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NaturErhvervsstyrelsen  

Nyt uddybet oplæg til udmøntning af den politiske aftale om begrænsning 

af majs og andre energiafgrøder til biogas 

NaturErhvervstyrelsen har i mail den 19.april 2013 fremsendt bestilling vedr. ”Oplæg 

til udmøntning af den politiske aftale om begrænsning af majs og andre energiafgrø-

der til biogas” og bedt DCA – Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug om et fag-

ligt bidrag til beslutningsoplæg, svar til Folketinget m.m. i form af et kort notat.  

 

D. 14. juni fremsendte DCA svarskrivelse og notat i henhold til bestillingen. Efterføl-

gende bad NaturErhvervstyrelsen DCA om præcision af visse afgrødetypers forhold 

og vedlagte nye notat blev udarbejdet i henhold hertil, nu med ny titel: ”Oplæg til 

klima- og miljømæssige effekter af energiafgrøder til biogas”.    

 

Bagrunden for bestillingen er: 

Der foreligger en politisk aftale fra september 2012 om at begrænse brugen af majs 

og andre energiafgrøder til biogasproduktion. Med aftalen ligger det fast, at fra 

2015-2017 må der højst være 25 % majsensilage målt som vægtinput (eller tilsva-

rende mængde andre energiafgrøder) i biogasproduktionen. I perioden 2018-2020 

sænkes andelen til 12 %. Niveauet fra 2021 og fremefter afhænger af en evaluering 

af anvendelsen af energiafgrøder i 2018 set i sammenhæng med biogasudbygnin-

gen og biogasudbyttet. Det er forventningen, at andelen af iblandet majs og andre 

energiafgrøder fra 2021 vil være på et lavere niveau end i perioden 2018-2020. 

Den politiske aftale udspringer fra ønsket om, at biogasproduktion i Danmark ho-

vedsageligt skal baseres på husdyrgødning og rest- og affaldsprodukter.  

Regelsættet træder tidligst i kraft i 2015. 

Biogasbranchen efterspørger nu en afklaring af, hvilke energiafgrøder – udover 

majsensilagen – som er omfattet af begrænsningen. Der er derfor brug for et oplæg 

til hvilke energiafgrøder, der i et begrænset omfang - jf. ovenfor - må anvendes til 

biogasproduktion.  

En særlig problemstilling knytter sig til økologisk biogas, hvor biogasproduktion 

baseret på afgrøder er særskilt vigtigt for produktion af økologisk gødning. Her kan 

det komme på tale med undtagelser fra de generelle regler. 

 

Problemstillingen er: 
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Biogasbranchen efterlyser klarhed for, hvilke energiafgrøder, der udover majsensi-

lage, kun i et begrænset omfang kan anvendes til biogasproduktion. Sikkerhed for 

råvareforsyning til biogasproduktion er således en afgørende parameter for at 

kunne skaffe finansiering til biogasanlæggene.  

I Energistyrelsens notat om ”Begrænsning for brug af majs og andre energiafgrø-

der til produktion af biogas ” fremgår det, at ” energiafgrøder [vil] kunne defineres 

som afgrøder, hvor høstudbyttet alene anvendes som råvare i energiforsyningen, 

mens eksempelvis halm eller majsstængler, hvor det primære udbytte i form af korn 

og kolber anvendes som fødevarer og foder, ikke er omfattet af begrebet. 

I praksis er det sandsynligt, at det vil være nødvendigt eksplicit at definere en nega-

tivliste over omfattede energiafgrøder, således at der kan skelnes klart i forhold til 

afgrødetyper, som ikke er tiltænkt denne regulering (efterafgrøder, fangafgrøder 

m.m.)”. 

