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Notat 

 

Til Energistyrelsen; Jakob Møller 

 

Fra Mads Helleberg Dorff Christiansen, Thomas Holst 

Cc Niels Peter Nørring, Søren Korsholm 

Dato 23. april 2013 

Høring: Materiale fra workshop om 
livscyklusvurdering af biomasse til energi og 
transport  
 

Landbrug & Fødevarer (L&F) deltog på Energistyrelsens møde den 17. april 2013, hvor 

tankerne omkring livscyklusvurderingen af anvendelse af biomasse til energi og transport 

blev præsenteret. I den sammenhæng afgav L&F allerede en række mundtlige 

kommentarer, men vil på invitation nu følge det op skrifteligt. 

 

Som udgangspunkt tager L&F forbehold for usikkerheden i, at vi kun kan afgive 

bemærkninger baseret på de to fremsendte præsentationer og en litteraturliste. 

Efterhånden som livscyklusvurderingen bliver udmøntet, vil vi have bedre muligheder for 

at fremsætte yderligere eller mere konkrete kommentarer. 

 

Helt overordnet er det mest problematiske i livscyklusvurderingen, at Energistyrelsen – 

forholdsvist ukritisk – lægger op til at inkludere iLUC i vurderingen af klima- og 

miljømæssige konsekvenser ved brug af biomasse. ILUC er mange ting og som 

beskrives i nedenstående er der på ingen måde videnskabelig enighed om ILUC-

modellerne og deres validitet. Energistyrelsen bør tage konsekvensen af dette og benytte 

flere forskellige iLUC-modeller og langt mere åbenlyst erkende usikkerhederne ved de 

resultater som fremkommer.  

 

Endelig burde der i ”Critical Review Panel” være mindst ét videnskabeligt medlem som 

også stiller spørgsmålstegn ved iLUC-modellernes mangler og forklaringskraft. Hvis 

muligheden foreligger vil L&F gerne fremkomme med navnet på en meget anerkendt, 

europæisk, professor inden for området. 
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“Analysis of environmental and climate effects of 
producing and using biomass for electricity, heat 
and transportation” (Slide 1) 
 

Slide 5-6:  

Vi er klar over, at den planlagte livscyklusanalyse udelukkende søger at belyse klima- og 

miljømæssige påvirkninger af biomasse og andre energikilder, hvilket må siges at være 

en samfundsmæssig omkostning (negativ eksternalitet). Omvendt vil de 

samfundsmæssige fordele (positive eksternaliteter) som stort set kun brug af 

bioenergi/biomasse leverer ikke blive indregnet. Det er fx sikring af erhvervsøkonomiske 

aktiviteter i landområder, beskæftigelse, forskning, forsyningssikkerhed til transport 

(biobrændstoffer) m.v. En analyse der kun baserer sig på klima- og miljøeffekter risikerer, 

at blive mangelfuld og ikke angive de mest hensigtsmæssige valg af energikilder. Hertil vil 

en sådan analyse overordnet set – i en bred forståelse af bæredygtighed - ikke kunne 

angive de mest ”bæredygtige” løsninger. 

 

Vi efterspørger en vis realisme i forhold til, hvad der er praktisk muligt, og hvordan 

omstillingen til det fossilfrie samfund kan finde sted inden for en overskuelig fremtid. I den 

omstilling skal vi være påpasselige med at rangere energikilder som vindere eller tabere, 

men i stedet have fokus på de forskellige positive og negative samfundseffekter af 

energikilderne i den grønne omstilling. 

 

Slide 8: 

Poppel bør indgå som biomasse type, da der i Danmark er flere ha med fx poppel end 

elefantgræs (miscanthus), Sidstnævnte har ikke vist sig konkurrencedygtig og 

dyrkningssikker og er derfor foreløbigt kun interessant i forskningsøjemed. 

 

Slide 9 & 14: 

Den planlagte analyse bygger på iLUC modellering som i høj grad er omdiskuteret og 

hvor der endnu ikke foreligger fælles videnskabelig enighed. I tilknytning til dette, har man 

kunnet se en bevægelse af iLUC-modellerne fra en høj værdi iLUC-værdi i de første 

modeller til en langt lavere værdi i de efterfølgende udviklede modeller.  

