
 

 

  

Positionspapir: iLUC og biobrændstoffers bæredygtighed 

Arealanvendelse er forbundet med miljø- og klimaeffekter. Det 

gælder også produktionen af biobrændstoffer. Det er derfor af-

gørende at skabe rammer for produktionen af biobrændstoffer, 

der på en omkostningseffektiv måde sikrer en høj CO2-

fortrængning samtidig med, at de miljømæssige og sociale 

aspekter af produktionen håndteres. Det gælder, hvad enten 

produktionen finder sted i eller uden for EU. 

 

DI er enige i hensigten med EU-Kommissionens forslag til re-

vision af VE-direktivet og Brændstofkvalitetsdirektivet. Der 

skal tages højde for alle reelle klima- og miljøeffekter, og der 

skal skabes et solidt grundlag for markedsføring af et bredt 

sortiment af bæredygtige biobrændstoffer.  

 

Kommissionens forslag sidestiller den bæredygtige produktion 

af 1. generations biobrændstoffer med den ikke-bæredygtige. 

Det er uacceptabelt. Forslaget underminerer det kommercielle 

grundlag for bæredygtig produktion – uanset råvaregrundlag. 

Der er behov for intelligente incitamenter. Kommissionens for-

slag vil ikke ændre grundlæggende på de strukturer, der med-

fører indirekte arealforskydninger. 

 

DI Bioenergi foreslår derfor følgende ændringer: 

 

1. Rapportering af iLUC-værdier fjernes 

Det nuværende faglige grundlag for kvantificering af de in-

direkte forskydningseffekter er ikke tilstrækkeligt som 

grundlag for hverken regulering eller indrapportering. Det 

skyldes fejl i antagelserne og et metodevalg, der ikke tager 

højde for eksisterende regler. Det betyder, at man ikke kan 

anvende det faglige grundlag som basis for evaluering af 

reglerne, ligesom det ikke er muligt at dokumentere effekt 

af de foreslåede ændringer. Det er uacceptabelt. 

 

2. Mål for udviklingen af peer-reviewed metodologi 

Rådet og Parlamentet skal opstille mål for, hvornår Kom-

missionen skal præsentere en peer-reviewed iLUC-

metodologi, der retter op på eksisterende svagheder, her-

under muliggør en differentiering af iLUC-værdier ifht. re-

gion og sædskifte, korrekt vurdering af biprodukters CO2 for-

trængning og ændringer i jordens kulstoflagre. Metodologi-

en skal kunne tage højde for eksisterende lovgivning og skal 

kunne anvendes til at evaluere effekt af ændringer. 
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3. Ingen firedobbelttælling 

En gunstig prisrelation betyder, at dobbelttælling har 

fremmet anvendelsen af 2. generations biodiesel. Dette har 

ikke været tilfældet for bioethanol. Firedobbelttælling æn-

drer ikke på dette, hvorfor der ikke er grund til at indføre 

det. De nuværende regler vedrørende dobbelttælling bør 

derfor fastholdes. 

 

4. Mulighed for målrettede incitamenter 

Dobbelttælling bør her og nu suppleres med andre instru-

menter, som kan fremme avancerede biobrændstoffer, der 

hvor dobbelttælling i sig selv er utilstrækkelig. Dette inklu-

derer:  

 

 Specifikt iblandingskrav for 2. generations bioethanol. 

 Økonomisk støtte til udvikling og markedsmodning af 

biobrændstoffer, der har høj CO2-fortrængning og som 

bidrager positivt til arealudnyttelsen. 

 

5. Intet fiktivt loft på 1. generations biobrændstoffer  

Ambitionen bør være, at alle biobrændstoffer – uanset ”ge-

neration” lever op til de vedtagne bæredygtighedsregler – 

uanset råvare. På sigt bør den misvisende skelnen mellem 1. 

og 2. generation ophæves: 

 

 Loftet på 5 pct. 1. generations biobrændstoffer i VE-

direktivet fjernes og erstattes af et mål for anvendelsen 

af biobrændstoffer med en høj fortrængningsprocent. 

 Den foreslåede fremrykning af grænseværdien for CO2- 

fortrængningen på nye installationer fastholdes. 

 Det analyseres, hvordan – og evt. med hvilken takt - 

grænseværdien for fortrængningen fra nye installatio-

ner gradvist kan hæves yderligere. 

 

6. En aktiv indsats for at afbøde iLUC 

Vi kan ikke løse alle verdens problemer inden for rammer-

ne af to direktiver. Der er derfor behov for at supplere di-

rektiverne med instrumenter, der er egnede til at adressere 

de strukturelle problemer relateret til arealknaphed, uøns-

kede arealanvendelser, produktionsmetoder og governance-

strukturer både i og uden for EU.   

 

Der bør derfor etableres et program målrettet eksport og 

implementering af teknologier i tredjelande, der kan for-

bedre bæredygtigheden, herunder ifht.  ressourceeffektivt 

land- og skovbrug, energieffektivisering, vandforbrug og 

andre aspekter relateret til iLUC. 

 

Det bør endelig analyseres, hvordan andre politikområder - 

herunder den fælles landbrugspolitik, handels- og udvik-

lingspolitikken - kan bidrage til at afbøde iLUC. 
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