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“When you sit with a nice girl for two hours you think it’s only a minute, 
but when you sit on a hot stove for a minute you think it’s two hours. 
That’s relativity.”  - Albert Einstein (New York Times March 1929)  
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Kulstofgæld – er bioenergi da ikke CO2 neutralt? 

a. Opstrøms CO2 emissioner 
fra fossile brændsler. 

b. Forskelle i effektivitet 
mellem bio- og fossile- 
konverteringsteknologier. 

c. Forskelle i C/O forhold 
mellem bio- og fossile- 
brændsler. 

d. Død biomasse, som ellers 
ville være overladt til 
naturligt forfald afbrændes. 

e. Levende biomasse, som 
ellers ville have vokset 
videre bliver høstet. 
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a + b + c + d + e = kulstofgæld = kortere eller længere periode hvor 
anvendelsen af biomasse til energi medfører større udledning af CO2  

end det fossile system biomassen erstatter. 

 

“Tilbagebetalingstid” af kulstofgæld bliver ofte brugt som mål for 
bæredygtigheden af bioenergi muligheder. 
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Kulstoftilbagebetalingstider 
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Lamers P. Junginger M (2013). The ‘debt’ is in the detail: A synthesis of recent temporal forest carbon 
analyses on woody biomass for energy. Biofuels, Bioproducts and Biorefining 7(4): 373-385. 
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Kulstofcyklus i skov og træproduktion 
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Kulstofgæld i relation til kulstofcyklus 
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forest management interventions to mitigate climate change. 
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Kulstofgæld i relation til 
opgørelsessystem/virksomhedsperspektiv 

• Manglende medregning af 
udledninger opstrøms i 
produktionssystemet. 

 

• Import af biomasse fra lande 
uden for Kyotoprotokollen. 

 

• Indkøb af biomasse fra 
økosystemer, der ikke 
forvaltes bæredygtigt  
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Graudal L, Bentsen  NS et al. 
Decision support for tree planting 
and forest management 
interventions to mitigate climate 
change.  

Nansai, K., et al. (2012). "Characterization of Economic 
Requirements for a “Carbon-Debt-Free Country”." Environmental 
Science & Technology 46(1): 155-163. 
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Hvorfor er det så svært 
at blive enige? 

• Counterfactuals=kontrafaktiske 
udviklingsscenarier 
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Buchholz T et al. (2014). Uncertainty in projecting GHG 
emissions from bioenergy. Nature Climate Change 4(12). 

Gustavsson, L., et al. (2015). Climate effects of bioenergy from 
forest residues in comparison to fossil energy. Applied Energy 
138(0). 
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Manglende successkriterier  
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