 

ILUC modellerne er økonomisk baserede modeller og bygger på en række antagelser om 

bl.a. et velfungerende globalt marked, en økonomisk rationalitet osv. Fordelen ved dette 

er naturligvis, at man kan indføre en række data og herefter få output baseret på de 

samme præmisser. Problemet er dog, at der i denne simplificering overses en lang række 

afgørende faktorer bl.a., at det globale marked er reguleret, at der er handelshindringer, 

at der er forskelle i afgrøder (fx olieafgrøder), samt at aktører i det globale marked ikke er 

fuldt oplyste. Det forekommer derfor utilstrækkeligt, at benytte en iLUC model ukritisk og 

som om, at det er videnskabelig fremstilling af virkeligheden. Der efterspørges derfor en 

anerkendelse af dette faktum i livscyklusvurderingens resultater. 

 

Et eksempel på en ”mangel” i iLUC som også blev fremsat på mødet omhandler, hvordan 

overførsel af landbrugsviden og bedre dyrkningsmæssig praksis kan skabe et generelt 

bedre udbytte i fx Afrika. Det er uklart, hvordan dette er indregnet i iLUC-modeller. I den 

præsenterede tilgang fremkommer det heller ikke tydeligt, hvordan en forøget 

drivhusgasudledning vil opdeles mellem øget arealanvendelse og en intensiveret 

produktion. 
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Et andet eksempel er iLUC-modellernes brug og afhængighed af historiske data. Disse 

data er ofte mangelfulde og tager ikke højde for de ændringer som er fundet sted i 

landbruget og skovbruget igennem de seneste mange år. Herunder udbyttestigninger og 

effektiviseringer. 

 

I nedenstående kan I finde en relativ ny og ganske god gennemgang af de eksisterende 

iLUC-modeller (herunder bl.a. deres mangler): 

 

- Indirect land use change: review of existing models and strategies for mitigation, 

Biofuels (2012) 3(1), pp. 87-100 

 

Slide 10: 

Det fremkommer ikke tydeligt, hvorvidt raps anses for at være en afgrøde der 

udelukkende er dyrket i Danmark eller som en importafgrøde.  

 

For raps gælder, at man opnår en helt forkert iLUC-værdi, når raps blandes sammen med 

andre olieafgrøder som fx palmeolie. Det skyldes, at den økonomiske iLUC-model 

forudsætter et en øgning i efterspørgsel på fx rapsolie automatisk vil lede til en øget 

efterspørgsel på palmeolie. Denne effekt – af den øgede efterspørgsel på palmeolie – 

bliver så medregnet i rapsoliens iLUC værdi. Rapsen bliver i den sammenhæng taget til 

indtægt for palmeoliens negative effekt på drivhusemissionsregnskabet. I virkeligheden 

burde man tilstræbe en mindre import af palmeolie uden at vælte palmeoliens iLUC-værdi 

over på raps.   

 

Endelig er det centralt, at rapsproduktionen leverer et betydeligt input til proteinfoder i den 

europæiske landbrugsproduktion. Protein som ellers vil skulle erstattes andetsteds fra. På 

europæisk plan er det fx kun 40% af den producerede raps som anvendes til biodiesel, 

mens de 60% bliver til foderkager med højt proteinindhold. Alternativet til dette produkt vil 

være øget import af soja fra Sydamerika.  

 

Slide 11,12 og 13: 

Der mangler kilder og en basal forklaring på, hvad som er indeholdt i diagrammerne, 

hvilke scenarier etc. Der er alt for lidt information til at kunne danne grundlag for en 

vurdering af validiteten af de viste diagrammer.  

 

Slide 12: 

Hvorfor er der ikke mere realistiske scenarier, hvor kun en del halm fjernes. Fx er der jo 

videnskabeligt belæg for, at mange jordtyper, vil kunne klare, at man fjerner 25 – 50% 

halm uden, at det får indflydelse på kulstof, frugtbarheden, i jorden. Ligeledes vil 

restprodukter fra biomasse som indgår i kredsløb fx ved bioraffinering og biogas kunne 

give kulstof og næring tilbage til jorden.  

