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KULSTOFKREDSLØB, KULSTOFGÆLD OG CO2 NEUTRALITET

1

Indledning

I dette notat redegøres for begreberne kulstofgæld og kulstofneutralitet i relation til
brugen af biomasse til energi. Notatet indledes med en beskrivelse af tre såkaldte
forståelsesrammer, idet måden man forstår et begreb (kulstofgæld) eller en sammenhæng (bioenergiens CO₂-neutralitet), i høj grad afhænger af hvilken ramme og
hvilke forudsætninger, der lægges til grund.
Herefter følger en kortfattet beskrivelse af klodens kulstofkredsløb med særligt fokus på de kredsløb, der inkluderer de biologiske kulstofpuljer. Da kulstofgæld og
CO₂-neutralitet udspringer af dynamikken i kulstofkredsløbet, er dette et vigtigt
fundament for forståelsen af begreberne.
Begrebet kulstofgæld og dens tilbagebetaling forklares og gennemgås med reference til dets oprindelse og den meget omfattende litteratur, der findes på området.
Kulstofgæld sættes også i relation til de forskellige forståelsesrammer beskrevet
først i notatet. Notatet afsluttes med, at beskrive hvilke forudsætninger der skal
være til stede, for at bioenergi kan kvalificeres som CO₂-neutral.
Begrebet kulstofgæld er i dette notat defineret som en faktisk udledning af CO₂,
som ikke bogføres i forskellige opgørelsessystemer for drivhusgasudledninger,
eller som bogføres andre steder, end hvor den finder sted. Kulstofgæld kan også
dække over at direkte og indirekte udledninger af CO2 fra produktionen af bioenergi
opsamles i ny biomasse, men at der går en vis tid, før udledningerne er opsamlet.
Begrebet kulstofneutralitet er defineret som den situation, hvor kumulerede udledninger af kulstof (CO2) fra anvendelse af biomasse til energi, inklusiv udledninger
fra høst, transport og forarbejdning, opvejes af sparede udledninger af fossilt kulstof og optag af CO2 i ny biomasse.

2

Opsamling

›

Opgørelse af drivhusgasudledninger fra bioenergi i den enkelte virksomhed
eller på nationalt plan stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske
udledninger. Det er i sig selv ikke et udtryk for, at klimapåvirkningen fra bioenergi bliver vurderet forkert. Det er snarere et udtryk for, at regnskabspraksisser og opgørelsesmetoder relaterer til forskellige forståelsesrammer.

›

Brug af biomasse til energi, materialer og produkter kan medføre kulstofgæld.
Mere korrekt formuleret kan brug af biomasse medføre tidsafhængige udsving
i drivhusgasudvekslinger mellem de biologiske kulstofpuljer og atmosfæren.
Begrebet kulstofgæld er hidtil anvendt meget spekulativt og tolkningen af kulstofgældstudier vanskeliggøres af, at beregningen af klimapåvirkninger er
meget afhængig af metodiske valg og analytisk tilgang.

›

Biomasse fra produktionssystemer med lang omdrift og stort kulstoflager i levende biomasse har generelt større kulstofgæld og længere tilbagebetalingstid end biomasse fra produktionssystemer i en få års omdrift. Dette siger dog
ikke noget absolut om de langsigtede klimapåvirkninger fra forskellige ressourcer til bioenergi.
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›

Relativ kulstofneutralitet kan bruges til at vurdere en bioenergiforsynings klimapåvirkning i forhold til en alternativ energiforsyning.

›

Absolut kulstofneutralitet kan bruges til at vurdere den reelle klimapåvirkning
fra bioenergi, fossil energi eller andre typer energiforsyning. Absolut kulstofneutralitet behøver ikke at være baseret på en sammenligning af forskellige
alternativer.

›

For både relativ og absolut kulstofneutralitet er det vigtigt at holde sig det
tidsmæssige perspektiv for øje, idet forskellige forsyningsalternativer kan vurderes forskelligt i kort, politisk relevant tidsperspektiv, i mellemlangt, virksomhedsrelevant tidsperspektiv eller i langt, klimarelevant tidsperspektiv.

›

Kulstofneutralitet er ikke en iboende egenskab ved bioenergi, men er en mulighed ved den måde, hvorpå økosystemer forvaltes og biomasse produceres.
I praksis kan bioenergi produceres således, at det vil tage mange år at opnå
reelle klimagevinster, men bioenergi kan også produceres således, at klimagevinster opnås hurtigt.

3

Forståelsesrammer

Når man skal vurdere bioenergiens klimapåvirkning, må man først afgrænse det
system, man ønsker at kigge på, og opbygge en forståelse og analysestrategi for
dette system. Det gælder både generelt og for specifikke forsyningskæder (Figur
1). Den forståelsesramme man anvender, vil afhænge af, om synsvinklen er videnskabelig, politisk eller økonomisk.
I dette notat anvendes tre forskellige såkaldte forståelsesrammer for hhv.:
1

kulstofkredsløbsperspektivet, der repræsenterer en videnskabelig tilgang;

2

opgørelsessystemet, der repræsenterer den politiske virkelighed og de nationale og internationale aftaler, der er indgået omkring klimaforandringer og
monitering af landes forvaltning af energi og landbaserede ressourcer;

3

virksomhedsperspektivet, der repræsenterer den økonomiske virkelighed,
som virksomheder agerer indenfor.

Selvom de tre perspektiver kan betragtes særskilt, er de ikke uafhængige af hinanden, og mange analyser af bioenergi arbejder i et krydsfelt mellem to eller alle tre
forståelsesrammer.
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Figur 1. De tre forståelsesrammer, der danner udgangspunkt for dette notat. Virksomhedernes
(energiproducenterne) perspektiv på drivhusgasudledninger er præget af de økonomiske
rammebetingelser, f.eks. kvotehandelsmarkedet og afgiftslempelser, der gælder for brugen af
biomasse. Rammebetingelserne er politisk bestemte og afspejler de forpligtelser de enkelte lande
eller EU har påtaget sig til at reducere klimabelastningen. Dette udmønter sig i opgørelse af
drivhusgasudledninger i forhold til specifikke mål og følgende en vedtaget praksis.
Opgørelsessystemet bygger bl.a. på videnskabelige erkendelser omkring det globale
kulstofkredsløb og dets indflydelse på temperaturen i atmosfæren. Da det ikke kan lade sig gøre
at opgøre alle relevante kulstofudvekslinger i tid og rum, opererer opgørelsessystemet med en
række indikatorer, der opgøres per år eller i længere intervaller.