Det fremgår endvidere af Energistyrelsens notat, at ”Den vanskelighed, som nu skal 

løses ved udmøntningen af beslutningen, består dels i at finde en fremgangsmåde, 

hvorved begrænsningen kan sikres, uden at dette samtidig udløser unødvendige og 

uhensigtsmæssige administrative og kontrolmæssige problemer og omkostninger 

både for de enkelte anlæg og for myndighederne. Det er desuden et væsentligt hen-

syn, at begrænsningen fastsættes på en sådan måde, at begrænsningen ikke kom-

mer til at udgøre en så stor økonomisk barriere, at den ønskede udbygning på bio-

gasområdet udebliver”. 

1) NAER vil derfor bede DCA om at udarbejde et oplæg til en udtømmende li-

ste, der viser potentielle energiafgrøder til biogasproduktion. Energiafgrøderne skal 

være rangordnet i en tabel efter tørstofudbytte pr. ha. og tilsvarende rangordnet i 

en anden tabel efter gasudbytte. Endelig skal energiafgrøderne være rangordnet i 

en samlet tabel, der tager højde for både tørstofudbytte og gasudbytte.  

Energiafgrøder er alt dét, der kan dyrkes med henblik på energiproduktion, således 

både etårige og flerårige afgrøder.  

2) Oplægget skal desuden præsentere en miljø og klima-rating, der tildeler de 

enkelte energiafgrøder på listen en karakter alt efter, hvor bæredygtige de er. Pa-

rametrene for denne rating er pesticidforbrug, kvælstof (næringsstoftab), kulstof-

lagring i jorden (jordkvalitet) og biodiversitet. Betragtninger omkring ILUC for de 

enkelte afgrøder skal også behandles i denne miljø-klima-rating, men bør optræde 

separat, så ratingen kan præsenteres uden, at ILUC indgår. 

Oplægget skal tage højde for de afgrøder, hvor der er samproduktionsmuligheder 

(eksempelvis roer, der bruges til både foder og biogas).  

Oplægget skal præsentere definitioner og forståelser af energiafgrøder med henvis-

ninger til danske og internationale studier på området.  

Oplægget skal tage højde for, at økologiske biogasanlæg har brug for at anvende en 

vis andel afgrøder. Oplægget skal indeholde et afsnit om dette inkl. overvejelser for 

og imod, at de økologiske anlæg evt. skal undtages fra begrænsningen. 
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Vedlagte notat i henhold til bestilling og efterfølgende ønsker om uddybning er udar-

bejdet af seniorforsker Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi og seniorforsker Hen-

rik B. Møller, Institut for Ingeniørvidenskab.  

 

Vi har noteret, at det er vigtigt ved denne bestilling, at besvarelsen behandles fortro-

ligt til den er blevet behandlet i den ministerielle beslutningsproces og at svaret skal 

drøftes med relevante ’stakeholders’ og i en politisk proces inden DCA kan offentlig-

gøre det. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karl Tolstrup  

Specialkonsulent 

Koordinator for myndighedsrådgivning 

 

Kopi til: Center for innovation. 
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Oplæg til klima- og miljømæssige effekter af energiafgrøder til biogas 

Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi & Henrik B. Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus 

Universitet 

Definition af energiafgrøder 
I princippet kan alle planter omsættes til energi (Karp & Shield 2008). Med energiafgrøder forstås normalt 

afgrøder, der dyrkes med energiudnyttelse til hovedformål. Kornafgrøder, hvor alene halmen udnyttes til 

energi, betragtes således ikke som energiafgrøder. Da bioenergi i de fleste tilfælde ikke har fokus på 

specifikke indholdsstoffer, men primært på energiindholdet, er det højt udbytte samt nem dyrkning, høst 

og håndtering, der har afgjort hvilke afgrøder, der er blevet undersøgt eller udnyttet til bioenergi. Det 

udelukker dog ikke, at en række andre plantearter vil kunne inddrages. I Jørgensen & Kristensen (1996) er 

gennemgået dansk viden om 11 forskellige energiafgrøder, der havde været afprøvet på det tidspunkt. 

