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Teknisk høring af forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgifts-
loven, kulafgiftsloven og forskellige andre love (omlægning af affalds-
forbrændingsafgiften) 
 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, har haft 
ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: 

 

Sammenfatning 

For både husdyrgødning og slam er der en konflikt mellem anvendelse af 
disse næringsstofressourcer til gødskningsformål og anvendelse til energi-
produktion. DJF savner en analyse af, i hvilken udstrækning omlægning af 
affaldsforbrændingsafgiften til en affaldsvarmeafgift vil virke adfærdsregu-
lerende og dermed indvirke på mængden af husdyrgødning, der går til 
forbrænding. I det omfang, afgiftsomlægningen medfører øget forbræn-
ding af husdyrgødning og slam, bør det sikres, at specielt fosfor, der er en 
endelig ressource, kan genanvendes.  

Herunder gives foruden generelle kommentarer også enkelte specifikke 
kommentarer, hvor DJF savner dokumentation for bemærkningerne til lov-
forslaget. 

 

Anvendelse af husdyrgødning 

Udgangspunktet er, at husdyrgødning, der er en næringsstofressource, 
anvendes som gødning i planteproduktionen, jf. Miljøstyrelsens Husdyr-
gødningsbekendtgørelse (regler om opbevaring og anvendelse), og Plante-
direktoratets Gødskningsbekendtgørelse (regler om gødningsregnskaber). 
Ca. 85% af husdyrgødningen foreligger som gylle, der typisk indeholder 5-
8% tørstof.  

Ved separering af gylle fremkommer en flydende fraktion (80-90% af mas-
sen), der forbliver på landbrugsbedriften, og en fiberfraktion (10-20% af 
massen), hvor det meste tørstof vil findes. Fiberfraktionen formodes typisk 
anvendt uden for den producerende bedrift. 

Ved produktion af biogas på basis af gylle kan den producerede gas an-
vendes enten direkte eller indirekte til rumopvarmning samt til produktion 
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af andre energiformer end rumopvarmning, f.eks. el-produktion, der tillige 
er støtteberettiget. 

Biogasproduktion og gylleseparering er i princippet to uafhængige proces-
ser. Fiberfraktionen fra gylleseparering er derfor ikke et restprodukt, der 
fremkommer som følge af biogasproduktionen, og der savnes dokumenta-
tion for, hvorfor netop denne husdyrgødningsfraktion skal fritages for af-
faldsforbrændingsafgift/affaldsvarmeafgift. Sammenknytningen af bio-
gasproduktion og gylleseparering sker alene via fritagelsen for affaldsfor-
brændingsafgift. 

Det oprindelige incitament til gylleseparering findes i Fødevareministeriets 
Arealkravsbekendtgørelse, som giver mulighed for reduktion i ejerkravet 
til udbringningsarealet. I 2006 blev der foretaget en lempelse i ejerkravet og 
i dag er det harmonikravet i Miljøstyrelsens Husdyrgødningsbekendtgørel-
se, der er incitament til separering og eksport af fiberfraktionen fra det 
producerende husdyrbrug til anvendelse på planteavlsbrug. Imidlertid 
udviser planteavlsbrugenes behersket interesse for at modtage fiberfraktio-
nen, hvilket giver husdyrbrugene afsætningsvaskeligheder.  

Harmonikravet (proportion mellem mængden af produceret husdyrgød-
ning og udbringningsarealet) er bestemmende for besætningens størrelse 
og dermed for muligheden for indtjening via den animalske produktion på 
bedriften, både det generelle harmonikrav i Husdyrgødningsbekendtgørel-
sen og ved evt. skærpelse i forbindelse med VVM-procedure, jf. Miljømini-
steriets Godkendelsesbekendtgørelse. Petersen (2008) har beregnet potenti-
alet for udvidelse af den animalske produktion ved henholdsvis afgasning 
af husdyrgødningen i biogasanlæg og ved separering. 

På baggrund af ovenstående må det antages, at et ønske om forbrænding af 
husdyrgødning primært er begrundet i muligheden for bortskaffelse af 
næringsstoffer, idet disse herved kan trækkes ud af gødningsregnskabet og 
harmoniberegningerne. I samklang hermed nævnes i de almindelige be-
mærkninger til lovforslaget under punkt 7.1, at forbrænding af husdyrgød-
ning næppe bør begrundes ud fra et energimæssigt synspunkt. 

