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De fleste energikilder, der er koblet til ikke-fossile brændsler betragtes ofte som 

klimaneutrale, uagtet at en stor del af det globale udslip af drivhusgasser ikke 

er relateret til brugen af fossile brændsler. Derfor er det afgørende for valg af de 

rigtige virkemidler til imødegåelse af klimaforandringer, at de enkelte energi-

kilders samlede klimapåvirkning beregnes og vurderes på et så ensartet, trans-

parent og videnskabeligt baseret grundlag som muligt. Dette arbejde er allere-

de i gang i den videnskabelige verden og i internationale politiske institutioner 

som EU, og CONCITO ønsker med denne rapport yderligere at kvalificere og 

formidle beregningerne. Rapporten inkluderer scenarieberegninger for en lang 

række biobrændsler, som viser, at stort set ingen af de biobaserede energikilder 

er klimaneutrale med de her anvendte forudsætninger. Derudover har flere af 

dem en klimapåvirkning, der er på niveau med eller højere end de fossile 

brændsler, de tænkes at erstatte.  
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1. Indledning 

 

Afbrænding af fossile brændsler udleder drivhusgasser i forskellige mængder 

per energienhed. Kul udleder mest efterfulgt af olie og dernæst gas, som udle-

der godt det halve af kul. I både dansk, europæisk og international klimapolitik 

regnes alle vedvarende energikilder og de fleste typer biomasse derimod som 

CO2-neutrale, selvom det ikke nødvendigvis er tilfældet i praksis (Ref./2/). 

Dette risikerer at lede til klimapolitiske beslutninger, som i sidste ende får en 

utilstrækkelig effekt i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser til 

atmosfæren. 

 

Et eksempel på en vurdering, der har ført til forkerte virkemidler og fejlinveste-

ringer, er anvendelsen af biodiesel i EU, hvor man har fremmet produktionen 

og brugen af biodiesel gennem opbygning af en industri og infrastruktur, for ef-

terfølgende at måtte erkende, at biodieselen ikke havde den forventede klima-

fordel, når man regnede påvirkningen fra alle kilder i produktionen med. 

 

Denne rapport godtgør, at dette fænomen sandsynligvis ikke er begrænset til 

biodiesel, men også vil være gældende for en række af de alternative og vedva-

rende energikilder, der i dag betragtes som CO2-neutrale eller klimaneutrale.  

 

Trods de potentielt alvorlige konsekvenser af at fejlvurdere effekten af de en-

kelte energikilder, er der ikke i Danmark i dag en anerkendt rangordning af 

klimabelastningen. CONCITO ønsker med denne rapport at give et bidrag til en 

sådan rangordning. Denne rapport beregner klimabelastningen fra en række 

forskellige energikilder ud fra ensartede og transparente metoder med givne og 

veldefinerede forudsætninger og med det mål, at alle tilgængelige relevante og 

betydende kilder medtages, herunder den såkaldte indirect land use change 

(iLUC)1. 

 

 

 

 

                                                        
1 I denne sammenhæng skal det nævnes, at Europa-Kommissionens Joint Research 
Center (JRC) (ref/21/) peger på yderligere tre vigtige forhold, som ikke er med i bereg-
ningerne i bilag 1. Den ene er, at bioenergi potentielt kan fortrænge gavntræ, hvilket 
ifølge JRC kan øge udledningen af CO2 fra bioenergi betragteligt (et synspunkt der og-
så beskrives i (ref/24/). Den anden er, at bioenergi ikke nødvendigvis kun fortrænger 
fossile brændsler, men også andre energiformer som sol, vind og atomkraft (pga. en 
fast ramme for støtte/afgiftsfritagelse for VE og faste mål for VE-andele), og at den 
fremtidige referenceramme for udledningen fra de fossile brændsler både kan være hø-
jere (fx tjæresand) eller lavere (bedre virkningsgrader, mere gas, CCS etc), når man 
kigger frem i tiden. Hertil kommer eventuelle påvirkninger ved ændringer i albedoen 
og usikkerheder om fremtidig dyrkningspraksis/klimapåvirkrning i skove og på den 
dyrkede jord, der også kan gå begge veje. 
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Formålet med rapporten kan sammenfattes til: 

 At belyse i hvilken grad biobrændsler er CO2-neutrale. 

 At identificere forhold som har særlig stor indflydelse på drivhusgasud-

ledningerne fra biobrændsler. 

 At foretage en indikativ sammenligning af udvalgte biobrændsler og de-

res fossile alternativer. 

 

Det bør understreges, at formålet er ikke at lave en generel rangordning af bio-

brændsler – men identifikationen af ovenstående forhold med stor indflydelse 

samt den indikative sammenligning med fossile brændsler kan bruges til at pe-

ge på, under hvilke forhold visse biobrændsler vil have større eller mindre ud-

ledninger end andre – under en række forudsætninger. Scenarier og resultater 

er ikke nødvendigvis knyttet til Danmark, men skal ses i en international kon-

tekst.  

 

De analyserede energikilder er: 

• Dyrket træ (kernetræ+restprodukter) repræsenteret ved træpiller af 

forskellige råmaterialer 

• Restprodukter fra skovbrug repræsenteret ved træflis 

• Halm 

• Biogas på gylle, majs og indsamlet organisk affald 

• Første- og andengenerations bioethanol 

• Biodiesel 

• Vindenergi 

• Solenergi på solceller 

• Fossile brændsler. 

 

Beregningerne er foretaget, således at tidspunktet for GHG-emissioner kan 

vægtes ved anvendelse af forskellige tidshorisonter. Resultater er vist for tids-

horisonter på hhv. 20 og 100 år. Detailberegningerne er primært udført af Jan-

nick Schmidt2 og Miguel Brandão3 fra 2.0-LCA-Consultants. Deres baggrunds-

                                                        
2 Jannick H Schmidt har været den administrerende direktør for 2.-0 LCA consultants siden 2008. Er 
uddannet ingeniør i miljøplanlægning i 2002 på Aalborg Universitet. Han har fået sin ph.d. i 2007 
med en undersøgelse af livscyklusvurdering af rapsolie og palmeolie med særligt fokus på systemgræn-
ser, modellering og ændringer i arealanvendelsen. Ud over at administrere 2.-0 LCA consultants, er 
han lektor ved Aalborg Universitet. Vigtigste ekspertise og erfaring er inden for livscyklusvurderinger 
af landbrugsprodukter, biobrændsel, plast, basismetaller og affaldssystemer og udvikling af LCA-
metoder for LCIA modellering, indirekte ændringer i arealanvendelsen (iLUC), LCA databaser, LCIA 
metoder til biodiversitet og input-output-baserede LCA. 
3 Miguel Brandão har arbejdet med livscyklusvurderinger af arealanvendelses-systemer siden 2006 
som en del af hans ph.d. og efterfølgende ved Joint Research Centre (JRC) i Europa-Kommissionen. 
Han har udviklet metoder til at kvantificere indirekte ændringer i arealanvendelsen (iLUC) og for kon-
sekvensanalyse af arealanvendelsen i LCA. Hans fokus er på efterspørgsel på areal, især de deraf føl-
gende konsekvenser af at anvende jord til fødevarer, foder, brændstof tømmer og kulstofdræn på øko-
nomien, økosystemer og klima. Han er også ved at udvikle retningslinjer for konsekvens- LCA og for 
bæredygtigheds vurderinger. I øjeblikket er Miguel LCA associeret redaktør af Journal of Industrial 
Ecology, og er medlem af styringsudvalget for SETAC Europe LCA. 
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rapport med metodebeskrivelse, videnskabelig metode og detailberegninger er 

vedlagt som bilag 1. JRC (Ref /21/) har netop afsluttet et studie af nogenlunde 

samme karakter med fokus på bioenergi fra skove og baseret på en kritisk gen-

nemgang af eksisterende litteratur, og deres konklusioner er vedlagt som bilag 

2.  

 

Det er relevant at regne på langt flere scenarier med varierende forudsætninger 

end de her valgte, men dette har desværre ikke ligget inden for dette arbejdes 

ressourcemæssige rammer. De valgte scenarier og forudsætninger er således 

dem, som CONCITO på tidspunktet for arbejdets igangsættelse i slutningen af 

2011 fandt relevante og aktuelle, og som danner et godt basisgrundlag for vide-

re beregninger. De meget præcise tal i resultaterne er dog kun gældende ved de 

givne metodiske og datamæssige forudsætninger. Usikkerheden i metode vur-

deres generelt at være relativt lille, mens der på datasiden er større usikkerhe-

der (eksempelvis identificering af de påvirkede regioner, udbytter, dyrknings-

praksis m.m.). Som referencegrundlag har vi prioriteret referencer med kon-

krete matematiske beregninger frem for referencer baseret alene på konceptu-

elle modeller. 

 

Rapporten er udtryk for sekretariatets faglige vurdering på grundlag af dialog 

med medlemmerne og andre relevante aktører. Da medlemmerne i en så bred 

organisation som CONCITO ikke altid vil være fagligt eller politisk enige, kan 

de på ingen måde tages til indtægt for rapportens endelige konklusioner og an-

befalinger. 

 

 

2. LCA-analyser af energikilder 

 

Blandt eksperter i livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessments eller LCA) er 

det en stadig mere udbredt opfattelse, at begrebet ”CO2-neutrale energikilder” 

sjældent er dækkende for de reelle forhold, og at det er uhensigtsmæssigt, at de 

forskellige energikilders samlede afledte drivhusgasudledninger ikke indgår i 

prioriteringen af de energi- og klimapolitiske virkemidler (f.eks. Ref/2/,/ 21/). 

 

CONCITO udsendte allerede i november 2011 en rapport (Ref/1/), som, under-

støttet af nyere LCA-analyser og EU’s videnskabelige komite 

(Ref/2/,Ref/3/,Ref/4/), viste, at energi produceret med visse typer biomasse, 

herunder træpiller, ud fra en klimabetragtning kan være værre end fortsat brug 

af fossile brændsler, uagtet at biomassen politisk og kommercielt betragtes som 

CO2-neutral og indgår som et centralt virkemiddel i Energiaftalen fra marts 

2012. Siden da er en række analyser og forskningsresultater publiceret om 

samme emne, som generelt understøtter disse konklusioner (se senere), om 

end der i den danske debat stadig er uenighed om dette punkt. 
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Også i Norge har CO2-neutraliteten ved brug af de norske træressourcer været 

et stort debatemne gennem længere tid, og for at afgøre denne disput blev det 

norske Klima- og Forurensningsdirektorat bedt om at lave en udredning, der 

kunne bruges som politisk referencegrundlag (Ref/5/). Modellen, der blev an-

vendt i udredningen, blev udviklet af det Norske Institut for Skov og Landskab. 

Udredningen konkluderede, at træ fra norske skove ikke er CO2-neutralt og 

nåede frem til, at selv i de mest optimistiske tilfælde med lagring af kulstof i 

træprodukter, fortrængning af stålkonstruktioner i bygninger med træ og brug 

af restprodukter til energi var den klimamæssige tilbagebetalingstid 90 år. Det 

vil sige, at der vil gå mindst 90 år, inden man kan betragte træ fra norske skove 

som CO2-neutralt (se kap. 3). For træ brugt alene til energiproduktion vil tilba-

gebetalingstiden blive betydelig længere. Det fremgår således at:  

 

”Det er den siste tiden utført flere studier som har sett på tilbakebetalingsti-

den ved avvirkning i nordiske land (boreal skog). Vi har sammenlignet våre 

resultater med resultater presentert av Holtsmark (2010b), Zanchi et al. 

(2010) og Rørstad et al. (2010). Holtsmark og Zanchi et al. viser at det tar fra 

80 år til over et århundre (avhengig av hva trevirket anvendes til) før CO2 -

innholdet i atmosfæren blir lavere enn før avvirkning, og minst 150 år ved 

permanent økt avvirkning. 

 

Efter udgivelsen af CONCITOs rapport i 2011 (Ref/1/) blev det fremført i den 

danske debat, at den ringe klimaperformance var begrænset til de boreale sko-

ve, og at billedet fra centraleuropæiske tempererede skove ville være markant 

anderledes: Derfor har vi i denne rapport lavet beregningerne på forskellige 

skovtyper med forskellige rotationstider og klimaforhold, mens vi ikke har la-

vet scenarier, der er repræsentative for de boreale skove. 

 

Udledningen fra bioenergi er bl.a. relateret til:  

 Ændringer i den mængde kulstof, der er bundet i træerne og jordbunden 

 Ændringer i tilvæksten 

 Brug af maskiner, pesticider og gødskning 

 Lattergasemissioner fra jorden og fra udvaskning af kvælstof 

 Fortrængning af andre afgrøder, der i stedet skal dyrkes andre steder i ver-

den (iLUC) 

 Forarbejdning af afgrøderne til energi, samt produktion og opførelse af 

produktionsfaciliteter.  

 

Alt dette kan medføre, at man med f.eks. biogas produceret med et stort tilskud 

af majs, ligesom for biodieselen, kan opleve, at majsen helt eller delvist ophæ-

ver klimafordelen og dermed gør teknologien mindre attraktiv ud fra et klima-

mæssigt synspunkt. 
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For f.eks. solceller og vindmøller kommer det største bidrag til klimabelastnin-

gen fra produktionen af solcellerne og møllerne, som er energikrævende. Det 

betyder, at solceller og vindmøller, når de tages i brug, har en CO2-gæld, som 

det tager tid at indhente. Selv solceller og vindmøller har således en ikke ube-

tydelig udledning af drivhusgasser per produceret kWh, og kan derfor heller 

ikke betragtes som CO2-neutrale, når alle kilder medtages. Dog skal det under-

streges at drivhusgasudledningerne fra sol og vind generelt er væsentligt lavere 

end andre energikilder. 

 

3. Udledning af drivhusgasser og kulstoffets kredsløb 

 

Ifølge FN’s klimapanels rapport fra 2007 (Ref/6/) udgjorde udledningen af 

CO2 fra fossile brændsler i 2004 56 % af de menneskelige udledninger af driv-

husgasser, mens 44 % udgøres af andre kilder, herunder CO2 fra fældning af 

skove og dræning af jord mm, jf. figur 1. 