Tilsvarende analyser fra resten af EU er syntetiseret i Venendaal et al. (1997), hvor over 30 forskellige arter 

er behandlet. 

Men forskellige afgrødetyper egner sig til forskellige metoder til energikonvertering. Og mens afbrænding 

egner sig fint til træagtige afgrøder, er det primært urteagtige afgrøder, der er relevante til 

biogasomsætning. I denne analyse har vi udvalgt majs, roer, vinterrug, græs og kløvergræs til slæt, 

elefantgræs, jordskok, hamp og enggræs til nærmere vurdering, idet vi mener de dækker et bredt spektrum 

af kendte samt mindre kendte potentielle biogasafgrøder. For roers vedkommende er gennemført 

beregninger særskilt for biogasudnyttelse af hele afgrøden, kun af roden og kun af toppen. Det er gjort for 

at illustrere forskelle mellem 100 % udnyttelse til energi, kun udnyttelse af en del af afgrøden (idet toppen 

efterlades på marken) og endelig udnyttelse af en del af afgrøden (toppen) til energi, mens resten tænkes 

udnyttet til foder. 

Man kan også forestille sig separation af en afgrøde, hvor en del anvendes til foder eller fødevarer, mens 

resten anvendes til biogas. Det kan fx være udtrækning af protein fra græsafgrøder, hvorefter 

fiberindholdet anvendes til biogas. Eller det kan være udnyttelsen af sukkerindholdet i roer til biogas, 

hvorefter fiberfraktionen anvendes til foder (Schelde et al., 2011). Der findes ikke færdigt udviklede 

koncepter for disse muligheder, og deres miljøvurdering vil kræve nøje overvejelser over omfanget af 

substitution, energiforbrug i processen m.m. Derfor mener vi, at simpel udnyttelse af roetop til biogas, hvor 

roden anvendes til foder er et fint eksempel på princippet. 

Afgrødeudbytte per arealenhed 

Tørstofudbyttet kan variere med en faktor 6 fra høst af ugødet enggræs til høst af hele roeafgrøden (tabel 

1). Forskellen mellem de intensivt dyrkede afgrøder begrænser sig dog til ca. en faktor 2. 
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Tabel 1. Tørstofudbytter af potentielle biogasafgrøder sorteret efter faldende udbytte. Baseret på Danmarks 

Statistik, Lærke et al. (2008), Jørgensen et al. (2013), Olesen et al. (2013) og egne vurderinger. Der er tale 

om gennemsnit over jordtyper og klimaforhold i Danmark, så der kan være betydelig variation fra mark til 

mark. I forsøg i små velpassede parceller kan være opnået betydeligt større udbytter, som ikke antages 

repræsentative for gennemsnitlig praksis. 

Afgrøde Udbytte per ha, tons tørstof 

Roer (rod + top) 18 

Strandsvingel, rajsvingel, hundegræs eller 
rørgræs1 

14 

Elefantgræs, efterårshøst 14 

Roer (rod) 13 

Majs helsæd 12 

Jordskokker (top) 12 

Helsædsrug2 11 

Rajgræs, konventionel 10 

Hamp 10 

Kløvergræs, økologisk 8 

Roer (top) 5 

Ekstensivt (ugødet) græs på lavbund 3 
1
De flerårige græsser antages dyrket som intensivt slætgræs (gødskning 310 kg N/ha/år), der formentlig omlægges med 2-3 års 

mellemrum. Græsserne vil formentlig også kunne dyrkes over længere årrækker med lidt lavere gødskning, men udbyttet kan 

risikere at gå ned.  
2
Der vil ikke være væsentlig forskel mellem udbytter af rug, hvede og triticale til helsæd, mens udbyttet af vårbyg-helsæd 

formentlig vil være noget lavere. 

