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Høring af ændring af udkast til bekendtgørelser om pristillæg til anvendelse af biogas samt 
udkast til bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas 
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af bekendtgørelser om 
pristillæg samt ny bekendtgørelse med kriterier for bæredygtig produktion af biogas i høring. 
 
Generelle bemærkninger 
Landbrug & Fødevarer bakker op om den ’danske model’ for biogas, hvor biogasproduktionen ho-
vedsageligt sker på baggrund af husdyrgødning og andre restprodukter, og hvor biogasanlæggene 
dermed kan medvirke til på samme tid at skabe klima-, energi og miljøgevinster.  
 
Landbrug & Fødevarer tager det politiske ønske om at etablere bæredygtighedskrav, der nu ud-
møntes i form af den foreslåede bekendtgørelse, til efterretning. Vi har imidlertid svært ved at forstå 
baggrunden for, at der skal etableres et mere rigidt, mere reguleret og mere restriktivt regime for 
udnyttelsen af biogas i Danmark, end der er tilfældet ved udnyttelsen af andre biomassetyper eller 
ved udnyttelsen af biogas i de øvrige EU-lande. 
 
For Landbrug & Fødevarer er det helt afgørende, at de politiske krav baseres på faglig substans, og 
at de implementeres så simpelt og med så få begrænsende og omkostningsdrivende byrder for 
biogasanlæg og biogas-råvareleverandør som muligt. 
 
Listen over energiafgrøder savner efter vores opfattelse et tilstrækkeligt fagligt ophæng. Afskæ-
ringskriterierne for optagelsen af biomasser på listen har været, at biomasserne har skullet være 
’konkurrencedygtige’ med alternative afgrøder. I praksis er situationen altså den, at der lægges be-
grænsninger på de afgrøder, hvor landmanden har mulighed for at opnå en fordelagtig forrentning. 
Som udgangspunkt for lovgivning er dette et meget problematisk princip.  
 
Når det er sagt, så kan den valgte udmøntning dog være at foretrække frem for alternative imple-
menteringsmodeller såsom f.eks. en positivliste. Vi støtter op om, at der alene opstilles begræns-
ninger, hvor reguleringen reelt kan have en reel virkning. 
 
Vi mener, at det må være underforstået, at afgrøder, der af den ene eller anden årsag ikke kan be-
nyttes til de formål, de er dyrket til, vil være at betragte som rest- og affaldsprodukter, der derfor 
kan anvendes i et biogasanlæg uden at skulle tælles med som energiafgrøder. 
 
Simpel implementering vigtig 
Indledningsvist skal roses den samarbejdsaftale, som Energistyrelsen primo januar har indgået 
med NaturErhvervstyrelsen med henblik på at lempe de administrative byrder ved indberetning om 
bæredygtig produktion af biogas.  
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Det er vigtigt, at der udarbejdes let overskuelige indberetningsskemaer, hvor det er let forståeligt, 
hvilke mængder, der skal tælles med som energiafgrøder og hvilke mængder, der ikke tæller med. 
 
I forhold til den fremtidige udvikling med større anvendelse af biogas i transportsektoren er det vig-
tigt, at indberetningerne også vil kunne anvendes som dokumentation i forhold til VE-direktivet. 
Energistyrelsen bør sikre, at dette hurtigst muligt er på plads. 
 
I forbindelse med kontrol bør indskærpes, at der kan være et oplag af energiafgrøder på et biogas-
anlæg, men at disse mængder først bør tælles med i opgørelserne, når de er nyttiggjort gennem et 
biogasanlæg. 
 
Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at det vil være muligt for eksempel at opgøre mængderne af 
energiafgrøder i form af antallet af læs kombineret med vejning af repræsentative vognlæs. Dette 
vil kunne lette arbejdsgangen ved gårdanlæg, der har en egenproduktion af energiafgrøder. Det er 
vigtigt, at bekendtgørelserne også kan virke i praksis på denne type anlæg. 
 
Krav stilles med tilbagevirkende kraft 
Det forekommer uheldigt, når bekendtgørelsen om pristillæg stiller krav om en opgørelse af oplys-
ninger for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015, idet bekendtgørelsen som bekendt er fremsendt 
– og følgelig vil træde i kraft – efter den 1. august 2014. 
 
Der bør derfor indledningsvist blot stilles krav til opgørelse af oplysninger fra og med datoen for be-
kendtgørelsens ikrafttræden. 
 
Bekendtgørelsen vil føre til nye administrative omkostninger på anlæggene 
Udkastet til bekendtgørelse om pristillæg skærper kravene til biogasanlæggenes opgørelse af pro-
duktion og levering af gasproduktion. Ikke alle anlæg har i dag udstyr til præcis måling af gaspro-
duktionen, idet der først og fremmest har været behov for at måle den producerede el, der jo udgør 
tilskudsgrundlaget. 
 
Vi ser ikke noget behov for i denne forbindelse at ændre på dette forhold. 
 
Græs bør være en mulighed for biogasanlæggene 
Omlægning til en øget dyrkning af græs og kløvergræs vil have en positiv miljøpåvirkning og skabe 
synergier i forhold til f.eks. drivhusgasudledning, naturpleje og vandmiljø. Hvis græs kan nyttiggø-
res i et biogasanlæg, vil biogasudbygningen således kunne være med til at drive en udvikling med 
stor politisk opbakning. 
 
Af denne årsag har vi svært ved at forstå, hvorfor der lægges begrænsninger på anvendelsen af 
græs fra arealer i omdrift og fra kløvergræs fra konventionelt dyrkede arealer. Vi vil i begge tilfælde 
opfordre til en revurdering af bilag 1, således af disse afgrøder fjernes fra listen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Korsholm 
Plante- og Energipolitisk Chef  
Klima / Energi / Planter 
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