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Forord

Stortingets vedtak om å innføre avgift på biodiesel fra 1.1.2010 har skapt stor debatt. Debatten viste at det er 
behov for oppklaringer om en del faktiske forhold knyttet til klimaeffekten til forskjellige typer biodrivstoff, 
hvilket biodrivstoff som selges i Norge, hvilke muligheter som finnes for å sikre bærekraftig biodrivstoff og 
hvilke virkemidler som trengs for å øke produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff. 

Hensikten med denne rapporten er å øke kunnskapsnivået om biodrivstoff og således bidra til oppklaringer. 
Rapporten omfatter alle typer biodrivstoff, ikke bare biodiesel som debatten høsten 2009 handlet om. Rappor-
ten beskriver forskjellige typer biodrivstoff og dets klimaeffekt, forskjellige begreper som brukes, muligheter og 
problemer knyttet til biodrivstoff, status for biodrivstoffproduksjon og –bruk i Norge, hvilke virkemidler som 
finnes og hvordan vi kan sikre at biodrivstoffet som selges i Norge har en dokumentert klimaeffekt. Til slutt i 
rapporten kommer vi med en anbefaling til regjeringen og stortinget. 

Rapporten har en omfattende kildeliste, som kan brukes for å skaffe ytterligere informasjon om biodrivstoff.

Lene Liebe og Tale Halsør er hovedforfattere av rapporten. Johannes Fjell Hojem, Olav Opdal og Gøril L. An-
dreassen har også bidratt. Hans Andreas Starheim har gjort layout. Alle er ansatt i miljøstiftelsen ZERO. Siri 
Gaski har lest korrektur. 

Norsk Industri, Schenker, LTL og Xynergo har gitt ZERO støtte til arbeidet med rapporten.

En referansegruppe har gitt innspill til arbeidet med rapporten. Den har bestått av:
Kari Asheim, NoBio
Bror Yngve Rahm, Norsk Industri
Bernd Wittgens, SINTEF
Einar Spurkeland, Schenker AS
Rolf Hagman, TØI 
Siri Engesæth, Xynergo

Spørsmål eller kommentarer til rapporten kan sendes til zero@zero.no

Disse står bak rapporten: 

Anbefalingene i rapporten støttes i tillegg av:
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Sammendrag
Biodrivstoff er et tiltak som kan redusere 
klimagassutslippene fra transporten. For å oppnå 
best mulig effekt må det settes bærekraftskrav 
til drivstoffet, og det er nødvendig med 
rammevilkår som utløser bruk og produksjon av 
biodrivstoff.

Begrepet ”første og andre generasjon 
biodrivstoff” er ikke et entydig begrep. Grovt 
sett kan vi si at første generasjons produksjon 
er basert på eksisterende produksjonsteknologi 
og kjente jordbruksprodukter, mens andre 
generasjons produksjon innebærer nye 
teknologiske løsninger og/eller nye råstoffer, for 
eksempel trevirke og halm. 

Bruk av biodrivstoff
Biodrivstoffet som brukes i Norge i dag er 

- rapsbasert biodiesel fra Europa med 
klimanytte på ca 50 prosent 

- bioetanol laget av sukkerrør fra Brasil 
med klimanytte på 70-85 prosent

- bioetanol fra skandinavisk trevirke med 
klimanytte på over 80 prosent

- biogass produsert av kloakk med 
klimanytte på 80 prosent

Å ta i bruk biodrivstoff er det tiltaket for 
transportsektoren i Klimakur2020 som vil 
redusere klimagassutslippene mest fram mot 
2020. 

Første generasjon biodiesel er mest aktuelt 
som lavinnblanding i vanlig diesel og i tunge 
kjøretøy. Transportselskapet Schenker har 
satset på biodiesel med B30 (30 prosent 
biodiesel og resten fossildiesel) og planla at 
alle deres transportører skulle bruke B30 i 
løpet av 2010. Dette er nå skrinlagt på grunn av 
biodieselavgiften. Dersom hele bransjen hadde 
gått over til B30 anslår Schenker, LTL og NHO 
at dette vil gi CO2-reduksjoner på 1 million tonn 
innen 2020. 

Bioetanol kan brukes som lavinnblanding i 
bensin og i kjøretøy som er bygd eller ombygd 
til å gå på etanol. Det er liten teknisk forskjell 
på en vanlig bensinbil og en bil som kan 
fylle bioetanol. Drivstoffet krever en egen 

infrastruktur. Biogass krever egne kjøretøy og 
egen infrastruktur, og har potensial til å dekke 
sju prosent av drivstofforbruket til vegtransport. 
2. generasjon biodiesel kan brukes rett inn 
i dagens infrastruktur og har bedre tekniske 
egenskaper enn dagens fossildiesel. 

Produksjon av biodrivstoff i Norge
I Norge er det stort potensial for å produsere 
mer biogass, biodiesel fra planteoljer/
slaktefett, biodrivstoff fra trevirke (både 
biodiesel og bioetanol) samt på noe lengre sikt 
biodrivstoff fra alger. Dette vil kunne redusere 
klimagassutslippene fra transport kraftig. Ett 
fullskalaanlegg for andre generasjon biodiesel 
kan alene produsere nok drivstoff fra trevirke til 
å redusere klimagassutslippene fra transport med 
sju prosent. 

Satsing på innenlands produksjon vil gi 
vesentlige ringvirkninger, med utbygging av 
industri, underleverandører, råstoffleverandører 
og innenlandsk kunnskapsutvikling gjennom 
forskning og kunnskapsoverføring. Utbygging 
av innenlandsk produksjon basert på nasjonale 
råvarer vil også trolig føre til økt sysselsetting, 
siden produksjon av bioenergi er mer 
arbeidsintensivt enn annen energiproduksjon. 

Bærekraftskrav til biodrivstoff
Som mange andre produkter, kan biodrivstoff 
produseres på en god og bærekraftig måte, eller 
gi skadelige effekter på omgivelsene. Derfor er 
det viktig å stille krav til hvordan biodrivstoffet 
som brukes i Norge, har blitt produsert. EUs 
bærekraftskrav til biodrivstoff, som er en del 
av EUs fornybardirektiv, skal implementeres 
i Norge innen 1.1.2011, ifølge statsminister 
Stoltenberg. Det er viktig å sikre at disse 
kravene gir den ønskede gode effekten i praksis, 
gjennom kontroll. Slik blir det mulig å skille 
mellom godt og dårlig biodrivstoff.

Rammevilkår for bruk og produksjon av 
biodrivstoff
Biodiesel ble ilagt halv autodieselavgift fra 
1.1.2010 og er fritatt for CO2-avgiften på 58 øre. 
Differansen mellom fossildiesel og biodiesel er 
med dette systemet ikke nok til å gjøre biodiesel 
konkurransedyktig, og biodiesel er derfor ikke 
lønnsomt med dagens rammevilkår.
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Bioetanol i drivstoffet E85 (85 prosent etanol 
og 15 prosent bensin) har ingen avgift. Prisene 
på bioetanol og bensin varierer, og i skrivende 
stund er bioetanol 1 krone billigere per 
energienhet sammenlignet med bensin. For at 
flere skal bruke denne løsningen må forbrukere 
og selskaper velge kjøretøy som kan gå på 
bioetanol, og dette er avhengig av insentiver.