 

Biogasudbytte 

Der er dog forskel på afgrødernes omsættelighed i biogasanlægget, hvilket afspejles i tabel 2, der er 

rangeret efter gasudbyttet. Der er også indregnet en formodet synergieffekt ved tilsætning af energirig 

biomasse til gylle, som synes at give 10-15 % bedre udnyttelse af energiindholdet i gyllen (Skøtt, 2012). 

Betydningen heraf vil afhænge af blandingsforhold mellem gylle og plantebiomasse, og der kan også 

forventes forskelle mellem biomassetyper og anlægstyper, men viden herom er endnu yderst begrænset. Vi 

har regnet på en situation, hvor halvdelen af biogassen kommer fra gyllen og halvdelen fra plantebiomasse. 

Vi antager 12 % øget energiudbytte af gyllen, og da gyllen bidrager med halvdelen af biogassen er indregnet 

6 % mere gas fra afgrøderne grundet synergieffekt. 

  



3 
 

Tabel 2. Metanudbytter beregnet ud fra Møller et al. (2008), Weissbach (2009), Skøtt (2012) og Møller 

(2012). Der er benyttet metanudbytter opnået ved lang opholdstid på ca. 60 dage. Ved kortere opholdstider 

er udbyttet mindre især for biomasse med højt ligninindhold. I disse tilfælde vil forbehandling kunne øge 

udbyttet. 

Afgrøde Udbytte, 1000 m3 
metan/ha 

Udbytte inkl. 
synergieffekt, 1000 m3 
metan/ha 

Roer (rod + top) 6,4 6,7 

Roer (rod) 4,7 4,9 

Majs helsæd 4,1 4,4 

Strandsvingel, rajsvingel, hundegræs 
eller rørgræs 

4,1 4,4 

Helsædsrug 3,7 3,9 

Jordskokker (top) 3,4 3,6 

Rajgræs, konventionel 3,2 3,4 

Elefantgræs, efterårshøst 2,7 2,9 

Kløvergræs, økologisk 2,6 2,7 

Hamp 2,3 2,5 

Roer (top) 1,7 1,8 

Ekstensivt (ugødet) græs på lavbund 0,8 0,9 

 

Drivhusgasfortrængning 

Ved vurdering af biogas som klimaværktøj er det udover energiproduktionen den samlede 

drivhusgasbalance, der er relevant at vurdere. I tabel 3 er således indregnet effekter af metantab fra 

processen, idet der forudsættes tab på 1,5 % af den producerede metan på biogasanlægget og igennem 

gasmotoren plus yderligere 1,5 % fra lager og ved udbringning af den afgassede biomasse. Desuden vil der 

være ændringer i lattergasemission og kulstoflagring i jorden i forhold til referencesituationen (referencen 

antages at være fortsat dyrkning af et kornrigt sædskifte undtagen for ekstensivt græs og udnyttelse af 

roetop). Det svarer stort set til beregningsmetodikken anvendt i Olesen et al. (2013) bortset fra, at der 

alene blev beregnet en metanemission fra biogasanlæg og gasmotor og ikke, som her, også fra lager og 

udbringning. Endvidere er i tabel 2 indregnet værdien af den producerede N-gødning i N-fikserende 

afgrøder, idet den antages at fortrænge handelsgødning med en emission på 4,4 kg CO2-ækv/kg N (Elsgaard 

et al., 2013).  

Beregningen i tabel 3 er således ikke en fuld LCA, der også indregner emissioner tilknyttet maskiner til 

dyrkning m.m. Man kunne også overveje at indregne en effekt af forskellig tilbageførsel af tungt 

omsætteligt materiale fra afgasning af afgrøderne, idet dette har en efterfølgende effekt på jordens 

kulstofindhold. Afgrøder med lav omsættelighed (fx elefantgræs og enggræs) vil således tilbageføre mere 

kulstof med den afgassede gylle end letomsættelige afgrøder som roer og majs. Eksempelvis vil op mod 

90% af tørstoffet i roer blive omsat, medens det i visse af græsserne ofte kun er 70% og i tilfældet med 
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elefantgræs omsættes under halvdelen. Der er imidlertid meget begrænset kvantitativ viden om effekten 

heraf på jordens kulstof, og den er derfor ikke indregnet.  

