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Landbrug & Fødevarers høringssvar til skriftlig høring af revideret 

samlenotat vedr. Kommissionens forslag om ændring af 

Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC). 

 

 

Overordnet opfordring til regeringen 

 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre regeringen til at arbejde for, at der 

sikres tilslutning til EP’s Energiudvalgs betænkning i Rådet (uvilkårligt af, 

hvordan afstemningen i EP plenaren forløber som forventet den 10. 

september). Energiudvalgets betænkning fremviser en pragmatisk balance 

mellem de mange forskellige hensyn, som der skal tages hensyn til i 

reguleringen af biobrændstoffer. Energiudvalget foreslår således: 

 

1) Et iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer uden 

flertælling på 0,5 pct. i 2016, 2,5 pct. i 2020, 4,0 pct. i 2025. 

Det er helt afgørende for udviklingen af avancerede 

biobrændstoffer, at der kommer gode og stabile rammevilkår 

fremadrettet, da produktionen af avancerede biobrændstoffer er 

dyrere end produktionen af konventionelle biobrændstoffer. Et 

ambitiøst iblandingskrav er således det nødvendige markedstræk, 

som kan give investorer sikkerhed for deres investeringer i 

produktion af biobrændstoffer – også post-2020. 

  

2) Et loft på 6,5 pct. for iblanding af konventionelle 

biobrændstoffer.  

Dette vil beskytte den eksisterende produktion af biobrændstoffer 

og samtidig sende et klart signal om, at denne produktionstype ikke 

skal udvides. For landbrug- og fødevareerhvervet er det nødvendigt 

med en produktion af konventionelle biobrændstoffer, da 

produktionen herigennem bidrager væsentligt til proteinforsyningen 

i de danske/europæiske husdyrhold, særligt til svineproduktionen. 

Alternativet er at øge importen af protein fx fra soja fra Sydamerika. 

Det overses i øvrigt ofte, at de konventionelle biobrændstoffer i 

mange tilfælde blot er restprodukter fra produktion af protein til 

husdyrhold, men et vigtigt økonomisk bidrag som gør det muligt og 

rentabelt at producere dansk/europæisk protein på 

danske/europæiske råvarer i DK og EU. Loftet på 6,5 pct. må derfor 

på ingen måde sættes lavere. 

 

3) En ny model for inkludering af iLUC-faktorer i 

bæredygtighedskriterierne fremlagt af Kommissionen senest i 

2016.  
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Der er på ingen måde faglig enighed om, at de fremlagte 

beregninger/modeller over iLUC på fair og rimeligt grundlag, påviser 

de reelle klimaeffekter ved biobrændstoffer. Landbrug & Fødevarer 

afviser ikke, at nogle biobrændstoffer kan have højere 

drivhusgasudledninger end hidtil beregnet, men det skal baseres på 

konsoliderede, fagfællesbedømte modelleringer differentieret på 

afgrøde og region.  

 

Endvidere bør fokus også være på at styrke tiltag, der kan hindre 

afskovning og fremme bedre overvågning og styring af landområder 

i særligt tredje verdenslande fx via handelsaftaler. Det er her langt 

størstedelen af udfordringerne i forhold til produktion af 

biobrændstoffer findes. Europæisk landbrug bør ikke straffes for 

manglende regulering og resthåndhævelse i andre dele af verden. 

   

 

Kommentarer til regeringens generelle holdning og generelle 

forventninger til andre landes holdninger 

 

1. Vanskelighederne i Rådet 

Landbrug & Fødevarer finder det mest problematisk, at det 

”forventes vanskeligt at opnå flertal i Rådet for et delmål for 

avancerede biobrændstoffer”. Som beskrevet i ovenstående er et 

ambitiøst iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer helt 

afgørende for at få en produktion af avancerede biobrændstoffer i 

gang.  

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor anbefale regeringen at være 

fleksibel, kompromissøgende og villig til at give sig ift. loftet på 

konventionelle biobrændstoffer samt iLUC-regulering. Og her er 

der noget at give af, da regeringen har fremsat meget ambitiøse 

forslag på disse områder, som der ikke vil kunne forventes støtte til 

blandt Rådets medlemmer. 