3.1

Kulstofkredsløbsperspektiv

Med kulstofkredsløbsperspektivet er biomasseforsyning beskrevet med reference
til det globale kulstofkredsløb, og det undersøges, hvor kulstoffet befinder sig, i
hvilken form, og på hvilket tidspunkt. I analysen inddrages kulstofstrømme som
følge af både menneskeskabte og naturlige processer. Klimaforandringer drives
især af koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren, og det er derfor mængden
i den pulje, der fra et klimamæssigt synspunkt har bevågenhed. Det er kulstofkredsløbet, som rapporterne fra det FN's klimapanel (Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC) beskæftiger sig med.
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Opgørelsessystemet

I opgørelsessystemperspektivet bliver biomasseforsyning vurderet ud fra de opgø1
relsesmetoder, der er defineret af UNFCCC /IPCC eller EU (se også notat 1: EU
politikker med betydning for bæredygtighed af fast biomasse). UNFCCC/IPCC’s
samlede system for opgørelser af drivhusgasudvekslinger har det mål, at det globale samfund skal kunne holde styr på, hvor mange drivhusgasser, der udledes til
atmosfæren som følge af menneskets aktiviteter. Det fungerer dermed som et rapporteringssystem og vejledningerne som en rapporteringspraksis. I dette system er
praksis, at udledninger fra produktion og anvendelse af biomasse bogføres i areal2
anvendelsessektoren (LULUCF ), det vil sige i det land, hvis skov eller landbrug
producerer biomassen.
Alle de udviklede lande (nævnt i bilag 1 i Klimakonventionen) skal årligt rapportere
deres udledninger af drivhusgasser til UNFCCC’s klimasekretariat. De lande, der
ikke er nævnt i bilag 1, som i 1992 var klassificeret som udviklingslande, rapporterer med varierende hyppighed. De lande, der har reduktionsmål under Kyoto Protokollen, anvender de samme tal, med nogen modifikation, særligt for LULUCF
sektoren, til at vise, at de opfylder deres reduktionsforpligtelse, målt i forhold til udledningerne i 1990. Udviklingslandene har ingen reduktionsforpligtelser til 2020,
men nogle af disse har dog frivilligt påtaget sig reduktionstiltag, der skal nedbringe
deres udledninger i forhold til et business-as-usual scenarie. I praksis betyder det,
at ikke alt fjernet biomasse er medregnet, eller det er medregnet på varierende vis.
På sektorniveau giver denne opgørelsesmetode ikke et billede af de reelle udledninger (Haberl et al., 2012). På overordnet niveau er billedet dog korrekt, forudsat
at alle lande deltager i opgørelserne.
EU-landene bogfører også alle udledninger fra biomasseanvendelse over for FN
og Kyoto Protokollen, men ift. EU's egne 2020 mål indgår LULUCF-sektoren ikke,
og udledningerne fra biomasse regnes derfor ikke med i EU's opgørelsessystem.
Princippet i FN's rapporteringsregler er som beskrevet, at drivhusgasudledningen
skal medregnes i det land og den sektor, som producerer varen. Det gælder således også for udledninger forbundet med eksempelvis produktionen af træ. Udledningerne omfatter de udledninger, der finder sted i forbindelse med høst og transport, men også biomassens kulstofindhold indregnes som udledning fra skoven,
når biomassen høstes. Dette rapporteringsprincip er efterfølgende overført til også
at gælde de regneregler, der gælder for anvendelse af biomasse til energiformål,
så lande, såvel som energiproducenter, der bruger biomasse i deres anlæg, kan
nulregne deres biomasse (se også notat 4: Livscyklusvurderinger og CO2beregningsværktøjer for fast træbiomasse). Det vil sige, at selvom biomassens
kulstofindhold reelt udledes ved forbrænding, indregnes denne ikke i energiproducentens udledningsregnskab, idet den allerede antages at være indregnet ved
høst.

1

United Nations Framework Convention on Climate Change. FN-konvention, der blev vedtaget under

miljøkonferencen i Rio de Janeiro i 1992, har til formål at mindske udledningen er drivhusgasser, og er
den rammekonvention under hvilken Kyoto Protokollen fra 1997 er vedtaget.
2

Land Use, Land Use Change and Forestry.
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3.3

Virksomhedsperspektiv

I EU er virksomhedernes, dvs. energiproducenternes, udgangspunkt for at bruge
3
biomasse de incitamenter, der er etableret i forbindelse med VE-direktivet (EU
Direktiv 2009/28/EF) og EU's 2020 mål. Deres handlemuligheder er præget af kvo4
tehandelssystemet, også kaldet EU-ETS (se også notat 1: EU politikker med betydning for bæredygtighed af fast biomasse). Derudover er virksomhedernes perspektiv præget af nationale politiske aftaler, i Danmark f.eks. biomasseaftalen fra
1993 og dens revisioner.
I det følgende fokuseres på kvotehandelssystemet, da det relaterer sig direkte til
kulstofkredsløbet. Ca. 360 stationære enheder i Danmark er omfattet af EU-ETS
systemet i den 3. reguleringsperiode, der løber fra 2013 til 2020. Blandt de 360
enheder findes varme- og kraftvarmeproducenter med en indfyret kapacitet over 20
5
MW, altså en stor del af den danske konverteringssektor . Transportsektoren, bortset fra dele af luftfarten og skibsfarten, er ikke omfattet af kvotehandelssystemet,
selvom den for en stor dels vedkommende er baseret på fossile brændstoffer.
Kvotehandelssystemet skal stimulere energiproducenterne til at reducere udledningen af CO2 ved at øge effektiviteten eller vælge brændsler med lavere emissioner. Kvotesystemet relaterer sig til FN's og EU's regnskabspraksis for CO 2, hvorfor
udledninger fra biomasse tælles med i LULUCF sektoren, men nul-regnes i konverteringssektoren, hvor emissionsfaktoren regnskabsteknisk sættes til nul. Systemet
og dets regnskabspraksis er mere udførligt beskrevet i notat 1 om EU politikker
med betydning for bæredygtighed af fast biomasse, mens de regnetekniske aspekter beskrives i notat 4 Livscyklusvurderinger og CO2-beregningsværktøjer for fast
træbiomasse. Nul-regning af biomasse i kvotesystemet giver energiproducenterne
et incitament til at anvende biomasse frem for fossile brændsler. Dermed fremmes
investering i bioenergiproduktion.
I forbindelse med VE-direktivet har alle EU-lande udarbejdet nationale handlings6
planer for yderligere indførelse af vedvarende energi med bindende mål (NREAP ).
De enkelte lande har i varierende grad indført økonomiske incitamenter (ud over
EU-ETS) til at fremme udviklingen, såsom afgiftslempelser eller garanterede minimumspriser på energi fra forskellige produktionsformer.

