Dato: 5. december 2012
Til:
Energistyrelsen
ens@ens.dk
med kopi til mhj@ens.dk og dmi@ens.dk

Høringssvar fra Det Økologisk Råd og Danmarks Naturfredningsforening til udkast til
forslag til bekendtgørelse om bæredygtighed mv. til biobrændstoffer og flydende
biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter.
Det Økologiske Råd (DØR) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) takker for muligheden
for at kommenterer udkastet til bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og flydende
biobrændstoffer.
Som udgangspunkt støtter DØR og DN idéen om, at biobrændstoffer anvendes til flybrændstof.
Biobrændstoffer til flysektoren er på nuværende tidspunkt, det eneste alternativ til det nuværende flybrændstof. DØR og DN støtter overordnet indførsel af kriterier for bæredygtige
biobrændstoffer til også at omfatte aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter, foreningerne har
alligevel en række bemærkninger til de forslag til kriterier, der er fremlagt.
Helt overordnet har DN og Dør en række bemærkninger, der knytter sig til udformningen af de
bæredygtighedskriterier, som går igen i dette forslag som følge af henvisningen til VEdirektivet. Først og fremmest ønsker DN og DØR, at første generations biobrændstoffer udfases og erstattes af mere bæredygtige alternativer herunder anden generation. For det andet
mener DN og DØR, at ILUC faktoren bør medregnes bl.a. i forbindelse med beregning af drivhusgasemissionerne. For flere detaljer om dette henviser vi til høringssvar afgivet 7.11.2012 af
6 NGO’er i forbindelse med høring af forslag om ændring af brændstofkvalitetsdirektivet og VEdirektivet.
DØR og DN er enig i bekendtgørelsens bestemmelse om, at biobrændstoffer ikke må stamme
fra arealer med høj biodiversitet samt i definitionen af arealer med høj biodiversitet, som
fremgår af § 2. DN og DØR finder det problematisk, at NR 4 litra b ikke finder anvendelse, ”såfremt det dokumenteres, at produktionen af råmaterialer til brug for produktion af
biobrændstoffer ikke har forstyrret området”. DN og DØR vil gerne stille spørgsmålstegn ved,
hvem der skal sikre, at en produktion af biobrændstoffer ikke forstyrrer området? Der vil i dette tilfælde være behov for at indføre princip om omvendt bevisførelse, dvs. at det skal bevises,
at dyrkningen af biobrændstoffer ikke skader området og ikke omvendt. Herunder må forsigtighedsprincippet være gældende, såfremt der er tvivl om, hvorvidt dyrkningen skader området.

En intensiv produktion af biobrændstoffer ud fra raps, korn og andre etårige afgrøder i Danmark giver ingen mening, da en sådan produktion blot viderefører den eksisterende intensive
drift med brug af kunstgødning og pesticider og fortsat forarmelse af det danske landskab. På
den baggrund opfordrer DN og DØR til, at kriterierne for biobrændstoffers bæredygtighed indeholder følgende betingelser for at dyrke afgrøder til biobrændstoffer:
-

Afgrøderne skal være flerårige

-

Afgrøderne skal dyrkes efter det økologiske regelsæt

-

Arealerne skal drives, så de giver grundlag for øget biodiversitet

-

Arealer skal udlægges på grundlag af en planlægning, som tager højde for biodiversitet
og landskabelige hensyn for de konkrete lokaliteter
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