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NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om grundlaget for ILUC måltal for raps og soja i 
forslag til revidering af EU direktiver vedrørende biobrændstoffer 

 
NaturErhvervstyrelsen har i mail af 8. oktober 2012 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug om at vurdere de måltal, der fremgår at det 

af Kommissionen udarbejdede arbejdsdokument ”Impact Assessment on in-

direct land-use change related to biofuels and bio liquids” med særlig referen-

ce til de tal, der fremgår i tabel 20 i rapporten, og med udgangspunkt i Bag-

grundsrapporten ”Assessing the Land Use Change Consequences of European 

Biofuel Policies” udarbejdet af IFPRI. 

 

Det vedhæftede notat er udarbejdet af sektionsleder John E. Hermansen og 

post doc. Marie Trydeman Knudsen, begge Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning  
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Notat vedrørende: Grundlaget for ILUC måltal for raps og soja i for-

slag til revidering af EU direktiver vedrørende biobrændstoffer 

John E. Hermansen og Marie Trydeman Knudsen 

 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 8. oktober 2012 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug om at vurdere de måltal, der fremgår at det 

af Kommissionen udarbejdede arbejdsdokument ”Impact Assessment on in-

direct land-use change related to biofuels and bio liquids” med særlig referen-

ce til de tal, der fremgår i tabel 20 i rapporten, og med udgangspunkt i Bag-

grundsrapporten ”Assessing the Land Use Change Consequences of European 

Biofuel Policies” udarbejdet af IFPRI. 

 

1. Indirekte land use change og CO2 emissioner knyttet hertil 

Arealændringer eller ”land use change” bidrager ca. 12% til verdens samlede 

drivhusgasemissioner, hvor landbruget som sektor til sammenligning bidra-

ger ca. 14% (World Resources Institute, 2009). Arealændringer, hvilket pri-

mært er rydning af skov eller inddragelse af andre naturarealer i dyrkningen, 

medfører således en emission af drivhusgasser, fordi store lagre af kulstof i 

vegetation og jordbund frigøres i form af CO2. Ved gennemførelse af livscyk-

lusvurderinger af fødevarer eller andre produkter til bestemmelse af drivhus-

gasbelastningen søger man at inddrage betydning af arealændringer i de til-

fælde, hvor de betragtede produkter kræver at et givet areal skifter status, 

f.eks. fra skov til dyrkningsjord. I PAS2050 (BSI, 2011) (hvilket er en specifi-

kation på, hvordan man beregner drivhusgasemissioner i en livscyklusvurde-

ring af et produkt) anbefales det at inkludere drivhusgasemissioner fra en evt. 

direkte ”land use change” i klimaaftrykket af produktet, baseret på IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006). Denne 

fremgangsmåde tager imidlertid ikke hensyn til, at der er en sammenhæng 

mellem alle de produkter, der produceres på dyrkningsjorden som følge af 

globale markedsforhold.  

F.eks. argumenterer Audsley et al. (2009), at al arealanvendelse medfører 

pres på verdens begrænsede ressource - areal, og dermed er alle dyrkede af-

grøder ansvarlige for at der sker inddragelse af ny dyrkningsjord et eller andet 

sted i verden. Argumentet er, at det globale fødevaresystem er forbundet og 

derfor må arealændringer regnes med som en indirekte effekt. Der er stor 

usikkerhed på udledningerne som følge af ændret arealanvendelse, men 

Audsley et al. (2009) beregner, at hver ha beslaglagt dyrkningsareal indebæ-

rer en indirekte CO2-emission på 1,43 t CO2, som følge af det øgede pres på 

jordressourcen. Det fremkommer ved at antage en øget kulstofudledning som 

følge af ændret arealanvendelse på i alt 8,5 Gt CO2/år, hvoraf ca. 58% af disse 

emissioner skyldes landbrugsproduktionen. Denne udledning deles så groft 

sagt ud på verdens landbrugsareal (3,457 Mha). 
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Schmidt et al. (2012) har modelleret CO2-udledningen (som følge af arealæn-