 

I debatten om nedbringelse af drivhusgasudledningen fylder den fossilt relate-

rede udledning meget, mens de 44 %, der skyldes ikke-fossile kilder fylder me-

get mindre (da tallene reelt er fra 2004 er den relative betydning af udlednin-

gen fra energisektoren dog steget siden da, da væksten i udledningen fra fossile 

brændsler har været betydeligt højere end fra ændringer i arealanvendelse). 

Dette kan indebære, at man i bestræbelserne på at reducere den fossile udled-

ning kan komme til at øge den ikke-fossile udledning ved substitution af fossile 

brændsler med biomassebaserede brændsler4. 

                                                        
4 Som eksempel på dette har det Finske skovforskningsinstitut (Ref/22/, omtalt i 
Ref/21/) beregnet at Finlands CO2-udledning de facto vil blive øget, hvis de skal opfyl-

Figur 1. Fordelingen af udledningen af drivhusgasser ifølge IPCC. Fra Ref/7/ 
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Det fremgår således af figur 1 (landbrug + skovbrug), at efterspørgslen på bio-

masse, hvad enten dette er til fødevarer, fibre eller energi, giver anledning til 

godt 30 % af verdens menneskeskabte udledning af drivhusgasser5. Alligevel 

betragtes biomasse i de fleste sammenhænge a priori som CO2-neutral, hvilket 

ifølge Ref/2/ til dels kan henføres til en utilsigtet fejlslutning i de forhandlin-

ger, der lagde op til Kyotoaftalen.  

 

For bedre at forstå, hvornår noget skal betragtes som en udledning, er det i 

denne sammenhæng relevant at betragte kulstofkredsløbet lidt mere detaljeret. 

Verdens kulstofkredsløb er i forsimplet form vist på figur 2. 

 

 

                                                                                                                                                    
de EU’s reduktionsmål i 2020 (RES) ved en given brug af biomasse – ikke fordi de re-
ducerer kulstoflagret i skoven, men fordi de som konsekvens reducerer tilvæksten. 
5 Ifølge ref/28/ er LUC effekten i dag ca 10 % af den samlede CO2-udledning. 

Figur 2.  Kulstofs kredsløb. De røde tal er menneskeskabte udledninger, de gule er 
den naturlige  cyklus,  medens  tal  i  parentes  er  opmagasineret  kulstof.  Alle tal er  
i milliarder ton C (Gt). Kilde: U.S. Department of Energy, Office of Science. 
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Betragtes først det opmagasinerede kulstof, fremgår det:  

• At atmosfæren indeholder 800 Gt C  

• At plantebiomassen på landjorden indeholder 550 Gt C  

• At jorden (terrænnær) indeholder 2300 Gt C  

• At undergrunden indeholder 10.000 Gt C  

• At oceanerne og oceanbunden samlet indeholder 44.000 Gt C.  

 

Det er her vigtigt at bemærke, at plantebiomassen har et relativt stort lager i 

forhold til indholdet i atmosfæren, og at den årlige antropogene (menneske-

skabte) udledning er relativ lille (9 Gt) i forhold til det samlede lager i plante-

biomassen. Det skal også bemærkes, at lageret i de øverste jordlag er meget 

stort, over fire gange større end det, der er bundet i plantebiomassen. Dette be-

tyder, at der potentielt er relativt store puljer, der kan frigøres fra disse lagre til 

atmosfæren, hvis plantebiomassen og overjorden forvaltes uhensigtsmæssigt. 

Omvendt er der også muligheder for gennem sit jordbrug og sin naturforvalt-

ning at øge de store puljer i biomassen og i jorden, således at man deri kan øge 

optaget af CO2 fra atmosfæren.  

 

Betragtes de gule tal i figur 2, altså den ”naturlige” kulstofcyklus uden det 

menneskeskabte bidrag, fremgår det:  

 

 At oceanerne optager og afgiver 90 Gt C/år  

 At terrestriske planter via fotosyntese optager 120 Gt C/år, som fordeles i 

planterne og i jorden, og som igen afgives ved planternes respiration (60 Gt 

C/år) og ved mikrobiel respiration og nedbrydning i og på jorden (60 Gt 

C/år).  

 

Det er her vigtigt at bemærke, at den årlige omsætning i planterne og i jorden 

er mere end ti gange større end den antropogene udledning, og at lageret i 

biomassen og i de øverste jordlag er ca. 300 gange større end den årlige antro-

pogene udledning. Ændringer af dette system i form af f.eks. reduceret lager vil 

derfor kunne skabe en ubalance i systemet og en ny ligevægt med en større 

koncentration af CO2 i atmosfæren.  

 

Betragtes endelig de røde tal i figuren, er disse som nævnt et udtryk for den an-

tropogene udledning. Det fremgår her:  

 

• At den samlede udledning af C er 9 Gt/år (er i dag snarere 10 Gt C 

(Ref/9,28/))  

• At 2 af de 9 Gt optages i havet  

• At 3 af de 9 Gt optages af planter og jord. 

• At de resterende 4 Gt C akkumuleres i atmosfæren. 
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Netop denne netto-optagelse af ca. 3 GtC i de terrestriske planter/jord er ud 

over de stående lagre et væsentligt element i diskussionen om, hvorvidt brug af 

biomasse er en fordel for klimaet eller ej. Faktisk er denne den mest usikre af 

de angivne balancer, og henføres ofte til ”the missing carbon sink” (Ref/9/). 

Dette skyldes, at mængden beregnes som en rest, når de øvrige led er beregnet, 

idet det er meget vanskeligt at måle en ændring af det terrestriske kulstoflager 

på under 1 %, hvilket da også har givet store udfordringer i de opgørelser af 

kulstoflagringen i biosfæren og overjorden, der er lavet i forbindelse med Kyo-

toprotokollen i de omfattede lande. 

 

Der synes dog at være en vis konsensus om, at dette optag især sker på den 

nordlige halvkugle og særligt i skovene som følge af en øget CO2-koncentration 

i atmosfæren og/eller som følge af længere vækstsæsoner (Ref/9/). Netop pub-

licerede analyser baseret på satelitmålinger bekræfter dette (Ref/16,28/).  

 

Basissituationen er således ikke, at en tilvækst i skovene kan høstes CO2-

neutralt, idet tilvæksten er en forudsætning i de fleste fremskrivninger og mo-

deller (Ref/9/). Hvis tilvæksten høstes og brændes af, vil fremtidens atmosfæ-

riske CO2-koncentration således være højere end forudsagt i modellerne. Hvis 

ekstraoptaget i havene eller på land reduceres vil stigningsraten for CO2-

koncentrationen i atmosfæren derfor øges. Denne fordeling er beskrevet senere 

i rapporten i relation til Berns kulstofcyklus. 

 

Et ofte fremført argument om, at et givet udtag af træ til energi fra en skov er 

CO2-neutralt, med henvisning til, at man kun tager en mindre del af tilvæk-

sten, er således ikke validt. En CO2-udledning som følge af en reduktion af til-

væksten eller reduktion af det stående lager, har samme umiddelbare betyd-

ning for atmosfærens drivhusgasindhold som en tilsvarende udledning fra af-

brænding af fossile brændstoffer, om end der er et tidsaspekt der skal medta-

ges. Dette beskrives senere i denne rapport. 

 

Optaget af kulstof på især den nordlige halvkugle er således af samme størrel-

sesorden som udledningen fra det globale brug af kul, nemlig 3 Gt C i optag (4,1 

Gt C ifølge nyere tal, ref/28/) mod en udledning på 3,7 Gt C fra kul.  

 

I denne rapport og i bilag 1 er beregningerne derfor udført ved at modellere 

ændringer i optag og lager over tid ved en given handling og ikke i forhold til 

en given statisk ligevægt (se nedenfor). 
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4. Metode  

 

4.1. Funktionel enhed  

I LCA-analyser opereres med begrebet ”funktionel enhed”, dvs. den enhed som 

beregningerne refererer til. Den funktionelle enhed på de forskellige brændsler 

og energiformer i denne analyse er vist i tabel 1. 

 
Tabel 1 Definition af funktionelle enheder 

Elektricitet baseret på: Funktionel enhed 

Træpiller (3 forskellige kilder)  

Flis  

Halm  

Biogas (gødning, majs, organisk affald) 1 kWh el på kraftværket 

Kul  

Naturgas  

Vindkraft  

Solar (solcelle)  

Motorbrændstoffer baseret på: Funktionel enhed 

Raps biodiesel  

Biodiesel fra palmeolie  

Bioethanol, 1. generation (hvede og majs) 1 MJ brændstof forbrændt i motor 

Bioethanol, 2. generation  

Motor diesel (mineralsk)  

Motor benzin (mineralsk)  

 

Det bør nævnes, at ikke alle teknologier til fremstilling af elektricitet er substi-

tuerbare i forholdet 1:1. Eksempelvis producerer vindmøller kun el, når det 

blæser, mens eksempelvis gas kan justeres så det passer med efterspørgslen. 

Derfor vil nogle teknologier skulle suppleres med ’reguleringskapacitet’ for at 

være helt sammenlignelige med andre. Reguleringskapacitet kan enten være 

fleksibel produktion, lager eller fleksibelt forbrug. 

 

Der er ikke medtaget en særskilt funktionel enhed for varme, idet de relative 

udledninger generelt vil være sammenlignelige med den funktionelle enhed for 

el. Såvel kul som gas kan således bruges alene til varmeproduktion ligesom 

biomasse, og usikkerhederne vil derfor især bestå i lidt forskellige el-

virkningsgrader for de enkelte brændsler.  

 

4.2. Usikkerheder 

Generelt har den LCA-model, som ligger til grund for denne rapport en stor 

akkurathed i beregningerne under de givne forudsætninger, mens præcisionen 
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i forudsætningerne og de anvendte data er mindre. Begreberne akkurathed og 

præcision i LCA er nærmere beskrevet i Ref/11/.  

 

Usikre forudsætninger og data er f.eks.: 

• De anvendte udbytter på en hvedemark, der er gennemsnitstal for et givet 

område 

• For fremstilling af biodiesel og bioethanol er der regnet med at råmaterialet 

er dyrket i Danmark (høj effektivitet i landbruget), mens de fortrængte rå-

materialer (foder fra oliemøller og bioethanolproduktion) dyrkes i lavpro-

duktive lande. Herved kan der argumenteres for, at fordelen ved biproduk-

ter overestimeres. 

• At metanudslippet fra biogasanlæg kan variere fra 1% til 4%, hvor der i mo-

dellen er anvendt 1% 

• Den modellerede metode til opgradering af biogas (der kan vælges mellem 

flere forskellige)  

• Forudsætningen om, at øget efterspørgsel på træbiomasse ikke netto øger 

afskovningen og ikke påvirker dyrket agerjord  

• Endelig er der naturligvis knyttet usikkerheder til de anvendte iLUC-

beregninger og deres forudsætninger (se bilag 1 med tilhørende referencer 

for mere detaljerede beskrivelser af usikkerhederne på iLUC-

beregningerne). 

 

På grund af de usikkerheder, der er koblet til forudsætninger og data for bereg-

ningerne sammenlignes resultaterne med andre analyser, der har brugt andre 

data og andre modeller for tilsvarende beregninger som en ekstra uafhængig 

kvalitetssikring, med særligt fokus på en kritisk gennemgang af litteratur på 

området fra Europa-Kommissionens Joint Research Centre (JRC, Ref/21/). 

JRC mener selv, at usikkerhederne i de beregninger de anvender, er begrænse-

de, men vil stige, hvis man medregner f.eks. albedoeffekter (refleksioner af lys). 

 

De meget præcise tal i resultaterne i kapitel 7 og i bilag 1 er derfor kun gælden-

de under de givne forudsætninger for metode og data. Usikkerheden i metode 

vurderes generelt at være relativt lille, mens der på datasiden er større usikker-

heder (eksempelvis identificering af de påvirkede regioner, udbytter, dyrk-

ningspraksis m.m.). Eksemplerne for træpiller og træflis er dog i vid udstræk-

ning repræsenteret ved mulige yderpunkter, således at konkrete beregninger 

sandsynligvis vil ligge inden for de modellerede scenarier ved samme systemaf-

grænsning. 

 

Endelig skal det understreges, at usikkerhederne ved denne og tilsvarende ana-

lyser alt andet lige er betydelig mindre end usikkerheden ved slet ikke at be-

regne klimapåvirkningen og blot definere udledningen som nul, som det i flere 

sammenhænge er tilfældet i dag.  
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4.3. Konsekvens-tilgang til modellering 

Undersøgelsen modellerer virkningerne af en ændring i efterspørgslen efter 

den funktionelle enhed (se tabel 1), hvor den funktionelle enhed leveres af for-

skellige produktsystemer i forskellige scenarier. Tilgangen til dette er den så-

kaldte konsekvens-tilgang til modellering i livscyklusvurdering. Argumenterne 

for at anvende denne fremgangsmåde, det teoretiske fundament, og den prakti-

ske gennemførelse af den strategi er beskrevet i Ref/10/, Ref/11/ og Ref/12/. 

Denne tilgang anbefales også i Ref/21/ (se bilag 2) for at få så mange effekter 

med i beregningen som muligt.  

 

Det er vigtigt at bemærke, at der modelleres effekter af en merproduktion og 

ikke en eksisterende produktion. F.eks. kan eksisterende træpiller været lavet 

helt eller delvist på restprodukter fra savværker, men her modelleres for en 

merproduktion af træpiller under antagelse af, at restprodukterne fra savvær-

kerne i praksis er fuldt udnyttet eller at de i nær fremtid vil være det (se kapitel 

6 for argumentation og dokumentation). 

 

Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at modelleringen forudsætter at der ikke 

sker ændringer i biomassens produktivitet eller produktionsstrukur. I det om-

fang en merefterspørgsel medfører ændringer i produktionen af biomassen, 

som medfører en større produktivitet uden tilsvarende forøgelse af forbruget af 

inputstoffer, vil dette kunne føre til en reduktion af klimabelastningen, som ik-

ke er medtaget i beregningerne. Sådanne ændringer vil eksempelvis kunne fo-

rekomme ved skift i Danmark til dyrkning af kornafgrøder med en højere 

halmandel uden ændringer i kerneudbytte eller ved introduktion af hurtigtvok-

sende ammetræer i skovdyrkningen, som kan udnyttes til biomasseproduktion 

uden at det går ud over den eksisterende produktion af gavntræ. Tilsvarende er 

der på internationalt plan mulighed for dyrkning af yderlige biomasse på tidli-

gere landbrugsarealer, der nu ligger hen i lavproduktive systemer på grund af 

lav jordfrugtbarhed, men som vil kunne afhjælpes med de rigtige træarter og 

gødskning. 

