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Landbrug & Fødevarers fælles høringssvar til Energi-, Forsynings- og 

Klimapolitisk Specialudvalg og Transport & Bygningspolitisk Specialudvalg 

vedr. Kommissionens meddelelse om de-karbonisering af 

transportsektoren 

 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget Kommissionens meddelelse om de-

karbonisering af transportsektoren til høring i regi af Energi-, Forsynings- og 

Klimapolitisk Specialudvalg og Transport & Bygningspolitisk Specialudvalg. Det 

er et vigtigt område for Landbrug & Fødevarer, da Kommissionens meddelelse 

på området skal ses i tæt sammenhæng med Landbrug & Fødevarers 

høringssvar til Energi-, Forsynings- og Klimapolitisk Specialudvalg vedr. 

Kommissionens forslag til byrdefordeling af EU’s klimamål samt høringssvar 

vedr. forslag om LULUCF. Herudover ser Landbrug & Fødevarer en række nye 

forretningsmuligheder og muligheder for at bidrage til den grønne omstilling på 

transportområdet.  

 

Som udgangspunkt skal det understreges, at pga. den korte høringsfrist såvel 

som fremsendelsen i hovedferien, anføres der i nedenstående en række 

overordnede kommentarer. Landbrug & Fødevarer forbeholder sig derfor ret til 

evt. yderligere kommentarer til meddelelsen på et senere tidspunkt, herunder om 

samspillet ift. andre sektorer i ESD og LULUCF. 

 

Ift. Kommissionens fremlagte meddelelse er Landbrug & Fødevarers største 

anke, at der mangler konkrete og ambitiøse målsætninger, initiativer og 

handlingsplaner, der kan sikre den nødvendige omstilling til lav-

emissionstransport. Med Kommissionens forslag til fordeling af 

reduktionsforpligtelserne i de ikke-kvotebelagte sektorer i 2030 står Danmark til 

en særlig høj og kritisk reduktionsmålsætning, som også vil medføre 

ekstraordinære omkostninger i Danmark. Efter vores opfattelse kan det derfor 

kun være i Danmarks interesse at fremme tiltag på transportområdet, der sikrer 

substantielle og reelle reduktioner, såvel i Danmark som i de øverige EU lande, 

hvor transportsektorens reduktionspotentiale er betydeligt.      
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Transportsektoren har som den eneste sektor i de ikke-kvotebelagte sektorer på 

både dansk og europæisk plan øget sin udledning af drivhusgasser siden Kyoto-

protokollens basisår i 1990 og frem til i dag. I 2020 forventes transportsektoren 

og landbruget derfor at stå med en lige stor andel af udledningerne i de ikke-

kvotebelagte sektorer. Dansk landbrug har dog i samme periode reduceret 

udledningen med 20 pct. samtidig med, at produktionen er øget med mere end 

20 procentpoint.  

 

I den sammenhæng kan det tilføjes, at EU’s statsledere i rådskonklusionerne 

vedr. klima fra oktober 2014, såvel som verdens lande i klimaaftalen fra Paris, 

anerkender hensynet til global fødevareforsyningssikkerhed såvel som, at der 

altid vil være udledninger fra biologisk produktion. Disse to hensyn understreger, 

at EU skal øge klimaindsatsen på transportområdet betydeligt. Landbrug & 

Fødevarer er derfor tilfredse med, at Kommissionen endelig har taget hul på 

overvejelserne om, hvordan EU’s transportsektor kan de-karboniseres. 

 

Regeringen bør efter Landbrug & Fødevarers opfattelse arbejde for at følgende 

forslag bliver indarbejdet i EU’s strategi for de-karbonisering af transportsektoren: 

 

- Det bør erkendes, at transportområdet udgør, måske, den største 

udfordring i omstillingen til et klimavenligt lavemissionssamfund og derfor 

må forventes drastiske og gennemgribende ændringer, der kan have 

betydelige samfundsøkonomiske omkostninger. 

 

- Der savnes en langt mere klar europæisk målsætning for de-

karbonisering af transportsektoren frem mod 2030. Ganske vist er der et 

overordnet reduktionsmål for 2050 på 60 pct., men 2030 er et godt skridt 

på vejen og en række af EU’s lande står overfor særligt store udfordringer 

på området. Målet om at sikre 10 pct. vedvarende energi i 

transportsektoren gælder kun til 2020 og har vist sig at være yderst 

effektivt til at kick-starte den grønne omstilling i transporten.  