4

Globalt kulstofkredsløb

I dette afsnit beskrives det globale kulstofkredsløb med særligt fokus på kulstofstrømme mellem økosystemerne og atmosfæren i relation til produktion og høst af
biomasse. Figur 2 danner baggrund for denne beskrivelse, og den viser, hvorledes
to store kulstofkredsløb, den langsomme og den hurtige cyklus, vekselvirker med
hinanden og med atmosfæren.

3

Direktivet om fremme af vedvarende energi.

4

European Union Emission Trading System. Det største internationale handelssystem for tilladelser til

at udlede drivhusgasser. Systemet omfatter mere end 11.000 producenter i 31 lande.
5

Konverteringssektoren omfatter producenter af elektricitet, kraftvarme, fjernvarme og bygas. Energi-

sektoren omfatter udvinding af olie og gas, raffinering og energidistribution.
6

NREAP, National Renewable Energy Action Plan.
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Figur 2. Simplificeret skematisk beskrivelse af den hurtige (grønne pile) og den langsomme (sorte
pile) kulstofcyklus. Omløbstider i de to cyklusser er angivet i år. Mængder af kulstof forskellige
steder i cyklussen er angivet i Gt C per år (milliarder tons kulstof per år). Menneskeskabte bidrag
til kulstofcyklusserne er angivet med rødt. Data er baseret på IPCC’s femte vurderingsrapport
(Ciais et al., 2013).

4.1

Den langsomme og hurtige cyklus

Planetens kulstof er bundet i en række forskellige lagre (grundfjeld, fossiler, jord,
atmosfære, planter og dyr, og havene), hvorimellem dele af kulstoffet cirkulerer. En
væsentlig del af kulstofcirkulationen kan forenklet beskrives ved den langsomme
og den hurtige cyklus (Figur 2).

›

I den langsomme kulstofcyklus cirkulerer kulstof mellem fossile lagre/lagre i
grundfjeldet og puljerne i atmosfæren, jorden og havene. Tektonisk aktivitet
og kemiske reaktioner, dvs. vulkanudbrud og regnvandets opløsning og transport af mineraler driver den langsomme cyklus. Som følge af naturlige processer er rotationstiden 100-200 millioner år og mængden, der cirkulerer 0,1-0,3
milliarder tons kulstof om året. Udvinding af fossile ressourcer bidrager til en
væsentlig forøgelse af denne cirkulation til 7-8 milliarder tons kulstof om året.
Den langsomme cyklus er stærkt ude af balance idet kun ca. 0,2 milliarder
tons kulstof årligt bindes i grundfjeld og nye fossile lagre, mens de 7-8 milliarder tons kulstof frigives årligt, plus det som frigives i naturlige processer. Dermed sker der en betydelig løbende ophobning af kulstof i de andre puljer, først
og fremmest atmosfæren.
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›

I den hurtige kulstofcyklus cirkulerer kulstoffet i biosfæren mellem levende
organismer og puljerne i jorden, atmosfæren og havene. Rotationstiden er fra
uger til flere århundreder. Mere end 100 milliarder tons kulstof flyttes årligt
rundt i den hurtige cyklus. De mekanismer, der driver den hurtige cyklus er fotosyntese, respiration og oxidation, naturlig såvel som menneskeskabt.

Skovøkosystemer kan siges, at befinde sig i den langsomme del af den hurtige
cyklus med omløbstider fra ca. 20 år til flere hundreder (Figur 3). Træer optager
CO2 som en del af fotosyntesen og lagrer kulstoffet i glukose. En del af kulstoffet
udledes kort efter optagelse ved autotrof respiration, som sikrer planterne energi
og kulstofskellettet til mere strukturelle plantekomponenter (cellulose, hemicellulose, lignin m.m.). Forholdet mellem fotosyntese og autotrof respiration afhænger af
træart, udviklingstrin, alder og vækstforhold, men på globalt niveau og gældende
for al landbaseret biomasse optager fotosyntese hvert år 110-120 milliarder tons
kulstof (Ciais et al., 1997; Zhao et al., 2005; Beer et al., 2010), mens den autotrofe
respiration udleder ca. 56 milliarder tons kulstof til atmosfæren (Field et al., 1995;
Field et al., 1998; Imhoff et al., 2004; Zhao et al., 2005).
Kulstoffet lagres i den levende biomasse i et antal år afhængigt af træart, vækstforhold og forvaltning, hvorefter biomassen høstes eller dør naturligt. Den døde
biomasse nedbrydes over tid og det kulstof, der er lagret i biomassen frigives til
atmosfæren igen; dette kaldes heterotrof respiration. Nedbrydningstiden kan variere fra få måneder til flere hundrede år. Løv, som falder i en regnskov omsættes
hurtigt, mens konstruktionstræ og møbler kan lagre kulstof i meget lang tid. Fælles
for al biomasse er, at alt eller næsten alt kulstof, der er optaget fra atmosfæren via
fotosyntese før eller siden ender i atmosfæren igen. En mindre del af kulstoffet i
biomasse kan immobiliseres i jorden, særligt under iltfattige forhold og lagres mere
permanent.
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Figur 3. Kulstofcirkulation i skovøkosystemer og udvekslingen med de tilgrænsende systemer.
Grønne pile angiver at kulstoffet cirkulerer i en eller anden organisk form (plantedele eller stof af
animalsk oprindelse), mens blå pile angiver, at kulstofcirkulationen sker som CO 2.

