
 

 

 

 

 
 

3.maj 2010 

 

NOAH’s Landbrugs- og Fødevaregruppes kommentarer til den danske handlingsplan for opfyldelse af EU’s 

direktiv for vedvarende energi 

 

Danmark skal udarbejde en handlingsplan for, hvordan EU’s VE-direktiv skal opfyldes. Vi tager udgangspunkt i 

materialet fra mødet om den danske handlingsplan for vedvarende energi, 26.04.2010. 

 

I forhold til klimakrisens omfang og vigtigheden af, at Danmark påtager sig ambitiøse bindende forpligtelser i 

forhold til at nedbringe vores emissioner, er det svært at anerkende det foreliggende oplæg som et seriøst bud 

på, hvordan de danske forpligtelser bør opfyldes. 

 

De eneste lyspunkter er faktisk, at opdeling af VE-andele i forhold til sektorer og VE-teknologi skønnes og ikke 

er bindende, samt at VE-mix og virkemidler kan justeres successivt frem mod 2020, blot “stien” (som 

minimum) følges. 

 

For der er i høj grad brug for at ændre strategien, som på nuværende tidspunkt fokuserer ensidigt på 

økonomiske forudsætninger, der baserer sig på genoptaget og fortsat vækst, kombineret med 

energibesparelser opnået ved energieffektivitet samt en ret uambitiøs udbygning af vedvarende energi fra, 

vind, sol og omgivelsesvarme.  

 

Alt, hvad der ikke kan opnås ved hjælp af ovenstående vedvarende energikilder skal komme fra biomasse, 

(der fejlagtigt får lov til at figurere som en vedvarende energikilde), når VE-direktivets målsætning skal 

opfyldes. Det er vores store kritikpunkt. 

 

Der er ikke forudsat nogen form for adfærdsændringer/ændringer i forbrugsmønstre, som kan bringe det 

samlede energiforbrug ned – og dermed mindske behovet for at fremskaffe vedvarende energi. Det antages 

bare, at man kan hente størstedelen af denne energi fra biomasse på et tidspunkt, hvor der til stadighed 

kommer nye beviser for, at det klimamæssigt set gør mere skade end gavn.  

 

I materialet fra mødet om den danske handlingsplan for vedvarende energi, tages der udgangspunkt i 

Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2010 (Danmarks Energifremskrivning, april 2010).  

 

Af indledningen til denne publikation fremgår det at:  

“Formålet med basisfremskrivningen er at få en vurdering af, hvordan energiforbrug og udledninger af 

drivhusgasser vil udvikle sig i fremtiden, såfremt der ikke introduceres nye politiske tiltag, ofte refereret til som 

et ”frozen policy” scenarie. Den faktiske udvikling vil til stadighed blive påvirket af nye politiske initiativer, og 

fremskrivningen er således ikke at betragte som en langsigtsprognose, men nærmere som et forløb, der ud fra 

nogle givne målsætninger, definerer de udfordringer, som den fremtidige energipolitik skal løfte. (Vores 

understregninger) 

 

Vores kritikpunkter kan sammenfattes til at: 

- Handlingsplanen introducer ikke politiske tiltag, der for alvor kan bringe energiforbruget ned – i 

transportsektoren tilskyndes endda til vækst i energiforbruget 

- Der tilskyndes via handlingsplanen og økonomiske støtteordninger til øget anvendelse af biomasse 

(til biogas samt fast og flydende brændsel) på trods af, at det ikke nedbringer emissionerne, men 

derimod risikerer at øge dem.  

- Satsningen på biomasse hjælper ikke klimaet – det hjælper kun i regnskabet! 
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Kilder til dansk forbrug af biomasse til energi 

 

Følgende er baseret på Energistyrelsens Energistatistik 2008, Energistyrelsens metodepapirer for anvendelse 

af træflis, træaffald, træpiller, brænde og halm samt Energistyrelsens opgørelser af det danske brændeforbrug 

(2007) og det danske træpillemarked (2008). Se også bilaget vedr. mængder og beregninger. 

 

På nuværende tidspunkt (2008) udgør biomasse ca. 67 % af den (såkaldt) vedvarende energi, dvs. mere end 

2/3. Heraf står træprodukter (dvs. et miks af brænde, træpiller, træaffald og træflis) samlet for den ene 

tredjedel. Mens halm og bionedbrydeligt affald groft sagt står for den anden tredjedel. 

