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Landbrug & Fødevarers høringssvar til Energi-, Forsynings- og 

Klimapolitisk Specialudvalg vedr. Kommissionens forslag til forordning om 

inklusion af LULUCF i EUs 2030 klima reduktionsmål 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget Kommissionens forslag til forordning om 

inklusion af LULUCF i EUs 2030 klimareduktionsmål til høring i regi af Energi-, 

Forsynings- og Klimapolitisk Specialudvalg. Det er et afgørende område for 

Landbrug & Fødevarer, da Kommissionens forslag til regulering på området 

omhandler landbrugets bidrag til nedbringning af CO2 udledninger gennem 

ændret arealanvendelse, samt det ene (art. 7) af tre essentielle 

fleksibilitetsinstrumenter i Kommissionens forslag til ny byrdefordelingsregulering. 

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 har sammen med SEGES og 

vore medlemsvirksomheder påbegyndt en tilbundsgående analyse dels af 

forslagets forudsætninger, dels af dets potentielle betydning for dansk landbrug 

og fødevareklyngen. Landbrug & Fødeverer har i den sammenhæng et ønske om 

tæt og konstruktiv dialog med Energistyrelsen samt NaturErhvervsstyrelsen, og 

tilsigter at komme med yderligere kommentarer til forslaget inden det forventes 

drøftet første gang på ENVI rådsmødet d.17. oktober. 

 

LULUCF forslagets betydning for arealanvendelsen i dansk landbrug efter 2020 

er betragtelig, og forslaget bør derfor ses i sammenhæng med den løbende 

diskussion omkring modernisering af den fælles landbrugspolitik, hvor Landbrug 

& Fødevarer kæmper for øget regelforenkling især ift. gennemførelsen af de 

eksisterende grønne krav, der allerede i dag bidrager til CO2 reduktioner i 

landbruget.  

 

Det er afgørende for Landbrug & Fødevarer, at inddragelsen af LULUCF ikke 

bidrager til øgede administrative byrder og bureaukratiske krav til den enkelte 

landmand, og at der i stedet – i samspil med en moderniseret CAP post 2020 – 

etableres en positiv incitamentsstruktur til klimareduktioner på LULUCF området. 

 

På nuværende tidspunkt har Landbrug & Fødevarer tillige nedenstående 

foreløbige betragtninger om forslaget: 

 

- Overordnet set havde Landbrug & Fødevarer gerne set en anderledes 

arkitektur end den foreslåede, hvor LULUCF og landbrugets non-CO2 

udledninger blev samlet i en særlig landbrugssøjle med et fælles 

reduktionsmål for europæisk landbrug, ligesom der er en fælles 

landbrugspolitik og en fælles klimapolitik for industrien i form af det fælles 

ETS kvotemarked. Da landbruget er et konkurrenceudsat erhverv havde 
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Landbrug & Fødevarer såldes gerne set at erhvervet efter 2020 ikke 

længere blev genstand for regulering i den skæve 

byrdefordelingsforordning.  

 

Landbrug & Fødevarer mener således at den foreslåede arkitektur ikke er 

bæredygtig på lang sigt, og opfordrer Regeringen til at fastholde kravet 

om en landbrugssøjle, når Kommissionen påbegynder sit arbejde med 

næste reform af den europæiske klimaarkitektur post-2030. 

 

- I fravær af en fælles landbrugssøjle anerkender Landbrug & Fødevarer 

imidlertid, at Kommissionen i sin udformning af LULUCF forslaget har 

været lydhør overfor bekymringer fra lande som Danmark og Irland, hvor 

landbruget udgør en relativt stor del af CO2 udledningerne uden for 

kvotesektoren. Hvilket i LULUCF forslaget er kommet til udtryk i 

etableringen af en ’hybridform’ hvor LULUCF kreditter indenfor faste 

rammer kan benyttes til at målopfylde på vegne af landbruget i non-ETS. 

Denne fleksibilitetsmekanisme – art. 7 i byrdefordelingsforslaget og art. 11 

i LULUCF forslaget – byder Landbrug & Fødevarer velkommen. 

  

- Landbrug & Fødevarer finder det i særlig grad vigtigt, at Kommissionen i 

udformningen af den fordelingsnøgle, som regulerer det maksimale antal 

LULUCF kreditter som er tilgængeligt for de enkelte lande har valgt en 

progressiv model, hvor lande, hvor landbrugets udledninger udgør mere 

end 25% af non-ETS, tilskrives LULUCF kreditter op til 15% af deres 

udledninger, mens lande med 14% - 24,9% tilskrives 7,5 % fleksibilitet, og 

lande under 14% tilskrives 3,75% fleksibilitet. 

