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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Vedr. bestillingen: ’Faglig vurdering af Seges rapport om klimaaftrykket 
fra dansk dyrket raps til biodiesel’ 

 

NaturErhvervstyrelsen har i en bestilling dateret d. 29. juni 2016 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en faglig vurdering af Seges rapport om 
klimaaftrykket fra dansk dyrket raps til biodiesel. Rapporten fra Seges er udarbejdet i 
forlængelse af DCAs rapport ”Greenhouse gas emissions from cultivation of winter 
wheat and winter rapeseed for biofuels”, der er forfattet af Lars Elsgaard og senest 
blev opdateret d. 28. juli 2015. 
 
Vurderingen af Seges rapport, der følger nedenfor, er udarbejdet af Lektor Lars Els-
gaard, og er udarbejdet på basis af et møde med Seges d. 7. juni 2016. På mødet del-
tog fra DCA også Professor Jørgen E. Olesen, Forskningsleder John E. Hermansen, 
Seniorforsker Christen Duus Børgesen og Lektor Lisbeth Mogensen alle fra Institut 
for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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Faglig vurdering af Seges rapport om klimaaftrykket fra dansk dyrket raps til biodiesel 
Af Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 
 
Bestilling:  
I forlængelse af DCA’s rapport1 om klimaaftrykket fra dansk dyrket raps, der anvendes til biodiesel fra 2015, 
har Seges udarbejdet en ny rapport for 2016 som dokumentation for markant mindre klimaaftryk end det 
der fremgår af DCA’s rapport.  
NaturErhvervstyrelsen ønsker en faglig vurdering af Seges rapport og resultater med henblik på 
stillingtagen til om evt. anvendelse af rapporten og resultaterne som dansk grundlag for fastlæggelse af 
klimaaftrykket fra dansk dyrket raps jf. direktivet om vedvarende energi. 
 
Besvarelse: 
Den 7. juni 2016 havde forskere fra DCA møde med Seges omkring Seges udkast til rapport om emission af 
drivhusgasser ved rapsdyrkning (Wordfil dateret 3. maj 2016). Rapporten er en opfølgning på notat til 
Emmelev Mølle udarbejdet af Seges (4. september 2015): ”Vurdering af datagrundlag for beregning af 
drivhusgasemissioner fra dyrkning af vinterraps til biodiesel”. Fra DCA deltog Lars Elsgaard, Jørgen E. 
Olesen, John Hermansen, Lisbeth Mogensen og Christen Duus Børgesen. Fra Seges deltog Søren Kolind 
Hvid. Udkastet fra Seges vurderes som sagligt og grundigt udarbejdet; dog blev der ved gennemgang af 
udkastet foreslået flere punkter, hvor DCA mente, at Seges kunne korrigere sine beregninger: 
 

• Kun den etårige udbytteeffekt af ekstra kvælstof bør medregnes 
• Kvælstofeftervirkningen bør kun sættes til 20 kg N/ha svarende til den mængde N, der ifølge 

reglerne skal fratrækkes i næste afgrødes norm. 
• Brændstofforbruget bør justeres lidt op  
• Det anvendte CO2 klimaftryk fra diesel bør rettes til også at inkludere den indirekte andel 
• Emissionsfaktoren ved elforbrug bør anvendes jf. 200 % metoden (Energinet.dk) 
• Ammoniakfordampning skal ikke fratrækkes ved beregning af den direkte emission af lattergas 
• Emission af lattergas fra underjordisk afgrøderest skal inkluderes i beregningen 
• Nitratudvaskningen skal ikke beregnes i forhold til brak men som absolut udvaskning. 

 
Disse forhold er efterfølgende adresseret i den reviderede rapport fra Seges (Wordfil dateret 17. juni 2016), 
og AU kan støtte det opdaterede datagrundlag fx omkring vanding, dyrkning på organisk jord og 
opdaterede udbyttetal, der nu inkluderer 2015. DCA har ikke haft lejlighed til detaljeret at vurdere 

                                                           
1 Elsgaard, L. (2015). Greenhouse gas emissions from cultivation of winter wheat and winter rapeseed for biofuels – 
according to the Directive 2009/28/EC of the European Parliament on the promotion of the use of energy from 
renewable sources. 28/07/2015. DCA – Danish Centre for Food and Agriculture. 30 pp..  



antagelserne omkring udbytteresponsen for mertilførsel af kvælstof til vinterraps, der er beregnet på 
grundlag af 3. eller 2. grads polynomier for udbyttekurver fra 16 landsforsøg.  
 
Overordnet må det bemærkes, at det på mødet den 7. juni 2016 blev diskuteret, at den største forskel 
mellem resultaterne i rapporterne fra hhv. Seges og DCA ligger i tolkningen af det vedvarende 
energidirektiv (RED), der i sit udgangspunkt beskriver en simplificeret beregningsmetodik, mens Seges 
lægger op til en mere holistisk LCA tilgang (system-betragtning) på udvalgte områder (så som residual N 
effekt, N udvaskning og forbrug af P og K). DCA’s rapport er derimod udarbejdet på grundlag af en 
simplificeret input-baseret metodik med ophæng i den EU godkendte (og med den oprindelige bestilling 
tilsendte) svenske RED rapport. DCA kontaktede efterfølgende JRC, der på vegne af EU varetager 
godkendelse af de nationale RED rapporter, og på spørgsmålet om, hvorvidt der kan anvendes en mere 
holistisk LCA tilgang, der populært sagt flytter klimabelastningen fra én afgrøde til en anden, svarede JRC:  
 
“Although in principle the net carry-over of N should be considered in a complete Life Cycle Assessment 
(LCA), the RED uses a simplified methodology that only considers input data that can readily be checked, 
and the carry-over of N to following crops is not easily checked on any scale other than a particular field 
that is sampled. Similarly, in a complete LCA one should consider the net effect on soil carbon carry-
over. Removing straw has a big effect here, but is also not considered in RED because, for simplicity, the 
straw is attributed zero emissions” (mail korrespondance med Renate Koeble, JRC, sendt i kopi til NAER 14. 
juni 2016). 
 
Det er således ikke principielt forkert, at Seges foreslår en mere holistisk (system-baseret) LCA beregning af 
klimabelastningen fra raps, men det er usikkert om denne praksis godkendes af JRC inden for rammerne af 
RED beregninger (input-baseret). Dette bør afklares formelt. 
 
DCA bemærker i øvrigt, at forordet til den reviderede rapport fra Seges henviser til mødet mellem Seges og 
DCA den 7. juni 2016; men undlader at gøre opmærksom på diskussionen af input-baseret vs system-
baseret beregningsmetodik som grundlag for RED beregninger.  
 
Det skal endelig for god ordens skyld bemærkes at DCA ikke har verificeret de enkelte detaljerede 
beregninger, der indgår i Seges rapport. 
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