 

Når vi så kigger på forslaget præsenteret på mødet 26.4. (Grundlaget for handlingsplanen, slide 14), ser vi, at 

det foreslås at øge anvendelsen af biomasse med samlet set ca. 66 PJ, hvilket svarer til en øgning med ca. 80 % 

af det nuværende forbrug. 

 

Træprodukter 

Af den øgede mængde energi fra biomasse skal 27 PJ skaffes fra træprodukter (oveni de nuværende mindst 41 

PJ).  

 

Af Energistyrelsens materiale fremgår det, at man ser et potentiale for øget import af i hvert fald to typer af 

træprodukter, nemlig træpiller og flis. I metodepapirerne for disse to træformer anføres det, at øget interna- 

tionalt samarbejde i energisektoren, den voksende liberalisering i energisektoren og det store 

biomassepotentiale i nabolandene vil kunne medføre voksende import af hhv. flis og træpiller. (Vores 

oversættelse og kursivering). 

 

På nuværende tidspunkt får vi ca. 15 % af den vedvarende energi fra træpiller, hvoraf 87 % importeret 

Anvendelsen er næsten 3-doblet siden årtusindskiftet – opnået gennem øget import. 50 % af den importerede 

træmasse kommer på nuværende tidspunkt fra de Baltiske lande. Og ifølge oplysninger givet på mødet 26.4. 

ser Energistyrelsen gode muligheder for øget import netop fra disse lande samt Canada.  

 

NOAH’s Landbrugs- og Fødevaregruppe er af den opfattelse, at der på nuværende tidspunkt ikke er belæg 

for at det vil være muligt globalt at skaffe al den biomasse, der på gøres krav på fra alle sider (jfr. vores 

uddybende kommentarer om: Sammenhængen mellem klima og biomasse til energi i afsnittet nedenfor).  Vi 

finder det endvidere meget problematisk at importere biomasse til energi fra lande, der selv har et stort 

behov for at udfase brugen af kul og i nogle tilfælde atomkraft.  

 

Biogas, som formodentlig primært skal komme fra gylle skal levere yderligere ca. 14 PJ (oveni de nuværende 

ca. 4 PJ).  

NOAH’s Landbrugs- og Fødevaregruppe er af den opfattelse, at det ikke er bæredygtigt i længden at have en 

landbrugsproduktion, der baserer sig på importeret foder i stor skala – og at produktion af biogas i det 

danske landbrug bygger på en destruktiv produktion af soja i Sydamerika. At inddrage dette i en plan for at 

nedbringe de danske emissioner af klimagasser, er derfor ikke ønskeligt 

 

Biobrændstoffer, som i dag fortrinsvis kommer fra selvdøde dyr og slagteriaffald (bioolie) og sukkerrør fra 

Brazilien (bioethanol) skal levere yderligere ca. 8 PJ (oveni de nuværende ca. 1,6 PJ).  

NOAH’s Landbrugs- og Fødevaregruppe er af den opfattelse, at anvendelsen af biobrændstoffer i 

transportsektoren er absolut uønsket (jfr. f.eks. vedhæftede høringssvar indgivet sammen med Frie Bønder – 

Levende Land 16.februar 2009). Der er utallige andre muligheder for at nedbringe emissionerne fra 

transportsektoren – som ikke forfølges på nuværende tidspunkt. 

 

Bionedbrydeligt affald skal levere yderligere ca. 6 PJ (oveni de nuværende ca.23,5 PJ). 

 

Halm skal levere yderligere ca. 1-2 PJ (oveni de nuværende ca. 15,4 PJ). 

 

 



Uddybende kommentarer om sammenhængen mellem klima og biomasse til energi: 

 

Når vi skal forsøge at bevæge os ud af klimakrisen, er vi nødt til kun at vælge teknologier, der beviseligt kan 

være med til at nedbringe emissionerne her og nu. Enhver anvendelse af biomasse til energiformål i stor skala 

vil virke modsat, idet der vil blive frigivet mere kulstof end der bindes.  

 

For at forstå potentialet for at nedbringe emissionerne af drivhusgasser ved at substituere fossile brændstoffer 

med biomasse-baserede, er det nødvendigt at inddrage emissioner fra hele livscyklus i produktionen. Men på 

nuværende tidspunkt negligeres eller underestimeres de emissioner, der forårsages af selve 

landbrugsproduktionen. Det handler om emissioner fra de dyrkede arealer samt direkte såvel som indirekte 

ændringer i arealanvendelse.  

