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Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til cpo@ens.dk, pgh@ens.dk, stkje@efkm.dk  

 

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til Energi-, Forsynings- og 

Klimapolitisk Specialudvalg vedr. regeringens høringssvar for EU’s politik 

for bæredygtig bioenergi for perioden efter 2020 

 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget regeringens høringssvar til 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.  

 

Vi henviser i den sammenhæng også til synspunkterne fremsat i Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til Energi-, Forsynings- og Klimapolitisk Specialudvalg 

vedr. bæredygtig bioenergi fremsendt d. 4. marts 2016. 

 

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 er tilfredse med, at regeringen vil arbejde for fælles 

europæiske bæredygtighedskriterier, men på særligt to områder savner Landbrug 

& Fødevarer, at regeringen tager hensyn til Landbrug & Fødevarers ønsker. 

 

Landbrug & Fødevarer støtter som nævnt, at der udarbejdes fælleseuropæiske 

bæredygtighedskriterier, men savner samtidigt, at regeringen anerkender de 

betingelser, hvorunder at sådanne kriterier skal udarbejdes: 

 

 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 europæiske 

biomasseproducenter 

 

Herudover savner Landbrug & Fødevarer en mere positiv og proaktiv indstilling 
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fra regeringen ift. udnyttelse af landbrugets biomasser.  

 

Det gælder udnyttelse af restprodukter fra landbrugs- og fødevareproduktionen 

samt visse energiafgrøder som fx raps, pil m.v. Der er et overskud af biomasse, 

og potentialet for at øge biomasseproduktionen, under hensyntagen til miljø og 

klima, er påvist. Endvidere er beregningerne og antagelserne om 

klimagasudledningerne, herunder ILUC, fra landbrugets biomasseproduktion 

tvivlsom og usikker. Landbrug & Fødevarer finder derfor, at der stadig er 

betydelige klimagevinster at opnå gennem en større satsning på landbrugets 

biomasser (uddybes ift. biobrændstoffer i nedenstående tillæg). Ligeledes er det 

vigtigt, at transportsektoren kommer i spil med reduktioner i udledningen af 

drivhusgasser frem mod 2030. Landbrug & Fødevarer savner derfor i regeringens 

høringssvar: 

 

 En stærkere positiv holdning til brug af landbrugets biomasser i både 

biobrændstoffer og bioenergi generelt  

 

 En kraftig opfordring til Kommissionen, om at tænke på tværs af sektorer og 

politikområder samt skabe incitamenter, der kan fremme brugen af 

landbrugets biomasser til omstillingen til en fossilfri og cirkulær bioøkonomi. Et 

eksempel er fx målsætning om biobaserede produkter i offentlige indkøb.   

 

 Et betydeligt pres på Kommissionen for at forlænge og udvide kravet om VE i 

transport frem mod 2030  

 

 En opprioritering af iblandingskravet for konventionelle biobrændstoffer og 

samtidig indførsel af et ambitiøst og obligatorisk iblandingskrav for avancerede 

biobrændstoffer 

 

 

Afslutningsvist vil Landbrug & Fødevarer igen henvise til synspunkterne i tidligere 

fremsendte høringssvar af 4. marts 2016, som ministeriet opfordres til at 

genlæse.  

 

 

I nedenstående fremlægges en redegørelse, som bl.a. underbygger Landbrug & 

Fødevarers tiltro til bæredygtigheden i landbrugets biomasser – herunder til brug 

for biobrændstoffer. Det er ønsket, at det kan inspirere ministeriet i udarbejdelsen 

af det endelige høringssvar til Kommissionen.  

 

 

 

 

Tillæg vedr. bæredygtighed af biomasse ift. biobrændstoffer 

 

Energipolitik i forhold til biobrændstoffer har afgørende betydning for kick-start af 

bioøkonomien og dermed 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 
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plastik, kemi, protein m.v. baseret på kulstof fra biomassen. 

 

Avancerede biobrændstoffer 

Avancerede biobrændstoffer baseret på restprodukter fra landbrugs- og 

fødevareproduktionen vil øge erhvervets udnyttelse af alle tilgængelige 

ressourcer – uden nogen negativ effekt for klimaet eller fødevareproduktion. 