Processerne beskrevet ovenfor, dvs. fotosyntese, autotrof og heterotrof respirations, gælder for alle planter, ikke kun træer. Træer adskiller sig fra en- og flerårige
urter og græsser ved at mængden af kulstof lagret i den levende biomasse ofte er
meget stor i forhold til det årlige optag af kulstof. Eksempelvis er det gennemsnitlige lager af kulstof i den overjordiske biomasse i de danske skove 52 tons per hektar (ha), mens der årligt bindes ca. 2,6 tons kulstof per ha i den overjordiske biomasse (Nord-Larsen et al., 2014). I landbrugsafgrøder er lageret meget mindre,
idet næsten al overjordisk biomasse høstes årligt eller med få års mellemrum. Ifølge Danmarks rapportering til Kyotoprotokollen er det gennemsnitlige overjordiske
kulstoflager i enårige afgrøder ca. 4,8 tons kulstof per ha (Nielsen et al., 2014),
hvilket også svarer til den årlige kulstofbinding.
I klimasammenhæng har skovene flere roller i kulstofkredsløbet. Dels at optage og
lagre kulstof og dermed reducere kulstofindholdet i atmosfæren. Dels at producere
materialer og brændsler, der kan erstatte fossilt baserede materialer og brændsler
og dermed mindske den store ubalance i den langsomme kulstofcyklus. I virkeligheden vil en given skov ofte spille begge roller på samme tid. Skove, der forvaltes med produktion for øje, vil som regel have et mindre gennemsnitligt kulstoflager
end urørte skove. På den anden side vil urørte skove ikke bidrage til at fortrænge
fossilt materiale og efter en periode vil der opstå en balance, hvor der ikke længere
sker en nettooplagring af kulstof i skoven. Det er meget omdiskuteret, hvor lang tid
der går før optaget af kulstof ved fotosyntese og udledninger fra autotrof respiration
kommer i balance, og nettooplagringen i skoven dermed ophører. For skovene i de
Nordiske lande er det vist, at de fortsætter med at binde CO2 i ny biomasse meget
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længere end den kommercielle omdriftsalder, men også her aftager skovenes lagringseffekt med stigende alder (Framstad et al., 2013).
Landbrugsproduktionssystemer spiller i princippet de samme to roller i kulstofkredsløbet, lagring af atmosfærisk kulstof eller fortrængning af fossilt kulstof. Her er
den gennemsnitlige mængde af kulstof lagret i levende biomasse relativt lille i forhold til i skovene, og det er primært erstatningen af de fossile materialer og
brændsler, der har betydning for klimaet og atmosfærens indhold af CO 2.
Atmosfærens kulstofindhold kan således reduceres ved at fokusere på opbygning
af kulstoflagre i klodens økosystemer. Mackey et al. (2013) har beregnet, at hvis
verdens landbaserede økosystemer hypotetisk bliver ført tilbage til deres tilstand
fra før industrialiseringen, ville de kunne lagre yderligere 187 milliarder tons kulstof
svarende til 24 års fossil kulstofudledning på det nuværende niveau. Kulstoflagring
i økosystemer er således et muligt tiltag til at bekæmpe klimaforandringer, men det
har begrænset potentiale.

5

Kulstofgæld og tilbagebetaling

Når bioenergi anses for at være CO₂-neutralt, bygger det enten på forestillingen
om, at den CO₂, der frigives ved forbrænding af biomasse, blev optaget fra atmosfæren relativt kort tid forinden, eller at CO2'en vil blive optaget i ny biomasse relativt kort tid efter. I det følgende beskrives begrebet kulstofgæld og dens tilbagebetaling samt de forudsætninger, der ligger til grund for analyser af kulstofgæld.
Der findes ikke en entydig definition på begrebet kulstofgæld, men det dækker of7
test over at høst af (mere ) biomasse til energi eller produkter i en periode medfører et tab af kulstof fra den givne bevoksning, skov eller landskab til atmosfæren
(Lamers & Junginger, 2013). Begrebet kulstofgæld tilskrives ofte to artikler publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science i 2008 (Fargione et al., 2008;
Searchinger et al., 2008). Mens artiklerne fik stor politisk betydning og mediebevågenhed var de ikke som sådan nyskabende, idet de arbejdede videre på allerede
udviklede koncepter og analyser af kulstofdynamik i økosystemer, der udsættes for
store ændringer (Leemans et al., 1996). Denne og andre artikler indgik bl.a. i forarbejdet til IPCC's anden vurderingsrapport fra 1996.
Den generelle kulstofdynamik i økosystemer, der udsættes for forstyrrelser, som
f.eks. øget høst af biomasse til energi, illustreres ofte med en øget udledning af
drivhusgasser i tiden lige efter forstyrrelsen. Dette efterfølges så af et øget optag af
kulstof fra atmosfæren senere hen. Forstyrrelsen af økosystemet medfører, at der i
en kortere eller længere periode sker en nettoudledning af drivhusgasser, men
denne periode efterfølges af en periode med et tilsvarende nettooptag af drivhusgasser. Til sammenligning sker der også en nettoudledning af drivhusgasser ved
anvendelse af fossilt brændsel, men man når ikke dertil, hvor der sker et nettooptag i lagrene i undergrunden. Ved høst og anvendelse af biomasse til energi kan
fossilt kulstof derfor forblive i undergrunden.
7

Hvorvidt kulstofgæld skal forstås i sammenhæng med høst af biomasse generelt eller ved øget høst