 

Vanskelighederne ved at opnå flertal i Rådet for et delmål for 

avancerede biobrændstoffer virker i øvrigt ganske uforståeligt på 

samme tid, som EU-Kommissionen har fremlagt forslag til et 

offentligt-privatpartnerskab på bioøkonomi, BRIDGE, som med 

næsten 4 mia. Euro i ryggen skal arbejde for etablering af bl.a. fem 

avancerede fuld-skala bioraffineringsanlæg frem til 2020. Et 

manglende iblandingskrav på avancerede biobrændstoffer vil 

underminere disse incitamenter og udviklingen af dette vigtige 

forretningsområde.  
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2. Minimumsmålsætninger 

Landbrug & Fødevarer finder det derfor glædeligt, at regeringen 

som minimum vil arbejde for: 

o at der skabes et markedstræk for avancerede 

biobrændstoffer. Og her kan regeringen tillade sig at være 

mere ambitiøse end den nominelle 0,5 pct., som er foreslået 

og i stedet lade sig inspirere af Energiudvalgets 2,5 pct. 

(uden tælling). I den sammenhæng er det vigtigt, at 

regeringen også er opmærksom på, ikke at undergrave 

incitamentet for den produktion af avancerede 

biobrændstoffer som allerede finder sted i Danmark i form af 

DAKA’s biodiesel produktion baseret på animalske 

restprodukter og affald. 

o at der blot udstikkes retningslinjer for en fremtidig 

adressering af iLUC-problematikken. I den sammenhæng 

kan regeringen også indtage en pragmatisk holdning og lade 

sig inspirere af EP’s Energiudvalg, som foreslår, at 

Kommissionen fremlægger en ny model for inkludering af 

iLUC-faktorer i bæredygtighedskriterierne senest i 2016. 

  

3. Bred støtte til et ambitiøst iblandingskrav for avancerede 

biobrændstoffer 

For Landbrug & Fødevarer er det altså helt centralt, at regeringen 

arbejder for et ambitiøst iblandingskrav for avancerede 

biobrændstoffer.  

 

I den sammenhæng vil vi gerne rette opmærksomheden på den 

støtteerklæring til Energiudvalgets forslag som 11 organisationer 

og virksomheder (fra WWF og det Økologiske Råd til FDM til 

Landbrug & Fødevarer) netop har fremsendt til danske MEP’s med 

kopi til bl.a. Klimaminister Lidegaard og Kommissær Hedegaard. 

Heri opfordres de danske MEP’s til at støtte den linje, som er 

fastlagt i Energiudvalget med et iblandingskrav for avancerede 

biobrændstoffer på 2,5 pct. uden dobbelttælling, gradvis indfasning 

og et pejlemærke for 2025.  

 

I brevet tilføjes endvidere, at det er en bekymring, at 

”Miljøudvalgets loft for 1G på 5,5 pct. kombineret med dobbelt- og 

firdobbelttælling desuden vil betyde, at man ikke når målet om 10 

pct. vedvarende energi i transportsektoren, men væsentligt mindre 

end de 10 pct. i 2020.” Det må ses som en opfordring til at være 

pragmatisk i forhold til loftet på konventionelle biobrændstoffer.  
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Endelig har den af regeringen nedsatte Natur- og 

Landbrugskommission anbefalet, at: ”Danmark skal arbejde for, at 

der skabes et markedstræk for bæredygtige biobrændstoffer, fx 

ved ambitiøse iblandingskrav for 2. generations biobrændstoffer 

både på EU-niveau og i Danmark”. Regeringen må formodes at 

understøtte dette arbejde gennem arbejdet for et ambitiøst 

iblandingskrav. 

 

4. Den biobaserede økonomi 

Endelig bør det også pointeres, at energipolitik har afgørende 

betydning for kick-start af den biobaserede økonomi og dermed 

som understøtning af de overordnede klimaorienterede 

målsætninger om et fossilfrit samfund. Her er regeringen ved at 

nedsætte et bioøkonomipanel som skal arbejde for at fremme 

biobaserede løsninger fx gennem et ambitiøst iblandingskrav af 

avancerede biobrændstoffer. Bioraffinering af biomasse til 

biobrændstoffer vil kunne skabe en kritisk masse af produktion 

som er nødvendig for, at industrien konkurrencedygtigt vil kunne 

begynde at lave plastik, kemi, protein m.v. baseret på kulstof fra 

biomassen. EU skal derfor være garant for, at energipolitikken 

indtænkes i en bredere sammenhæng og ses som trædesten for 

en bedre ressourceudnyttelse, den biobaserede økonomi og 

dermed understøtter de overordnede målsætninger om det fossilfri 

samfund i 2050.  

 

 

Overordnet forhandlingsposition 

 

Overordnet set vil Landbrug & Fødevarer altså anbefale regeringen, i de 

kommende forhandlinger, at lade sig inspirere af EP’s energiudvalgs 

betænkning både ift. at arbejde for et 2,5 pct. iblandingskrav af 

avancerede biobrændstoffer uden tælling samt udvise pragmatisme ift. de 

konventionelle biobrændstoffer og fremtidig iLUC regulering. 
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