Biogass har ingen avgift. Finansminister 
Sigbjørn Johnsen har garantert av biogass ikke 
vil få avgift i løpet av denne stortingsperioden. 

I tillegg til avgifter reguleres 
biodrivstoffomsetning gjennom et påbud om 
at omsetningen av biodrivstoff skal være på 
2,5 prosent av den totale drivstoffomsetningen. 
Opptrappingen av omsetningspåbudet til 3,5 
prosent og videre til 5 prosent er til behandling 
hos Miljøverndepartementet i mars 2010 og en 
avgjørelse ventes i løpet av våren 2010.

Kostnadene ved produksjon i Norge av biodiesel 
og bioetanol laget av trevirke er anslått til 
i underkant av ti kroner per liter drivstoff. 
Forsknings- og teknologiutviklingssiden 
støttes gjennom ulike ordninger. Det er 
betydelig risiko knyttet til å bygge ut fullskala 
produksjonsanlegg for biodrivstoff, og det finnes 
ingen ordninger for å støtte fullskalaproduksjon 
av biodrivstoff fra for eksempel trevirke. 
NHO har foreslått et fond for utvikling og 
demonstrasjon av klimateknologi slik at 
bedrifter kan dele risikoen med ny teknologi 
med staten. 

På grunn av større avgiftsdifferensiering er 
prisforskjellen mellom fossilt drivstoff og 
biodrivstoff større i Sverige. Her har man 
også lykkes med å fase inn biodrivstoff i mye 
større grad enn i Norge. Man har også fullskala 
produksjon av biodrivstoff i Sverige.

Anbefalingene fra alliansen
- Utvikling av markedet for biodrivstoff 

er avgjørende både for å redusere 
klimagassutslipp fra transport og for å 
få på plass produksjon av biodrivstoff. 
Det er nødvendig med en betydelig 
differanse i avgiftssystemet mellom 

fossilt drivstoff og biodrivstoff, som 
sikrer at det lønner seg å ta i bruk 
biodrivstoff. 

- Det offentlige må delta med 
risikoavlastning på pilot- og 
demonstrasjonsstadiet av utvikling av 
nye biodrivstoff. Omfanget og nivået må 
ligge tilstrekkelig høyt til at prosjektene 
utløses. 

- Det er nødvendig med investeringsstøtte 
til fullskalaproduksjonsanlegg 
for biodrivstoff og ordninger med 
tilstrekkelig midler for slik støtte 
må komme på plass, for eksempel et 
klimateknologifond.

- Rammebetingelsene for økt produksjon 
og bruk av biodrivstoff må være 
langsiktige og stabile, og endringer 
må kun innebære økt lønnsomhet for 
miljøløsninger. 

- Norge må ta i bruk EUs bærekraftskrav 
for biodrivstoff så raskt som mulig og 
seinest innen 1.1.2011. 
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Innledning
Utslipp fra transportsektoren bidrar sterkt, 
og i en økende grad, til menneskeskapte 
klimaendringer. For å redusere 
klimagassutslippene må vi bytte ut de fossile 
drivstoffene vi bruker i dag med klimavennlige 
drivstoff, som bærekraftig biodrivstoff. 
Biodrivstoff er det eneste alternativet til fossile 
drivstoff som er tilgjengelig i stor skala i dag, og 
som kan gi store klimakutt allerede i løpet av få 
år. FNs klimapanels fjerde hovedrapport anslår 
at biodrivstoff kan erstatte 13 – 25 prosent av 
totalt energibehov i transportsektoren i verden. 
Det tilsvarer reduksjoner på 1800 – 2300 
millioner tonn CO2. 
(Kahn Ribeiro et al., 2007)

Utgiverne av denne rapporten har stor tro 
på biodrivstoff som klimaløsning og som en 
mulighet til energisikkerhet og næringsutvikling 
både i Norge og i resten av verden. Vedtak om 
biodrivstoff må fattes på grunnlag av fakta, og 
med de riktige premissene i bunn.

Biodrivstoff kan lages av mange ulike råvarer og 
på ulike måter. Biodiesel er det klimavennlige 
drivstoffet som brukes i størst omfang i Norge 
så langt. 

Da regjeringen høsten 2009 foreslo å innføre 
autodieselavgift på biodiesel fra 1.1.2010 
skapte det stor debatt, og både fagforeninger, 
transportselskaper, biodieselprodusenter, 
miljøorganisasjoner, lokalpolitikere og 
næringsorganisasjoner var svært kritiske. 
Daværende finansminister Kristin Halvorsen sa 
på nyhetene allerede samme dag som forslaget 
til statsbudsjett ble lagt fram, at det kunne være 
grunner til å se en gang til på forslaget om avgift 
på biodiesel. Første reaksjon fra mange var 
dermed at forslaget var en feil som Stortinget 
ville rette opp i. 

På budsjetthøringene på Stortinget, både i 
finanskomiteen, transportkomiteen, energi- og 
miljøkomiteen og næringskomiteen ble forslaget 
om avgift på biodiesel kritisert. Omtrent en uke 
før finanskomiteen skulle avgi sin innstilling, 
kom det signaler om at regjeringen allikevel 
ville innføre avgiften på biodiesel, både på 

lavinnblandet biodiesel (tekniske standarder 
tillater sju prosent innblanding per i dag) og på 
høyinnblandet biodiesel (minimum 30 prosent 
biodiesel innblandet i fossildiesel). 

Dette førte til en storm i media. På tross av 
kraftig kritikk ble avgiften vedtatt innført og alle 
de rødgrønne stortingsrepresentantene sto bak 
vedtaket.. 

Tilhengerne av avgiften brukte hovedsakelig tre 
argumenter:

1) Det finnes mye dårlig biodrivstoff som 
ikke reduserer klimagassutslippene og 
som bidrar til nedhugging av regnskog 
og tar maten fra fattige mennesker. 
Her viste Arbeiderparti-representanter 
spesielt til en UNEP-rapport. Et 
avgiftsfritak skiller ikke mellom godt og 
dårlig biodrivstoff; den gir fritak til alt.

2) Myndighetene har innført et 
omsetningspåbud for biodrivstoff på fem 
prosent og det er et bedre virkemiddel 
enn avgiftsfritak fordi det ikke utgjør 
kostnader for staten. 

3) Drivstoffavgifter gir inntekter til 
statskassa på 16 milliarder. Disse 
inntektene brukes på velferdsgoder 
og vi kan ikke risikere å miste disse 
inntektene.

