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Til: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. 

 

Høring i Klima-, Energi- og Bygningspolitisk Specialudvalg 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) takker for muligheden for at blive hørt vedr. Kommissionens 

meddelelse om strategi for reduktion af tunge køretøjers brændstofforbrug og CO2 

emissioner. 

 

L&F finder det positivt, at Kommissionen med denne strategi vælger også at fokusere på, 

hvordan transportområdet kan bidrag til at nedbringe CO2 udledninger. Efter L&Fs 

opfattelse er der et kæmpe potentiale på transportområdet, som endnu ikke er indfriet. 

  

L&F kan velkomme, at nye initiativer til begrænsning af tunge køretøjers CO2 

udledning skabes på EU-niveau og ikke nationalt. Det er afgørende for ikke at skabe 

unfair konkurrencevilkår i EU. Vi ser også meget gerne en global regulering for ikke at 

skabe unødig konkurrence mellem kontinenterne.  

  

Biobrændstoffer er den mest oplagte og priseffektive måde at nedbringe CO2 udledning 

fra tunge køretøjer på kort, mellem og langt sigt. Det er derfor helt afgørende, at 

biobrændstoffer indtænkes som løsningsmodel. I strategien henvises til diskussionen om 

ILUC som pt. foregår i Rådet og EP. Det er dog centralt, at der med henvisning til disse 

diskussioner ikke skabes en parkeringsplads for at overveje gode løsningsforslag med 

biobrændstoffer i den tunge transport.    

  

Strategien kunne med fordel også adressere, hvordan biobrændstoffer kan indtage en 

aktiv rolle i EU's energi- og klimapolitik frem mod 2030 i løsning af den tunge transports 

CO2 udledninger. Det er bekymrende, at EU-Kommissionens forslag for EU's energi- og 

klimapolitik i 2030 ikke skaber faste rammevilkår for biobrændstoffer. Der er fx ikke 

beskrevet, at der er planer om at fortsætte et iblandingskrav for biobrændstoffer for 

både konventionelle og avancerede biobrændstoffer. Der savnes således en afklaring af, 

hvordan biobrændstoffer - også efter 2020 - kan bidrage til CO2 reduktion i den tunge 

såvel som lette trafik. For 2030 arbejder L&F på, at der indføres et obligatorisk 

iblandingskrav på nominelt 3,5 % for avancerede biobrændstoffer indenfor rammerne af 

et ambitiøst VE mål for transportsektoren på 15 %. For tidligt at skabe rammerne for 

produktionen, og for at sikre en realistisk trædesti frem til 2030-målet, bør der ydermere 

fastlægges transportdelmål for 2025.  

  

Er dette ikke en farbar vej, vil L&F opfordre til, at EU-kommissionen i en opdatering 

af strategien behandler alternative måder at fremme brugen af biobrændstoffer til at 

reducere de tunge køretøjers CO2 udledninger frem mod 2030. I den sammenhæng kan 

man forestille sig, at der bliver afsat specifikke midler til at fremme eller introducere 

biobrændstoffer i den tunge transport på lignende måde, som der afsættes midler til at 

fremme elektricitet i den lette transport fx gennem infrastruktur i elektricitet. 

 

Med venlig hilsen,  

 

Mads Helleberg Dorff Christiansen, Landbrug & Fødevarer 

 

 

 