afhænger af udgangspunktet. Ved høst af biomasse i urørt skov kan høsten i sig selv skabe kulstofgæld. I forvaltede skove, hvorfra der allerede nu høstes træ skabes kulstofgælden ved intensivering af
driften og øgning af høsten.
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Kulstofgæld kan opstå, hvis en stor mængde kulstof lagret i levende biomasse frigives over kort tid i forbindelse med bioenergiudnyttelse. Den afgørende faktor er
forholdet mellem mængden af lagret kulstof og tilvæksten i referenceøkosystemet,
som beskrevet ovenfor. Bioenergi fra skove vil typisk medføre større kulstofgæld
end bioenergi fra enårige afgrøder eller energiafgrøder i kort omdrift som f.eks.
energipil. En anden væsentlig bidragsyder til kulstofgæld kan være død biomasse,
som ville være nedbrudt naturligt. I nedbrydningsprocessen udledes det bundne
kulstof via mikroorganismernes aktivitet (heterotrof respiration) som CO 2. Generelt
sker nedbrydningen hurtigt i starten og efterhånden som kun vanskeligt nedbrydeligt materiale er tilbage, sker nedbrydningen langsommere og langsommere. Hvis
materialet bliver indsamlet og brugt til bioenergi frigives det bundne kulstof umiddelbart. Kulstofgælden afhænger af nedbrydningshastigheden, samt hvilken form
kulstofudledningen har. Omsætning af biomasse kan ofte beskrives ved en negativ
eksponentiel nedbrydningsfunktion, dvs. at omsætningen går hurtigst i starten og
aftager over tid. Hastigheden hvormed død biomasse nedbrydes afhænger både af
art, biomassens form, størrelse og tæthed, og de forhold biomassen nedbrydes
under. For løvets vedkommende er der stor forskel på nedbrydningshastigheder
mellem arter (Vesterdal et al., 2012) og lokaliteter (Hansen et al., 2009). For arter
som ask, lind og ahorn er 70-80% af biomassen nedbrudt efter et år, mens det for
bøg og gran er 20-30%, der er nedbrudt (Vesterdal et al., 2012). De større fraktioner som grene og stammer nedbrydes langsommere. Halveringstider, dvs. den tid
det tager for halvdelen af biomassen at blive omsat, på 20 år er typiske i skove i
Danmark og det øvrige Nordeuropa (Johannsen et al., 2015). Træ med højere tæthed, som eg og bøg, nedbrydes generelt langsommere end let træ som gran. I våde og iltfattige økosystemer vil kulstof i død biomasse i højere grad udledes som
metan (CH4), som er en stærkere drivhusgas end CO₂.
Brændselskarakteristikken kan også have indflydelse på kulstofgælden. Biomasse
har et højere iltindhold end fossile kulbrinter og udleder derfor mere CO 2 pr produceret energienhed. Man siger, at emissionsintensiteten er større ved afbrænding af
biomasse sammenlignet med fossile brændsler som kul, olie og naturgas.
Debatten omkring bioenergi, kulstofgæld og kulstofneutralitet har været drevet af
en skepsis i forhold til, hvor store de reelle positive klimaeffekter ved anvendelse af
biomasse til energiformål er. Der kan ikke gives noget entydigt eller enkelt svar på
spørgsmålet, men en grundlæggende opfattelse er, at anvendelsen af bioenergi
skal reducere udledningen af kulstof til atmosfæren eller ligefrem fjerne kulstof fra
samme pulje (se afsnit 6 om kulstofneutralitet).
Præcis som med anden gæld, kan kulstofgæld tilbagebetales, og den tid det tager
de kumulerede CO2-besparelser at opveje de kumulerede CO2-udledninger kaldes
for tilbagebetalings- eller paritetstiden (Lamers & Junginger, 2013).

5.1

Kulstofgæld i relation til den globale kulstofcyklus

Når kulstofgæld fra brugen af biomasse i energiforsyningen sættes ind i den forståelsesramme, der blev betegnet ’kulstofkredsløbsperspektivet’ (Figur 1), er det
atmosfærens indhold af drivhusgasser, man kigger på og beregner. Studier af kulstofgæld i dette perspektiv er ofte sammenligninger af påvirkningen af atmosfærens drivhusgasindhold mellem en biomassebaseret (biogen) og en fossil energiforsyningskæde i et givet tidsperspektiv (Baral & Guha, 2004; Mitchell et al., 2009;
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Cherubini et al., 2011a; Ter-Mikaelian et al., 2011; Cherubini et al., 2012; Cherubini
et al., 2013a; Cherubini et al., 2013b; Jonker et al., 2013; Lamers et al., 2013). Der
er også studier, der undlader sammenligningen og kun ser på den biologiske forsyningskæde eller på forskellige udviklingsscenarier for en specifik skov eller klodens skove som helhed (Cherubini et al., 2011b; Holtsmark, 2012; Holtsmark,
2013a; Holtsmark, 2013b; Cherubini et al., 2014). Resultaterne fra sådanne studier
kan omsættes direkte til en absolut klimaeffekt eller temperaturstigning i atmosfæren.
Begrebet kulstofgæld bruges især, hvis ændringer i skovdriften (artsvalg, omdriftstid, tyndingspraksis) som følge af tilpasning til øget biomasseefterspørgsel, permanent eller i meget lang tid medfører et lavere kulstoflager i økosystemet. Matthews
et al. (2014) gennemgår en række scenarier og finder at, der også kan være kulstofgevinster, når skovdriften indrettes til produktion af bioenergi. Under danske
forhold har Graudal et al. (2013) vist, at skovdriften kan indrettes således, at mere
biomasse kan høstes fra skovene samtidig med, at der lagres mere kulstof i den
stående biomasse. Det er endnu ikke undersøgt, hvordan en sådan drift vil påvirke
andre økosystemtjenester fra skoven, f.eks. biodiversitet, grundvandsdannelse
eller rekreation.

5.2

Kulstofgæld i relation til opgørelsessystemet

I den forståelsesramme, som blev betegnet ’opgørelsessystemet’ (Figur 1), kan
kulstofgæld opstå, når CO₂-udledninger udelades fra den bogføring, som bruges i
forhold til specifikke reduktionsmål for drivhusgasser. Konsekvensen er, at bogføringssystemet ikke afspejler de faktiske udledninger.
Opgørelsessystemet, som fastlagt af UNFCCC, henregner høst af biomasse og
8
ændringer i arealanvendelse til LULUCF/AFOLU -sektoren. Det vil sige, at høst af
biomasse opgøres som en umiddelbar udledning af kulstoffet i biomassen, uanset
hvilken anvendelse biomassen har. For at undgå dobbelttællinger er direkte CO₂udledninger fra bioenergi ikke medregnet i konverteringssektoren (se evt. notat 1:
EU politikker med betydning for bæredygtighed af fast biomasse). Kulstofgæld kan
opstå for biomasse importeret fra lande, der ikke er med i Kyoto Protokollen, dvs.
USA, Canada, Rusland, Hviderusland og Japan, eller ikke har en reduktionsforpligtelse i henhold til Kyoto Protokollen, dvs. udviklingslandene. Nansai et al. (2012)
påviser, hvordan Japans reelle CO2-fodaftryk kan være 25% større end det rapporterede pga. udledninger i forsyningskædens opstrøms led, heriblandt skov- og
landbrugssektorerne, som ikke rapporteres af Japan. Dette diskuteres i artiklen
som et eksempel på kulstofgæld i opgørelsesperspektivet (for en diskussion af opstrøms og indirekte effekter se evt. notat 4: Livscyklusvurderinger og CO2beregningsværktøjer for fast træbiomasse).

5.3

Kulstofgæld i relation til virksomhedsperspektivet

Kulstofgæld i relation til virksomhedsperspektivet (Figur 1) adskiller sig ikke væsentligt fra det, der gælder for opgørelsessystemet. De kvoter, afgifter og incitamenter, som den enkelte virksomhed må forholde sig til, afspejler de aftaler, der
indgås på EU- og FN-niveau. Således skal den enkelte virksomhed redegøre for
8

AFOLU = Agriculture, Forestry and Other Land Use.
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egne drivhusgasudledninger i forhold til kvotesystemet. Dette er dimensioneret efter de enkelte landes reduktionsforpligtelser i forhold til EU og i sidste ende EU's
reduktionsforpligtelser i forhold til FN. Kulstofgæld kan således opstå, hvis virksomheden køber biomasse, som er produceret i skove eller landbrugssystemer,
der ikke drives bæredygtigt, dvs. ikke tilplantes og forvaltes på en sådan måde, at
kulstoflageret genopbygges. Der kan desuden opstå kulstofgæld, hvis virksomheden køber biomasse fra lande, der ikke inkluderer LULUCF-sektoren i deres rapportering.