Tabel 3. Estimater for drivhusgasfortrængning (ton CO2-ækv./ha) ved fortrængning af naturgas og 

handelsgødning samt indregning af tab af metan og ændringer i lattergasemission og kulstofindhold i 

jorden som følge af dyrkning af forskellige afgrøder. Baseret på Olesen et al. (2013). 

Afgrøde Energi-
produktion1 

Metan-
tab2 

Latter-
gas3 

C jord4 N-
fiks. 5 

I alt  

Roer (rod + top) 11,04 -4,77 0,26 0,00 0,00 6,52 

Jordskokker (top) 5,93 -2,57 0,09 1,83 0,00 5,29 

Kløvergræs, økologisk 4,47 -1,93 0,00 1,83 0,82 5,19 

Strandsvingel, rajsvingel, 
hundegræs eller rørgræs 

7,15 -3,09 -0,78 1,83 0,00 5,11 

Elefantgræs, efterårshøst 4,76 -2,06 0,28 1,83 0,00 4,81 

Roer (rod) 8,09 -3,50 -0,30 0,51 0,00 4,80 

Rajgræs, konventionel 5,58 -2,42 -0,39 1,83 0,00 4,61 

Majs helsæd 7,19 -3,11 0,00 0,00 0,00 4,08 

Helsædsrug 6,34 -2,74 0,06 0,00 0,00 3,66 

Hamp 4,06 -1,76 0,12 0,00 0,00 2,42 

Roer (top) 2,95 -1,28 0,63 -0,51 0,00 1,80 

Ekstensivt (ugødet) græs på lavbund 1,45 -0,63 0,00 0,00 0,03 0,85 
1
Baseret på metanproduktion inklusive synergieffekt. 20% af energien er fratrukket til drift af biogasanlægget. 

2
3 % af metanproduktion eksklusiv synergieffekt 

3
Ændringer som følge af ændret gødskning, ændret tilbageførsel af N i planterester og ændret nitratudvaskning 

4
Ændring i jordens kulstofpulje som følge af ændret afgrødevalg og ændret udnyttelse af biprodukt (roetop) 

5 
Biologisk N-fiksering

 
antages at erstatte handelsgødning 

 

Nettodrivhusgasfortrængningen er betydeligt lavere end fortrængningen alene som følge af 

energiproduktion og fortrængning af naturgas. Det skyldes primært tabet af den stærke drivhusgas metan 

fra biogasproces, gasmotor, lagring og gylleudbringning og viser, at fokus på reduktion af disse tab er 

særdeles vigtig. I den forbindelse skal det understreges, at metantab fra motor også finder sted ved 

anvendelse af naturgas i mindre decentrale gasfyrede anlæg, og hvis biogas antages at substituere naturgas 

i denne type anlæg kan det overvejes om tabet på 1,5 % er for højt sat, men andelen der stammer fra 

mindre lækager bør dog indgå i beregningen. I det omfang biogas erstatter andre brændsler eller naturgas 

på store centrale værker bør det fulde tab indgå.   

Det fremgår, at rækkefølgen af afgrødernes effekt ændres ved indregning af andre drivhusgasemissioner. 

Specielt effekten af flerårige afgrøder, som medfører en kulstoflagring i jorden, forbedres. Men i de rene 

græsafgrøder med et højt N-gødskningsniveau trækker en øget lattergasemission i den anden retning. 