Denne rapporten vil imøtegå disse påstandene. 
Det ligger noen premisser til grunn som vi vil 
gjennomgå i innledningen for å lettere klargjøre 
hvordan det er mulig å komme til forskjellige 
konklusjoner, samt gi et overblikk over hva 
rapporten handler om. Rapporten omfatter alle 
typer biodrivstoff, ikke bare biodiesel som 
debatten høsten 2009 handlet om. Rapporten 
har en omfattende kildeliste, som kan brukes 
for å skaffe seg ytterligere informasjon om 
biodrivstoff.

1. Skille mellom godt og dårlig biodrivstoff
Premisset til grunn for vedtaket var her at 
det meste av dagens biodrivstoff er dårlig 
for miljøet. UNEP påpeker imidlertid at det 
meste av dagens biodrivstoff har en positiv 
klimaeffekt, og det finnes mange eksempler 
på biodrivstoff som ikke tar maten fra fattige 
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mennesker eller ødelegger verdifull natur. Det er 
imidlertid riktig at det finnes dårlig biodrivstoff 
og at avgiftsfritak ikke er riktig virkemiddel for 
å skille mellom godt og dårlig biodrivstoff. Men 
det finnes andre måter å sikre at biodrivstoffet 
som selges har god klimaeffekt, nemlig gjennom 
å stille krav til biodrivstoffet som brukes i 
Norge. Statsministeren har varslet at regjeringen 
vil innføre EUs bærekraftskrav til biodrivstoff 
fra 1.1.2011 (omtalt i kapittel 6). Dermed vil en 
kunne skille mellom godt og dårlig biodrivstoff. 

I denne rapporten går vi gjennom forskjellige 
typer biodrivstoff (kapittel 3), hva slags 
biodrivstoff som selges i Norge (kapittel 
4), muligheter til å stille bærekraftskrav 
til biodrivstoff (kapittel 6), biodrivstoff og 
miljø (kapittel 7) og biodrivstoff og samfunn, 
deriblant matpriser (kapittel 8).

2. Ambisjonsnivået 
Premisset bak argumentet om at 
omsetningspåbudet er et tilstrekkelig 
virkemiddel for biodrivstoff i Norge er at fem 
prosent er et høyt nok mål for biodrivstoff-
bruk. Klimakur 2020 sier imidlertid at det er 
nødvendig med 10 prosent biodrivstoff i 2020 
for å nå Stortingets mål om 2,5-4 millioner 
tonn CO2 reduksjoner fra transportsektoren. 
EUs fornybardirektiv, som Norge skal 
implementere, stiller dessuten krav om 10 
prosent fornybarandel i hele transportsektoren 
(både til sjøs og på land). Selv om hydrogen og 
elektrisitet kan bidra mye på lengre sikt, vil økt 
bruk av biodrivstoff være helt avgjørende for å 
nå EU-kravene. 

For å komme opp på 10 prosent i 2020 og 
muliggjøre en ytterligere opptrapping etter 
det, slik Klimakur 2020 tar til orde for, trengs 
det flere og kraftigere virkemidler enn det 
som finnes i dag. Dette trengs både for å 
øke produksjonen av biodrivstoff i Norge og 
for å øke bruken av bærekraftige drivstoff. 
I denne rapporten går vi gjennom status for 
biodrivstoffbruk og -produksjon i Norge 
(kapittel 4), dagens virkemidler (kapittel 5) og 
i kapittel 9 kommer vi med en anbefaling til 
regjering og storting. 

3. Inntekter til statskassa

Premisset bak dette argumentet er at 
statsministeren går ut fra at de som kritiserte 
avgiften på biodiesel er prinsipielle motstandere 
av en avgift på biodiesel. Poenget bak kritikken 
av avgiften er imidlertid at biodiesel trenger 
en tilstrekkelig differanse til fossildiesel 
for å være konkurransedyktig. Biodiesel er 
dyrere å produsere og bruke enn fossildiesel. 
Det er derfor nødvendig med en kraftig 
differanse mellom fossildiesel og biodiesel 
i avgiftssystemet. En slik differanse kan 
gjennomføres uten at statens totale inntekter 
reduseres, dersom det er ønskelig.

Kostnadene knyttet til produksjon og bruk av 
biodrivstoff går vi gjennom i kapittel 4, og vi 
går gjennom dagens virkemidler i kapittel 5. 

Vi trekker sammen trådene i konklusjonen 
(kapittel 8) og vil til slutt komme med 
anbefalinger til regjeringen og Stortinget 
(kapittel 9).
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2 Hvorfor biodrivstoff

Utslipp fra transportsektoren bidrar sterkt, og i en 
økende grad, til menneskeskapte klimaendringer.  

2.1 Konsekvenser av menneskeskapte 
klimaendringer 
Forskere over hele verden er i svært stor grad enige 
om at det er en sammenheng mellom menneskets 
forbrenning av fossile brensel og økende global gjen-
nomsnittstemperatur. Menneskelig aktivitet har siden 
den industrielle revolusjonen ført til en sterk økning 
av utslippene av klimagasser. Forskere har registrert 
en økning av klimagassene i atmosfæren, og setter 
dette i sammenheng med økt global gjennomsnitts-
temperatur og endret globalt klima. 

En økt global gjennomsnittstemperatur kan få svært 
alvorlige konsekvenser. FNs klimapanel (IPCC) anslår 
at 20-30 prosent av alle arter på jorda vil stå overfor 
utryddelse dersom temperaturøkningen overstiger 
1,5-2,5 grader. Går temperaturen høyere enn 3-4 gra-
ders økning, vil vi se masseutryddelser av biologisk 
mangfold og økosystemer over hele kloden, og bios-
færen vil gå fra å ta opp karbon fra lufta til å bli en be-
tydelig utslippskilde og slik forsterke oppvarmingen. 
Dette vil også kunne true vår sivilisasjon slik vi kjen-
ner den i dag.

Mer ekstremvær vil medføre store kostnader og tap av 
menneskeliv. 

2.2 Overgang til klimavennlig drivstoff 
og energibærere
De tre største kildene til utslipp av klimagasser i Nor-
ge i 2008 var transportsektoren (32 prosent), petro-
leumssektoren (27 prosent) og industrisektoren (26 
prosent). Transportsektoren omfatter både landtrans-
port, sivil og militær luftfart, skipsfart, fiskeri og andre 
mobile kilder. 

Men landtransport står alene for omtrent 18 prosent 
av de nasjonale klimagassutslippene og er forventet å 
øke til 23 prosent frem mot 2020. Enda teknologisk 
utvikling har gjort at utslippene per kilometer har gått 
ned kan den samlede økningen av klimagassutslipp 
fra landtransport forklares med økt transportaktivi-
tet. I perioden 1990 til 2005 økte således utslippene 
fra landtransport med om lag 27 prosent. For perio-
den 2005 til 2020 er det forventet en ytterligere vekst 
i CO2-utslippene fra landtransport og luftfart på nær 
40 prosent dersom ikke nye tiltak iverksettes.