dringer) ved at beslaglægge 1 ekstra ha dyrkningsjord. Ved denne marginalbe-

tragtning finder de en værdi på 7,83 t CO2e per ha landbrugsareal – eller 783 

g CO2e per m2– som et globalt gennemsnit. Der er dog specifikke estimater 

for forskellige arealanvendelser og regioner afhængig af den potentielle netto 

primærproduktion. Denne model gælder for såkaldte ’small scale changes’ – 

altså ændringer der ikke ændrer de overordnede markedstendenser, og der er 

ikke inkluderet priselasticitet. Modellen antager, at arealændringer er forår-

saget af ændringer i efterspørgslen efter jord og det antages et globalt marked 

for jord. Estimaterne er beregnet ud fra en arealændringsmatrix, der estime-

rer, hvilken type arealer der er marked for, og hvilke arealer der lægges om – 

og drivhusgasemissionerne er beregnet ud fra IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006). 

Modellen fra IFPRI (2011) baserer sig ligeledes på priser og markeder for 

landbrugsprodukter og jord og relaterer arealændringerne til disse markeder. 

Arealændringerne er beregnet for at vurdere effekten af den europæiske bio-

brændstofspolitik. På grundlag heraf er der givet værdier for indirekte land 

use change for specifikke afgrøder som f.eks. raps (54,9 g CO2/MJ) og soja 

(56,3 g CO2/MJ) (Table ES2 i IFPRI, 2011). Vi opfatter det på den måde, at 

der for de enkelte afgrøder er beregnet, hvor arealændringerne vil ske og at de 

stedspecifikke emissioner knyttet hertil indgår i beregningen. De enkelte af-

grøders energiudbytte (MJ) samt biprodukter, der erstatter anden produktion 

(arealbeslaglæggelse) indgår i beregningen og afgrødens energiudbytte påvir-

ker således bidraget fra den indirekte land use change.  

Modellen fra IFPRI virker som en velargumenteret måde at analysere indirek-

te land use changes og ser ud til at være i tråd med det, der anvendes inden 

for konsekvensbaseret livscyklusvurdering (Schmidt et al., 2012). 

 

2. Usikkerhed på oplysninger i Tabel 20 (EC, draft) 

 

a. Indirect land use change 

I kolonnen ’estimated ILUC emissions’ er bl.a. angivet CO2-emissionen per 

MJ fremstillet af forskellige landbrugsafgrøder. Tallet fremkommer ved en 

kompleks modellering, og det var ikke muligt for os at identificere de nøjagti-

ge forudsætninger for beregningernes gennemførelse. I IFPRI rapporten er 

vist en variationsbredde for resultaterne ved MonteCarlo simuleringer, der 

søger at indarbejde en række af de usikkerheder, der er for forskelige forud-

sætninger ved sådanne modelberegninger (Tabel 15 i IFPRI, 2011). 

For majs til ethanol produktion, hvor medianen er 10,1 g CO2/MJ (det resul-

tat der er vist i tabel 20 i EC (draft)) angives en variation fra 6 til 14, som det 

niveau indenfor hvilket 90 % af de modellerede resultater vil falde indenfor.   
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For soja til biodiesel hvor medianen er angivet til 56,3 fås tilsvarende en vari-

ationsbredde fra 38 – 76 og for raps fra 28-82 (IFPRI, 2011).  

Vi har prøvet at sammenligne disse tal med estimater, der ville fremkomme 

efter Schmidt et al. (2012)’s metode. Det vanskeliggøres af, at den nøjagtige 

ændrede beslaglæggelse af dyrkningsjord (der er den relevante parameter ved 

Schmidt et al. (2012)’s model) ikke umiddelbart fremgår af IFPRI rapporten. 

Der er dog givet eksempler for henholdsvis ethanol fra majs og biodiesel fra 

raps i box 3 side 72-73. 

1 mio MJ ethanol fra majs kræver 6,5 ha majs, men da majs er en højtydende 

afgrøde, og der er betydelig samproduktion af biprodukter, der nyttiggøres og 

erstatter anden produktion, betyder ethanolproduktionen en netto merudvi-

delse af det globale areal på 0,87 ha. Omvendt kræver produktion af 1 mio 

biodiesel fra raps en netto arealudvidelse på 3,9 ha (IFPRI, 2011). Det skyldes 

primært at udbyttet er lavere.   