 

Direkte emissioner fra arealanvendelsen (‘Land-use’) består af CO2, som frigives, hvis jordens organiske pulje 

nedbrydes. På landbrugsjorde, der har været i omdrift gennem længere tid, sker dette ganske langsomt, og det 

kan modvirkes ved en god landbrugspraksis. Men emissionerne består også af lattergas. Og Paul Crutzen et al
i
 

har i 2007 fundet, at emissioner af lattergas (N2O, som er en meget stærk drivhusgas), er langt større end hidtil 

antaget – nemlig i en størrelsesorden, der er ca. dobbelt så stor, som den FN’s Klimapanel hidtil har taget 

udgangspunkt i. Disse emissioner stammer primært fra kvælstofgødning tilført markerne – og når vi ser på 

produktion af biomasse i det industrialiserede landbrug, så handler det om tilførsel af kunstgødning i stor 

skala. Crutzen (der har modtaget Nobel-prisen i kemi) og hans kolleger gennemførte deres undersøgelse i 

forbindelse med den stærke promovering af biobrændstoffer til transport i 2006-7, hvor bl.a. EU ville indføre 

bindende målsætninger for anvendelsen af dem.  

 

Forskerteamet fandt, at alene lattergas udslippet i de fleste tilfælde gav en større drivhuseffekt end den, der 

blev sparet ved at bruge mindre fossil benzin eller diesel. 

 

Crutzen og hans forskerteams undersøgelser relaterer sig til fremstillingen af bioethanol og biodiesel. Men 

med den globale øgede satsning på fast biomasse til kraftvarme-produktion, vil vi se en øget industriel 

produktion af biomasse i plantager og andre monokulturer med dertil hørende tilsvarende øget anvendelse 

af kvælstofgødning.  

 

Hertil kommer, at direkte og indirekte ændringer i arealanvendelsen (‘Land-use changes’ og ‘Indirect land-use 

changes’) giver anledning til betragtelige emissioner. Det sker, når skove fældes og/eller afbrændes, eller når 

jomfruelig jord pløjes op, og det organisk bundne kulstof i jorden iltes og frigives til atmosfæren.   

Når disse processer én gang er sat i gang, fortsætter de i årtier efter at jorden blev inddraget til dyrkningsjord. 

 

Direkte ændringer i arealanvendelsen sker eksempelvis, hvis man beslutter at udvide produktionen af 

biomasse til energiformål eller lignende til hidtil uopdyrkede arealer. I Danmark er denne proces foregået for 

længst, og på nuværende tidspunkt sker det ikke i vid udstrækning – tværtimod gennemføres der i disse år 

tiltrængte planer, der har til hensigt at genoprette natur, vådområder eller skovdække på hidtil opdyrkede 

arealer. Dog så vi i 2008 noget, der minder om en direkte ændring i arealanvendelsen, da det blev besluttet at 

tillade dyrkning på hidtil braklagte arealer af f.eks. energipil til kraft-varme eller raps til biodiesel.  

 

Men på andre kontinenter ser det langt alvorligere ud – og der foregår i disse år en jagt på erhvervelse af store 

jordarealer til mad og energiproduktion, som bedst kan betegnes som en ny bølge af kolonisering
ii
.  

 

Indirekte ændringer i arealanvendelsen sker eksempelvis, hvis man beslutter at udvide produktionen af 

biomasse til energiformål ved at omlægge noget jord, som hidtil har været brugt til at dyrke noget andet – og 

dette andet så i stedet dyrkes et andet sted, hvor der inddrages ny jord til dyrkningen. Altså, hvis vi i Danmark 

beslutter at dyrke mere biomasse til energi på de marker, hvor vi plejer at dyrke brød- eller foderkorn, så vi nu 

må til at importere mere korn, så er det sandsynligt, at der vil blive inddraget jomfruelig jord et andet sted på 

kloden til at opfylde behovet for korn.  