5.4

Bagvedliggende antagelser

For alle typer af studier af kulstofgæld gælder, at de ikke umiddelbart er sammenlignelige. Det skyldes, at de bagvedliggende antagelser har meget væsentlig betydning for, hvor store de beregnede drivhusgasudledninger og -optag er (Holtsmark, 2013c; Buchholz et al., 2015). Der er publiceret en række narrative sammenstillinger, som illustrerer dette (Sedjo & Tian, 2012; Agostini et al., 2013; Dehue, 2013; Lamers & Junginger, 2013; Ter-Mikaelian et al., 2015). Lamers & Junginger (2013) illustrerer, at forskellige studier finder meget forskellige tilbagebetalingstider for kulstofgæld, der varierer med op mod 200 år selv for umiddelbart
sammenlignelige scenarier. Buchholz et al. (2015) viser i en kvantitativ metaanalyse af kulstoftilbagebetalingstider, der varierer fra 0 til 8000 år, at resultatet primært
afhænger af, om risikoen for skovbrande er inkluderet i analysen. Holtsmark
(2013c) gennemgår en række studier af kulstofdynamikker i produktionsskove, og
identificerer fire antagelser, der er af væsentlig betydning for, om en analyse vil
identificere kulstofgæld:
1
2
3
4

om man har valgt at analysere gentagne eller blot en enkelt omdrift
tidspunktet for træernes høst i forhold til hvor de befinder sig i deres vækstcyklus
hvilken baseline der anvendes
om der er anvendt en model for kulstofkredsløbet i beregningerne.

Med undtagelse af den tredje antagelse, er der tale om antagelser, der angår analysemetoden og ikke skovsystemets drift eller biomassens slutanvendelse.

5.4.1 Tid
Tidsdimensionen i studier af kulstofgæld fra bioenergi er også afgørende for den
beregnede klimapåvirkning. Betragtes kun den tidsperiode, der går fra umiddelbart
før hugst og indtil biomassen er brændt af i kraftværket, ses at kulstoffet, der var
lagret i træet, efter hugst og afbrænding befinder sig i atmosfæren. Tidsperspektivet bør nødvendigvis reflektere en periode, der er relevant for de økosystemændringer, der analyseres (Cowie et al., 2013). Analyseres brugen af skovbiomasse
bør man, som minimum, betragte et tidsrum lig med skovens omdriftstid. Fokuseres på ændringer i jordens kulstofpuljer som følge af øget hugst, bør man respektere den meget langsommelige dynamik, der kendetegner ændringer af kulstof i jorden.
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5.4.2 Skala
Studier af kulstofgæld opererer typisk i tre arealbaserede skalaer: en bevoksning,
et såkaldt fast landskab eller et dynamisk landskab (Lamers & Junginger, 2013).
9
Modellering af skovøkosystemet som en ensaldrende monokultur gør ofte den
antagelse, at skoven fældes efter en vis periode, hvorefter træets bruges til energi.
Over tid vender skoven tilbage til den oprindelige tilstand, enten ved selvforyngelse
eller plantning. Analyser på bevoksningsniveau medfører relativt store, ofte cykliske, udsving i kulstofbalancen med atmosfæren, idet der ved fældning sker en stor
nettoudledning, hvorefter følger en periode med en nettobinding af kulstof via fotosyntese. Med et ’fast landskab’ menes, at et antal identiske ensaldrende monokulturer modelleres tidsforskudt af hinanden, således at det ’faste landskab’ kommer
til at udgøre en såkaldt normalskov. Det betyder, at modelskoven indeholder et vist
areal med alderen 1 år, et tilsvarende areal med alderen 2 år, 3 år, osv. op til den
valgte omdriftsalder, f.eks. 100 år. Denne tilgang bygger basalt set på samme antagelse som ovenstående, dvs. at økosystemets tilstand ændres, men over tid
vender det tilbage til den oprindelige tilstand. Når ’faste landskaber’ analyseres
udjævnes udsvingene i kulstofudledning og -optagene, da samme mængde biomasse og areal mobiliseres hvert år, og nøjagtig samme mængde kulstof optages
fra atmosfæren hvert år (Eliasson et al., 2013).
Hvor analyser af enkelte bevoksninger og ’faste landskaber’ bygger på idealiserede skove, er det ’dynamiske landskab’ som regel baseret på data fra eksisterende
skove med varierende træartssammensætning, aldersklassefordelinger, vækstforhold m.m. I sådanne studier vil det forstyrrede økosystem, hvor høsten foregår,
ikke nødvendigvis vende tilbage til den tilstand, det havde før forstyrrelsen
(Graudal et al., 2013). Der kan ske ændringer i både træartsvalg, tyndingsstrategi,
omdriftsalder og andre dyrkningsparametre, og f.eks. klimaforandringer kan betyde
ændrede vækstforhold. Alle disse parametre kan i høj grad påvirke den resulterende kulstoftilbagebetalingstid for bioenergi.

5.4.3 Biologiske og tekniske referencer
Bioenergiproduktion relateres til både biologiske og teknisk-økonomiske referencer, dvs. antagelser om hvordan skoven og biomassen ville blive forvaltet, hvis
man ikke producerede bioenergi. Studierne er ofte udført i krydsfeltet mellem det
globale kulstofkredsløbs- og virksomhedsperspektivet, og bygger på sammenligning af en række alternative fremtidige udviklingsspor. Til de biologiske referencer
skal henføres antagelser om, hvad der ville være sket med den levende biomasse,
hvis ikke den blev høstet til bioenergi. Ville den vokse videre og akkumulere mere
kulstof? Ville den blot holde sig levende uden at akkumulere mere kulstof? Ville
den blive mere udsat for kalamiteter som stormfald, skovbrand og insekter eller
ville den blive ryddet til andre formål?
Nogle studier antager, at alternativet til hugst er at bevoksningen vokser videre og
ikke bliver fældet på noget tidpunkt. Denne antagelse er dog skrøbelig. Dels er
produktion af biomasse til energi ofte integreret med andre produktionsformål
(tømmer, cellulose, spånplader m.m.) og markedet vil typisk bestemme, om træet
sælges til det ene eller det andet formål. Alternativet til bioenergi kunne i nogle
lande også være skovrydning og konvertering til landbrug, f.eks. nogle steder i det
9