Når en ser hvor stor andel av de norske klimagass-
utslippene som kommer fra transportsektoren, samt 

den forventede økningen, er det klart at en overgang 
til mer klimavennlig drivstoff og energibærere vil være 
et konstruktivt og effektivt tiltak for å redusere de na-
sjonale utslippene betydelig. Regjeringen har som mål 
at eksisterende og nye virkemidler skal redusere kli-
magassutslippene fra transport med mellom 2,5 og 4 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I Klimakur 
2020 er det beregnet et potensial for utslippsreduk-
sjon ved innfasing av biodrivstoff på 1,7-1,9 millioner 
tonn i 2020 og 3,8-7,7 millioner tonn i 2030. Dette for-
utsetter 10 prosent innblanding av biodrivstoff i alle 
transportformer i 2020 og 20 prosent i 2030. Dermed 
konkluderer Klimakur 2020 med at  innfasing av bio-
drivstoff er en av de viktigste og mest effektive tilta-
kene for å nå målene om utslippsreduksjoner i trans-
portsektoren innen 2020. 

Transportsektoren står for den minst differensierte 
energibruken av alle sektorer, med nesten utelukk-
ende bruk av oljeprodukter som energikilde.

Figur 1. Energiforbruk etter næring og energikilde. 
(Kilde: SSB)
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3 Hva er biodrivstoff

Drivstoff produsert med utgangspunkt i biomasse 
blir ofte kalt biodrivstoff. Fordi karbonet i drivstof-
fet kommer fra biomasse, og ikke fra fossile kilder, vil 
den samme mengden CO2 som blir frigjort ved for-
brenning, bindes opp igjen når ny biomasse dannes. 
Karbonutslippet fra slike drivstoff inngår i naturens 
naturlige karbonkretsløp og bidrar derfor ikke til driv-
huseffekten. Fordi fossilt drivstoff stammer fra olje 
som er pumpet opp fra kilder under jordens overflate, 
tilfører bruken av dette nytt karbon i atmosfæren. Na-
turen er ikke i stand til å binde opp alt nytt karbon 
som tilføres, og andelen CO2 i atmosfæren øker. 

I mange tilfeller brukes fossile innsatsfaktorer i pro-
duksjonen av biodrivstoff, ofte i form av energi, trans-
port eller kunstgjødsel. Forskjellige biodrivstoff kan 
derfor ha ulik klimapåvirkning, alt etter hvordan de 
har blitt produsert. Dette står det mer om i kapittel 
7.1.

Det finnes mange ulike typer biodrivstoff; dette kapit-
telet tar for seg de typene som kan benyttes i allerede 
eksisterende infrastruktur – enten i ren form eller som 
innblanding. De mest aktuelle drivstoffene er biodie-
sel, bioetanol og biogass.

3.1 Biodiesel
I Norge er biodiesel det biodrivstoffet som er best 
kjent. Biodiesel kan i dag grovt sett fremstilles enten 
av planteoljer eller dyrefett. I Europa er det vanligst å 
bruke raps i produksjonen av planteoljebasert diesel. 
Palmeoljediesel har vært mye diskutert på bakgrunn 
av regnskog, men er til nå ikke brukt i Norge (ZERO, 
2009). 

Syntetisk biodiesel er ny teknologi som er under plan-
legging og utvikling i Norge og andre land, og den vil 
kunne anvende flere nye råstoff, sentralt i Norge er 
bruk av trevirke. Syntetisk fossil diesel produseres al-
lerede fra naturgass og kull. Det nye med denne tek-
nologien er bruk av biomasse som råstoff. 

Biodiesel framstilles i dagens teknologi ved å blande 
fettet med 10 prosent metanol, og i en kjemisk reak-
sjon utvikles det deretter en metylester, med glycerol 
som biprodukt. Biodiesel produsert med rapsolje som 
basis kalles Rapsmetylester (RME), mens biodiesel 
laget av andre fettsyrer kalles FAME (FattyAcidMet-
hylEster).  FAME-biodiesel kan for eksempel lages av 
destruksjonsfett, slakteriavfall, tallolje, fiskeolje eller 
brukt stekefett. Multi-Feed-Stock (MFS) er biodiesel 
laget av flere ulike biologisk fett-/oljetyper, for eksem-
pel blandet rapsolje og fettavfall. Biproduktet glycerol 

har ulike anvendelser, mellom annet i kosmetisk in-
dustri. Det er disse typene som ofte refereres til som 
første generasjons biodiesel.

Globalt knyttes det stor interesse å bruke jatropha, en 
giftig plante som kan dyrkes i tørre områder som rå-
stoff til biodieselproduksjon.

Produksjon av syntetisk biodiesel basert på trevirke er 
under planlegging i Norge og varianten som planleg-
ges reduserer utslippene med mellom 80 og 95 pro-
sent, sammenlignet med fossil diesel. En viktig fordel 
med syntetisk biodiesel er at den kvalitetsmessig er 
bedre enn fossil diesel, kan brukes rett inn i dagens 
infrastruktur og øker råstoffgrunnlaget betraktelig.

3.1.1 Tekniske egenskaper
Produsenter av vanlige dieselmotorer garanterer i dag 
for at i deres motorer kan det innblandes opptil 7 pro-
sent første generasjons biodiesel uten at dette fører til 
problemer. Dette fordi dagens tekniske egenskaper hos 
biodiesel gjør innblanding til bruk i konvensjonelle 
dieselmotorer mulig, men for høyere innblandinger er 
det fremdeles visse tekniske utfordringer som ikke er 
overvunnet med dagens teknologi. Flere franske bil-
produsenter garanterer for opp til 30 prosent innblan-
ding. Volkswagen garanterer for 100 prosent biodiesel 
på sine biler produsert mellom 1995 og 2004. Høyere 
innblanding enn garantert for kan skape komplikasjo-
ner.  

I tillegg forårsaker ofte biodiesel gjentetting av diesel-
filter, fordi biodieselens alkaliske egenskaper gjør at 
den løser opp slam i tank- og slangesystemet. Det er 
derfor nødvendig å ha hyppigere serviceintervall på 
biler som kjører på høye innblandinger av biodiesel. 
Det er mulig uten store kostnader å skifte slanger og 
pakninger på dieselbiler slik at disse også kan kjøre på 
biodiesel uten problemer. Dårlige kuldeegenskaper er 
et problem for første generasjon biodiesel, men kan 
forbedres med kuldeadditiver. 

For syntetisk biodiesel er kuldeproblematikken for-
bundet med dagens oljebaserte produksjon eliminert. 
Den kan også erstatte fossil diesel uten noen tekniske 
modifikasjoner og kan brukes i alle innblandingsfor-
hold.