Økologisk kløvergræsproduktion rykker op i rangeringen, idet der substitueres handelsgødning (importen af 

konventionel gylle antages reduceret, hvilket reducerer handelsgødningsforbruget i konventionelt 

landbrug). Udnyttelse af hele roeafgrøden beregnes dog fortsat til at give den største effekt. Indregning af 

tilbageføring af kulstof fra uomsat plantebiomasse vil dog sandsynligvis mindske forskellen til nogle af 

græsserne.   
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Andre miljøeffekter 

Ændret afgrødevalg som følge af øget anvendelse af biomasse til biogas vil også kunne påvirke andre miljø- 

og naturforhold i dansk landbrug end drivhusgasemissionen. I tabel 4 er angivet effekter på pesticidforbrug, 

nitratudvaskning og biodiversitet. Det viser, at valg af udnyttelse af hele roeafgrøden giver den højeste 

drivhusgasfortrængning, men ikke giver så god en miljøeffekt på andre punkter som valg af afgrøder med 

knapt så høj drivhusgasfortrængning, fx jordskok, kløvergræs og rene græsser. Indregning af indirekte 

arealændringer (iLUC) i drivhusgasberegningen kan have stor betydning (se senere afsnit) og kun udnyttelse 

af roetop (hvor roden antages anvendt til foder) og af ellers uudnyttet enggræs antages ikke at indebære 

en iLUC. 

Tabel 4. Pesticidforbrug, nitratudvaskning på sandjord, effekt på biodiversitet og indirekte arealændring ved 

omlægning fra et traditionelt kornrigt sædskifte til deciderede biogasafgrøder samt ved udnyttelse af 

roetop og uudnyttet enggræs. 

Afgrøde Netto drivhusgas-
fortrængning1 

Pesticid-
forbrug2 

Nitratudvaskning 
(kg/ha) sandjord3 

Biodiver
sitet4 

 

iLUC5 

Roer (rod + top) 6,52 3,02 15-55 0 + 

Jordskokker (top) 5,29 ? 10-306 + + 

Kløvergræs, økologisk 5,19 0 10-306 ++ + 

Strandsvingel, rajsvingel, 
hundegræs eller rørgræs 

5,10 0,07 10-306 + + 

Elefantgræs, efterårshøst 4,81 0,57 10-30 + + 

Roer (rod) 4,79 3,02 50-90 0 + 

Rajgræs, konventionel 4,61 0,07 10-306 + + 

Majs helsæd 4,08 1,12 70-120 0 + 

Helsædsrug 3,66 3,08 ?9 0 + 

Hamp 2,42 ? ? 0 + 

Roer (top) 1,80 010 -35 0 - 

Ekstensivt (ugødet) græs på 
lavbund 

0,85 0 0 ++11 - 

1
Fra tabel 3 

2
Behandlingsindeks fra Miljøstyrelsen (2012) 

3
Fra Jørgensen et al. (2013). For roer antages udnyttelse af toppen at fjerne ca. 100 kg N fra marken om efteråret, og det antages at 

nitratudvaskningen fra afgrøden reduceres med 35 % heraf. Der findes dog ikke konkrete målinger heraf. 
4
Baseret på Jørgensen et al. (2013). + angiver positiv effekt på biodiversitet 

5
 + betyder ”medfører iLUC”. – betyder ”medfører ikke iLUC”. 

6
Dette lave udvaskningsniveau vil være tilfældet i produktionsfasen, men ved kort rotation i sædskiftet (2-3 år) vil en betydelig 

eftervirkning forårsage en højere udvaskning. 
7
Ingen officielle data, men der kan være et højt herbicidforbrug i etableringsfasen, hvilket medfører et højere pesticidforbrug end i 

andre græsser. 
8
 Værdi for vintersæd. Vil formentlig være mindre i rug, der er mere hårdfør end anden vintersæd 

9
Vil afhænge af, hvilken afgrøde der sås efter høst af helsædsrug 

10
Pesticidforbruget tilskrives produktionen af roden til foderanvendelse 

11
Positiv effekt på biodiversitet kræver at der tages hensyn med hensyn til høsttidspunkt og valg høstudstyr 
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Indirekte arealændringer (iLUC) 