Bevoksning med træer af samme art og i samme alder.
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sydøstlige USA, hvor de fleste skove er ubeskyttede og bioenergi kan være den
eneste afsætningsmulighed for træet (for diskussion af disse aspekter se notat 4:
Livscyklusvurderinger og CO2-beregningsværktøjer for fast træbiomasse). Desuden vil en urørt skov i nogle tilfælde blive ustabil og bryde sammen, f.eks. som følge af stormfald eller insektangreb. På europæisk niveau er det beregnet, at i perio3
den 1950-2000 blev 35 millioner m træ årligt skadet af forskellige naturlige forstyrrelser (Schelhaas et al., 2003), svarende til 8,1% af den samlede hugst. Storm var
ansvarlig for 53% af ødelæggelserne efterfulgt af skovbrand (16%), barkbiller (7%),
sne (3%) og andre abiotiske og biotiske faktorer, f.eks. skadedyr. Efter stormen i
2005 har man i Sydsverige fundet en vis sammenhæng mellem bevoksningsalder
og -højde og risikoen for stormfald (Valinger & Fridman, 2011). Tilsvarende sammenhæng mellem højde og stormfaldsrisiko er også set i den urørte Suserup Skov
på Sjælland (Emborg et al., 2000).
Til de teknisk-økonomiske referencer henføres antagelser om, hvilke fraktioner af
biomassen der bruges til energi, konverteringseffektivitet, hvilke energiprodukter
bioenergien fortrænger og hvilke afledte effekter det kan have i enten energimarkedet eller tilgrænsende markeder for træprodukter, f.eks. papir og træfibre.
Da fastsættelsen af referencerne ikke kan ske entydigt på et videnskabeligt grundlag, er der mange fortolkningsmuligheder og store usikkerheder i de rapporterede
kulstoftilbagebetalingstider. Der er endnu kun meget få usikkerhedsanalyser, hvor
man undersøger resultaternes følsomhed over for usikkerhed i referencer og antagelser.

6

Forudsætninger for kulstofneutralitet

EU-landenes reduktionsforpligtelser og afledte klima- og energistrategier baserer
sig på en antagelse om, at biomasse er en kulstofneutral energiressource. Som
beskrevet i det foregående er opfyldelsen af denne antagelse meget afhængig af, i
hvilken forståelsesramme begrebet kulstofneutralitet betragtes. Fra virksomhedsperspektivet kan kulstofneutralitet anvendes om bioenergi generelt, fordi det ikke
tæller med i kvotesystemet og ikke er belagt med CO₂-afgifter. Fra opgørelsessystemets perspektiv kan kulstofneutralitet anvendes om biomasse, der anvendes i
energisektoren og hvis kulstofindhold er redegjort for ved, at biomassen er bogført
som en udledning i arealanvendelsessektoren eller i forbindelse med etårige afgrøder, da disse regnes som kulstofneutrale, fordi de inden for den mindste relevante tidsenhed i dette system (et år) gennemfører hele deres levetid og rotation.
I det følgende redegøres for begreberne relativ og absolut kulstofneutralitet, samt
forudsætningerne for at bioenergi kan betragtes som kulstofneutral i forhold til disse to begreber.

6.1

Relativ kulstofneutralitet

Studier af relativ kulstofneutralitet (f.eks. McKechnie et al., 2010; Bernier & Paré,
2012; Colnes et al., 2012; Walker et al., 2012; Zanchi et al., 2012; Jonker et al.,
2013; Lamers et al., 2013; McKechnie & MacLean, 2014; Mika & Keeton, 2014;
Withers et al., 2015) sammenligner som regel en bioenergiforsyningskæde med en
fossilforsyningskæde, der leverer de samme energiydelser. Disse studier fortæller
ikke noget om hvilken klimaeffekt, der kan forventes af en given forsyningskæde,
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men rangordner forskellige forsyningskæder i forhold til deres potentielle bidrag til
global opvarmning. Den fælles reference er et teknisk system, f.eks. en specifik
biomasseforsyning og udledninger af drivhusgasser fra det tekniske system. Figur
4ii viser, at relativ kulstofneutralitet f.eks. kan opnås, hvis biomasse, som ellers ville
rådne op i skovbunden, bruges til at fortrænge en tilsvarende mængde fossil kulstofudledning. En sammenligning mellem en fossilt og en biobaseret forsyningskæde kan være relevant i forhold til at vurdere, hvordan samfundets ressourcer
skal prioriteres og for at sikre en effektiv omstilling af energiforsyningen.

6.2

Absolut kulstofneutralitet

Absolut kulstofneutralitet (se f.eks. Baral & Guha, 2004; Mitchell et al., 2009;
Cherubini et al., 2011a; Ter-Mikaelian et al., 2011; Cherubini et al., 2012; Cherubini
et al., 2013a; Cherubini et al., 2013b; Jonker et al., 2013; Lamers et al., 2013) skal
altid vurderes i forhold til atmosfærens CO2-indhold. Med andre ord er absolut kulstofneutralitet et spørgsmål om, om en given energikilde medfører nettoudledninger til atmosfæren eller ej. For at en energiform skal kunne siges at være CO₂neutral i absolut forstand, forudsætter det, at den ikke medfører nettoudledninger
af kulstof til atmosfæren. At den er bedre end et fossilt alternativ, er i denne sammenhæng ikke nok til at kvalificere som absolut CO₂-neutral. I det perspektiv er
CO₂-neutralitet ganske svært at opnå. Således kan hverken vindenergi, solenergi
eller geotermisk energi kaldes absolut CO₂-neutrale, fordi energiforbrug og processer og materialeproduktion opstrøms stadig baserer sig på et vist input af
fossil energi.
For bioenergi isoleret set kan denne kun blive absolut CO₂-neutral, hvis høst af
biomassen ikke medfører en permanent reduktion af økosystemets lager af kulstof
i levende biomasse, dødt organisk materiale og jord, svarende til situationen i Figur
4iv, hvor udledning og optag modsvarer hinanden og kulstoflagret i økosystemet
dermed er konstant. Da bioenergi også medfører udledninger opstrøms fra fossile
kilder (f.eks. ved høst og transport), kan CO₂-neutralitet kun opnås, hvis det stående lager af kulstof i økosystemet øges tilsvarende hver gang, der sker udledninger
opstrøms.
I dette perspektiv kan fossil energi også (i princippet) blive absolut CO₂-neutralt
hvis:
1
2

10

10

tilsvarende mængder af kulstof kan gemmes i undergrunden ved CCS eller
tilsvarende mængder af kulstof kan oplagres i økosystemer, f.eks. ved skovrejsning og tilførsel af såkaldt biokul til jorden, svarende til situationen i Figur
4iii, hvor økosystemets optag er lig med fossil udledning.