 

Dette modelleringsbegreb, og hvorfor det er valgt, er vigtigt at holde for øje for 

at forstå beregningerne. Der modelleres altså ikke ud fra, hvordan et konkret 

produkt er lavet, men hvordan det vil blive erstattet på markedet, når man bru-

ger eller køber det med udgangspunkt i de nuværende systemer til biomasse-

produktion.  

 

Som et mere jordnært eksempel kan man sammenligne med effekten ved køb 

af f.eks. norsk el baseret på vandkraft. Da vandkraften i Norge er næsten fuldt 

udbygget vil en yderligere efterspørgsel på denne ikke øge produktionen af el 
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på vandkraft, men blot skubbe andre brugere ud af dette marked. Den margi-

nale produktion af el vil derfor ikke ændre sig, og dermed heller ikke den sam-

lede udledning af drivhusgasser. 

 

4.4. Afskæringskriterier 

Afskæringskriterierne (ofte også kaldt cut-off kriterier) bestemmer, hvad der er 

med i de beregnede tal og hvad der ikke er med. Generelt er alle relevante kil-

der søgt medtaget i beregningerne (se dog fodnote 1), herunder kapitalgoder, 

dvs. produktion af maskiner, bygninger, infrastruktur mv., men ikke service-

ydelser som revision, marketing, advokatbistand, rengøring, forskning og ud-

vikling, laboratorier, kontormateriel mv. Dog er kapitalgoder udeladt for enkel-

te produktionsprocesser i de modellerede systemer, jævnfør bilag 1. Dette vur-

deres dog ikke at have afgørende betydning for resultaterne.  

 

4.5. Metodik for kvantificering af drivhusgasser 

Generelt anvendes det internationale klimapanel IPCC’s ”Global Warming Po-

tentials” i et 100-årsperspektiv (GWP100) i hovedscenarierne, mens der laves 

følsomhedsanalyser ved brug af et 20-årigt perspektiv (GWP20). GWP angives 

i kg CO2-ækvivalenter (CO2e). Der skelnes ikke mellem fossilt kulstof fra olie, 

kul og gas og biogent kulstof fra biomasse. Den tidsmæssige effekt beregnes 

konsistent jf. GWP-princippet vha. den såkaldte ’Bern Carbon Cycle’, der be-

skrives nærmere i det følgende kapitel. Det bør bemærkes, at der oftest i CO2 

fodaftryk og LCA ikke skelnes mellem tidspunkterne for optag og udledning af 

CO2. For især produkter og brændsler baseret på skovbrugsprodukter kan det-

te have stor indvirkning på drivhusgasudledningen. Derfor er dette taget i be-

tragtning i nærværende studie. 

 

 

 

5. Metode for modellering af Land Use Change (LUC) og biogent 

kulstof 

 

En væsentlig del af drivhusgasemissionerne ved brug af biomasse kan være 

knyttet til iLUC (indirect Land Use Change) og den fase det biogene kulstof er i 

på et givet tidspunkt (f.eks. som CO2 i atmosfæren eller som C i plantemateria-

le eller jord). I dette kapitel beskrives den videnskabelige og praktiske bag-

grund for, hvordan dette modelleres. Alle beregningerne og metoderne er med 

få undtagelser i overensstemmelse med den internationale ISO14044 standard 

for LCA og med de generelle regler for konsekvens-LCA. Se bilag 1 for beskri-

velse af undtagelser. 
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5.1. Tidsafhængig udledning af CO2 

Ofte skelnes der ved udledning af CO2 og andre drivhusgasser ikke mellem, 

hvornår en given udledning finder sted. Der er imidlertid nogle politiske mål 

for maksimale menneskeskabte temperaturstigninger (pt. 2 grader, svarende til 

en CO2-koncentration i atmosfæren på 450 ppm), som kræver en given mak-

simal udledning og koncentration af drivhusgasser på et givet tidspunkt. Sam-

tidig er der videnskabeligt en (usikker) tærskelværdi for, hvornår koncentrati-

onen af drivhusgasser i atmosfæren og temperaturstigningen er så høj, at der 

opstår selvforstærkende effekter, og klimaforandringerne derfor i et eller andet 

omfang kan ”løbe løbsk” og være ekstra vanskelige at imødegå. Udsættelse af 

en udledning af drivhusgasser har derfor en positiv effekt, ved f.eks. at reduce-

re opvarmningseffekten her og nu, ved at vinde tid til f.eks. teknologiske frem-

skridt og til tilpasning til klimaforandringerne, og ved at øge tiden til overførsel 

af kulstof fra det hurtige (biogene) kulstofkredsløb til det langsomme (fossile, 

kalkbjergarter) (Ref/9/). 

 

Når man derfor har politiske mål for at reducere udledningen af drivhusgasser 

frem mod 2020 eller 2050, er det den faktiske udledning og opvarmning, der er 

interessant og ikke, om man har lavet tiltag, der potentielt kan reducere udled-

ningen i f.eks. 2100, bl.a. fordi tærskelværdien til den tid i så fald kan være 

overskredet. Derfor er det relevant også at betragte drivhusgaseffekten over 

kortere tidsrum end 100 år (GWP100), f.eks. over 20 år (GWP20). Hvis der for 

eksempel med et konkret reduktionsmål for udledningen af CO2 frem mod 

2030 menes, at der til den tid skal være en tilsvarende lavere koncentration af 

CO2 i atmosfæren, bør opvarmningseffekten også betragtes i et 20-årigt per-

spektiv og ikke alene i et 100-årigt perspektiv (e.g. Ref/22/). IPCC opererer på 

denne baggrund som standard med 20-årige, 100-årige og 500-årige perspek-

tiver (Ref/17/), om end Kyotoprotokollen af praktiske og administrative årsa-

ger primært fokuserer på et 100-årigt perspektiv. 

 

Normalt betragtes afbrænding af biomasse som CO2-neutralt, fordi den CO2 

der frigives ved afbrænding tidligere er optaget fra atmosfæren. Da denne CO2, 

i tidsrummet mellem at den optages ved tilvækst og den udledes igen ved ned-

brydning, er ude af atmosfæren og dermed ikke bidrager til drivhuseffekten, er 

længden af dette tidsrum relevant. Denne er størst ved skove med store tidsdif-

ferencer mellem optag og udledning, men kan også være væsentlig for f. eks. 

halm og andre afgrøderester (afskær i skove mm.), hvor der er en forskel mel-

lem om CO2 frigives ved naturlig nedbrydning over længere tid eller øjeblikke-

ligt ved forbrænding. (Ref /1,2,3,4,14,15,18/). 

 

Effekten for øget afskovning ved iLUC modelleres ved en accelereret afskov-

ning, men ikke som en øget netto afskovning, og kan på dette punkt betragtes 

som en ”best case” for CO2-udledningen fra biomasse, idet den mængde skov, 
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der er tilbage om 100 år, er den samme i den anvendte model uanset at efter-

spørgslen på biomasse øges. Når forudsætningen her beskrives som ”best case” 

er det fordi, der i litteraturen findes argumentation for, at en øget efterspørgsel 

på visse typer biomasse til energi a priori vil have dramatiske effekter på natur-

skov (og den dyrkede jord), bl.a. på grund af priseffekterne ved skabelsen af et 

globalt marked for biomasse til energiformål, og at det ikke vil være praktisk 

muligt at regulere sig ud af dette (Ref/19/).  

 

Hvordan iLUC modelleres, er nærmere beskrevet senere og mere detaljeret i bi-

lag 1. 

 

Som beskrevet i kapitel 3 om kulstoffets kredsløb vil ca. halvdelen af det udled-

te kulstof akkumuleres i atmosfæren, og resten optages i havet og i biomassen 

eller i jorden. Denne fordeling sker imidlertid ikke øjeblikkeligt, men er en ba-

lance der indstiller sig over tid, hvor CO2 langsomt trækkes ud af atmosfæren, 

indtil en ligevægt har indfundet sig. Dette kan beskrives ved Bern’s kulstofcy-

klus, som matematisk nærmere er beskrevet i bilag 1, og som grafisk er illustre-

ret på figur 3. 

 

Som det fremgår, vil udledning af 1 kg CO2 medføre, at der netto er 0,5 kg CO2 

tilbage i atmosfæren efter omkring 30 år og godt 0,2 kg efter 500 år. Derved 

kan koncentrationen af CO2 i atmosfæren til et givet tidspunkt beregnes ved 

øjeblikkelig frigivelse af 1 kg CO2 fra biomasse eller fossilt brændsel. 

 

Effekten ved at fremskynde eller forsinke udledningen af en given mængde 

CO2 kan også beregnes via Bern’s kulstofcyklus, idet man kan forskyde pulsen 

mod højre (forsinker udledning) eller venstre (fremskynder udledning) i figu-

ren. Dette er illustreret på figur 4. 
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Figur 3: Andelen af en CO2-puls, udledt på tidspunktet t=0, der 
er tilbage i atmosfæren på et givent tidspunkt (fra bilag 1). 
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Figur 4. Effekten af at forsinke en given CO2-udledning på den andel af 
udledt CO2, der er tilbage i atmosfæren. Se bilag 1 for den matematiske 
baggrund. 
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Effekten på klimaet er ikke kun afhængig af koncentration i et givet år, men og-

så af hvor længe CO2 har været til stede, hvilket kan beregnes som integralet af 

andel af udledt CO2 over tid (arealet under kurverne i figur 1 og 2). Figuren vi-

ser, at CO2 i atmosfæren inden for en 100 års tidshorisont (det skraverede felt) 

bliver mindre ved en forsinkelse af udledningen på ca. 30 år (t).  

 

Betragter man effekten af en forsinkelse på 1 år i et 100-årigt perspektiv 

(GWP100) vil 1 kg CO2 udledt i år 0 have samme klimaeffekt som 0,9924 kg 

CO2e udledt i år 1. Forsinkelsen har dermed en CO2-fordel på 0,00761 kg 

CO2e. 

 

Betragtes udledningen i et 20-årigt perspektiv betyder forsinkelseseffekten, at 1 

kg CO2 udledt i år 0 svarer til en udledning af 0,9586 kg CO2e i år 1, altså en 

CO2 fordel på 0,0414 kg CO2e ved at forsinke udledningen. 

 

Forsinkelseseffekten er således mere end fem gange så stærk, når man betrag-

ter udledningen ud fra et 20-årigt perspektiv frem for et 100-årigt perspektiv, 

og derfor øges CO2-udledning fra afbrænding af biomasse normalt også bety-

deligt, jo kortere tidshorisont man vælger at betragte. 

 

Når man har et konkret reduktionsmål 20 år ude i fremtiden, er det ud fra en 

videnskabelig betragtning vigtigt at vurdere de virkemidler, man bruger til at 

nå reduktionsmålet i et tilsvarende tidsperspektiv, hvis reduktionsmålet skal 

afspejle en de facto-reduktion af CO2 i atmosfæren på det pågældende tids-

punkt. 

 

Omvendt bør kravet til virkemidler objektivt være, at de både har en væsentlig 

effekt på kortere sigt og på længere sigt, således at det ikke er et enten-eller, 

men et både-og. Det er således vanskeligt at argumentere for, at et givent kli-

mamål er opnået efter 20 år, hvis virkemidlerne til at nå dette mål efterfølgen-

de medfører en kraftig stigning af CO2-koncentrationen, ligesom det er vanske-

ligt at argumentere for en 100-årig målsætning, hvis kloden i mellemtiden er 

inde i irreversible og ukontrollerbare klimaforandringer. 

 

To graders-målsætningen er da også kun inden for rækkevidde, hvis udlednin-

gen af CO2 fysisk begynder at falde ret dramatisk i løbet af en meget kort år-

række. 

 

5.2. Indirekte ændringer i arealanvendelsen (iLUC) 

Afskovning og ændringer i arealanvendelsen (Indirect Land Use Change, iLUC) 

er en konsekvens af efterspørgslen på landareal (i det følgende blot land), hvad 

enten dette er til produktion af biomasse, fødevarer, byudvikling, infrastruktur 

eller andet (bilag 1). 
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Modellen betragter land som en kapacitet til produktion af biomasse, og den 

betragter markedet, hvori land efterspørges, som et globalt marked, idet afgrø-

der kan dyrkes i forskellige regioner i verden, og de handles globalt. En øget ef-

terspørgsel på land vil globalt kunne imødekommes ved: 

 

Land, som kan anvendes til skovdyrkning (men ikke landbrug) 

 Udvidelse af plantageareal (typisk ændring af sekundær eller primær skov 

til dyrket skov) 

 Forbrugsforskydning, nogen reducerer deres forbrug. 

 

Land, som kan anvendes til landbrugsdyrkning 

• Udvidelse af dyrkbart land (typisk skovrydning) 

• Intensivering af allerede eksisterende landbrug 

• Forbrugsforskydning, nogen (typisk fattige) reducerer deres forbrug pga. 

højere priser, så andre kan bruge biomassen. 

 

Forbrugsforskydning betragtes på langt sigt at være af mindre betydning, fordi 

højere priser vil føre til øget produktion ved afskovning eller intensivering. I 

iLUC-modellen regnes der ikke med, at der sker en intensivering af eksisteren-

de dyrkede skove. Denne afgrænsning skyldes mangel på globale statistikker, 

hvorudfra intensiveringen kan kvantificeres. 

 

Der skelnes i modellen mellem fem typer relevante markeder for land: 

 
1. Ekstensive skovarealer: Ikke egnet til mere intensiv skovdrift (f.eks. fæld-

ning og genplantning), f.eks. fordi det er for kuperet, for afsides, eller det 

vokser på meget ufrugtbar jord der gør intensiv skovdrift uøkonomisk. Træ 

i ekstensive skovområder høstes typisk efter naturlig genvækst med blan-

dede arter. 

2. Intensive skovarealer: Egnet til intensiv skovdrift (f.eks. renafdrifter, gen-

plantning, monokulturer osv.), men ikke egnet til markafgrøder, fordi jor-

den ikke kan kultiveres, f. eks fordi den er for stenet. Skove dyrket i intensi-

ve skovområder kan håndteres som intensiv eller ekstensiv skovdrift. In-

tensive skovarealer kan også anvendes til anden arealanvendelse, f.eks. 

græsning. 