De ovenfor behandlede direkte effekter på miljø, klima og natur af en arealændring, beregnet for det 

aktuelle areal der omlægges fra produktion af fødevarer til produktion af non-food, kaldes ”direct land use 

changes” (dLUC) (Hamelin et al,. 2012). De afledte effekter som følge af en reduceret fødevareproduktion 

på det omlagte areal og deraf induceret ny fødevareproduktion et andet sted på kloden kaldes ”indirect 

land use changes” (iLUC)  (Tonini et al,. 2012; Tonini & Astrup, 2012). EU kommissionen arbejder på at 

inddrage iLUC effekter i bæredygtighedskriterier for biobrændstof, og disse er tidligere diskuteret i et notat 

fra AU til NaturErhvervstyrelsen (Hermansen & Knudsen, 2012). 

Øget produktion af foder og fødevarer kan ske enten ske ved at inddrage hidtil uproduktiv jord (brak eller 

naturarealer) i dyrkning. Eller det kan ske ved at udbytterne øges på eksisterende landbrugsarealer - ofte 

ved større anvendelse af input. Når arealer udtages til biomasseproduktion, kan der forventes stigende 

priser på de reducerede landbrugsprodukter, hvilket dels stimulerer til øget produktion andetsteds, dels 

kan bevirke ændringer i afgrødevalg. Der er således tale om meget komplekse sammenhænge, som bliver 

modelleret med globale økonomiske modeller (fx IFPRI, 2011), der indeholder en væsentlig usikkerhed. Der 

er næppe uenighed om at iLUC har en betydning, men der findes ikke entydige beregningsmetoder for 

deres omfang eller konsensus omkring hvordan iLUC bør håndteres politisk (Gawel & Ludwig, 2011).  

Arealændringer eller ”land use change” bidrager med ca. 12 % af verdens samlede drivhusgasemissioner, 

og landbruget som sektor bidrager til sammenligning med ca. 14 % (World Resources Institute, 2009). 

Arealændringer, hvilket primært 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. 

Tonini et al. (2012) har beregnet iLUC for fortrængning af en marginal fødevareafgrøde i Danmark, som 

antages at være vårbyg. De globale effekter antages fordelt på omlægning af en lang række forskellige 

naturtyper (fra skov til græs) til landbrugsarealer under antagelse om forskellige grader af 

kulstofafbrænding ved omlægningen. Samlet set beregnes en årlig øget emission på ca. 16 +/-8 t CO2/ha set 

over en 20-årig periode efter omlægning. Ved sammenstilling af flere studier for danske, tyske og 

amerikanske forhold finder Hamelin (2013) en variation på mellem 10 og 28 t CO2 /ha under anvendelse af 

tilsvarende metoder. I andre analyser antages en del af det reducerede fødevareudbytte at blive 

produceret andetsteds ved intensivering af eksisterende kornproduktion (Tonini & Astrup, 2012). Ved 

intensivering beregnedes en betydeligt mindre iLUC på ca. 1 t CO2 /ha (Davide Tonini, personlig 

meddelelse). 

Sammenlignes nettodrivhusgasfortrængningen for deciderede biogasafgrøder på 2,4-6,5 t CO2 /ha (tabel 3) 

med ovenstående iLUC-effekter fremgår det, at hvis produktion antages at medføre omlægning af hidtil 

udyrkede arealer til fødevareproduktion, vil den samlede emission af drivhusgasser øges. Hvis derimod øget 

fødevareproduktion alene kan ske ved intensivering af eksisterende landbrugsareal, kan der forventes en 

reduceret drivhusgasemission, idet drivhugasfortrængningen fra biogasproduktionen er større end 

drivhusgasemissionen som følge af intensivering. Udnyttelse af restprodukter og uudnyttede 

biomasseressourcer såsom enggræs og roetop, hvor roden udnyttes til foder, antages ikke at medføre en 

iLUC. Det samme gælder anvendelsen af mislykkede eller ødelagte afgrøder, som det fx var tilfældet med 
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sukkerroer i vinteren 2012-13, idet frostskade gjorde roerne uegnede til sukkerproduktion (Bro, 2013). I 

disse tilfælde forventes derfor samlet set en reduktion i drivhusgasemissionen. 