Carbon Capture and Storage. Lagring af CO₂ i undergrunden, f.eks. i gamle oliefelter.
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Figur 4. Forudsætninger for opnåelse af relativ eller absolut kulstofneutralitet i forhold den nuværende tilstand af kulstofudledninger fra både fossile lagre og som følge af ændret arealanvendelse
(i). Parametrene a, e og f angiver udveksling af kulstof fra hhv. atmosfæren, økosystemer og fossile lagre. Positive værdier (x og y) angiver et flow fra et reservoir, negative værdier et flow til et
reservoir. Med reference til Figur 2 er den nuværende situation (øverst til venstre) at udledning fra
økosystemer er x = 1,1 milliarder tons, udledningen fra fossile lagre y = 7,8 milliarder tons og tilførslen til atmosfæren er a = -8,9 milliarder tons (negativt fortegn da en tilførsel regnes som en
negativ udveksling).

For både relativ og absolut kulstofneutralitet vanskeliggøres vurderingen af, at der
kan være en betydelig tidmæssig afkobling af processerne. Ændringer i jordens og
skovenes kulstoflagre foregår normalt ved relativt langsomme processer, formentlig
århundreder, men kulstofneutralitetsbegrebet definerer ikke, hvilket tidsrum der er
relevant.
IPCC's retningslinjer for opgørelse af ændringer af kulstof i jord angiver et standard
tidsperspektiv på 20 år (IPCC, 2006), men de enkelte lande kan anvende andre og
mere lokalitetsrelevante tidsperspektiver. Den danske rapportering til Kyoto Protokollen anvender f.eks. et tidsperspektiv på 50 år (Nielsen et al., 2014). Den rette
tidshorisont kan ikke entydigt defineres, men i forhold til globale klimaforandringer
kan man vælge at anvende IPCC's indikationer af et absolut spillerum for CO₂-
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udledninger i dette århundrede. Det vil indebære, at CO₂-neutralitet skal være opnået inden for højst 85 år (Dehue, 2013). Denne grænse kan dog ikke opfattes
som ’den rigtige’, da det også kan være relevant at se på atmosfærens CO₂indhold efter år 2100, særligt hvis reduktionsmålene ikke er nået i år 2100.

6.3

Klimaneutralitet

I de senere år er der publiceret en række studier, som udvider begrebet kulstofneutralitet med inddragelse af viden om drivhusgassernes skæbne i atmosfæren og
klimasystemets reaktion på ændret drivhusgaskoncentration i atmosfæren (f.eks.
Cherubini et al., 2011b; Sathre & Gustavsson, 2011; Pingoud et al., 2012; Repo et
al., 2012; Guest et al., 2013a; Guest et al., 2013b; Haus et al., 2014; Kilpeläinen et
al., 2015).
Når drivhusgasser udledes til atmosfæren forbliver de ikke nødvendigvis i atmosfæren til evig tid. En del nedbrydes af elektromagnetisk stråling, f.eks. UV-stråling,
en del optages i havene og noget optages i ny vegetation. Drivhusgassernes
skæbne beskrives ved en impulsresponsfunktion (IRF), som angiver hvor stor en
del af en emissionspuls, der er tilbage i atmosfæren efter et givent tidsrum. For
CO₂ gælder det, at 30-50% af en emissionspuls vil være at finde i atmosfæren efter 100 år, og formentlig vil ca. 20% af en emission forblive i atmosfæren i tusinder
af år (Joos et al., 2013).
Der er en vis inerti i atmosfærens temperaturrespons på øget drivhusgaskoncen11
tration og dermed ændret strålingsbalance . Særligt opvarmning af den store
masse i havene forsinker opvarmningen af atmosfæren. Når ovenstående elementer lægges oven i analyser af kulstofneutralitet, ændrer det som regel ikke fundamentalt på konklusionerne, men det ændrer den tid, det tager at opnå neutralitet.
Withers et al. (2015) har sammenlignet den tid, det tager at opnå hhv. kulstofneutralitet, strålingsneutralitet og temperaturneutralitet for en specifik bioenergi forsyningskæde og finder at strålingsneutraliteten opnås hurtigst, derefter temperaturneutralitet og senest kulstofneutralitet.
I de danske medier har debatten om kulstofneutralitet forenklet set været delt i to
lejre. Den ene har primært fokuseret på kulstofberegninger efter bogføringssystemet, ifølge hvilket bioenergi kan siges at være CO₂-neutralt, når kulstofudledningen
er bogført i arealanvendelsessektoren, som tilfældet er for dansk biomasse. Den
anden har fokuseret på det globale kulstofkredsløbsperspektiv, ifølge hvilket bioenergi kun er CO₂-neutralt, hvis f.eks. fossile udledninger i forbindelse med produktion, høst og transport opvejes af at øget CO₂-optag i økosystemet. Uenigheden bygger således ikke nødvendigvis på forskellige indsigter og erkendelser omkring biomasse og bioenergi, men snarere på at debattørerne tager udgangspunkt i
forskellige forståelsesrammer.
Når de faktiske drivhusgasudledninger fra bioenergi i den enkelte virksomhed eller
på nationalt niveau ikke nødvendigvis stemmer overens med de opgjorte udlednin11

Ændret strålingsbalance opgøres af IPCC som ’Radiative Forcing’ og måles i W/m 2. Drivhusgasserne

opfanger den infrarøde stråling fra jorden, men lader den ultraviolette stråling fra solen passere. Når
koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren ændres, ændres også balancen mellem den indgående
og den udgående stråling. Denne ændring kaldes ’Radiative Forcing’.
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ger, kan analyser af klimagevinsten af bioenergi komme til modsatrettede konklusioner, alene hvis forståelsesrammerne er forskellige. Det er dog vigtigt at holde
sig for øje, at bioenergi i sig selv ikke er CO₂-neutralt, men bioenergi kan gøres
CO₂-neutralt i et givent tidsperspektiv, hvis skove og andre økosystemer forvaltes
på en måde, der sikrer fortsat produktivitet.
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