3. Agerjord: Kan anvendes til dyrkning af etårige eller flerårige afgrøder, til 

intensiv eller ekstensiv skovdrift, og til græsning. 

4. Græsland: Ofte for tør/ufrugtbar til skovbrug og traditionelle afgrøder. 

Græsland anvendes derfor ofte til græsning. 

5. Andre arealer: Ikke egnet til produktion af biomasse. Golde jorder, ørkener, 

iskapper, høje bjerge osv. 
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I modellen simuleres, hvilke typer ændringer der sker i den globale arealan-

vendelse, når efterspørgslen på et givet produkt ændres. Land, dvs. kapacitet til 

produktion af biomasse, regnes i produktivitetsvægtet areal x tid (enheden Net 

Primary Production (NPP), målt som kg kulstof anvendt til dette). Nogle meget 

frugtbare arealer i f.eks. troperne kan have en potentiel meget høj produktion 

per hektar (høj NPP), mens andre områder har en lav produktion og derfor 

kræver mere areal for at producere den samme mængde kulstof. Modellen si-

mulerer, hvilke arealer der efterkommer en given øget efterspørgsel med en gi-

ven andel, herunder også hvor stor en andel der kan produceres ved intensive-

ring på eksisterende arealer, givet eksisterende teknologier til intensivering. 

Princippet er vist i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En øget efterspørgsel på eksempelvis hvede vil således medføre en vis ændring 

af arealanvendelsen af agerland og en vis intensivering af eksisterende ager-

land. Både inddragelsen af nyt land og intensiveringen øger udledningen af 

drivhusgasser, og denne udledning kobles til hvedeproduktionen. Der findes 

flere forskellige modeller for beregning af iLUC, og i bilag 1 er de forskellige 

modeller og deres beregningsprincipper og forskelle kort beskrevet. 

 

Figur 3 Illustration af princippet for arealkonsekvenser og dens inputs og outputs, 
her beskrevet ved en hvedeproduktion. Kun to af disse er relevante ved modelle-
ring af iLUC, LUC og intensivering. Disse to aktiviteter er forbundet med emissio-
ner. Summen af disse emissioner kaldes iLUC emissioner. Se bilag 1 for detaljer. 

Existing land

Output Flow Unit Wheat LCA activity (1 ha yr)

Land already in use x kg NPP0 Output Flow Unit

Inputs Wheat 7200 kg wheat

None  - Inputs from technoesphere

Emissions Land tenure market LCA activity Diesel for traction 4921 MJ

None  - Output Flow Unit N-Fertiliser, as N 161 kg

Land tenure, NPP0 as kg C a1 = a3 + a4 kg NPP0 Land tenure, NPP0 as kg C 7000 kg

Land use changes Inputs from technosphere Emissions

Output Flow Unit Land already in use a2 = 0 kg NPP0 CO2 fossil (diesel combustion) 365 kg

Expansion a3 kg NPP0 Expansion a3 kg NPP0 N2O 4.3 kg

Ressource inputs from nature Intensification a4 kg NPP0 Resources

Transformation from… b1 ha Crop displacement a5 = 0 kg NPP0 CO2 from air 10300 kg

Transformation to… b2 ha

Emissions
e.g. CO2 b3… kg

Intensification

Output Flow Unit
Intensification a4 kg NPP0

Inputs from technosphere
Diesel for traction c1 MJ

N-Fertiliser, as N c2 kg

Emissions
e.g. N2O, CO2 c3... kg

Social/hunger effects

Output Flow Unit
Crop displacement y kg NPP0

Inputs

None  -

Emissions

None  -
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6. Karakteristika for de enkelte biobrændsler 

 

En vigtig forudsætning for beregningerne er de materialeegenskaber, der er til-

lagt de enkelte brændsler. Materialegenskaberne for de anvendte brændsler i 

denne rapport er vist i tabel 2. 

 
Tabel 2: Materialegenskaber for de relevante brændsler anvendt i rapporten. Se bi-
lag 1 for referencer. 

Brændstof / materiale Massefylde træ 

(kg tørstof/m3) 

Tørstof 

(%) 

Nedre 

brændværdi 

(LHV) 

Eukalyptus 0,51 50% - 

Loblolly-fyrtræ 0,42 50% - 

Fyrtræ 0,42 50% - 

Træpiller - 90% 17,5 MJ / kg 

Flis - 75% 13,6 MJ / kg 

Halm - 85% 14,5 MJ / kg 

Majsensilage - 33% - 

Organisk dagrenovation - 40% 5,10 MJ / kg 

Renset biogas (96% me-

tan) 

- - 34,50 

MJ/Nm3 

Diesel - - 43,0 MJ / kg 

Raps biodiesel - - 37,0 MJ / kg 

Biodiesel fra palmeolie - - 37,0 MJ / kg 

Benzin   43,0 MJ / kg 

Bioetanol - - 27,0 MJ / kg 

Kul - - 24,4 MJ / kg 

 

 

6.1. Træpiller 

Træpiller produceres af træ fra plantager eller som restprodukter fra savvær-

ker. Da restprodukterne i dag udnyttes fuldt ud (Ref/20/, bilag 1) vil en øget ef-

terspørgsel ske ved øget produktion/fældning af træ. Princippet er vist på figur 

6. Det er således antaget, at alt træ til træpiller er dyrket. I næste afsnit, hvor 

træflis analyseres, er det antaget, at dette udelukkende kommer fra rest-

produkter, som alternativt ville være blevet i skoven. Herved er de to princi-

pielle måder, hvorpå træ kan frembringes inkluderet i vurderingen. 
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Træpiller er den hurtigst voksende kilde til træbiomasse i EU, og den mest 

sandsynlige leverandør til Danmark er i øjeblikket Baltikum (se bilag 1, 

Ref/20/, figur 7). Derfor er produktion af træpiller fra en klimazone svarende 

til Baltikum medtaget som et scenarie. De største eksportører til EU er Canada, 

USA og Rusland mens de fremtidige største eksportører forventes at være USA 

og Brasilien, baseret på en produktion fra hele træer af loblolly pine og Euka-

lyptus (Ref/20, 29/, bilag 1, figur 8). Derfor er træpiller fra USA og Brasilien 

også medtaget som scenarier. 

 

Forest plantation

Wood pellet production

Wood

Power plant

Wood pellets

Electricity

Saw mill

Sawn wood

Saw dust / wood chips

are constrained by 

demand for sawn wood

Dependant by-product:

Saw dust / wood chips

System boundary

Figur 4: Systemafgrænsning for produktion af el baseret på træpiller, se bilag 1 
for detaljer 

Figur 5: Import af træpiller til Danmark fra forskellige lande. Fra 
Ref/20/ 
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Det er vigtigt at påpege, at scenarierne alene fokuserer på klimaeffekten af træ-

pillerne og ikke på f.eks. effekten på biodiversiteten (hvor effekten kan være 

meget stor af f.eks. brasiliansk eukalyptus dyrket på savanne eller tidligere 

regnskovsarealer). En øget efterspørgsel på biomasse i modellen øger ikke net-

to-ændringen fra ikke-dyrket skov til dyrket skov, men fremrykker blot denne 

ændring.  

 

Udvalgte karakteristika for de tre scenarier er vist i tabel 3, og flere er vist i bi-

lag 1. 

 

 
Tabel 3: Udvalgte karakteristika for de tre træpillescenarier, se bilag 1 for detaljer 

Scenarie 

Rotationstid (år) 

Årlig tilvækst 

(salgstræ/rundtræ) 

m3/ha 

Eukalyptus, Bra-

silien 
6 50 

Loblolly fyr, SØ 

USA 
12 14 

Fyr, Letland 63 6 

 

Figur 8: Forventet vækst i træpilleproduktionen fra forskellige kilder. Som det fremgår 
forventes væksten i anvendelsen af restprodukter efter 2013 at være lille, medens langt 
den største vækst er fra fyr i USA og Eukalyptus fra Brazilien. Fra Ref/20/. 
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I bilag 1 er vist udledninger forbundet med produktion og transport af træpil-

lerne og for hvert scenarie er der opstillet tidsafhængige kulstofbalancer, både 

for kulstof over og under jorden. Disse balancer indgår i den endelige modelle-

ring. 

 

De vigtigste forudsætninger for modelleringen af træpiller er: 

 

• Alle dele af det fældede træ (stamme) bruges til træpiller, og ikke til f.eks. 

gavntræ. 

• 80 % af restprodukterne (gælder både restprodukter over og under jorden) 

antages anvendt (udtyndingstræ, grene, afskær mm). 

• Rotationstiden for eukalyptus i Brasilien, loblolly-fyr i USA og fyr i Letland 

er hhv. 6, 12 og 63 år.  

• Tørring af træpiller er baseret på biobrændsel (træpiller). 

• iLUC medtager kun en accelereret transformation af primære og sekundæ-

re skove til plantager – der antages ingen netto-transformation. 

• iLUC er modelleret som om det berørte land udelukkende er arealer, der 

ikke er egnet til agerjord. Hvis agerjord blev omfattet, ville iLUC virkningen 

stige med mere end en faktor 2, med væsentlige højere udledninger til føl-

ge. 

 

Det er vigtigt at pointere, at det ikke er specifikke skove i Baltikum, USA og 

Brasilien, der er modelleret, men områder med tilvækst, rotationstider, tempe-

raturer og fugtighed mv., som er karakteristiske for de klimazoner der er i disse 

lande. Eksemplerne repræsenterer således reelt i højere grad klimazoner (tem-

pererede, subtropiske og tropiske) end specifikke lande, og nogle lande kan 

derfor have specifikke lovkrav omkring skovdyrkning, som ikke afspejles i for-

udsætningerne. Det er således vigtigt at holde for øje, at forudsætningerne for 

beregningerne og resultaterne er et udtryk for en sandsynlig, marginal produk-

tion. 

 

Et eksempel, hvor lovgivning og normal praksis kan have stor betydning for 

modelleringen er andelen af restprodukter hhv. over og under jorden, som 

fjernes og anvendes til biobrændsel. Generelt er det antaget at 80% af restpro-

dukterne både over og under jorden høstes. Dette er et meget højt tal. Dog har 

denne antagelse ikke signifikant indflydelse på resultaterne; hvis andelen af 

høstede restprodukter under jorden ændres fra 80% til 0%, reduceres GHG-

emissioner med 1-3%, og hvis alle restprodukter (både over og under jorden) 

efterlades i skoven, forøges resultatet med 2-6%. Årsagen til, at resultaterne ik-

ke går i samme retning, er, at effekten ikke er lineær; når restprodukter ikke 

høstes, nedsættes udbyttet, og iLUC stiger, og samtidig kan effekten af den ef-

terladte biomasse medføre en netto stigning i carbonpuljen (hvis det nedbrydes 

langsommere end tilvæksten). 
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6.2. Træflis 

Træflis forudsættes i modellen at være produceret af restprodukter (udtyn-

dingstræ m.m.) fra gavntræsproduktionen. Herved øger træflisproduktionen 

ikke efterspørgslen på dyrket træ. Dette er naturligvis et optimistisk scenarie, 

der kun holder så længe efterspørgslen er mindre end mængden af resttræ, og 

så længe det kan sikres, at det rent faktisk ikke er decideret dyrket træ, som på-

virkes. Detaljer omkring produktion og brug af træflis fremgår af bilag 1. 

 

De vigtigste forudsætninger for træflis er: 

• At de alene er baseret på restprodukter, og at alternativet til at anvende 

dem er, at de efterlades på skovbunden. Hvis træflisen bliver et primært 

produkt, dvs. at træer høstes med det formål at lave træflis, vil udledningen 

fra skovdyrkningen blive som for træpiller uden tørring. 

• Der regnes ikke med iLUC, da der alene er tale om restprodukter. Dette be-

tyder dog også, at efterspørgslen forudsættes at være mindre end den til-

gængelige mængde resttræ. Derfor er dette scenarie sandsynligvis ikke ret-

visende i visse regioner med en nuværende høj restproduktudnyttelse og på 

lang sigt. 

 

Som for de andre brændsler, er det vigtigt, at de anvendte forudsætninger hol-

des for øje, når man forholder sig til beregningerne. Ref/21/ beskriver f.eks. et 

eksempel med eksport af træflis lavet af rødder fra gummitræer fra Afrika til 

Europa, hvor argumentet fra aftagerens side har været, at rødderne blot blev 

brændt af som affaldsbehandling, og at flisen derfor var lavet af restprodukter 

og som følge deraf CO2-neutral og bæredygtig. Det hævdes imidlertid, at af-

brændingen af rødderne var basis for trækul til madlavningen i lokalbefolknin-

gen, og at prisen på trækul derfor er fordoblet i området med det resultat, at 

det har haft negative sociale konsekvenser og at fældning af lokal naturskov 

sandsynligvis er øget. Ud fra en konsekvens-modellering giver flisen derfor an-

ledning til en væsentlig CO2-udledning, idet den fortrænger lokalt trækul og 

som følge deraf kan øge skovfældningen. På den anden side vil dette jo kunne 

løses ved at erstatte trækul til madlavning med andre mere effektive energikil-

der. 

 

6.3. Halm 

Halm forudsættes, som træflis, at være et restprodukt, der er til stede i til-

strækkelige mængder, og øget efterspørgsel på halm påvirker i modellen derfor 

ikke den samlede korndyrkning. Det forudsætter naturligvis, at efterspørgslen 

ikke bliver større end den tilgængelige mængde halm. 

 

Halmen er karakteriseret ved en meget kort ”rotationstid” (< 1år) og modellen 

beregner CO2-balancerne ved alternativet til afbrænding, nemlig at nedmulde 

halmen og beregne den efterfølgende naturlige nedbrydning og gødningsvirk-
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ning, dvs. at den halm der efterlades i jorden fortrænger anden gødning i form 

af N, P og K. De nærmere detaljer omkring de anvendte modeller og nedbryd-

ningskonstanter er beskrevet i bilag 1. 

 

De vigtigste forudsætninger er: 

 

• At der alene er tale om brug af restprodukter hvor alternativet er nedmuld-

ning. Hvis halmen ville være høstet til andet formål (foder, strøelse, anden 

energi), så betyder det at halmen ikke længere er en tilgængelig ressource, 

og dermed bliver den afledte effekt af at bjerge halmen, at produktionen af 

alternativt foder, strøelse eller anden energi skal øges og CO2-udledningen 

dermed også øges 

• Der regnes ikke med iLUC, da der alene er tale om et restprodukt. 