 

Slide 15: 

Er der videnskabelig enighed om disse estimerede CO2 emissioner? Findes der nyere 

eller alternative beregninger som også burde medtages?      

 

Slide 18: 

Her er præmissen at energiafgrøder etableres på arealer med byg. På nuværende 

tidspunkt etableres energiafgrøder (undtagen raps) på arealer hvor kornudbyttet er 
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beskedent, da det ellers ikke er økonomisk forsvarligt for landmanden. Derfor kan der 

godt sættes spørgsmålstegn ved den præmis. Ikke mindst hvilke udbytte anvendes på 

arealerne, da det bør være under gennemsnitsudbytte.  

Om halm er der kun beskrevet at man undgår at pløje ned – men anvendes halmen til 

biogas, kommer der afgasset biomasse retur, som skal pløjes ned. Her returneres kulstof 

til jorden. 

 

 
”The bioenergy analysis project” (Slide 2) 
 

Slide 22: Der mangler en pil der går fra biogas, der sender afgasset biomateriale retur til 

markerne – og ikke kun en som sender det til forgasning. Det vil sikre kulstof på 

markerne. 

 

 

Litteraturliste 
Generelt er det afgørende at livscyklusvurderingen baserer sig på den nyeste 

tilgængelige viden. Forskningen rykker hurtigt på området, og hvad der var det ”rigtige” at 

gøre i går er måske det ”forkerte” at gøre i dag. Den faldende værdi i iLUC-modellerne 

over tid illustrerer dette meget godt. Umiddelbart forekommer en del af litteraturen at 

være af ældre dato, hvilket kan være problematisk i forhold til at benytte den bedst 

tilgængelige viden. 

 

En række tilføjelser: 

 

- Indirect land use change: review of existing models and strategies for mitigation, 

Biofuels (2012) 3(1), pp. 87-100 

 

- European Biomass resource potential and costs (Biomass and Bioenergy 34 

(2010)), pp. 188-202. 

 

- The REFUEL EU road map for biofuels in transport: Application of the project’s 

tools to some short-term policy issues (Biomass and Bioenergy 34 (2010), pp. 

244-250. 

 

- Biofuel production potentials in Europe: Sustainable use of cultivated land and 

pastures, Part II: Land use scenarios (Biomass and Bioenergy 34 (2010), pp. 

173-187. 

 

- Productivity developments in European agriculture: Relations to and opportunities 

for biomass production (Renewable and Sustainable Energy Review 15 (2011) 

pp. 2397-2412. 

 

- Competition between biofuels: Modeling technological learning and cost 

reductions over time (Biomass and Bioenergy 34 (2010), pp. 203-207. 

 

- Spatiotemporal land use modelling to assess land availability for energy crops – 

illustrated for Mozambique (GCB Bioenergy (2012) 4, pp. 859-874). 
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Hertil kommer en række videnskabeligt baserede undersøgelser fra Bloomberg New 

Energy Finance such as: 

 

- ”Next-generation ethanol and biochemicals: what’s in it for Europe” (2010) 

 

- “Moving towards a next-generation ethanol economy” (2012)  

 

 

Alle ovenstående publikationer haves. Endvidere vil der kunne fremskaffes yderligere fx 

vedr. socio-økonomisk bæredygtighed af biomasse og biobrændstoffer, hvis 

Energistyrelsen beslutter sig for en bredere forståelse af bæredygtighed end blot klima og 

miljø.  

 

 

 

Afslutningsvist undrer det L&F, hvordan Energistyrelsen kan benytte en endnu ikke-

offentliggjort analyse fra Concito som videnskabeligt grundlag for arbejdet med 

livscyklusanalysen (Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder). Lige præcis 

biomasseanalysen fra Concito har været meget kritiseret i medlemskredsen i forhold til 

dens kvalitet og videnskabelighed. Der er på ingen måde opnået enighed om rapportens 

resultater.  

 

 

 