 

- Flere konkrete virkemidler til at understøtte en radikal de-karbonisering i 

transportsektoren er nødvendige allerede nu. I meddelelsen er der fokus 

på en række tiltag, der skal optimere transportsystemet, øge brugen af 

alternativ energi, tiltag, der kan støtte omstillingen til lavemissionsmobilitet 

mv. Erhvervet hæfter sig dog ved, at Kommissionen gennem en række 

tiltag overordnet ønsker, at transportbeskatningen i EU bevæger sig mod 

distancebaserede vejafgiftssystemer, hvor der betales efter antal kørte 

kilometer. Fra erhvervets side vil det have større effekt, hvis man særligt 

fokuserer på tiltag, der giver incitament til en grøn omstilling i transport 

sektoren uden at øge reguleringen eller byrderne på transportsektoren 

betragteligt. Flere konkrete virkemidler til at understøtte en de-

karbonisering i transportsektoren kan i den sammenhæng fremhæves og 

bør iværksættes nu. Det kunne fx være forslag og programmer ift. 

offentlige indkøb, EU-støtte, markedsincitamenter, udnyttelse af 

eksisterende og nye bæredygtige biobrændstoffer, udrulning af 

infrastruktur til el-, brint og hybridkøretøjer med det overordnede formål at 

forøge hastigheden i omstillingen til europæisk lav-emissionstransport. 
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- Det bør præciseres, hvordan udmøntningen af 70 mia. kr. i den 

transportrelaterede ramme under de europæiske struktur- og 

investeringsfonde kan understøtte konkrete målsætninger og virkemidler 

for lav-emissionstransport og hvilke forventninger til reduktioner, der 

forventes opnået.       

 

- Strategiens detaljerede forslag til handlingsplaner (jf. bilaget), er i høj grad 

revisioner eller viderebygninger af eksisterende lovgivning. Der savnes i 

langt højere grad forslag, der kan sikre afgørende og radikale reduktioner 

i transportsektorens udledninger frem mod 2030. Der henvises i bilaget til 

”horisontale katalysatorer for lav-emissionsmobilitet”, som ikke 

forekommer at være tilstrækkeligt konkret til at sikre substantiel og reel 

fremdrift af lavemissionstransport i 2030. Det er dog positivt, at 

Kommissionen har lanceret en offentlig høring om mulighederne for at 

forny personbil- og varebilflåden post-2020. 

 

- Kommissionen opfordres til fortsat at støtte eksisterende klimavenlige 

drivmidler som fx konventionelle biobrændstoffer. En udfasning af støtten 

til konventionelle biobrændstoffer vil øge den samlede udledning fra 

transportsektoren samt sætte videreudviklingen af biobrændstoffer i stå. 

Dette er ikke i klimaets interesse.  

 

- Landbrug & Fødevarer støtter Kommissionens ønske om at fremme nye 

avancerede biobrændstoffer, da det er en samfundseffektiv løsning, som 

er til rådighed og kan benyttes i den eksisterende bilflåde. Det kunne fx 

ske gennem ambitiøse iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer på 

industriniveau. 

 

- Bidrag til reduktioner i udledninger fra lav-emissionstransport bør tilskrives 

de primære sektorer. Er det fx landbrugets biomasser, der er basis for 

produktion af biobrændstoffer eller elektricitet, som bruges i 

transportsektoren, bør dette bidrag tilskrives landbrugssektoren.      

 

- Løsninger, der kan fremme lavemissionstransport, bør i så høj grad som 

muligt ske på markedsøkonomiske vilkår uden at favorisere særlige 

teknologier. 

 

- Tiltag skal som udgangspunkt være europæisk baserede, så der sikres en 

fair konkurrencesituation på tværs af EU. Det skal dog være muligt for 

enkelte lande at understøtte særlige virkemidler, der kan fremme 

omstillingen til lav-emissionstransport.   

 

- Der savnes indspil til synergier og sammenspil med andre sektorer, der 

omfattes af EU’s reduktionsmålsætninger for 2030. Det kunne fx være 

virkemidler i landbrugssektoren som både øger landbrugsproduktionen 

samt producerer klimavenlig energi til transport. Endvidere savnes 

sammenhæng og synergier ift. udviklingen af bioøkonomien som led i 

omstillingen til et lav-emissionssamfund.  
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- Etableringen af essentielle fleksibilitetsmekanismer ift. ETS og LULUCF 

kreditter i byrdefordelingsforslaget (art. 6 og 7) har potentielt negative 

effekter for de-kaboniseringen af den europæiske transportsektor i kraft af 

en indirekte sænkning af reduktionspresset, hvilket bør imødegås. EU 

medlemslandes adgang til fleksibilitetsmekanismer skal derfor gøres 

betinget af specifikke de-karboniseringstiltag i transportsektoren – ’cross 

mitigation measures’ – herunder etableringen af nationale iblandingskrav 

for avancerede biobrændstoffer eller iblandingskrav på industriniveau (jf. 

ovenstående).     

 

 

I forhold til uddybninger eller spørgsmål til ovenstående er I meget 

velkomne til at henvende jer til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mads Helleberg Dorff Christiansen 

 

Chefkonsulent 

Direkte: 33 39 40 14 

Mobil: 30 17 88 62 

E-mail: mdc@lf.dk 

 

 

  

 