Landbrug & Fødevarer støtter derfor overgangen til de avancerede 

biobrændstoffer. 

 

Det bredt sammensatte Nationale Bioøkonomipanel er nået frem til, at der for 

øjeblikket er 1,5 mio. tons halm, som går til spilde på de danske marker. Det vil 

svare til ca. seks anlæg af en størrelsesorden, der svarer til Maabjerg Energy 

Concept. I forlængelse heraf kan også tilføjes, at den danske ”10 mio. tons plan” 

jo netop viser, at der er betydelige potentialer for at øge den tilgængelige 

biomasseproduktion i Danmark uden negative effekter for miljø og klima. 

 

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.  

 

Klimaeffekt 

Kritikere af EU’s biobrændstofpolitik har særligt fokuseret på de konventionelle 

biobrændstoffers klimaeffekt. Landbrug & Fødevarer vil ikke påstå, at der ikke 

kan være forskellige klimaprofiler af forskellige biobrændstoffer, da brugen af 

landbrugsjord til produktion af biobrændstofafgrøder kan forskubbe produktion af 

fødevare- og foderafgrøder til ikke-landbrugsjord fx skov, savanne. Dette er også 

kaldt indirekte landforskydningseffekter (iLUC). 

 

Landbrug & Fødevarer finder dog ikke, at de beregninger over iLUC som er 

fremlagt, på nogen fair og rimelig måde, påviser de reelle klimaeffekter. 

iLUC skal baseres på konsoliderede, fagfællesbedømte modelleringer 

differentieret på afgrøde og region. 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker også 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 derfor ikke straffes for manglende regulering og resthåndhævelse i 

andre dele af verden. 

 

Det er endvidere Landbrug & Fødevarers opfattelse, at den negative analyse af 

visse konventionelle brændstoffer, baseret på fødevarebaserede afgrøder, er 

fejlagtig. Som tidligere beskrevet leverer biobrændstofproduktionen væsentlige 
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foder og proteinbidrag til husdyrproduktionen. Ligeledes er der masser af ledig 

jord til rådighed som kunne dyrkes – i EU er fx 11 millioner hektarer 

landbrugsjord ifølge Eurostat udtaget af produktion. På globalt plan findes også 

enorme muligheder for at øge udbytter gennem planteforædling og bedre 

landbrugspraksis.  

 

Endelig må det tilføjes, at der i beregninger af konventionelle biobrændstoffers 

drivhusgasudledning, som fx raps til biodiesel, formentlig er tale om en betydelig 

overvurdering af drivhusgasemissionerne. De første direkte målinger af den 

faktiske lattergasemission fra dyrkning af raps indikerer en reduktion på op mod 

50 pct. Hertil kommer yderligere og betydelige reduktioner, hvis der tages højde 

for opdaterede udbytteopgørelser, forfrugtsvirkningen m.v. 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker derfor, at regeringen i langt højere grad lægger 

pres på Kommissionen for at forlænge og udvide kravet om VE i transport frem 

mod 2030 – eller på anden måde sikrer at biobrændstoffer og andre fornybare 

energiformer vil spille en rolle i fremtidens transport. I særlig grad er der behov 

for at fastholde iblandingskravet for konventionelle biobrændstoffer og samtidig 

indføre et ambitiøst og obligatorisk iblandingskrav for avancerede 

biobrændstoffer. Transportsektoren skal tage sin del af reduktionerne i 

klimagasudledningen og dansk landbrugs- og fødevaresektor vil gerne bidrage til 

denne omstilling. 

 

Herudover ønsker Landbrug & Fødevarer, at regeringen erkender, at der allerede 

i dag er et stort overskud af biomasse til rådighed og at der i Danmark og Europa 

er potentialer for øget biomasseproduktion. Landbrug & Fødevarer finder derfor, 

at det i høj grad er præmaturt at tale om knaphed på biomasse og ønsker derfor 

at regeringen indtager en mere positiv indstilling i forhold til udnyttelsen af 

biomasse til biobrændstoffer og bioenergi frem mod 2030.  

 

 

Lad os endelig vide hvis der skulle være 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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