Borjesson & Tufvesson (2011) argumenterer for, at direkte og indirekte effekter af arealændringer skal 

behandles særskilt. Og at de indirekte effekter kan reduceres ved at øge biomasseproduktionen i et 

langsomt tempo og samtidig have fokus på: 

1. Udvikling af dyrknings- og landbrugsteknologi, således at produktiviteten per arealenhed løbende 

kan øges. 

2. Øget udnyttelse af affald og biprodukter 

3. Udvidelse af arealer med deciderede energiafgrøder på marginale arealer med lav værdi for 

fødevareproduktion. 

Afgrøder til økologisk biogasproduktion 

I økologisk jordbrug har tilsætning af afgrøder til biogas ud over en energiværdi også betydning for 

selvforsyning med næringsstoffer. I dag importeres næringsstoffer i konventionel gylle, men der er en 

målsætning i økologisk jordbrug om at udfase importen. Det vil kræve næringsstoffer fra andre kilder, og 

produktion af N-fikserende afgrøder eller import af græs fra naturarealer er blandt de mest anvendte eller 

diskuterede muligheder (Jørgensen & Dalgaard, 2004; Tersbøl, 2008; Pugesgaard, 2013). Det vurderes, at 

mellem 16 og 20 % af en økologisk planteavlsejendom skal bestå af kløvergræs, hvis ejendommens N-

forsyning skal sikres alene herfra (Stinner et al., 2008; Pugesgaard et al., 2013). Hvis også andre 

næringsstoffer skal dækkes, vil det i det længere løb være nødvendigt med import (svarende til eksporten 

af næringsstoffer med produkter), hvilket fx kan ske ved høst af naturarealer (Pugesgaard et al., 2013). 

Bælgplanter kan dyrkes over en hel sæson som grøngødning alene med henblik på nedpløjning, eller de kan 

etableres som efterafgrøder. En nedpløjet kløvergræsmark giver dog en stor frigivelse af N med risiko for 

øget lattergasemission (Brozyna et al., 2013) og nitratudvaskning (Eriksen et al., 2004). Høst af 

kløvergræsset og udnyttelse til biogas giver mulighed for at opbevare kvælstoffet i en gylletank og tildele 

det i de dele af sædskiftet, hvor det giver bedst udbytteeffekt (Stinner et al., 2008; Brozyna et al., 2013) og 

mindre risiko for lattergas- og nitrattab (Dalgaard et al., 2004). Danske data for sidstnævnte forhold er 

indsamlet over de seneste par år, men er endnu ikke publiceret. De synes dog at understøtte ovenstående 

sammenhænge (Jørgen E. Olesen, personlig meddelelse). 

Dyrkning af N-fikserende afgrøder i økologisk jordbrug alene med henblik på N-forsyning af ejendommen vil 

reducere produktionen af fødevarer per ha sammenlignet med import af konventionel husdyrgødning. 

Dette vil medføre en iLUC-effekt, idet den reducerede fødevareproduktion må formodes produceret 

andetsteds. Udnyttelse til biogas af N-fikserende afgrøder, der ellers ville være blevet slået af på marken og 

nedpløjet, vil ikke øge denne iLUC. Tværtimod kan forventes en svag stigning i udbytterne som følge af en 

bedre N-fordeling i sædskiftet. Man kan derfor argumentere med, at det er økologisk planteavlsbrug som 

sådan, der bevirker en iLUC-effekt sammenlignet med import af gødning, og ikke den marginale anvendelse 

af N-fikserende afgrøder til biogas. 
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