3.2 Bioetanol
Bioetanol kan produseres i dag i utgangspunktet gjen-
nom gjæring av planter som inneholder sukker, cellu-
lose eller stivelse, for eksempel ulike sorter korn, mais, 
sukkeroer og poteter. Etanol kan også produseres fra 
lignocellulose i trevirke eller halm. I produksjonen av 
bioetanol i Norge i dag blir det brukt gran, til et pro-
dukt kalt celluloseetanol (Borregaard). Verdens stør-
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ste produsent av bioetanol er USA, tett fulgt av Brasil. 
Til sammen produserer de to landene 31 milliarder 
liter i året (BP, 2010) med utgangspunkt i henholds-
vis mais og sukkerrør. USA bruker all sin produksjon 
selv, mens Brasil eksporterer ca 15 prosent av sin pro-
duksjon. I Sverige brukes en del hvete til etanolpro-
duksjonen. Biprodukter i produksjon av bioetanol kan 
være dyrefôr, sukkerderivater og pellets til varmepro-
duksjon.

Bioetanol er det biodrivstoffet det produseres mest 
av på verdensbasis, hele 80 milliarder liter (BP, 2010). 
Drivstoffet er godt utbygd i Sverige, men mindre kjent 
i Norge. Nå tilbyr 19 bensinstasjoner fra Statoil bio-
etanol (E85) og i Oslo kjører 20 busser på tilnærmet 
ren bioetanol (ED95). ASKO har en lastebil som går 
på ED95. Statoil blander fra 2010 inn fem prosent bio-
etanol i bensinen de leverer på Østlandsområdet.

3.2.1 Tekniske egenskaper
Alle bensinbiler kan i dag kjøre på fem prosent inn-
blanding av etanol i bensin uten problemer, og dette er 
også standarden. Forsøk med ti prosent innblanding 
i USA viser at dette ikke byr på problemer (INSA, 
2010). I Brasil er i dag all bensin som blir solgt, inn-
blandet 25 prosent etanol. Det vil etter hvert komme 
en europeisk standard som krever at alle nye bensin-
biler må garantere for å tåle opp til ti prosent etanol 
innblandet i bensinen.

Bioetanol blandet med bensin i forskjellige blandings-
forhold er i dag vanlig i mange land. I Norge får man 
kjøpt opp til 85 prosent etanolinnblanding, såkalt E85. 
For å kunne kjøre på E85 må bilens drivstoffsystem 
være spesialtilpasset. Siden bioetanol har en stor andel 
av biodrivstoffmarkedet i Sverige, produserer de sven-
ske bilprodusentene mange modeller som kan kjøre på 

Første eller andre generasjon?
I debatten og litteraturen om biodrivstoff møter 
en ofte begrepet ”generasjon”. Terminologien 
rundt biodrivstoffgenerasjoner beskriver utvi-
klingsstadier i biodrivstoffproduksjonen. Skillet 
mellom første og andre generasjon biodrivstoff 
knyttes både til teknologisk utvikling, og til type 
råstoff. Begrepets innhold er derfor ikke entydig 
og endres etter hvert som teknologien endrer 
seg. Der første generasjons produksjon er basert 
på eksisterende produksjonsteknologi og kjen-
te jordbruksprodukter, tilbyr andre generasjons 
produksjon enten nye teknologiske løsninger 
eller/og nye råstoffer; en av de mest brukte de-

finisjoner er gitt i ”Sustainable Bioenergy 200�”: 
andre generasjons biodrivstoff er laget av ligno-
cellulose biomasse ved hjelp av avanserte tek-
nologiske prosesser.

Lignocellulose beskriver treaktige og karbonhol-
dige materialer som: blader, bark, halm, grot, flis 
som består av cellulose, hemicellulose og lignin. 
Produksjonen av drivstoff kan gjennomføres i 
et bioraffineri ved hjelp av biokjemiske og/eller 
termokjemiske prosesser (se figur) avhengig av 
hvilke produkter som skal produseres. Teknolo-
gisk venter man store endringer i produksjonen 
for på denne måten å oppnå større klimanytte.
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både bioetanol og fossil bensin, såkalte flexifuelbiler. 

Etanol har om lag 30 prosent lavere energiinnhold 
enn bensin. Bruk av bioetanol medfører dermed kor-
tere kjøredistanse på samme volum fossilt drivstoff. I 
motsetning til biodiesel, er kvaliteteten på bioetanol 
den samme uavhengig av teknologi og råstoff i pro-
duksjonen.

3.3 Biogass
Biogass oppstår ved forråtnelse av biologisk materiale 
uten tilførsel av oksygen. Denne prosessen oppstår 
blant annet i søppelfyllinger. Man kan også fremstille 
biogass fra matavfall, husdyrgjødsel og kloakkslam. 
Gassen som produseres er en blanding av CH4, CO2 
og andre forurensende gasser. Gassen renses derfor til 

drivstoffkvalitet før salg, i en prosess som ligner ren-
seprosessen av naturgass. I teorien kan alt av biolo-
gisk opphav benyttes som råstoff. Biogassutvinning til 
drivstoff er utbygd i Fredrikstad og Oslo og er under 
planlegging Trondheim. En del av denne biogassen 
går til drivstoff til busser i området.

Biogass, biometan (CH4), kan ikke blandes med ver-
ken diesel eller bensin og krever derfor en helt egen 
infrastruktur. Imidlertid kan tilpassede bensinmoto-
rer kjøres på biogass, og derfor kan dette biodrivstoffet 
med noen tekniske modifikasjoner benyttes i kombi-
nasjon med bensin. Metan (CH4) kan både være na-
turgass som er en fossil gass, og en biogass produsert 
fra biologisk materiale.

Tabell 1: Råmaterialer og teknologier

 Råmateriale Prosessteknologi Produkt

1. generasjon
 
 

Mais
Hvete
Sukkerrot
Sukkerrør

Spalting av stivelse 
til sukker
 

Fermentering
Destillasjon Etanol

Oljeplanter
(Raps, Soya, Palmer)

Pressing, Ekstraksjon
 

Forestring
Rensing Biodiesel (RME)

Slaktefett og avfall-
soljer

Ekstraksjon
Filtrasjon

Forestring
Rensing Biodiesel (FAME)

Jatropha Pressing, Ekstraksjon Forestring
Rensing Biodiesel 

2. generasjon

Trevirke, GROT,
Switch gras,
Miscanthus,
Tang og Tare,
Alger

Oppmaling
Dampsprengning
Enzymatisk hydro-
lyse
 

Fermentering
Destillasjon eller 
Pervaporasjon

Etanol,
Butanol,
Isobutanol

Trevirke

Oppmaling
Forgassing til synte-
segass
Gassrensing
 
 

Katalytisk konverter-
ing til hydro-
karboner

Katalytisk spalting til 
diesel

Di-metyleter (DME)
Alkoholer (Etanol,
Isopropanol,
Butanol,
Isobutanol)

Syntetisk diesel
 

3. generasjon Alger

Separasjon av lipider 
fra alger

Forestring til diesel

Separasjon av lipider 
fra alger

Forestring til diesel

Biodiesel

Kilde: Bernd Witgens. SINTEF
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3.3.1 Tekniske egenskaper
Biogass (CH4) er i teorien det samme som naturgass 
og har de samme tekniske egenskapene, bortsett fra at 
den er produsert fra et fornybart råstoff. Biler som er 
tilpasset bruk av gass, kan den derfor benytte begge ty-
per. Kjøretøyteknologien deles inn i ”Compressed na-
tural gas” (CNG), altså i gassform og ”Liquefied natu-
ral gas” (LNG), som er i flytende form. Gassen lagres i 
egne trykktanker med trykk mellom 200 og 275 bar.