 

6.4. Biogas 

Biogas kan ikke med nuværende teknologier produceres teknisk eller økono-

misk hensigtsmæssigt alene på gylle, da energiindholdet i forhold til mængden 

er for lavt i den rå gylle. Derfor tilsættes organisk stof til gyllen, og de fleste or-

ganiske restprodukter fra industrien anvendes allerede i dag, hvorfor let til-

gængelige organiske restprodukter er en mangelvare. 

 

Med planerne for en stærkt stigende biogasproduktion i Danmark, har man po-

litisk besluttet at tillade tilsætning af organisk stof fra energiafgrøder, dvs. af-

grøder, der dyrkes med det formål at lave energi af dem. Det er således tilladt 

at anvende f.eks. majs til biogasproduktionen, og frem mod 2017 må biogassen 

bestå af gas fra 70 % majs (70 % af gassen kommer fra majsen og 30 % fra gyl-

len), mens den i 2018 må bestå af 48 % gas fra majs. Majs anvendes allerede i 

dag i begrænset omfang i biogasproduktionen i Danmark. Ifølge Energistyrel-

sen (Ref/25/) forventes ”mange, måske de fleste nye anlæg” at være afhængige 

af at kunne bruge energiafgrøder i et ikke uvæsentligt omfang, indtil det bliver 

afklaret, om alternative tilsætningsbiomasser så som halm, naturplejebiomasse 

eller husholdningsaffald helt eller delvist kan træde i stedet for energiafgrøder. 

Da fremtiden for de alternative biomasser økonomisk og teknisk stadig er usik-

ker, er der ikke regnet på scenarier for disse, og med beslutningen om at 50% af 

gyllen skal forgasses inden 2020, er der begrænset tid til at udvikle alternati-

verne, hvis anlæggene skal være i funktion inden for perioden. 

 

Der er også regnet på et alternativ ved forgasning af rent husholdningsaffald, 

dvs. uden samtidig forgasning af gylle. Dette kunne være et scenarie i f. eks. 

København eller i andre lande. 

 

Der regnes altså på de samlede klimaeffekter ved følgende tre scenarier: 
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• 70 % majs / 30 % gylle 

• 48 % majs /  52 % gylle 

• 100 % organisk husholdningsaffald. 

 

Biogassen forudsættes opgraderet (renset for CO2 m.m.) til naturgasnettet, og 

de udledninger, der er relateret til produktion og opgradering af biogas fremgår 

af bilag 1, herunder estimater for metan- og lattergasemissioner i processerne. 

Andre former for opgradering, f.eks. hydrogenisering m.m., er ikke medtaget i 

nærværende vurdering.  Etablering og drift af evt. lavtryks biogas-net som al-

ternativ til opgradering af naturgasnettet er heller ikke beregnet her. 

 

Udledninger der er relateret til produktionen af majs er også beskrevet i bilag 1, 

herunder iLUC ved fortrængning af fødevare- og foderproduktion. 

 

Udledningerne og energiudbyttet, der er relateret til bioforgasning af organisk 

husholdningsaffald er modelleret og beskrevet i bilag 1, og her medtages også 

den fortrængning, der sker af organisk husholdningsaffald i affaldsforbrændin-

gen. Det skyldes, at man allerede i dag udnytter energien i en del af det organi-

ske husholdningsaffald fordelt på en elproduktion og en varmeproduktion, og 

ved bioforgasning forsvinder denne energiproduktion, der så skal erstattes af 

noget andet. 

 

De vigtigste forudsætninger ved modelleringen er: 

 

• iLUC er alene relateret til produktionen af majs 

• Lækagen af metan fra biogasanlæggene er sat lavt til 1 % (refereres som fra 

1->4 % i litteraturen) og til 2 % fra opgradering til naturgasnettet 

• Biogas baseret på husholdningsaffald er modelleret som en fortrængning af 

affaldsforbrænding (el og varme). 

 

For sidstnævnte punkt kan det umiddelbart virke urimeligt, at sammenligne el 

på et biogasanlæg, som fortrænger både el og varme, der samlet vil have en hø-

jere virkningsgrad. I modelleringen er imidlertid brugt ret lave virkningsgrader 

for gamle affaldsforbrændingsanlæg, og sammenlignes i stedet nye biogasan-

læg med nye affaldsforbrændingsanlæg vil de samlede virkningsgrader ifølge 

Ref/26/ være ca. 2-3 gange højere for affaldsforbrænding i forhold til biofor-

gasning af ren husholdningsaffald. Anvendes dette scenarie i stedet vil den 

samlede udledning for bioforgasning af rent husholdningsaffald inkl. varme-

produktion stige i forhold til det beregnede. Eksemplet understreger, at man 

kan lave mange kombinationer og scenarier, hvoraf vi kun har udvalgt tre i 

denne rapport. 
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6.5. Bioethanol 

Udledningerne i forbindelse med produktion at bioethanol er modelleret både 

ved produktion af første- og anden generations bioethanol. Første generations 

bioethanol er modelleret med majs/hvede som råprodukt, mens anden genera-

tions bioethanol er baseret på halm. For begge gælder en forudsætning om, at 

der produceres biogas af de restprodukter, der ikke kan anvendes til foder, og 

at foderproduktionen (DDGS og C5 molasse) fortrænger anden foderprodukti-

on og dermed har en fortrængt iLUC-effekt. Foderprodukterne forudsættes at 

fortrænge soyabønner fra Brasilien og byg fra Ukraine, som udgør de marginale 

forsyninger af henholdsvis foderprotein og foderenergi. Der er visse usikkerhe-

der forbundet med dette (se bilag 1). Energi- og proteinfordeling er vist i tabel 

4. 

 

De vigtigste forudsætninger i modellen for første generations bioethanol er: 

• Den marginale ressource for hvede og majs er afgrøder dyrket i Danmark. 

Dette kan føre til en undervurdering af udledningen af drivhusgasser (se bi-

lag 1 for detaljer) 

• Biprodukterne (foder) fortrænger ukrainsk byg og brasiliansk soja 

• Andre biprodukter anvendes i biogasanlæg, og gevinsten herfra tillægges 

bioethanolen og ikke biogassen.  

• iLUC er, som for andre afgrøder, modelleret som en kombination af inten-

sivering og fremrykning af skovrydning. 

 

For anden generations bioethanol anvendes følgende forudsætninger: 

• Der er taget udgangspunkt i IBUS systemet (Integrated Biomass Utilisation 

System) som betragtes som ”best case” (se bilag 1) 

• Biproduktet C5 melasse anvendes som foder og fortrænger energi og prote-

in fra Ukraine og Brasilien. Usikkerheder forbundet med dette er beskrevet 

i bilag 1 og tilhørende referencer: Foderværdier for C5 melasse er ikke, som 

for andre foderprodukter, baseret på officielle fodermiddeltabeller. Det har 

ikke været muligt at få verificeret foderværdien af C5 melasse, og resultater 

relateret til fortrængninger fra C5 melasse bør fortolkes kritisk. 

• Andre restprodukter anvendes til biogas. Den alternative anvendelse af 

halmen er nedmuldning – hvis halmen ikke er en tilgængelig ressource og 

ville blive brugt til noget andet (foder, strøelse, energi), vil udledningen fra 

bioethanolen stige signifikant. 

• Der gøres opmærksom på, at den alternative anvendelse af halm kun kan 

modelleres som nedmuldning så længe, at efterspørgslen på halm ikke 

overstiger den tilgængelige mængde. Derfor kan resultaterne være ikke-

retvisende i visse regioner med høj udnyttelsesgrad af halm og på lang sigt. 

• Der regnes ikke med iLUC for halmen, derimod regnes der med undgået 

iLUC for C5 melassen. 
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Tabel 4: Protein og energifordeling i forskellige foderprodukter. DM er Dry Matter, 
tørstofindhold. Fra Bilag 1. 

Source DM % Protein, 

crude (% 

of DM) 

Energy 

(MJ 

net/kg 

dm) 

Marginal source of feed energy: Barley 85.0% 
10.8% 

8.68 

Marginal source of feed protein: Soybean 

meal 

87.4% 
53.5% 

10.9 

By-product: Rapeseed meal 88.9% 
35.0% 

9.31 

By-product: Palm kernel meal 90.6% 
17.0% 

6.49 

By-product: DDGS (wheat) 90.0% 
32.0% 

8.45 

By-product: DDGS (maize) 89.0% 
29.2% 

10.0 

By-product: C5 molasses 70.0% 
5.9% 

8.05 

 

Modellering og forudsætninger er beskrevet i bilag 1. 

 

6.6. Biodiesel 

Der er modelleret to scenarier for biodiesel: Biodiesel produceret på palmeolie 

og biodiesel produceret på raps. Raps modelleres som produceret i Danmark, 

medens palmeolien modelleres som produceret i Malaysia. Se bilag 1 for detal-

jer. 

 

De vigtigste forudsætninger er: 

• Biprodukterne fortrænger foderenergi og -protein fra Ukraine og Brasilien 

• iLUC er, som for andre afgrøder, fx majs, modelleret som en kombination 

af intensivering og fremrykning af skovrydning. 

 

6.7. Kul, gas, olie, vind- og solcelle-el 

Det primære formål med nærværende rapport er at estimere udledningen af 

drivhusgasser fra brug af forskellige biobrændsler under nogle givne forudsæt-

ninger og at sammenholde disse med alternativerne. Derfor er der også lavet 

scenarier på el og varme baseret på kul, naturgas, vindmølle-el og solcelle-el. 

 

Beregningerne for kul og naturgas er baseret på gennemsnitlige data fra elpro-

duktionen i Skandinavien og baseret på gennemsnitlige elvirkningsgrader på 

ca. 41 %. Nye gasfyrede CHP anlæg kan dog have væsentlig højere el-

virkningsgrader. 

 

Beregningerne på vindmøller er baseret på en 2MW offshore vindmølle på 

Middelgrunden, dog eksklusiv transmissionsledninger. Scenariet udtrykker en 

repræsentativ blanding af land- og havvindmøller, og er baseret på eksisteren-

de LCI-data i softewareprogrammet SimaPro (fra ecoinvent databasen). Store 
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havvindmøller vil umiddelbart have en større udledning af drivhusgasser i 

etableringsfasen, men yder til gengæld mere i driftsfasen, hvorfor udledningen 

per energienhed vil være sammenlignelige. 

 

Beregninger på solcelle-el er beregnet under danske forhold med et 3kWp tag-

monteret solcelleanlæg. Disse er forudsat en produktion på 850kWh/kWp og 

en levetid på 30 år, hvilket dog ikke nødvendigvis holder i praksis. Igen er ek-

semplet baseret på eksisterende LCI-data i softwareprogrammet SimaPro (fra 

ecoinvent databasen). 
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7. Resultater 

I det følgende præsenteres og fortolkes resultaterne for hver hovedgruppe af 

biobrændsler, se liste nedenfor. Indenfor hver hovedgruppe af biobrændsler vi-

ses resultater for de inkluderede biobrændsler i nærværende studie. Det er vig-

tigt at pointere, at hvert resultat for et biobrændsel repræsenterer ét scenarie, 

som er baseret på en række konkrete data og antagelser. Derfor er de viste re-

sultater generelt kun gældende for disse data og antagelser. Eksempelvis vil 

ændring i dyrkningspraksis for skove (fx andel af residualer som høstes eller 

introduktion af ammetræer til biomasseproduktion) også ændre på resultater-

ne. Derfor kan resultaterne ikke bruges som endelige ”tal” for hvad drivhusgas-

udledningen er for én type biobrændsel. Indenfor hver type biobrændsel kan 

der være store forskelle på drivhusgasudledning afhængig af hvorledes et speci-

fikt system er stykket sammen. 

 

Desuden gøres det opmærksom på, at formålet med nærværende studie er: 

 

 At belyse hvorvidt biobrændsler er CO2-neutrale. 

 At identificere forhold som har særlig stor indflydelse på drivhusgasudled-

ningerne fra biobrændsler. 

 At foretage en indikativ sammenligning af de analyserede biobrændsler og 

deres fossile alternativer. 

 

Det bør understreges, at formålet er ikke at lave en generel rangordning af bio-

brændsler – men identifikationen af problemstillinger med stor indflydelse 

samt den indikative sammenligning med fossile brændsler kan bruges til at pe-

ge på, under hvilke forhold visse biobrændsler vil have større eller mindre ud-

ledninger end andre. 

  

Resultaterne er vist for nedenstående hovedgrupper af biobrændsler: 

 

Elektricitet 

 Dyrket træ (belyst ved forskellige scenarier for træpiller) 

 Restprodukter fra skov- og landbrug (belyst ved forskellige scenarier for 

træflis og halm) 

 Biogas (belyst ved biogas fremstillet fra forskellige råmaterialer) 

 Andet end biobrændsel (kul, gas, el og sol). 

 

Flydende brændsler 

 Biodiesel (belyst ved rapsolie- og palmeoliebaseret biodiesel) 

 Bio-ethanol (belyst ved 1. generations bio-ethanol baseret på hvede og 

majs og 2. generations bio-ethanol baseret på halm) 

 Andet end biobrændsel (mineralsk diesel og benzin). 
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For analyserne af elektricitet, skal det gøres opmærksom på, at fokus kun har 

været på el fremstillet ved kondensdrift, dvs. 100% el og ingen samproduktion 

med varme). Årsagen til dette er, at en marginal ændring i efterspørgsel på el 

altid vil påvirke kondensdrift, da el-produktion, som samproduceres med var-

me, generelt kan karakteriseres som et afhængigt biprodukt af varmeprodukti-

onen. 

 

Alle resultater er vist opdelt i tre kategorier af bidrag til den samlede udledning 

af drivhusgasser: 

 

 iLUC (rød i figurer): Indirect land use changes. 

 Accelerated/delayed emissions and uptake (grøn i figurer): Dette 

vedrører effekt forårsaget af timingen af CO2-emissioner og -optag 

 Process emissions (blå i figurer): Dette vedrører alt andet. Det dæk-

ker bl.a. over emissioner fra brug af diesel, elektricitet, gødning m.m. 