Bruges Schmidt et al. (2012)’s estimater for indirekte land use change fås for 

majs: 0,87 ha á 7,83 t CO2 = 6,8 t CO2 (for 1 mio MJ);  

Dvs. estimerede ILUC emissionermajs = 6,8 g CO2 per MJ        

Tilsvarende fås for raps: 

3,9 ha á 7,83 t CO2 = 30,5 t CO2 (for 1 mio MJ);  

Dvs. estimerede ILUC emissionerraps = 30,5 g CO2 per MJ  

Det ses at estimaterne ved de to metoder er af samme størrelsesorden som 

estimaterne fra IFPRI (2011) og Tabel 20 (EC, draft). Vi konkluderer, at der er 

en betydelig variation på estimaterne for CO2-udledning, knyttet til ILUC for 

bioenergi, men at størrelsesordenen er i overensstemmelse med anden fore-

liggende viden herom.  

 

b. Direkte emissioner for raps og soja   

Ligesom for ILUC fremkommer tallene i tabel 20 ved en modellering, hvor re-

sultatet er nettoresultatet af produktion og transport af mange afgrøder, da 

anvendelse af en given afgrøde til bioenergi påvirker produktionen af mange 

andre afgrøder og deres direkte emission. Det har derfor ikke været muligt for 

os at vurdere disse tal direkte.  

Til sammenligning har vi tal for de direkte drivhusgasemissioner fra dyrkning 

af raps til biodiesel under danske forhold (Elsgaard, 2010) og dyrkning af soja 

i Brasilien (Mogensen et al., 2011): 

Raps: Direkte emissioner, dyrkningraps: ca. 26 g CO2 per MJ 

Soja: Direkte emissioner, dyrkningsoja: ca. 27 g CO2 per MJ 
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Hertil kommer transport mv. Bidraget fra transport afhænger af hvor langt 

råvarerne og produkterne skal transporteres – og med hvilket transportmid-

del. Skibstransport udleder meget mindre mængde drivhusgasser per kg pro-

dukt end lastbiltransport. Der udledes således den samme mængde drivhus-

gasser per kg produkt ved lastbiltransport fra Syd- til Nordeuropa (ca. 2000 

km), som ved interkontinental transport med skib fra f.eks. Sydamerika til 

Europa. Udledningen ved 2000 km lastbiltransport er ca. 300 g CO2 per kg 

produkt (Knudsen, 2011). 

Hvis det antages, at raps eller soja transporteres 2000 km i lastbil (hvad der 

også svarer til skibstransport fra Sydamerika til Europa) og energiindholdet 

per kg raps og soja er henholdsvis 16,3 og 14,6 MJ per kg (64% af emissioner 

allokeret til biodiesel) (Elsgaard, 2010; Biograce, 2012) - så skal der tillægges 

følgende fra transport: 

Raps: 300 g CO2 per kg / 16,3 MJ per kg = 18 g CO2 per MJ 

Soja: 300 g CO2 per kg / 14,6 MJ per kg = 21 g CO2 per MJ 

Til sammenligning er transportbidraget fra f.eks. hvede 38 g CO2 per MJ (300 

g CO2 per kg / 7,92 MJ per kg (Elsgaard, 2010)), da olie- og dermed energi-

indholdet er meget større for raps og soja end for hvede. 

Hvis emissioner fra dyrkning og transport lægges sammen fås følgende tal for 

de direkte emissioner fra henholdsvis raps og soja: 

Raps: Direkte emissionerraps: 26 + 18 g CO2 per MJ = 44 g CO2 per MJ 

Soja: Direkte emissionersoja: 27 + 21 g CO2 per MJ = 48 g CO2 per MJ. 

– hvilket er meget tæt på tallene for de direkte emissioner i Tabel 20 (EC, 

draft), der ligger på henholdsvis 40 og 47 g CO2 per MJ for raps og soja. 

 

3. Konklusion 

De niveauer for CO2 emission, der er angivet i Kommissionens arbejdsdoku-

ment ”Impact Assessment on indirect land-use change related to biofuels and 

bio liquids” er fremkommet ved en kompleks modellering, der tager højde for 

de ændringer i afgrødeproduktionen, der forventes at forekomme på globalt 

plan ved en større efterspørgsel efter biobrændstoffer. Der er en betydelig 

usikkerhed knyttet til estimaterne, men den anvendte fremgangsmåde fore-

kommer hensigtsmæssig i denne sammenhæng, og niveauet for estimaterne 

er i overensstemmelse med hvad vi finder ved en mere grov estimering.  
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