De fleste personbiler som kjører på biogass, har mulig-
heten til å veksle mellom bensin og gass. Det forventes 
om lag ti prosent lavere effekt ved bruk av biogass i 
forbrenningsmotorer istedenfor bensin. Utslipp av 
partikler, HC og NOx fra motorer som benytter bio-
gass er noe redusert sammenlignet med bensin og die-
sel, se kapittel 7.3.

3.4 Nye råstoff
Internasjonalt knytter det seg også store forventninger 
til alger som nytt råstoff for biodrivstoff. Det forskes 
spesielt mye på mikroalger, men på grunn av klima-
tiske forhold i Norge vil dyrking av makroalger, eller 
tang og tare, være mer aktuelt. I dag omsetter norsk ta-
reindustri for om lag 500 millioner i året. Dette er tare 
som høstes ved hjelp av trål og i all hovedsak benyttes 
til produksjon av alginat, et stoff som anvendes bl.a. i 
farmasøytisk industri. Det er begrenset hvor mye tare 
som kan høstes uten at det går utover naturmangfol-
det. Derfor vil det være mest aktuelt å dyrke tare til 
råstoff for biodrivstoff. 
 
Statoil har i dag et forskningsprosjekt på taredyrking 
på Tjeldbergodden på Nordmøre sammen med SIN-
TEF. I tilegg har Statoil også investert 17 millioner i 
Chesapeake Algae Project i staten Virginia.
 
Det er ennå for tidlig å si noe om hvor stort potensia-
let er i Norge, men alt tyder på at vår kyst er godt egnet 
til et slikt formål. Et hektar tare kan i teorien gi nes-
ten fem ganger så mye biodrivstoff som for eksempel 
et hektar med tradisjonell biodiesel på land (Dalen, 
2009). Teknologien for å lage biodrivstoff av tare er i 
dag relativt godt kjent. Utfordringen ligger i å finne 
effektive dyrkings- og høstingsmetoder.
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4 Biodrivstoff i Norge

Oppsummering
•	 Biodrivstoffproduksjon regnes for å være en 

industri med stort næringslivspotensiale og den 
uutnyttede kapasiteten i Norge er stor.

•	Det er allerede bygget ut en del industri og det 
drives i dag mye forskning i Norge både på grun-
nplan, og i forhold til teknologiutvikling og bruk.

•	 Biodrivstoff er ikke konkurransedyktig på pris i 
Norge og omsettes hovedsakelig lavinnblandet i 
fossilt drivstoff.

•	 Forskningsbehov for produksjon av biogass og 
avansert bioetanol, biobutanol og biodiesel knyt-
ter seg til:

•	 Forbedring av utbytte fra produkt i forhold til 
råstoff

•	 Reduksjon av energiforbruk under produksjon
•	Økt lønnsomhet av produksjon gjennom ko-

produksjon av biodrivstoff og andre produkter

4.1 Innledning
Biodrivstoff er allerede kjent i Norge, det både pro-
duseres og konsumeres under dagens system, men i 
nisjer av markedet. Som i mesteparten av verden er 
dette en industri i startfasen som er ventet å ha et stort 
potensial for å øke sysselsetting og sikre verdiskaping. 

4.2 Næringslivspotensiale
Å vurdere næringspotensialet for biodrivstoff vil inne-
bære en gjennomgang av både tilbyder- og etterspør-
selsiden, og markedet oppstrøms og nedstrøms. Som 
en basis for dette vil vi nedenfor gå gjennom dagens 
produksjon, distribusjon, FoU og bruk av biodriv-
stoff i Norge. I tillegg vil knoppskyting og størrelse 
på ringvirkninger være med å avgjøre hvor stort næ-
ringspotensial biodrivstoff vil ha i Norge i fremtiden. 
Eksempler på næringer som påvirkes indirekte er 
energikilder det substitueres bort fra, det vil si produ-
senter av fossile drivstoff, men det vil også gi positive 
ringvirkninger i infrastruktur til bilbruk, som verkste-
der, leverandører og produsenter av biler og bildeler.

Virkningen av økt forbruk av biodrivstoff vil ha ulik 
effekt på norsk økonomi avhengig av om det etableres 
innenlandsk produksjon, eller om biodrivstoffet ho-
vedsakelig importeres. Satsing på innenlands produk-
sjon vil gi vesentlige ringvirkninger, med utbygging 
av industri, underleverandører, råstoffleverandører og 
innenlandsk kunnskapsutvikling gjennom forskning 
og kunnskapsoverføring. 

Utbygging av innenlandsk produksjon basert på na-
sjonale råvarer vil trolig føre til økt sysselsetting, siden 
produksjon av bioenergi er mer arbeidsintensiv enn 

annen energiproduksjon.
Ved utbygging av produksjon basert på norske råva-
rer, regner man med om lag 300-400 arbeidsplasser 
i råvareproduksjonen per TWh produsert. Disse ar-
beidsplassene vil hovedsakelig komme i distriktene, 
knyttet til landbruket (PFI, 2007). Slike anslag vil nød-
vendigvis ha en usikkerhet heftet ved seg.

ECON Pöyry slår i sin rapport ”Virkemidler for an-
dregenerasjons biodrivstoff ” fast at dersom den årlige 
uutnyttede biomassen i Norge i dag brukes til produk-
sjon av 2. generasjons biodrivstoff, vil det kunne pro-
dusere nok biodiesel til å dekke halvparten av autodie-
selforbruket, eller bioetanol nok til å dekke en tredel 
av bensinforbruket. Dette forutsetter en virkningsgrad 
i produksjonen av drivstoffet på henholdsvis 44 og 24 
prosent. Denne virkningsgraden er heller lav, man kan 
derfor regne med at det uutnyttede potensialet for bio-
drivstoffproduksjon til en viss grad er undervurdert i 
dette anslaget.