 

Da de samlede resultater er opdelt i ovenstående tre kategorier kan man nemt 

få svar på, hvad drivhusgasudledningen ville være, hvis man udelod fx iLUC el-

ler de tidsafhængige CO2-emissioner og -optag. 
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7.1. Elektricitet baseret på dyrket træ 

 

Resultaterne i det følgende er baseret på en beregning af drivhusgasemissio-

nerne fra dyrket træ i tre repræsentative klimazoner; Letland, Sydøstlige USA 

og Brasilien. Alt høstet træ er antaget brugt til træpiller. Det høstede træ omfat-

ter kernetræ og 80% af restprodukterne ved fældning – både 80% af restpro-

dukter over jorden og 80% af restprodukter under jorden. 

 

Alle scenarier i denne kategori er vist for wood pellets. Hvis man vælger at pro-

ducere electricitet fra wood chips, men stadig fra dyrket træ, så vil resultater 

ændres en smule. Omtrent det samme som spares ved at bruge wood chips i 

stedet for pellets (pelletisering) tabes på en lavere virkningsgrad i kraftværket. 

Præcision i data er ikke god nok til at sige om det ene er bedre end det andet. 
 
Særligt vigtige antagelser i modelleringen er: 
 
Modellering af skovdyrkning: Skovdyrkning er modelleret ved den såkald-
te ’stand-level approach’, hvor det er antaget at en ændring i efterspørgsel på 
træ imødekommes ved, at en tilsvarende mængde træ fældes, hvorefter nye 
træer genplantes og gror op. En anden tilgang, som ikke er anvendt i nærvæ-
rende studie, er den såkaldte ’landscape level approach’ Ref/30/. En ’landscape 
level approach’ antager at skoven er i balance med kontinuerlige inputs: CO2-
optag og outputs: høstet træ og nedbrydning af dødt træ. Da en ’landscape level 
approach’ repræsenterer en gennemsnitsbetragtning på et større skovområder, 
og da den ikke medtager effekten ved at efterspørge en yderligere mængde træ, 
lever denne tilgang ikke op til den anvendte konsekvens-tilgang til modellering 
i nærværende LCA-studie. 
 
Indirect land use changes (iLUC): Når der efterspørges dyrket træ, så 
kræver dette et vist areal i et givent tidsrum. Dette er udtrykt i hektar år (areal 
gange tid). Det er antaget at det er efterspørgslen på land egnet til skovdrift, 
som er årsagen til at udyrket skov omdannes til dyrket skov. Hvis 1 ha år efter-
spørges i 1 år, så modelleres de indirekte konsekvenser på arealændringer som 
fremrykning af omdannelsen af udyrket skov til dyrket skov med et år. CO2-
emissionerne herfra beregnes ud fra det gennemsnitlige kulstoflager i sekun-
dær skov (antaget at denne type udyrket skov omdannes til dyrket skov) og i 
dyrket skov. Disse data vedrører ikke den specifikke påvirkede skov, men de 
indirekte effekter forårsaget ved at der efterspørges mere land til skovdyrkning. 
Det er her antaget at det land, der anvendes til skovdyrkning ikke kan bruges til 
landbrug (og herved indgår i markedet for landbrugsland). Hvis dette var til-
fældet, ville iLUC emissionerne være væsentligt større. Desuden antages en 
ændring i efterspørgslen på skovland ikke at påvirke udbytterne andet steds 
(intensivering). Intensivering kan ses som en substitut for land. Denne af-
grænsning er lavet mere pga. datamangel på tidsserier af skovudbytter på glo-
balt plan, end ud fra et argument om, at intensivering ikke sker eller vil ske. 
Dog skal det gøres opmærksom på, at intensivering ikke nødvendigvis er CO2-
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neutral – især ikke hvis det opnås ved gødskning med N-gødning eller dræning 
af organiske jorde. 
Der skal gøres opmærksom på, at der også findes andre måder at vurdere effek-
ten af land use changes (LUC): 
 

 Direkte effekt med inddragelse af 1/20-del af de historiske land use 
changes, som er foregået på den specifikke dyrkede plot de seneste 20 
år. Denne tilgang anvendes eksempelvis i PAS2050. Da denne tilgang 
ikke tager højde for indirekte effekter, er den ikke vurderet egnet til at 
opfylde formålet med nærværende studie. Eksempelvis vil anvendelsen 
af dansk træ ikke medføre nogen LUC, da der i Danmark ikke er sket 
nogen signifikante ændringer i arealanvendelsen de seneste 20 år, og 
samtidig vil det ikke blive taget højde for, at dansk skovbrug kun i et 
meget lille omfang vil kunne blive påvirket, da det dyrkede skovareal 
ikke eller kun i meget lille omfang vil kunne ændres som følge af æn-
dringer i efterspørgslen på træ. 

 Økonomiske generelle eller partielle ligevægtsmodeller. Disse modeller 
er baseret på globale økonomiske modeller og priselasticiteter. Da den-
ne tilgang anvender priselasticiteter er der ubalance mellem produktion 
og efterspørgsel (hvilket normalt antages at følges ad i LCA). Desuden 
er priselasticiteter generelt kun gældende indenfor en relativ korte tids-
perioder (0-3 år), og derfor er det tvivlsomt, hvor valide resultater er på 
længere sigt. Da formålet med nærværende screening er at levere be-
slutningsstøtte på lang sigt, vurderes den kortsigtede validitet af prise-
lasticiteter at være problematisk. Derfor vurderes de økonomiske mo-
deller ikke egnet til at opfylde formålet med nærværende studie. 

 
Tabel 5: Hovedantagelser for biobrændsler baseret på dyrket træ. 

Repræsentativ klima-

zone og art 

Eucalyptus, 

Brasilien 

Loblolly pine, 

SØ USA 

Pine, Letland 

Antagelser for modellering    

Rotationstid, år 6 12 63 

Årlig tilvækst, m3/ha/år 

(salgstræ, rundtræ) 

50 14 6 
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Figur 9: Udledning af drivhusgasser ved produktion af elektricitet fra de modelle-
rede scenarier for dyrket træ målt som CO2e i et 100-årigt og 20-årigt perspektiv. 
Se bilag 1 for detaljer. 
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Kommentarer til resultater: 

 Jo korte tidshorisont for GWP, des større drivhusgasudledning. 

 Jo længere rotationstid og køligere klima, des større drivhusgasudled-
ning. 

 Transport er ikke uvæsentligt (de væsentligste proces emissioner = den 
blå del af søjlerne, udgøres af transport). Derfor er proces emissioner 
væsentlige for Brasilien og USA, men det er mindre for Letland. 

 Principielt burde/kunne bidraget fra iLUC være det samme for alle sce-
narier, da høsten burde/kunne være proportional med den potentielle 
nettoprimærproduktion, som afgør iLUC. Forskellene kan forklares ved 
forskellig udnyttelse af det potentielle udbytte i de forskellige regioner 
samt datausikkerheder i udbytter (kernetræ + restprodukter). 

 Udledningen fra 1 kWh el baseret på kul og gas er omtrent hhv. 1 kg 
CO2e og 0,6 kg CO2e (både GWP100 og GWP20). Derfor ses det, at un-
der de givne forudsætninger, så er udledningen fra elektricitet baseret 
på dyrket træ mindre og op til samme niveau som naturgas for 
GWP100, og på samme niveau som naturgas og op til det dobbelte af 
kul for GWP20. Usikkerheder i data inputs betyder dog, at ovenstående 
sammenligning er forbundet med store usikkerheder. Dog kan der med 
rimelighed konkluderes, at energiproduktion baseret på dyrket træ ikke 
er CO2-neutral, og at det under visse omstændigheder kan være for-
bundet med større udledninger end de fossile alternativer, det erstatter. 
Dette resultat er i overensstemmelse med konklusionerne i flere andre 
studier, f.eks. Ref/21/ som også er gengivet i bilag 2. 
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7.2. Elektricitet baseret på restprodukter fra skov- og landbrug 

 

Resultaterne i det følgende er baseret på en beregning af drivhusgasemissio-

nerne fra restprodukter fra skovdyrkning og landbrug. Restprodukter fra skov-

dyrkning er analyseret for de samme repræsentative klimazoner, som for dyr-

ket træ; Letland, Sydøstlige USA og Brasilien, og restprodukter fra landbruget 

(halm) er analyseret for Danmark. 

 

En vigtig antagelse for alle scenarier i denne kategori er, at restprodukter er til-

gængelige og at en øget efterspørgsel vil udmønte sig i en reduceret mængde 

restprodukter, som ligger i skoven/på marken og nedmuldres over en tidsperi-

ode. Hvis antagelsen om, at restprodukter ikke er fuldt udnyttede ikke holder, 

så vil en ændring i efterspørgsel formentlig ”hoppe” over i kategorien for dyrket 

træ i stedet: Hvis man efterspørger træ fra restprodukter, og restprodukter er 

fuldt udnyttede, så er den marginale effekt, at noget mere træ skal dyrkes. Der 

er dog også en tredje mulighed i en øget produktion af disse restprodukter, fx 

gennem forædling af kornarter med højere halmudbytter, som ikke er behand-

let her. 

 

Resultater i nærværende kategori kan kun anvendes, såfremt der kan stilles 

sikkerhed for, at restprodukterne ikke er fuldt udnyttede – både her og nu, men 

også ud i fremtiden. Hvis nærværende resultater anvendes som beslutnings-

støtte for et energisystem de næste 10 år, så skal det sikres, at restprodukter er 

ikke fuldt udnyttede de næste 10 år, ellers holder forudsætningerne for bereg-

ningerne ikke. 

 

Alle scenarier i denne kategori er vist for wood chips. Hvis man vælger at pro-

ducere elektricitet fra wood pellets, men stadig fra restprodukter, så vil resulta-

ter ændres en smule. Omtrent det samme som bruges ekstra ved pelletisering 

vindes på en højere virkningsgrad i kraftværket. Præcision i data er ikke god 

nok til at sige om det ene er bedre end det andet. 
 
Særligt vigtige antagelser i modelleringen er: 
 
Modellering af restprodukter: Nedbrydningstider for restprodukter fra 
skovdyrkning og landbrug er beregnet ved modellen RothC. Modellen har den 
fordel, at den er baseret på få inputdata (kulstofinput, jordtype og klima) og at 
den kan anvendes i alle lande. Ulempen er, at der ikke er taget høje for forskelle 
i forhold så som jordtype, fordeling af nedbør over året m.m. i de enkelte lande. 
Dog viser modellen en klar trend med længere nedbrydningstider for køligere 
klima. 
 
Indirect land use changes (iLUC): Når der efterspørges restprodukter, så 
er der ingen iLUC. 
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Figur 10: Udledning af drivhusgasser ved produktion af elektricitet fra de modelle-
rede scenarier for restprodukter fra skovdyrkning og landbrug målt som CO2e i et 
100-årigt og 20-årigt perspektiv. Se bilag 1 for detaljer.  
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Kommentarer til resultater: 

 Jo korte tidshorisont for GWP, des større drivhusgasudledning – dog er 
forskellen langt mindre end for dyrket træ. 

 Da halm generelt har en kortere nedbrydningstid end restprodukter fra 
skovdyrkning, er drivhusgasudledning fra elektricitet baseret på halm 
mindre end elektricitet baseret på skov restprodukter. 

 Jo køligere klima, des større drivhusgasudledning (den grønne del af 
søjlerne). 

 Transport er ikke uvæsentligt (de væsentligste proces emissioner = den 
blå del af søjlerne, udgøres af transport). Derfor er proces emissioner 
væsentlige for Brasilien og USA, men det er mindre for Letland og 
mindst for dansk forsyning med halm. 

 Hvis restprodukter bliver fuldt udnyttede indenfor den tidshorisont, for 
hvornår LCAen bruges som beslutningsstøtte, så er forudsætninger for 
resultater ikke gældende, og det er mere korrekt at anvende resultater 
for dyrket træ. 

 Generelt er drivhusgasemissioner fra restprodukter mindre end for 
dyrket træ. 

 Udledningen fra 1 kWh el baseret på kul og gas er omtrent hhv. 1 kg 
CO2e og 0,6 kg CO2e (både GWP100 og GWP20). Derfor ses det, at un-
der de givne forudsætninger, så er udledningen fra elektricitet baseret 
på restprodukter mindre og op til samme niveau som naturgas. Usik-
kerheder i data inputs betyder dog, at ovenstående sammenligning er 
forbundet med store usikkerheder. Dog kan der med rimelighed kon-
kluderes, at energiproduktion baseret på restprodukter ikke er CO2-
neutral, og at drivhusgasudledningerne for restprodukter sandsynligvis 
er noget mindre end for naturgas. Det kan med størst sikkerhed siges, 
at halm og restprodukter fra skovbrug fra varmt klima har mindre ud-
ledninger end naturgas. 
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7.3. Elektricitet baseret på biogas 

Resultaterne i det følgende er baseret på en beregning af drivhusgasemissio-

nerne fra elektricitet baseret på biogas fra gylle (beregnet som kvæggylle), 

majsensilage og organisk husholdningsaffald i Danmark. 

 
Særligt vigtige antagelser i modelleringen er: 
 
Resultater er for biogas opgraderet til naturgasnettet: Alle resultater 
er for biogas, som er opgraderet til naturgaskvalitet (96% metan). Dette medfø-
rer højere drivhusgasudledning end ved direkte anvendelse af rå biogas. Resul-
tater for anvendelse af rå biogas til elproduktion er inkluderet i kommentarer 
til resultaterne. 
 
Resultater for biogas fra landbruget er mix af gylle og majs: Resulta-
ter for el baseret på biogas fra landbruget er mixet af biogas fra gylle og majs-
ensilage. Der vil kunne anvendes andre substrater end majsensilage, og man 
kan også operere med andre forhold mellem gylle og majsensilage end de ana-
lyserede. Dette er imidlertid ikke medtaget i nærværende LCA-screening. Isole-
rede resultater for biogas fra gylle og fra majsensilage er inkluderet i kommen-
tarer til resultaterne. 
 
