
Dato 4. marts 2016 

Side 1 af 5 

Ref.: MDC 

 

  

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lmj@ens.dk, bha@ens.dk, cpo@ens.dk, 

stkje@efkm.dk, hao@ens.dk 

 

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til Energi-, Forsynings- og 

Klimapolitisk Specialudvalg vedr. EU’s politik for bæredygtig bioenergi for 

perioden efter 2020 

 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget Kommissionens spørgeskema til høring i 

regi af Energi-, Forsynings- og Klimapolitisk Specialudvalg. Det er et vigtigt 

område for Landbrug & Fødevarer, da Kommissionens høring kan skabe nye 

muligheder for erhvervet såvel som begrænse eksisterende 

forretningsmuligheder.  

 

Da det som nævnt er et vigtigt område, er det positivt, at regeringen 

efterfølgende fremsender udkast til høringssvar til høring i Energi-, Forsynings- 

og Klimapolitisk Specialudvalg. Vi ser frem til at kommentere dette. For en god 

ordens skyld skal det nævnes, at Landbrug & Fødevarer også påtænker at 

besvare Kommissionen direkte på høringen. 

 

Bemærk venligst også sammenhængen til synspunkterne fremsat i Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til Energi-, Forsynings- og Klimapolitisk Specialudvalg 

vedr. et nyt VE-direktiv fremsendt d. 8. december 2015.  

 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker følgende hovedprincipper lagt til grund for 

Kommissionens arbejde med bæredygtig bioenergi for perioden efter 2020. 

 

 

Hovedbudskaber: 

 

 Bioenergi spiller en vigtig rolle i en omkostningseffektiv grøn energiomstilling 

og skal også gøre det efter 2020 

 

 Bioenergi og biomassepolitik skal ses i en bredere sammenhæng som kick-

starter for omstillingen til en fossilfri bioøkonomi 

 

 Støtte til biomasse skal efter 2020 kunne målrettes særlige nationale typer af 

biomasse fx halm  

 

 Biobrændstoffer, særligt avancerede biobrændstoffer, skal fremmes gennem 

fornyede iblandingskrav frem mod 2030 

 

 Markedstræk skal drive opgraderingen i udnyttelse af biomasse frem for 
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kaskaderegulering 

 

 Europæiske bæredygtighedskriterier skal udarbejdes på basis af økonomiske, 

sociale og miljømæssige aspekter 

 

 Synergieffekterne af europæisk produceret biomasse for klima, energi, miljø 

og natur skal indtænkes i mulige nye europæiske bæredygtighedskriterier  

 

 Europæiske bæredygtighedskriterier kan støttes, hvis konkurrenceevnen 

fastholdes og der ikke pålægges nyt bureaukrati på biomasseproducenter 

 

 Ny og fair tilskrivning af klimagevinst til de sektorer som bidrager med 

kulstofbinding og bioenergi er påkrævet   

 

 

Bioøkonomi 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker at støtte omstillingen til en fossilfri og bæredygtig 

bioøkonomi. Omstillingen af energisektoren er det første skridt på vejen, hvor 

dansk landbrug er med til at virkeliggøre målet gennem leverancer af biomasse 

som fx halm.  

 

Bioenergi har den særlige styrke, at det er en stabil og fornybar energiressource, 

der kan benyttes, når der hverken er sol eller vind. Bioenergi har også en helt 

central rolle i omstillingen af transportsektoren, hvor biobrændstoffer er både et 

omkostningseffektivt og effektivt middel i den grønne omstilling.  

 

Herudover spiller energiområdet en afgørende betydning for kick-start af 

bioøkonomien og dermed omstillingen et fossilfrit samfund. 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. Det er derfor 

Landbrug & Fødevarers opfattelse, at energipolitik skal indtænkes i en bredere 

sammenhæng og ses som trædesten for en bedre ressourceudnyttelse, 

bioøkonomien og dermed det fossilfri samfund.  

 

Det er afgørende, at der bliver etableret et paradigme, som kan fremme brugen 

af bæredygtig biomasse i den grønne omstilling. Det kræver for det første et 

markedstræk og for det andet sikkerhed for bæredygtighed af biomassen. 