Figur 3. Produksjon og bruk av biodiesel og bioetanol i Norge 
(Borregaard)

4.3 Produksjon
Biodrivstoffsatsing i Norge har både en tilbudsside 
og en etterspørselsside. Produksjon av biodrivstoff i 
Norge er en industri i startfasen, og mye av det som 
produseres er på pilot- eller demonstrasjonsstadiet. 
Det er allerede bundet store investeringer til produk-
sjons- og industriutvikling av biodrivstoff i Norge, og 
som nevnt over regner man innenlands produksjon av 
biodrivstoff for å være en industri med stort nærings-
livspotensiale. Foreløpig har det vært kommersiell 
produksjon av biodiesel, bioetanol og biogass i Norge. 
I tillegg er det en del forskningsprosjekter knyttet til 
både biodiesel og bioetanol på ulike stadier.

Fordelen ved å utvikle fullskala produksjon av bio-
drivstoff i Norge er å ta i bruk norske ressurser for å 
lage klimaløsninger. På den måten kan man ta i bruk 
alle tilgjengelige ressurser som øker tilgangen på kli-
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mavennlig drivstoff på bærekraftig vis. 

4.3.1 Potensiale
I Norge er det fokus på produksjon av biodrivstoff fra 
ny teknologi, som skal gjøre det mulig å produsere 
syntetisk biodiesel av trevirke. Produsenter av bioeta-
nol og syntetisk biodiesel venter å gjøre framskritt når 
det gjelder mer effektiv utnyttelse av trevirke, i tillegg 
til å utvide produksjonen til andre celluloseholdige 
jordbruksprodukt, som halm. Potensialet knyttet til 
dette er stort. Når biomassen skal gjøres tilgjengelig 
som råstoff til biodrivstoff vil vi med dagens høstings- 
og produksjonsteknologi ha et potensial på ca. 14 
TWh (Energigården, 2003). En studie laget av Papir- 
og fiberinstituttet, ZERO, Norsk Bioenergiforening, 
Transportøkonomisk institutt, Bioforsk, KanEnergi, 
NTNU, SINTEF, Norsk institutt for skog og landskap 
og Universitetet for miljø- og biovitenskap anslår 25 
TWh som potensialet fra norsk biomasse (PFI et al., 
2007)
 

I en studie utført av Østfoldforskning blir det norske 
potensialet for biogass estimert til 6 129 GWh. Dette 
anslaget omfatter kun biogass produsert fra avfallsres-
surser, husdyrgjødsel, halm og søppeldeponi. Poten-
sialet for biogass fra energivekster eller skog er ikke 
vurdert i studien.
 
Dersom det norske biogasspotensialet lot seg realisere, 
ville det være nok til å dekke 14 prosent av det landba-
serte drivstofforbruket (Det norske drivstofforbruket 
er 44 TWh per år inkludert avgiftsfri diesel.) En stor 
del av dette potensialet er det nok urealistisk å utnytte 
til drivstoff. Spesielt gjelder dette husdyrgjødsel, som i 
dag håndteres lokalt og som det under norske forhold 
trolig er lite aktuelt å samle inn til sentralisert biogass-
produksjon. Deponigass er den biogasskilden som er 
av dårligst kvalitet og dermed mest kostbar å oppgra-
de til drivstoffkvalitet. Hvis vi dermed utelukker depo-
nigass og husdyrgjødsel, er det mulig å produsere til 
sammen 3.310 GWh biogass i året (54 prosent av 6 129 
GWh. Kilde: Østfoldforskning, 2008.) Dette utgjør om 
lag 7 prosent av det landbaserte drivstofforbruket.

 
I tillegg kommer potensialet knyttet til alger som er 
veldig stort, se kap. 3.

4.4 Kostnader
Kostnadene ved å produsere biodrivstoff vil komme 
an på tilgjengelig produksjonsteknologi, rammevil-
kår, kostnader til råstoff, infrastruktur og etc. Produk-
sjonskostnadene varierer derfor globalt og over tid.

Tabell 2 viser anslag for produksjonskostnadene for 
andregenerasjons bioetanol og biodiesel i Norge.

Vi ser at produksjonskostnadene ved produksjon av 
disse drivstoffene i Norge vil ligge i underkant av ti 
kroner per liter drivstoff. På grunn av høyere ener-
giinnhold per liter drivstoff er energikostnadene per 
kWh lavere for biodiesel enn bioetanol.

4.4.1 Biogass
Kostnaden for bruk av biogass som drivstoff vil i stor 
grad være sammensatt av flere faktorer. Pris og pro-
sesseringskostnad for råstoff, verdien av gassen til 
alternativ bruk, kostnad ved oppgradering til kjøre-
tøykvalitet og kostnad for ombygging av drivstoff- og 
kjøretøyinfrastruktur.
 
I dag produseres biogass i Norge i hovedsak fra avfall. 
Dette fordi det er et råstoff som har negativ verdi; man 
får betalt for å håndtere det. I tillegg produseres det 
biogass fra deponi og kloakkrenseanlegg hvor man er 
lovpålagt å håndtere gassen. I disse tilfellene vil kost-
naden på gassen bestemmes av hvilken alternativ bruk 
gassen kan ha der den produseres. Kan gassen selges 
som varme til 40 øre kWh vil den ha en kostnad på ca 
4 kroner per liter (omregnet til diesel). Er alternativet 
å produsere el til 25 øre kWh uten salg av varme er 
kostnaden kun 80 øre per liter (omregnet til diesel).
 
Fra husdyrgjødsel vil trolig de fleste anlegg være for 
små til at det er hensiktsmessig å oppgradere gassen til 
kjøretøykvalitet med dagens teknologi. KLIF har i Kli-
makur 2020 vurdert kostnaden for biogass fra norsk 
husdyrgjødsel i to trinn, der de billigste 30 prosentene 

Tabell 2: Anslag for kostnader for produksjon  av andregenerasjons biodrivstoff

Biodiesel Bioetanol
Kapitalkostnad Kroner/liter 2,� - �,� �,� - �,2
Råvarekostnad Kroner/liter �,2 - �,� �,� - �,2
Drift og vedlikehold (20 %) Kroner/liter 1,2 - 1,� 1,� - 2,1
Totale kostnader Kroner/liter 7,4 - 10,0 8,5 - 11,3
Totale kostnader Øre/kWh 80 - 105 140 - 185

Kilde: Econ Pöyry, 2008. 
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koster opp til 79 øre pr kWh å oppgradere. Å utnytte 
opp til 60 prosent er prissatt til 107 øre. Dette vil si opp 
til 7,90 kr pr liter for trinn en og 10,70 kr pr liter for 
trinn to, omregnet til diesel (KLIF, 2010).
 
Fra deponi er gassen av dårlig kvalitet som gjør den 
dyrere å oppgradere til kjøretøykvalitet. Det finnes 
kun to tilfeller i verden der det gjøres. For biogass 
av bedre kvalitet (fra matavfall, kloakk og lignende) 
regner man en oppgraderingskostnad på ca 10 øre pr 
kWh, eller 1 krone pr liter om man regner om til diesel 
(KLIF, 2010).
 
Oppsummert kan man derfor si at produksjonskost-
naden for biogass som drivstoff i teorien starter på 1 
krone pr liter (omregnet til diesel).
 