Scenarie for biogas fra organisk husholdningsaffald: En vigtig forud-
sætning for beregningerne for scenariet med organisk husholdningsaffald er, at 
øget bioforgasning betyder tilsvarende reduceret forbrænding. Herved mistes 
den varme og el, som genvindes ved forbrænding, og dette skal kompenseres 
ved marginal el og varmeforsyning. Det kan virke skævvridende for resultater-
ne, at brændsel (organisk affald) fjernes fra forbrænding, hvor der både produ-
ceres el og varme, til en udnyttelse, hvor der kun produceres el. Årsagen til val-
get af modellering er nærværende studies funktionelle enhed, som kun omfat-
ter el. Da den overordnede virkningsgrad for varmefremstilling (som sampro-
duceres med el) er langt højere end for ren elproduktion, så betyder dette sam-
let set mindre for resultatet.6 
 
Modellering af gylle som et restprodukt fra dyreproduktion: En vigtig 
antagelse for beregningerne for gylle, som er et restprodukt, er at det ikke er 
fuldt udnyttet til energiformål, og at en øget efterspørgsel vil udmønte sig i en 
reduceret mængde restprodukter, som spredes på landbrugsjord uden forudgå-
ende bioforgasning. Hvis antagelsen om, at restprodukter ikke er fuldt udnyt-
tede ikke holder, så vil en ændring i efterspørgsel ”hoppe” over på en anden 
energikilde. Derfor kan resultater for biogas fra gylle kun anvendes, såfremt 
der kan stilles sikkerhed for, at restprodukterne ikke er fuldt udnyttede – både 
her og nu, men også ud i fremtiden. Hvis nærværende resultater anvendes som 

                                                        
6 Årsagen til at virkningsgraden for varme er højere er:; Varme samproduceres med el, typisk 0,6 MJ varme 
og 0,3 MJ el per input af brændsel (værdier er kun til illustration). Dvs. 1 MJ varme kræver 1,66 MJ brænd-
sel. Hertil kommer at 1 MJ varme varme samproduceres med 0,5 MJ el. Dette fortrænger alternativ fremstil-
ling (marginal) el. Marginal el fremstilles generelt altid ved kondensdrift, hvor virkningsgraden er omtrent 
40% (værdi kun til illustration). Dvs. de fortrængte 0,5 MJ el er relateret til fortrængt 1.25 MJ brændsel. Det-
te giver et samlet brændselsforbrug på 1,66 MJ – 1.25 MJ = 0.41 MJ per MJ produceret varme. Dette svarer 
til en overordnet virkningsgrad på ~240%. 
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beslutningsstøtte for et energisystem de næste 10 år, så skal det sikres, at rest-
produkter er ikke fuldt udnyttede de næste 10 år, ellers holder forudsætninger-
ne for beregningerne ikke. Det gøres opmærksom på, at dyreproduktionen ikke 
ændres fordi gylle bioforgasses. 
 
Indirect land use changes (iLUC): Majsensilage er den eneste af råmateri-
alerne til biogasfremstilling som er relateret med iLUC. 
 
Når der efterspørges areal til dyrkning af råmaterialer, så kræver dette et vist 
areal i et givent tidsrum. Dette er udtrykt i hektar år. Det antages, at det er ef-
terspørgslen på land egnet til landbrug (planteavl), som er årsagen til at udyr-
ket skov omdannes til landbrugsjord og at eksisterende dyrkning intensiveres 
vha. øget tilførsel af gødning m.m.. Hvis 1 ha år efterspørges i 1 år, så modelle-
res de indirekte konsekvenser på arealændringer som dels fremrykning af om-
dannelsen af udyrket skov til landbrugsjord med et år, og dels at der tilføres 
ekstra gødning med tilhørende emissioner til eksisterende dyrket jord. CO2-
emissionerne fra land use change beregnes ud fra det gennemsnitlige kulstofla-
ger i sekundær skov (antaget at denne type udyrket skov omdannes til land-
brug) og i landbrug. 
 
Det skal gøres opmærksom på, at der også findes andre måder at vurdere effek-
ten af land use changes (LUC): 

 Direkte effekt med inddragelse af 1/20 del af de historiske ændringer i 
arealanvendelse, som er foregået på det specifikke dyrkede areal de se-
neste 20 år. Denne tilgang anvendes eksempelvis i PAS2050. Da denne 
tilgang ikke tager højde for indirekte effekter, er den ikke vurderet eg-
net til at opfylde formålet med nærværende studie. Eksempelvis, vil an-
vendelsen af dansk landbrugsjord ikke medføre nogen LUC, da der i 
Danmark ikke er sket nogen signifikante ændringer i arealanvendelsen 
de seneste 20 år, og samtidig vil det ikke blive taget højde for, at dansk 
landbrug kun i et meget lille omfang vil kunne blive påvirket, da det 
dyrkede areal ikke eller kun i meget lille omfang vil kunne ændres som 
følge af ændringer i efterspørgslen på landbrugsjord. 

 Økonomiske generelle eller partielle ligevægtsmodeller. Disse modeller 
er baseret på globale økonomiske modeller og priselasticiteter. Da den-
ne tilgang anvender priselasticiteter er der ubalance mellem produktion 
og efterspørgsel (hvilket normalt antages at følges ad i LCA). Desuden 
er priselasticiteter kun gældende indenfor en relativ korte tidsperioder 
(0-3 år), og derfor er det tvivlsomt, hvor valide resultater er på længere 
sigt. Da formålet med nærværende screening er at levere beslutnings-
støtte på lang sigt, vurderes den kortsigtede validitet af priselasticiteter 
at være problematisk. Derfor vurderes de økonomiske modeller ikke 
egnet til at opfylde formålet med nærværende studie.7 

                                                        
7 : Priselasticiteter er generelt kun gældende på kort sigt (0-3 år). På lang sigt kan det argumenteres for, at 
priselasticiteter nærmer sig 100%, dvs. fuld elsticitet mellem efterspørgsel og production. Årsagen hertil er, 
at det er de marginale produktionsomkostninger, som bestemmer prisen, og ikke variationer i efterspørgslen.  
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Figur 11: Udledning af drivhusgasser ved produktion af elektricitet fra de modelle-
rede scenarier for biogas målt som CO2e i et 100-årigt og 20-årigt perspektiv. Net-
toemissionen er summen af de negative og positive værdier og vist som tal over søj-
lerne. Se bilag 1 for detaljer.  
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Kommentarer til resultater: 

 Jo korte tidshorisont for GWP, des større drivhusgasudledning (ved høj 
andel af majs). 

 Proces emissioner (de blå søjler) domineres af metanudslip fra biogas-
produktion og opgradering. I scenariet med meget biogas fra gylle er 
dette negativt. Dette skyldes, at der undgås mere metan fra opbevaring 
af gylle, end hvad der udledes fra biogasproduktion og opgradering. 

 De viste resultater for gylle og majsensilage er for to forskellige blan-
dinger heraf. Drivhusgasudledningen fra 1 kWh elektricitet fra at øge 
bioforgasning af gylle alene er -0,651 kg CO2e/kWh el, mens det for 
bioforgasning af majsensilage alene er 1,13 kg CO2e/kWh el (GWP100). 
Det kan derfor udledes, at bioforgasning af gylle er en god idé, mens 
bioforgasning af majsensilage er forbundet med store drivhusgasudled-
ninger. 

 De viste resultater er for opgraderet biogas: 0,592 kg CO2e/kWh for 
70% majs/30% gylle, og 0,201 kg CO2e/kWh for 48% majs/52% gylle 
(GWP100). Drivhusgasudledningen fra 1 kWh elektricitet fra elproduk-
tion baseret på rå biogas er 0,401 kg CO2e/kWh for 70% majs/30% gyl-
le, og 0,0103 kg CO2e/kWh for 48% majs/52% gylle (GWP100). Der 
kan således spares omtrent 190 g CO2e/kWh ved at anvende rå biogas 
frem for opgraderet biogas – givet de anvendte forudsætninger vedr. 
opgradering af biogas. På den anden side giver opgraderingen andre 
fordele i form af lagring i naturgasnettet og fremtidig anvendelse også 
til motorbrændstof. 

 Udledningen fra 1 kWh el baseret på kul og gas er omtrent hhv. 1 kg 
CO2e og 0,6 kg CO2e (både GWP100 og GWP20). Derfor ses det, at un-
der de givne forudsætninger, så er udledningen fra elektricitet baseret 
på biogas på niveau med elektricitet baseret på naturgas (dog mindre 
end naturgas for mix med meget gylle og lidt majs) ved GWP100. Ved 
GWP20 er biogas på niveau med elektricitet baseret på kul (dog mindre 
end naturgas for mix med meget gylle og lidt majs). Usikkerheder i data 
inputs betyder dog, at ovenstående sammenligning er forbundet med 
meget store usikkerheder. Derfor kan det ikke konkluderes, at biogas er 
på niveau med naturgas og kul for hhv. GWP100 og GWP20. I stedet 
kan det konkluderes, at biogas under visse forudsætninger kan være 
forbundet med drivhusgasudledninger som er op til samme niveau som 
fossile brændsler. Usikkerhederne betyder, at udledningen for biogas 
både kan være større og mindre end vist i resultater. Beregningerne er 
baseret på lave værdier for metantab fra biogasproduktionen, og udled-
ningerne vil være følsomme over for disse tab. 

 Ovenstående sammenligning er meget følsom overfor, hvor meget gylle 
og hvor meget majs der anvendes som råmateriale. Derfor, hvis der kan 
findes alternative til majs, som ikke er fuldt udnyttede, så kan drivhus-
gasudledningen reduceres væsentligt. Eksempler kunne være halm og 
andre restprodukter, som pt. ikke er fuldt udnyttede, og forudsat at dis-
se ikke tages fra eksisterende anvendelse. 
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7.4. Elektricitet baseret på kul, gas, vind og sol 

 

Resultaterne i det følgende er baseret på en beregning af drivhusgasemissio-

nerne fra elektricitet baseret på kul, naturgas, vind og sol i Danmark. 

 

Modsat biobrændselsscenarierne, så er disse scenarier baseret direkte på data 

tilgængelig i ecoinvent LCA databasen. Data her inkluderer, udover selve for-

brændingen af kul og gas, fremstilling, vedligehold og bortskaffelse af produk-

tionsmateriel og infrastruktur. 
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Figur 12: Udledning af drivhusgasser ved produktion af elektricitet fra de modelle-
rede scenarier for kul, gas, vind og sol målt som CO2e i et 100-årigt og 20-årigt per-
spektiv. Se bilag 1 for detaljer. 
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Kommentarer til resultater: 

 Tidshorisont for GWP har ikke den store indflydelse. 

 Kul, gas, vind og sol er ikke forbundet med iLUC og tidsafhængige CO2 
emissioner. Derfor er der ikke grønne og røde bidrag til søjler i resulta-
ter. 

 

7.5. Flydende brændsler: Biodiesel 

 

Resultaterne i det følgende er baseret på en beregning af drivhusgasemissio-

nerne fra produktion og forbrænding af biodiesel baseret på palmeolie og raps-

olie. 

 
Særligt vigtige antagelser i modelleringen er: 
 
Data på biodieselproduktion: Data for fremstilling af biodiesel fra vegeta-
bilsk olie er repræsenteret ved data for normal raffinering (neutralization, blea-
ching, deodorisation) af vegetabilsk olie til fødevare m.m. formål. Denne forud-
sætning vurderes at have minimal indflydelse på resultaterne.8 
 

Geografi for råmaterialer og biprodukter: Råmateriale til rapsolie bio-

diesel, dvs. raps, er antaget produceret i Danmark. Et biprodukt fra rapsolie-

fremstilling er rapskage. Rapskage anvendes til dyrefoder, og fortrænger her-

ved marginal protein (brasiliansk sojamel) og foderenergi (ukrainsk byg). Det 

skal gøres opmærksom på, at dansk landbrugsproduktion ikke er fleksibel – 

forstået på den måde, at øget rapsproduktion kun kan ske ved fortrængning af 

andre afgrøder, fx byg eller hvede. Herved bliver den marginale påvirkning fra 

dansk raps til ukrainsk byg, og drivhusgasemissionerne vil blive større. Det vil 

sige, at de beregnede emissioner for rapsolie biodiesel kan være underestime-

rede. 
 
Indirect land use changes (iLUC): Se beskrivelse af iLUC i resultatafsnit 
om biogas. 
 
  

                                                        
8 Der haves gode data for ’normal’ raffinering, og der er ikke umiddelbart adgang til 
samme gode data for transesterification. Raffinering betyder generelt meget lidt for 
LCA resultater for vegetabilske olier. 



 Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder - Hovedrapport 

 47 

  

 
Figur 13: Udledning af drivhusgasser ved produktion og forbrænding af rapsolie-
biodiesel og palmeolie-biodiesel målt som CO2e i et 100-årigt og 20-årigt perspek-
tiv. Se bilag 1 for detaljer.  
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Kommentarer til resultater: 

 Jo korte tidshorisont for GWP, des større drivhusgasudledning. Forskel 
skyldes dels tidshorisontens betydning for iLUC (røde del af resultatsøj-
ler) og dels, at palmeolie er forbundet med store metanudledninger. 
GWP20 for metan er væsentlig større end GWP100. Sidstnævnte er ka-
tegoriseret som procesemissioner (blå del af resultatsøjler). 

 Procesemissioner (de blå søjler) domineres af emissioner af N2O fra 
jorden, fremstilling af kvælstofgødning, og for palmeolie af metan emis-
sioner fra spildevandsbehandling. 

 Forskel i iLUC på biodiesel baseret på rapsolie og palmeolie skyldes, at 
rapsolie er forbundet med væsentligt mere biprodukt (oliekage) end 
palmeolie. Oliekagen fortrænger brasiliansk sojamel og ukrainsk byg. 

 Udledningen fra produktion og forbrænding af 1 MJ diesel er 86-88 g 
CO2e (både GWP100 og GWP20). Derfor ses det, at under de givne for-
udsætninger, så er drivhusgasudledningen for alle scenarier, undtaget 
raps-biodiesel ved GWP100, større end diesel. Raps-biodiesel ved 
GWP100 er relateret til omtrent samme drivhusgasudledning som die-
sel. Usikkerheder i data inputs er begrænset sammenlignet med de an-
dre biobrændsler analyseret i nærværende LCA-screening. Dog er usik-
kerheder for iLUC relativt store. 
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7.6. Flydende brændsler: Bio-ethanol 

Resultaterne i det følgende er baseret på en beregning af drivhusgasemissio-

nerne fra produktion og forbrænding af første og anden generations bio-

ethanol. Første generations bio-ethanol er analyseret ved brug af hhv. hvede og 

majs som råmateriale, og anden generations bio-ethanol er analyseret med 

halm, som råmateriale. 