 

Emissionerne forbundet med ændringer i arealanvendelsen er blevet undersøgt af 3 forskellige forskerhold: 

Joseph Fargione et al
iii
, Timothy Searchinger et al

iv
 og Holly Gibbs

v
 et al. De kiggede udelukkende på emissioner 



af CO2 og udtrykte den miljømæssige påvirkning, produktionen vil have (hvis den giver anledning til ændringer 

i arealanvendelsen), i ‘years to repay the carbon debt’- forstået som det antal år en afgrøde skal dyrkes på den 

samme jord, før der er sparet ligeså meget CO2 ved af brænde mindre fossilt brændstof af, som der er frigivet i 

forbindelse med ændringen i arealanvendelsen. 

 

Også disse forskerhold undersøgte fremstillingen af bioethanol og biodiesel. (Majs, soja og palmeolie dyrket på 

forskellige jorde). De fandt, at ingen af de undersøgte kombinationer af biobrændstoffer og jorde ville have 

indtjent den negative indvirkning på klimaet før om allertidligst 30 år. I langt de fleste tilfælde ville kulstof-

gælden først være betalt tilbage om flere hundrede år, helt op til 1500 år.  

 

Men der er meget, der tyder på, at heller ikke andre biobrændstoffer eller fast biomasse til kraftvarme vil være 

i stand til at nedbringe emissionerne, når direkte og indirekte ændringer i arealanvendelsen samt øget 

gødskning regnes med. Risikoen for de eksisterende skove er endvidere, at man vil intensivere høsten af top 

og grene samt endda begynde at anvende stubben og roden, hvorved mængden af bundet kulstof formindskes 

yderligere. 

 

Disse undersøgelser peger på, at alene N2O og CO2-emissioner fra direkte og indirekte ændringer i 

arealanvendelsen gør en øget produktion af biomasse til energi en meget risikabel affære i forhold til, at vi 

ønsker at standse klimaforandringerne. Men når vi skal tegne det samlede billede, bliver det endnu værre. 

For oveni disse emissioner skal lægges emissioner fra: fremstillingen af kunstgødning og kemikalier, 

maskiner i landbrugsproduktionen, virksomheder, der fremstiller biobrændstof af biomassen samt 

transport. 

 

Vi vil understrege, at 2. generation biobrændstoffer ikke kan forventes at hjælpe på disse regnestykker. Dels 

fordi de konkurrerer om de samme råstoffer som den faste biomasse, og dels fordi de også forudsætter 

produktion af lignin- og celluloseholdigt materiale i stor skala, som igen vil føre til direkte og indirekte 

ændringer i arealanvendelsen samt stort forbrug af kunstgødning. 

 

Der er en klar sammenhæng mellem den størrelsesorden, biomasse anvendes i og den eventuelle gevinst der 

kan opnås i form af mindre udledning af drivhusgasser. Jo mere der anvendes, desto dårligere bliver 

regnskabet! Det er bl.a. påvist i et studie foretaget af IFPRI for DG Trade. Denne observation er ikke 

overraskende, idet der nødvendigvis må inddrages mere og mere marginal jord, jo mere biomasse, der skal 

anvendes – med mindre man vil lade biomasse til energi-formål erstatte produktion af mad.  

 

Andre undersøgelser (som EU har forsøgt at hemmeligholde) har vist, at der ikke er så stort et potentiale til 

europæisk produktion af biomasse til energi som forventet, samt at regnskaberne for emissioner ser værre ud 

end ventet. Disse undersøgelser er kun kommet til offentlighedens kendskab takket være grønne 

organisationer. 

 

Hertil kommer en række andre sociale og miljømæssige  problemer, herunder konkurrence om jord og vand 

samt forringelser i biodiversitet. 

 

Vi vil endvidere understrege, at vi ikke anser certificering af hverken biobrændstoffer eller fast biomasse som 

et virkemiddel, der kan løse de problemer, der er ved at anvende dem i så stor skala, som de nuværende 

danske, europæiske og globale satsninger vil medføre. Men i forbindelse med de nye handlingsplaner for 

anvendelse af fast biomasse, bliver det yderligere problematisk, at flydende biobrændstoffer skal opfylde 

nogle (om end ringe) bæredygtighedskriterier, mens fast biomasse ikke er underlagt bindende krav til 

bæredygtighed. Det medfører jo, at det er “lettere” at opfylde VE-målsætningerne med fast biomasse, selv om 

det ikke nødvendigvis er bedre for klimaet. Endvidere er det endnu uafklaret om indirekte ændringer i 

arealanvendelsen (ILUC) skal tælle med i EU’s bæredygtighedskrav.  