Konflikt 

For både husdyrgødning og slam er der en konflikt mellem anvendelse af 
disse næringsstofressourcer til gødskningsformål i planteproduktionen og 
anvendelse til energiproduktion. En afgiftsstruktur, der betyder, at næ-
ringsstofferne forbrændes, har betydning for den tidshorisont, både mht. 
mængde og kvalitet, der er for at kunne tilgå endelige og ikke-fornybare 
næringsstofressourcer, specielt fosfor. Forbrænding betyder en fastlæggelse 
af fosfor i ikke umiddelbart tilgængelige former. Dette kan vanskeliggøre, 
og evt. afskære, muligheden for genanvendelse til gødskningsformål. 
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Analysebehov og dokumentation 

På det foreliggende grundlag kan DJF ikke vurdere, i hvilken udstrækning 
omlægning af affaldsforbrændingsafgiften til en affaldsvarmeafgift vil på-
virke mængden af husdyrgødning, der går til forbrænding. Da det i dag 
kun er en ganske lille mængde husdyrgødning, der foreligger i fiberfrakti-
onen fra separeret afgasset gylle, kan der dårligt blive tale om en nedgang. 
Det vil kræve en større analyse, men det er ikke usandsynligt, at afgiftsom-
lægningen vil betyde, at en større mængde husdyrgødning leveres til for-
brændingsanlæg, enten gårdanlæg eller fællesanlæg. Dvs. at afgiftsomlæg-
ningen kan medføre adfærdsændringer og dermed ikke vil være neutral. 
En beskrivende og tabuleret kvantificering af eventuelle adfærdsændringer 
vedrørende husdyrgødning savnes. 

Afgiftsomlægningen vil ligeledes betyde en nedprioritering af den hidtidi-
ge målsætning om genanvendelse af næringsstoffer i spildevandsslam 
(ændring i affaldshierarkiet). Kvalitetssikring af slam, der tænkes tilført 
landbrugsjord, jf. Miljøstyrelsens Slambekendtgørelse, er forbundet med 
(betydelige) omkostninger, ligesom selve afsætningen, der foregår i kon-
kurrence med husdyrgødning, idet begrænsninger i Slambekendtgørelsen 
betyder, at arealer, der er tilført slam, ikke kan tilføres husdyrgødning. En 
kvantificering af adfærdsændringer på dette område findes i Tabel 7 i be-
mærkningerne til lovforslaget. Imidlertid savnes dokumentation og argu-
mentation for de estimerede adfærdsændringer. Antagelsen om 80% tørstof 
i slam ligger langt fra det reelle tørstofindhold, der er omkring 20% (Peter-
sen, 2003; Anonym, 2004). Endvidere kan det nævnes, at den estimerede 
adfærdsændring betyder, at 40% af slammet genanvendes som gødning i 
landbrugsproduktionen, hvilket ikke i overensstemmelse med regeringens 
affaldsstrategi for behandling af spildevandsslam, der har en målsætning 
om, at 50% af slammet genanvendes til jordbrugsformål, jf. Miljøstyrelsens 
hjemmeside 
(http://www.mst.dk/Affald/Affaldsfraktioner/Fakta_om_slam.htm#Vide
n). 

 

Specifikke bemærkninger 

I bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, §2, nr. 3, 2. tekstblok (side 
40) savnes dokumentation for, at forbrænding af fiberfraktionen fra afgas-
set gylle medfører en særlig god energiudnyttelse både i forhold til for-
brænding af fiberfraktion fra ikke-afgasset gylle og fra andre former for 
forbrænding af husdyrgødning. 

Endvidere er sidste sætning i tekstblokken ulogisk (Bemærkninger til de 
enkelte bestemmelser §2, nr. 3, 2. tekstblok), idet fiberfraktionen ikke både 
kan anvendes til gødskningsformål og forbrændes. Det værdifulde fosfor, 
som vil findes i den tørstofrige fiberfraktion, kan anvendes til gødsknings-
formål (og fortrænge brug af handelsgødningsfosfor). Forbrænding af fi-
berfraktionen vil hindre, at fiberfraktionen anvendes til gødskningsformål. 
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På vegne af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 

 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Elmholt 
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 