 

 

Markedstræk og udfordringer  

 

Ift. markedssituationen og udnyttelsen af biomasse til kraftvarme og i 

transportsektoren har Landbrug & Fødevarer en række overordnede 

kommentarer: 

 

På kraftvarme-området eksisterer en række nationale støttemuligheder, som 

skal sikre udnyttelse af biomassen. Det gælder fx afgiftsfritagelse af biomasse 

som f.eks. halm eller tilskud til biogasproduktion. Landbrug & Fødevarer 
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ønsker, at der i et fremtidigt fælles EU regime gives mulighed for de enkelte 

medlemsstarter til at støtte særlige typer af biomasse til bioraffinering, 

bioenergi, bioøkonomi m.v. I dansk landbrug er langt størstedelen af 

biomassen baseret på sidestrømme som fx halm og gylle, som ud fra en 

samfundsøkonomisk og miljømæssig vinkel giver god mening at udnytte.  

 

Biobrændstoffer 

 

Biomasse er også et meget effektivt middel til at støtte den grønne omstilling i 

transportsektoren via biobrændstoffer. Særligt transportsektoren, som de 

resterende sektorer i de ikke-kvotebelagte sektorer, vil komme i fokus frem 

mod 2030 – og for Danmark forventes et særlig højt reduktionskrav. Det er 

derfor afgørende, at transportsektoren bidrager til klimagasreduktioner. EU’s 

mål om 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren i 2020, og et krav om 6 

pct. CO2 reduktion i transportbrændstoffer i 2020, har vist sig at være effektive 

virkemidler. Den permanente stigende udledning i transporten fra 1990 og frem 

til i dag har mødt et knæk grundet biobrændstoffer. Der er dog en betydelig 

risiko for, at der ikke bliver opsat lignende mål om vedvarende energi i 

transport frem mod 2030. I Kommissionens Energi- og Klimapakke 2030 

lægges der således ikke op til en forlængelse af hverken målet om vedvarende 

energi eller CO2 reduktionen i transportbrændstoffer. 

 

Det finder Landbrug & Fødevarer helt uacceptabelt, da det vil sætte allerede 

opnåede resultater i transportsektoren over styr. Landbrug & Fødevarer vil 

derfor opfordre regeringen til at fastholde kravet om vedvarende energi i 

transport. Det kan være ved en forhøjelse af eksisterende krav til vedvarende 

energi i transport i EU til 15 pct. i 2030 og herunder et specifikt og bindende 

mål for avancerede biobrændstoffer på minimum 3,5 pct. i 2030. Det kan også 

ske på andre måder fx gennem et fælleseuropæisk krav til transportsektoren 

om vedvarende energi. 

 

Avancerede biobrændstoffer baseret på restprodukter fra landbrugs- og 

fødevareproduktionen vil således øge erhvervets udnyttelse af alle tilgængelige 

ressourcer – uden negativ effekt for klimaet eller fødevareproduktion.  

 

Samtidig med at de avancerede biobrændstoffer fremmes er det vigtigt, at det 

ikke sker på bekostning af eksisterende produktion af konventionelle 

biobrændstoffer. For de konventionelle biobrændstoffer baseret på 

landbrugsafgrøder er stadig vigtige. I Danmark er det overvejende raps som 

benyttes til produktion af biobrændstoffer og heraf indgår kun 40 pct. af rapsen 

til biobrændstoffer, mens 60 pct. bliver til proteinholdigt dyrefoder. Protein som 

ellers vil skulle erstattes andetsteds fra fx soja fra Sydamerika. Ligeledes er der 

væsentlige proteinholdige foderprodukter fra bioethanol produktionen. Hertil 

kommer, at raps er en vigtig forfrugt i sædskiftet og medfører et merudbytte i fx 

hvede på 10 pct.  

 

Biobaserede produkter 

 

Også på andre områder kan regeringen arbejde for, at der skabes et 

markedstræk, som kan drive omstillingen til en biomassebaseret økonomi. 
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Biobaserede produkter er endnu lidt dyrere end de produkter, som er baseret 

på fossile kilder og mineralske råstoffer. Her kunne den offentlige sektor i EU 

gå foran og kræve, at en vis andel af det offentlige indkøb baseres på fossilfri 

og biobaserede produkter og materialer. Ligeledes er det en jungle at navigere 

i, hvad der er biobaseret, fornybart og bæredygtigt. Vi skal blive bedre til at 

rådgive forbrugerne. Bedre mærkning af biobaserede produkter skal guide 

forbrugerne til at vælge bæredygtige produkter baseret på fornybare 

ressourcer. I den sammenhæng kan vi lade os inspirere af det amerikanske 

BioPreferred Program. 

 

En satsning på bioøkonomien fordrer en bred oplysningskampagne. 

