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 Det er problematisk, at direktivet ikke understøtter udbredelsen af 
avancerede biobrændstoffer, men primært fokuserer på infrastruktur i 
forhold til elektricitet, gas og brint. 

 Avancerede biobrændstoffer er en af de billigste og mest effektive 
midler til at opnå reduktion af CO2. Udbredelsen af avancerede 
biobrændstoffer kan ske via eksisterende infrastruktur, men kræver et 
markedstræk der kan skabe basis for en produktion. Dette skal 
fremhæves i direktivet. 

 Erfaringen viser at elektricitet til transport endnu er umoden til 
udbredelse, hvorimod gas er en afprøvet og udbredt teknologi i Europa, 
hvor det giver mening at styrke infrastrukturen.   
 

 
Landbrug og Fødevarer ønsker at takke for muligheden for at kommentere 
på det fremsendte og har følgende bemærkninger: 
 

Landbrug & Fødevarer ønsker at tilstræbe mindre afhængighed af fossile 
brændstoffer, større prisstabilitet og reducerede drivhusgasemissioner 
gennem introduktion af alternative og attraktive brændstoffer. I den 
sammenhæng tages der med direktivet et skridt i den rigtige retning.  
 
Fremme af alternative drivmidler bør dog, i så høj grad som muligt, ske på 
markedsøkonomiske vilkår uden at favorisere særlige alternative 
teknologier, da ingen kan forudse, hvilken teknologi det vil være bedst at 
satse på i fremtiden. På langt sigt er det således realistisk, at de forskellige 
transportformers behov bygger på en kombination af alternative 
brændstoffer. 
 
Direktivforslaget indeholder kun initiativer som vil fremme elektricitet, brint 
og gas og overser totalt, at det også er nødvendigt med et markedstræk 
for avancerede biobrændstoffer. Dette kan undre, når Kommissionen 
samtidig hævder at indtage en teknologineutral tilgang til fremme af de 
alternative brændstoffer.  
 

Biobrændstoffer er det eneste drivmiddel som kan benyttes i den allerede 
eksisterende vognpark og udgør derfor et af de billigste og mest effektive 
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måder til reduktion af CO2 og til at opfylde målet om 10% VE i transport i 
2020. Endvidere kan biobrændstoffer også benyttes til tung transport. Det 
er altså et alternativt brændstof, som vil kunne spille en rolle på både kort 
og lang sigt.  
 

I dag er det økonomiske incitament til at producere avancerede 
biobrændstoffer ret begrænset, da produktionen er væsentligt dyrere end 
både fossile brændstoffer og konventionelle biobrændstoffer. Den største 

udfordring er dog at skabe økonomisk sikkerhed for de meget væsentlige 
investeringer i sofistikerede bioraffinaderier som er påkrævet for at 
avancerede biobrændstoffer kan blive udbredt. En sådan økonomisk 
sikkerhed vil kunne opnås gennem fx et obligatorisk iblandingskrav for 
avancerede biobrændstoffer. Hvor de strukturelle udfordringer for el, brint 
og gas således er infrastrukturelle, så er udfordringerne for avancerede 
biobrændstoffer markedsmæssig. Denne udfordring bør tages lige så 
alvorligt som de infrastrukturelle udfordringer for elektricitet, gas og brint. 
 

Det er endvidere Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det er en forkert 
satsning at forsøge at udbrede alternative brændstoffer som endnu ikke er 
markedsparate. For elektricitet er de basale tekniske udfordringer ikke løst 
og transportmidlerne kan stadig kun køre over meget korte afstande. 
Ligeledes er der heller ingen tung transport som kan benytte elektricitet. 
Disse forhold til trods er der i de seneste år blevet investeret i infrastruktur 
til elektricitet uden at dette har givet et større kundegrundlag. ”Hønen-og-
ægget” problematikken med elektricitet løses altså ikke gennem 
investeringer i infrastruktur – snarere må man blot erkende, at dette 
alternative brændstof endnu ikke er modent til større udbredelse. 
 
Gas er derimod et alternativt brændstof, som Landbrug & Fødevarer ser 
god mening i at udbrede. Det er en velafprøvet, udbredt og meget effektiv 
teknologi, hvor en dansk infrastruktur for øjeblikket er fraværende. 
Danmark er således et af de få europæiske lande, hvor gas ikke benyttes 
som brændstof. Det giver derfor god mening at investere i infrastruktur til 
gas. 
 
I det fremsendte skelner Kommissionen mellem første og anden 
generations biobrændstoffer (kapitel 2.4., meddelelse fra Kommissionen). 
Landbrug & Fødevarer vil gerne anholde denne skelnen og i stedet 
opfordre til, at biobrændstoffer vurderes enkeltvist i forhold til deres værdi 
og indvirkning på miljø og fødevaresituationen. Adskillelsen mellem første 
og anden generation er usikker og forvirrende og der er en risiko for at 
bæredygtige biobrændstoffer bliver udelukket fordi de umiddelbart falder i 
den forkerte kategori. Kommissionen kommer selv til at gøre samme 
fejltagelse i den fremsendte meddelelse. Her beskriver Kommissionen 
animalsk fedt som første generations biobrændstof til trods for, at 
biobrændstoffer af animalsk fedt er baseret på slagteriaffald m.v. Det vil 
altså normalt blive betegnet anden generations biobrændstof.  
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Jeg håber ovenstående er fyldestgørende. I tilfælde af spørgsmål eller 
uddybninger m.v. skal I være meget velkomne til at kontakte mig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mads Helleberg Dorff Christiansen 

 

 

 
 

 

 


