemgang kan Landbrug & Fødevarer ikke støtte det foreslåede 

direktivudkast. Vedlagt (bilag 2) er en liste over ændringsforslag til direktivet. 

 

Endelig ønsker Landbrug & Fødevarer at opfordre til, at regeringen arbejder for en mere målrettet 

tilgang med henblik på at sikre en bæredygtig intensivering af biomasseproduktionen i både EU og 

tredjelande. Dette vil medvirke til at forhindre afskovning og inddragelse af anden, ikke-

landbrugsjord og samtidig sikre øget indtægter for jordbrugere. Til dette formål opfordres 

                                                           
2 http://www.maabjergenergyconcept.dk/media/1265/MEC_Samfundsoekonomi.pdf 
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regeringen til at arbejde for af EU forpligter sig til et målrettet forskningsprogram, der fokuserer på 

bæredygtig intensivering og ressourceeffektiv biobrændstofproduktion.  

 

Landbrug & Fødevarer ser frem til en fortsat dialog omkring direktivforslagene og står til rådighed 

for uddybende informationer og supplerende bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

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