Landbrug & Fødevarer mener at det bør være en afgørende målsætning 

for Danmark i de kommende forhandlinger at fastholde denne 

fordelingsnøgle, og dens pendant i byrdefordelingsforslaget, som 

ligeledes understøtter en progressiv tildeling af ETS kreditter med 

udgangspunkt størrelsen af landbrugets udledninger. 

 

Dette vil også være i tråd med den klare anerkendelse i konklusionerne 

fra Det Europæiske Råd i 2014 af landbrugets- og 

arealanvendelsessektorernes 'mindre modvirkningspotentiale' samt deres 

flere formål, altså en anerkendelse af, at reduktioner i landbruget vil være 

vanskeligere og mindre hensigtsmæssige end i øvrige sektorer. 

  

- I tillæg til ovenstående fordelingsnøgle har Kommissionen ved 

etableringen af det maksimale antal LULUCF kreditter som i forslaget er 

tilgængeligt for Danmark – 14,6 millioner tons – taget udgangspunkt i et 

medium fleksibilitetsscenario hvor det samlede antal kreditter i EU ikke 

må overstige 280 millioner tons. 

 

Landbrug & Fødevarer er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at 

vurdere, hvorvidt det samlet set vil være i erhvervets og Danmarks 

interesse at tilstræbe et højt fleksibilitetsscenario, som ville medføre 22,2 

millioner tons LULUCF fleksibilitet for Danmark inden for et maksimum i 

EU på 425 millioner tons.  
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Vi noterer os, at Danmark i det foreslåede medium scenario med 280 

millioner tons LULUCF fleksibilitet på EU niveau er et blandt fire 

køberlande – øvrige er Belgien, Finland og Irland - på et nyt marked med 

22 potentielle sælgere af LULUCF kreditter, og at Danmark ifølge 

Kommissionens beregninger med 3,8 millioner tons forventes at være den 

største køber på det marked.  

 

I det høje fleksibilitetsscenario forventes UK og Holland også at blive 

køberlande, hvorfor efterspørgslen på LULUCF kreditter stiger, mens 

udbuddet falder – der forventes dog stadig et væsentligt udbud af 

LULUCF kreditter med et forhold ca. 4:1 udbud/efterspørgsel. 

Det bør derfor undersøges grundigt, hvorvidt hvilken potentiel betydning 

det øgede antal købere i det høje fleksibilitetsscenario vil få for 

prisdannelsen på LULUCF kreditter, samt hvilken betydning 

prisdannelsen på LULUCF kreditter vil få dels for erhvervet, dels for 

staten. Herudover bør det overvejes, med henblik på at sikre en 

omkostningseffektiv og optimal reduktion af udledninger, om der skal 

etableres et system på tværs af EU, som sikrer at medlemsstater med 

overskud af LULUCF kreditter tvinges til at stille disse til rådighed for salg 

på markedslignende vilkår overfor mulige køberlande. 

 

- Ydermere er Landbrug & Fødeverer på nuværende tidspunkt ikke i stand 

til at vurdere, hvorvidt Kommissionens forudsætning om nationalt optag af 

10,8 millioner tons CO2 i danske jorde og skove er realistisk – 

Kommissionens forudsætning er en LULUCF kreditpris på 20 euro pr. ton. 

Der forestår et nationalt udredningsarbejde med at vurdere 

forudsætningerne for et sådant optag, der som nævnt ovenfor også vil 

være påvirket af øvrige rammevilkår – herunder udformningen af en 

moderniseret landbrugspolitik efter 2020. 

 

- Landbrug & Fødevarer opfordrer Regeringen til at undersøge nationale 

konsekvenser af art. 4 i LULUCF forslaget – ’no debit rule’, i lyset af 

Danmarks beskedne plusser i LULUCF regnskabet. 

 

- Landbrug & Fødevarer er på nuværende tidspunkt endnu ikke i stand til at 

vurdere art. 5 – generelle opgørelsesregler som lægger op til at land 

konverteret til LULUCF fastholdes i deres nye form i minimum 20 år, og 

minimum 30 år, når der er tale om skovrejsning (art 6). 

 

- Landbrug & Fødevarer er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at 

vurdere baseline 2005-2007 i forslaget (art. 7). 

 

- Landbrug & Fødevarer er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at 

vurdere mulig inklusion af vådområder i opgørelsen af LULUCF (art. 2).  

