30. juni 2021

Aftale om nye krav for anvendelsen af
energiafgrøder til produktion af biogas af 30. juni
2021.

Aftaleparterne (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) er enige om at stramme kravene til brugen af energiafgrøder til produktion af
biogas.
Det er vigtigt for aftaleparterne, at der sikres en grøn og bæredygtig produktion af
biogas. Der er allerede en stor produktion af biogas i dag og det forventes at produktionen vil vokse til omkring 50 PJ frem mod 2030. Dermed vil ca. 70 pct. af gasforbruget i Danmark stamme fra biogas.
Anvendelsen af energiafgrøder har negativ betydning for bæredygtigheden ved biogasproduktion. Ved brug af energiafgrøder, såsom majs, kan effekten være på niveau
med fossil naturgas. Derudover er der afledte effekter i landbruget.
Med aftalen er parterne enige om at reducere den nuværende energiafgrødegrænse
markant inden 2030. Regeringen præsenterer i 2022 et oplæg for aftalekredsen, hvor
en vurdering af de miljø- og klimamæssige, tekniske og økonomiske konsekvenser
indgår. Her til kommer at parterne er enige om, at majs som energiafgrøde udfases af
biogasproduktionen senest i 2025.
Parterne er dertil enige om, at der i en overgangsperiode mod en markant reduktion
af energiafgrøder i 2030, skal ske en gradvis indfasning af en lavere energiafgrødegrænsen fra 12 pct. til 8 pct. i 2022. I 2023 reduceres energiafgrødegrænsen yderligere
til 6 pct. og ender på 4 pct. i 2024.
For at holde hånden under især de mindre anlæg, og give en tilstrækkelig omstillingsperiode, er aftaleparterne dertil enige om, at der i forlængelse af stramningen af
energiafgrødegrænsen indføres et bundfradrag. Bundfradraget giver alle biogasanlæg
mulighed for fortsat at anvende 12 pct. energiafgrøder af de første 65.000 tons biomasse årligt i 2022. Herefter sænkes bundfradraget, således at biogasanlæggene må
anvende 12 pct. energiafgrøder af de første 50.000 tons biomasse årligt i 2023 og
2024. I 2025 sænkes bundfradraget yderligere, så biogasanlæggene må anvende 12
pct. energiafgrøder af de første 36.000 tons biomasse årligt.
Indfasningen af energiafgrødegrænsen og bundfradraget er opsummeret i tabellen:
2022
Energiafgrødegrænse (pct.)
Bundfradrag (tons)

2023

2024

2025

8

6

4

4

65.000

50.000

50.000

36.000

Anm.: Med energiafgrødegrænsen menes den procentsats, der gælder for det resterende biomasseinput, der ligger
over bundfradraget.

For at understøtte en markant reduktion af energiafgrøder er parterne yderligere
enige om, at de nye energiafgrødekrav også skal gælde for ikke-støttet biogas, og at
biomasseindberetningerne skal verificeres af en uafhængig 3. part. Derudover
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overvåges kasserede afgrøder via eksisterende biomasseindberetningssystem og de
nye krav til 3. parts kontrol som følge af VE-II-direktivet for at forhindre eventuelle
forsøg på omgåelse af reglerne.