Befolkningen og forbrugerne er ikke nødvendigvis bevidste om det biologiske 

alternativ til fossile og mineralske ressourcer, eller om at Danmark gennem 

investeringer i forskning og udvikling i landbrugs- og fødevaresektoren kan 

producere med mindre ressourceforbrug. Regeringen kan derfor arbejde for, at 

EU sætter fokus på at gennemføre en sådan kampagne. 

 

En naturlig følge af ovenstående er, at udnyttelse og optimering af biomasse 

skal drives af markedsbaserede løsninger fremfor regulering samt at forskning 

og udvikling skal understøttes. Det er derfor ikke Landbrug & Fødevarers 

opfattelse, at det såkaldte ”kaskadeprincip” er en pragmatisk og langsigtet 

løsning til at opnå den højere udnyttelse af biomasse. Opgraderingen af 

biomasse skal derimod drives af en stigende efterspørgsel på 

højværdiprodukter. 

 

 

Europæiske bæredygtighedskriterier 

 

Landbrug & Fødevarer støtter, at omstillingen til en fossilfri bioøkonomi er 

bæredygtig. I den forbindelse er det afgørende, at der benyttes et holistisk 

bæredygtighedsbegreb, som ligeligt omfavner den økonomiske, sociale og 

miljømæssige bæredygtighed som defineret af Brundtlandrapporten.   

 

For tiden importeres store mængder træpiller og træflis til EU fra den anden 

side af kloden til trods for, at der findes bæredygtige alternativer i Danmark og 

resten af Europa. Det kan diskuteres, om det er muligt at sikre 

bæredygtigheden af den importerede biomasse. Det gælder både i forhold til 

de miljømæssige aspekter, men også i forhold til arbejdstagerrettigheder og de 

økonomiske potentialer ved europæisk produceret biomasse. Ligeledes er der 

mulighed for, at brugen af europæisk biomasse kan skabe synergieffekter. 

Eksempelvist kan pil plantes med det formål at sikre kvælstofoptagelse, men vil 

også være et vigtigt instrument til at fremme biodiversitet og den høstede pil vil 

kunne bruges til energi eller biobaserede produkter. Det samme kan siges om 

fx udnyttelse af gylle til biogas, hvor der både fremkommer energi og 

forbedrede næringsstoffer. Der er derfor rigtig god mening i at indregne de 

mange synergieffekter inden for klima, energi, miljø og natur, som kan opnås 

gennem dyrkning af og/eller behandling af europæisk biomasse. Landbrug & 

Fødevarer støtter derfor, at regeringen, på europæisk plan, diskuterer 

muligheden for at fastlægge fælleseuropæiske bæredygtighedskriterier for 

biomasse, der forholder sig til effekten af alle synergier inden for 



Side 5 af 5 

 

  

bæredygtighed.  

 

Efter Landbrug & Fødevarers opfattelse er dansk produceret biomasse fra 

landbruget i forvejen fuldt ud bæredygtigt, da der som regel er tale om 

reststrømme fra fødevareproduktion som fx halm eller gylle. Derudover er 

europæisk landbrugsproduktion omfattet af krydsoverensstemmelseskrav, 

hvilket langt hen ad vejen sikrer bæredygtighed. Fokus bør derfor være på 

kriterier, der sikrer bæredygtigheden af importeret biomasse uden for EU. Det 

er her, de største udfordringer med bæredygtigheden findes.  

 

Ligeledes må bæredygtighedskriterierne ikke være bureaukratiske og 

kriterierne skal være videnskabeligt funderet og udarbejdet i tæt samarbejde 

med de europæiske producenter af biomasse.  

 

Klimagevinster af biomasse 

 

Afslutningsvist er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der skal kigges på 

hvilke sektorer, som vinder på klimagevinsten ved kulstofbinding og 

biomassebidrag til energi. Som det er i dag bliver fx klimareduktionen ved brug 

af biomasse produceret i landbrugssektoren brugt til at afskrive 

energisektorens reduktionsforpligtelser. Fremadrettet bør der findes en mere 

fair fordeling, som sikrer at landbruget faktisk får del i den klimareduktion, som 

leveres via biomasse eller kulstofbinding fra landbrugssektoren.  

 

 

Lad os endelig vide hvis der skulle væres spørgsmål til ovenstående. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mads Helleberg Dorff Christiansen 

Chefkonsulent 

 

 

Direkte: 33 39 40 14 

Mobil: 30 17 88 62  

E-mail: mdc@lf.dk 
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