 

Hele beslutningsgrundlaget med hensyn til såvel opgørelsen af emissioner som brændstoffernes 

bæredygtighed (eller mangel på samme) er således noget værre rod. 

 



Det er set i lyset af ovenstående dybt problematisk, at de danske målsætninger for nedbringelse af CO2-

udledninger kan opnås gennem dansk og importeret biomasse til energi uden at de emissioner (direkte eller 

indirekte), der sker udenfor Danmark, medregnes.  

 

Reduktionerne er ikke reelle – og regnestykkerne er det rene hokuspokus. 

 

I dette høringssvar har vi valgt at fokusere på biomasse til energi og deres mulighed for at hjælpe os ud af 

klimakrisen, selv om der allerede ses utallige andre miljømæssige og sociale problemer forbundet med brugen 

af biomasse til energi – problemer, der naturligvis vil øges, hvis man vælger fortsat at øge brugen af biomasse i 

Danmark, Europa og globalt. 

 

Vi støtter Mellemfolkeligt Samvirkes høringssvar, som primært sætter fokus på de sociale problemer, og som 

vi har haft lejlighed til at læse.  

 

 

 

 

 

Venlig hilsen,  

Safania Eriksen og Bente Hessellund Andersen 

NOAH’s Landbrugs- og Fødevaregruppe 
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BILAG: 

Fra Energistatistik 2008, vedvarende energi: % af VE Foreslået vækst (26.4.2010) 

 

Samlet produktionen:  121,5 PJ 

Heraf: 

Biomasse samlet 81,7 PJ  67,2 % ca. 66 PJ 

Heraf træ samlet  41,2 PJ 33,9% 27 PJ 

 

Biomassen fordelt på typer*):   

Halm    15,4 PJ  12,7 ca. 1,5 PJ 

Træflis
1)

    0, 252 PJ 0,2 

Træaffald
2)

    0, 376 PJ 0,3 

Træpiller
3)

    18,55 PJ 15,3 

Brænde
4)

    27,128 PJ 22,3 

Træ i alt     ca. 27 PJ 

Bionedbrydeligt affald   23,51 PJ  19,3 ca. 6 PJ  

Biogas
5)

 (anslået)  ca. 4 PJ ca. 3 ca. 14 PJ  

Bioolie
6)

   1,6 PJ  1,3 

Biobrændstoffer
7)

 i alt    ca. 8 PJ 

 

*) Bemærk: når tallene for biomasse hhv. træ i denne tabel lægges sammen fås ikke nøjagtig samme tal som 

dem, der er taget direkte fra Energistatistikken. Tallene i denne tabel er egne sammenstillinger og beregninger 

ud fra Energistyrelsens Energistatistik 2008, Energistyrelsens metodepapirer for anvendelse af træflis, 

træaffald, træpiller, brænde og halm samt Energistyrelsens opgørelser af det danske brændeforbrug (2007) og 

det danske træpillemarked (2008). Tallene fra metodepapirerne er fra tidligere år. 

 
1) 

Træflis 

Heraf anslås ca. 10% importeret 

Kommer fra skovene udtyndinger, trætoppe, evt. stubbe og rødder. 

 
2) 

Træaffald 

Kommer fra industriel forarbejdning af træ.  

Der antages ingen import af træaffald. 

 
3) 

Træpiller 

Heraf er 87 % importeret 

Fremstilles af tørrede og sammenpressede spåner og savsmuld fra savværker, møbelfabrikker o.lign. 

Mængden er næsten 3-doblet siden årtusindskiftet – øgningen kommer fra import 

 
4) 

Brænde 

Heraf anslås ca. 10 % importeret 

Langt den største del anvendes i private hjem. 

 
5)

 Biogas 

Fremstillet af husdyrgødning og organisk affald fra industri og husholdninger 

 
6)

 Bioolie  

Ifølge telefonisk oplysning fra Danks Bioolie og Daka fremstilles bioolie (til boligopvarmning) af slagteriaffald 

samt  selvdøde dyr (kategori 1 of 2) fra dansk landbrug. Der er afgiftsfritagelse for biodiesel til opvarmning, og 

virksomheder der fremstiller bioolie og bioethanol til opvarmning har ikke pligt til at oplyse oprindelsesland før 

2012 

 
7)

 Biobrændstoffer 

Statoil oplyser på deres hjemmeside, at deres bioethanol er fremstillet af sukkerrør fra Brazilien. 