 

- Overordnet kan dog anføres, at dansk landbrug før 2005 har gennemført 

store CO2 reduktioner, hvorfor 2005-2007 som baseline udgør en 

udfordring som samlet set bør imødegås gennem opnåelse af 

tilstrækkelig fleksibilitet for Danmark i form af anvendelse af alle de 
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fleksibilitetsmulighder der lægges op til i art. 5, 6 og 7 i 

byrdefordelingsforslaget, herunder tilstrækkelig LULUCF fleksibilitet i art. 

7, og ikke mindst øget ETS fleksibilitet i art. 6.  

 

- Samtidig er det afgørende, at det i praksis bliver muligt for Danmark at få 

adgang til fuld udnyttelse af fleksiblitet i art. 5, 6 og 6, herunder 

etableringen af et velfungerende marked mellem landene for LULUCF 

fleksibilitet. Landbrug & Fødevarer opfordrer i den sammenhæng 

Regeringen til at være proaktiv og tage rettidig kontakt til potentielle 

sælgerlande, således at en mangelsituation undgås. Køb af LULUCF 

fleksibilitets kreditter kan samtidig kobles til bilaterale aftaler om 

teknologieksport af klimavenlige danske teknologi- og 

rådgivningsløsninger i landbruget, herunder eksempelvis salg af 

slæbeslanger og anden miljøteknologi.    

 

- Etableringen af sådanne 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. Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at 

Regeringen arbejder for at gøre EU medlemslandes adgang til 

fleksibilitetsmekanismer betinget af specifikke de-karboniseringstiltag i 

transportsektoren – ’cross mitigation measures’ – herunder etableringen 

af nationale iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer. 

     

- Landbrug & Fødevarer noterer sig, at LULUCF forordningen i betragtning 

4 anfører, at ”The Paris Agreement, inter alia, sets out a long-term goal in 

line with the objective to keep the global temperature increase well below 

2 degrees celcius above pre-industrial levels and to pursue efforts to keep 

it to 1.5 decgrees celcius” og foreslår at der fra dansk side foreslås tilføjet 

“in a manner that does not threaten food production”, med reference til 

art. 2 1b i Parisaftalen. Tilstrækkelig fleksiblilitet er efter vores opfattelse 

afgørende for at opfylde Parisaftalen på dette punkt.  

 

- I forhold til ”accounting rules” bør disse klarlægges mere tydeligt (jf. ark. 

5). Erfaringsmæssigt ved vi, at der i metodologier for overvågning og 

rapportering kan ligge betydelige ”smuthuller” for en række lande. Det bør 

derfor løbende undersøges, om de beskrevne regler er klare nok og 

tilsikrer, at Danmark ikke ender op i en forholdsmæssig ufordelagtig 

rapportering fx ved EEA’s og Kommissionens compliance. 

  

- Ligeledes ved vi, at der blandt EU-landene er stor variation i datakvalitet. 

For at sikre, at ingen medlemsstater forfordeles er det afgørende, at det 

er samme niveau og kvalitet af data, der anvendes til at vurdere 

målopfyldelsen. Det bør derfor indskrives, at medlemsstaterne ift. 

målopfyldelse over for EEA og Kommissionen kun er forpligtet til at levere 

data på samme niveau og kvalitet, som et hvilket som helst andet vilkårligt 

medlemsland.   
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- Kommissionen forventer, at Danmark bliver en af de store købere af 

LULUCF kreditter, som et helt afgørende instrument i målopfyldelsen. I 

den sammenhæng er det afgørende for Danmark at få klarlagt, hvordan et 

”køberlands” situation og målopfyldelse vil se ud, hvis et land, som sælger 

LULUCF kreditter pga. snyd, fejl eller lign. af Kommissionen ikke længere 

kan sælge LULUCF kreditter – eller hvis et tidligere salg af kreditter 

underkendes af Kommissionen grundet snyd, fejl eller lign. Det er 

afgørende, at et køberland som Danmark vurderes at have handlet i god 

tro og at Danmark derfor ikke kan tages til indtægt for manglende 

målopfyldelse svarende til den mængde LULUCF-kreditter, som er i spil. 

 

I forhold til uddybninger eller spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at 

henvende jer til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Tobias Gräz 

Seniorkonsulent 

Mobil: +32 479 610 420 

E-mail: tog@lf.dk 

 

Mads Helleberg Dorff Christiansen 

Chefkonsulent 

Direkte: 33 39 40 14 

Mobil: 30 17 88 62 

E-mail: mdc@lf.dk 