 
Særligt vigtige antagelser i modelleringen er: 
 
Geografi for råmaterialer og biprodukter: Råmaterialer, dvs. hvede, 
majs og halm, er antaget produceret i hhv. Danmark, Europa og Danmark. Bi-
produkter fra bio-ethanolfremstillingen er DDGS (for første generation) og C5-
melasse (for anden generation). Begge dele anvendes til dyrefoder, og fortræn-
ger herved marginal protein (brasiliansk sojamel) og foderenergi (ukrainsk 
byg). Den effektive danske fremstilling af råmaterialer og den fortrængte mere 
ineffektive brasilianske og ukrainske produktion af marginal foderprotein og 
foderenergi betyder at emissionerne bliver relativt lave – især anden generati-
ons bio-ethanol, som viser negative værdier. I den forbindelse skal der gøres 
opmærksom på, at dansk landbrugsproduktion ikke er fleksibel – forstået på 
den måde, at øget hvedeproduktion kun kan ske ved fortrængning af andre af-
grøder, fx byg. Herved bliver den marginale påvirkning fra dansk hvede til 
ukrainsk byg, og drivhusgasemissionerne vil blive større. Resultater for bio-
ethanol, hvor den marginale råvare er ukrainsk byg er inkluderet i kommenta-
rer til resultaterne. 
 
Foderværdier: Data for foderværdier på C5-melasse er ikke baseret på offici-
elle fodermiddeltabeller. Derfor må usikkerheden for disse data anses at være 
store. 
 
Grænse for udnyttelse af DDGS: Den globale produktion af bio-ethanol 
har været og er i vækst, og flere forskere fremhæver at grænsen for hvor meget 
DDGS der kan blandes i dyrefoder vil nås indenfor en årrække. Når eller hvis 
dette bliver tilfældet, så er den marginale effekt af DDGS ikke længere for-
trængning af dyrefoder, men noget andet – sandsynligvis vil det blive anvendt 
som en form for biobrændsel, herunder med andre metoder blive opgraderet til 
bioethanol eller udnyttet til biogas. Det er ikke sikkert at denne anvendelse vil 
have samme store fortrængningseffekt, som anvendelsen til dyrefoder, og der-
for kan drivhusgasudledningerne blive større på længere sigt. 
 
Indirect land use changes (iLUC): Se beskrivelse af iLUC i resultatafsnit 
om biogas. 
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Figur 14: Udledning af drivhusgasser ved produktion og forbrænding af første- og 
andengenerations bio-ethanol målt som CO2e i et 100-årigt og 20-årigt perspektiv. 
Nettoemissionen er summen af de negative og positive værdier og vist som tal over 
søjlerne. Se bilag 1 for detaljer.  
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Kommentarer til resultater: 

 Tidshorisont for GWP har mindre betydning end for andre biobrænds-
ler. 

 Procesemissioner (de blå søjler) domineres af emissioner af N2O fra 
jorden (gødskning) og fremstilling af kvælstofgødning (både positive 
bidrag i Danmark og fortrængte bidrag i Brasilien og Ukraine). 

 Som nævnt ovenfor, så repræsenterer modelleringen af dansk hvede 
sandsynligvis ikke den marginale effekt ved at efterspørge hvede i 
Danmark. Derfor er scenariet for første generations bio-ethanol baseret 
på hvede også analyseret med et råvare-input bestående af ukrainsk 
byg. Ved denne analyse ændres drivhusgasudledningen (GWP100) fra 
0,035 kg CO2e/MJ til 0,329 kg CO2e/MJ. Resultaterne er derfor meget 
følsomme overfor, hvad den marginale påvirkning af afgrøder er (her-
under hvad deres produktivitet er – jo højere produktivitet jo lavere 
emissioner). I den forbindelse skal der også gøres opmærksom på, at 
hvede i Danmark er forbundet med en særlig lav drivhusgasudledning 
fordi en del af halmen udnyttes til energiformål, og fordi kvælstofudnyt-
telsen i dansk landbrug er meget høj. 

 Udledningen fra produktion og forbrænding af 1 MJ benzin er 92-99 g 
CO2e (både GWP100 og GWP20). Derfor ses det, at under de givne for-
udsætninger, så er drivhusgasudledningen for alle scenarier mindre end 
benzin. Dog skal det bemærkes, at dansk hvede og europæisk majs 
sandsynligvis ikke svarer til den marginale effekt af at efterspørge disse 
afgrøder – og ovenfor er der redegjort for, at dette kan have stor betyd-
ning for resultaterne. I øvrigt betyder usikkerheder i data inputs, at 
ovenstående sammenligning er forbundet med meget store usikkerhe-
der. 
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7.7. Flydende brændsler: Diesel og benzin 

 

Resultaterne i det følgende er baseret på en beregning af drivhusgasemissio-

nerne fra produktion og forbrænding af diesel og benzin. 

 

Modsat biobrændselsscenarierne, så er disse scenarier baseret direkte på data 

tilgængelig i ecoinvent LCA databasen. Data her inkluderer, udover selve for-

brændingen af diesel og benzin, fremstilling, vedligehold og bortskaffelse af 

produktionsmateriel og infrastruktur. 
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Figur 15: Udledning af drivhusgasser ved produktion og forbrænding af diesel og 
benzin målt som CO2e i et 100-årigt og 20-årigt perspektiv. Se bilag 1 for detaljer. 

 
  



 Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder - Hovedrapport 

 54 

7.8. Sammenligning med litteraturstudie fra JRC 

Som nævnt har Europa-Kommissionens Joint Research Centre (JRC) for nyligt 

publiceret en rapport om samme emne (Ref/21/) baseret på en kritisk gennem-

gang af den eksisterende litteratur og konklusions-afsnittet fra denne rapport 

er vedlagt i bilag 2. 

 

JRC har i deres rapport foretaget en kvalitativ sammenstilling af udledningen 

fra forskellige typer biomasse til energiproduktion, baseret på eksisterende lit-

teratur. Denne fremgår af tabel 6. 

 

Som det fremgår af tabellen, er der god overensstemmelse mellem JRC’s kvali-

tative tabel og de resultater, der er beregnet i den her anvendte model for de re-

levante produkter. JRC påpeger således at der for hele træer til energiprodukti-

on i tempererede og boreale klimazoner kun er en klimafordel på meget lang 

sigt (århundreder), mens der kun er en lille fordel ved energiproduktion på 

restprodukter/udtyndingstræer på 50-årigt sigt. Anvendelse af restprodukter 

fra industrien (savsmuld mm) er ubetinget en fordel, under forudsætning af, at 

denne ikke fortrænger anden anvendelse (MDF produkter og lign.). Nye be-

plantninger på marginale områder giver også en ubetinget fordel, men her skal 

det dog bemærkes, at Ref/19/ på baggrund af en økonomisk modellering finder 

Tabel 6: Kvalitativ sammenligning af udledningen af drivhusgasser fra forskellige 
biobaserede energikilder i forhold til de fossile alternativer. Fra Ref/21/. 
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en biomasseproduktion på marginale jorde urealistisk og i praksis umulig at 

gennemføre, og at en sådan i sidste ende vil medføre store indgreb i naturskove 

og produktiv landbrugsjord. Under alle omstændigheder kræver en sådanne 

produktion stor politisk vilje og global regulering og kontrol. 
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8. Diskussion og konklusion 

 

Denne rapport beregner på et overordnet niveau klimapåvirkningen fra en 

række forskellige energikilder med særlig fokus på energi fra biomasse. Formå-

let med nærværende studie er: 

 

 At belyse hvorvidt biobrændsler er CO2-neutrale. 

 At identificere forhold som har særlig stor indflydelse på drivhusgasud-

ledningerne fra biobrændsler. 

 At foretage en indikativ sammenligning af de analyserede biobrændsler 

og deres fossile alternativer. 

 

Resultaterne viser, at stort set ingen af energikilderne med de valgte forudsæt-

ninger og beregningsmetoder er CO2-neutrale, og at flere af dem – afhængig af 

den valgte tidshorisont – kan have en udledning, der er på niveau med eller 

større end den fra de fossile energikilder de erstatter. I den forbindelse skal det 

understreges, at de beregnede resultater beror på data inputs med væsentlige 

usikkerheder samt en række metodiske valg. Derfor kan resultaterne i nærvæ-

rende rapport ikke bruges til at konkludere om visse biobrændsler er bedre el-

ler værre end de fossile brændsler de skal erstatte, med mindre de anvendte 

forudsætninger er repræsentative. Sammenholdes resultaterne med andre til-

svarende analyser (se f.eks. tabel 6 og bilag 2) er resultaterne dog i vid udtræk-

ning sammenfaldende. 

 

Beregningerne viser, at biomasse produceret på restprodukter og halm har 

mindre udledning end biomasse produceret på hele træer og salgsafgrøder, og 

at energi baseret på træ fra klimazoner med korte rotationstider er klimamæs-

sigt bedre end energi lavet på træ fra klimazoner med lange rotationstider. 

 

For biogas viser beregningerne, at biogas baseret helt eller delvist på energiaf-

grøder vil øge klimapåvirkningen i forhold til biogas alene baseret på gylle. Be-

regningerne viser også, at klimabelastningen fra biogassen er følsom over for 

størrelsen af lækage af metan fra anlæggene, som derfor bør have stor fokus. 

 

Endelig viser beregningerne, at vind og til dels sol, generelt medfører en min-

dre belastning af klimaet end elektricitet baseret på de fleste typer biomasse. 

 

For de fleste biobrændsler har den valgte tidshorisont for beregning af drivhus-

gasudledningen (GWP) stor betydning. Generelt betyder en kortere tidshori-

sont større drivhusgasudledninger målt som GWP. 
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For de flydende brændsler gør det samme sig gældende som for de faste 

brændsler og biogas; biobrændsler baseret på restprodukter (gylle) giver lavere 

drivhusgasudledninger end biobrændsler baseret på dyrkede afgrø-

der/skovprodukter. 

 

Endelig kan man ikke med rimelighed vælge at se bort fra iLUC-effekten, og 

denne kan have væsentlig betydning for den samlede klimapåvirkning. 

 

I denne rapport er der udelukkende fokuseret på klimaeffekten ved forskellige 

typer energi. Bæredygtighed favner normalt bredere end alene udledningen af 

drivhusgasser. På f.eks. biodiversitet har biomassen en særlig udfordring, fordi 

den er så arealkrævende og desuden ofte er afhængig af store mængder vand og 

hjælpestoffer. Ved mere generelle LCA-vurderinger af biomasse til energi er 

påvirkningen af biodiversiteten da ofte også en af de mest kritiske parametre 

når den samlede miljøpåvirkning vægtes. Desuden kan anvendelse af land-

brugsareal til bioenergi påvirke fødevareproduktion og fødevarepriser, hvilket 

kan have store sociale konsekvenser. 

 

Diskussionen om klimapåvirkningen og den påståede CO2-neutralitet fra bio-

masse har i videnskabelige kredse længe været til debat. Den har efterhånden 

også fået mere generel politisk interesse og aktualitet, dels ud fra et kriterium 

om at sikre sig, at de valgte virkemidler har de forventede klimamæssige effek-

ter, men også ud fra en investeringsmæssig fokus på, at investeringer også på 

længere sigt viser sig at være de rigtige og at de er økonomisk holdbare og ikke 

foretaget på delvist falske forudsætninger, som det f.eks. har været tilfældet 

med biodiesel-industrien i Europa. 

 

Som eksempler på den politiske interesse er den evaluering af bæredygtigheden 

og klimapåvirkningen fra biomasse til energiformål, der er igangsat af den dan-

ske regering. Et andet eksempel er at f.eks. tidsskriftet The Economist i en arti-

kel og leder (Ref/24/) udtrykker sig endog yderst kritisk over for den påståede 

positive klimaeffekt af brugen af biomasse til energiformål, herunder den øko-

nomiske sikkerhed og politiske fornuft i de relaterede investeringer og virke-

midler.  

 

Denne mere kritiske fokus på biomasse understreger, at det på lang sigt er i al-

les interesse at klimapåvirkningen bestemmes så præcist som muligt. Usikker-

hederne i data i nærværende studie er væsentlige. Fremadrettet anbefales det, 

at disse usikkerheder reduceres. Dette gælder særligt: modellering af iLUC, 

vurdering af potentialer for anvendelse af restprodukter, identifikation af de 

marginalt påvirkede leverandører af råmaterialer til biobrændsel, dvs. hvor 

dyrkes afgrøder og i hvilke regioner påvirkes skovdyrkning. 
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Endelig er det afgørende også at være opmærksom på den tidshorisont man be-

tragter. Som det fremgår, har mange typer biomasse særlige udfordringer når 

det gælder klimabelastningen over kortere tidshorisonter på under 50 år. Dette 

ses tydeligt i resultaterne med tidshorisont på 20 år i nærværende rapport. I 

praksis betyder dette, at en del biobrændsler på kort sigt vil forøge koncentra-

tionen af drivhusgasser i atmosfæren. Nærværende studie har ikke fokuseret på 

hvilken tidshorisont, der bør anvendes. På baggrund af resultaterne anbefales 

det, at operere med mere end én tidshorisont ved analyser af biobrændslers 

påvirkning af drivhusgasudledning. 

 

Da den aktuelle politiske opgave er at nedbringe udledningen af drivhusgasser 

her og nu med en relativ stor årlig reduktion, vil dette være yderst vanskeligt 

ved brug af biomasse baseret på afgrøder med andet end meget korte rota-

tionstider, og særligt hvis brugen af biomasse resulterer i en reduktion af den 

tilvækst som mange skove uden for troperne har i dag. Udfordringen her er, at 

brugen af biomasse netto skal øge tilvæksten og lagringen også på kort sigt, 

hvilket vil være en stor udfordring når der samtidigt skal tages hensyn til øvrige 

bæredygtighedsparametre. 

 

CONCITO håber med denne rapport og den beskrevne metodik at have bidra-

get til en mere nuanceret opfattelse af biomassens klimapåvirkning – også selv 

om det måtte vise sig, at Danmarks målsætning om en 40 % reduktion i udled-

ningen af drivhusgasser i 2020 i forhold til 1990 de facto vil være væsentlig 

sværere at nå, hvis biomassen ikke regnes som klimaneutral. 
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