I tilegg kommer kostnaden med kjøretøy og infra-
struktur som er noe høyere enn det er for andre bio-
drivstoffalternativer, da disse har større grad av likhet 
med de drivstoffene de skal erstatte. Jo større prosjek-
tet er, jo lavere vil denne kostnaden i stor grad være.

4.5 Norske produsenter

4.5.1 Bioetanol

Borregaard
Borregaard produserer i dag ca 20 mill. liter 2. gene-
rasjons bioetanol i året, hvorav 6 mill. liter er egnet 
som drivstoff i formen E5 eller E85. Ved investeringer 
kan hele volumet på 20 mill. liter relativt raskt gjøres 
tilgjengelig for dette markedet. I dag leveres drivstoff 
(ED95) fra Borregaard til busser i Oslo. 

Det produserte volumet er basert på gran som råstoff.
Klimanytten er høy og beregnet til over 80 prosent 
(Østfoldsforskning, 2009), den vil overstige 90 prosent 
etter at planlagte prosessforbedringer er gjennomført. 
Dagens produksjon kan ved investeringer relativt raskt 
økes dersom rammebetingelsene er tilstede. 

Borregaards produksjonsprosess kan beskrives som et 
bioraffineri hvor man framstiller en rekke ulike pro-
dukter basert på de ulike bestanddelene i biomasse fra 
tømmer. Disse produktene erstatter i hovedsak oljeba-
serte produkter og bioetanolproduksjonen er en inte-
grert del av dette konseptet. 

4.5.2 Biodiesel

Uniol
Uniol åpnet for produksjon av biodiesel i juni 2009. 
Produksjonsanlegget med en investeringskostnad på 
340 millioner kroner, har en kapasitet på 125 millio-

ner liter eller 100 000 tonn årlig. Anlegget er bygget 
for å kunne produsere biodiesel av ulike typer råvarer, 
fra oljeholdige plantevekster, som rapsolje og soyaolje, 
til slakteavfall. I 2009 kom den totale produksjonen 
opp i 14 millioner liter, før den ble stoppet grunnet 
lønnsomhetsvurderinger etter endringer i biodiesel-
avgiften varslet i Statsbudsjettet. Uniols biodiesel har 
en klimaeffekt på 55 prosent.

4.5.3 Biogass
”Potensialestudie for biogass” (Østfoldsforskning, 
2008) gjennomgår biogassproduksjonen i Norge og 
slår fast at det samles opp deponigass tilsvarende 300 
GWh i året. Av dette går omtrent 2 prosent til driv-
stoff.

Biogass Fredrikstad AS
Fredrikstad Biogass AS åpnet landets første anlegg for 
produksjon av biogass til bussdrift den 18. september 
2001. Biogassen produseres ved FREVAR ved rensing 
av avløpsvann fra husholdningene i Fredrikstad. Nå-
værende kapasitet på anlegget kan erstatte ca. 30 pro-
sent av dagens forbruk av diesel ved Borg Buss AS. Det 
tilsvarer en kjørelengde på omtrent 1,1 millioner kilo-
meter. Produksjonsvolum var i 2009 på 273.200 Nm3. 
Verdien av dette på det åpne marked er ca 2,896 mill 
kr. Størstedelen av volumet er solgt til en avtalt pris.

Pr. september 2008 består bilparken av totalt 24 stk. 
enheter. Dette er fordelt på seks busser, en renova-
sjonsbil, ti vaktbiler og biler innen FREVAR og Fred-
rikstad kommune, samt sju privateide biler i distriktet. 
Kapasiteten utnyttes ikke fullt ut. (Fredrikstad kom-
mune, miljøstatus)

EGE
Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) er i 
ferd med å bygge ut to biogassanlegg som til sammen 
skal levere drivstoff tilsvarende forbruket til 170 bus-
ser. Det første, et anlegg på Bekkelaget i Oslo, åpnet 16. 
februar 2010. Anlegget samler 40 prosent av kloakken 
fra Oslo by og skal levere biogassdrivstoff tilsvarende 
to millioner liter diesel årlig. 

Det er i tillegg flere andre initiativ i forskjellige deler 
av landet for å bygge biogassanlegg til drivstoff. Buss-
selskapet AtB i Sør-Trøndelag har nylig inngått kon-
trakt om 41 busser som kan gå på biogass. 

4.6 Industriprosjekter
Under følger beskrivelse av prosjekter på ulike utvi-
klingstrinn.

Xynergo
Xynergo er i startfasen til å etablere andregenerasjons 
biodieselproduksjon i Norge basert på biomasse fra 
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skog. Xynergo er et datterselskap av Norske Skog og 
fire skogseierforeninger som til sammen representerer 
44 prosent av den norske produktive skogen.

Det første målet for Xynergo er å bygge et prototypan-
legg for produksjon av syntetisk diesel basert på tre-
virke ved Norske Skog Follum på Ringerike, med mål 
om å ha det i drift i løpet av to til fire år. Selskapet har 
som mål å etablere et fullskala-anlegg som kan kom-
me i drift mot slutten av dette tiåret. Fullskala-anleg-
get vil kunne produsere syntetisk biodiesel tilsvarende 
om lag 15 prosent av det årlige norske dieselforbruket 
til transport. Det vil redusere de norske utslippene av 
fossilt CO2 med opp mot 700 000 tonn CO2 årlig, noe 
som tilsvarer syv prosent av utslippene fra veitransport 
i Norge i dag. Syntetisk diesel er bilindustriens fore-
trukne fremtidige drivstoff. Syntetisk biodiesel har alle 
de gode egenskaper til fossilt diesel (energiinnhold, 
kuldeegenskaper, cetantall etc.) og dessuten betydelig 
lavere lokale utslipp av partikler og andre gasser.

CO2-reduksjonspotensiale for Xynergos hovedpro-
dukt, Xyn-diesel, er 90 prosent sammenlignet med 
fossil diesel. I tillegg til den store CO2-reduksjonen er 
det et potensial for lagring av CO2 fra selve produk-
sjonsprosessen. Dette kan gjøre hele prosessen kar-
bon-negativ, dvs. ta CO2 ut av atmosfæren. Dersom 
CO2 fra produksjonsprosessen blir lagret har dette 
potensial til å fjerne 1,4 millioner tonn CO2 årlig fra 
atmosfæren.

Syntetisk diesel er den biodrivstoffteknologien som er 
mest populær innenfor bilindustrien (INSA, 2009), 
fordi den ikke trenger tilpassing av dagens produkter 
eller infrastruktur, og kan blandes med fossile driv-
stoff fra null til hundre prosent. 

Weyland, Bergen 
Pilotprosjekt på andregenerasjons bioetanol med rå-
stoff fra trevirke fra nedrevede bygg. Plan om start og 
testing i 2010 og et 30 millioner demonstrasjonsan-
legg er under vurdering.

Borregaard, Sarpsborg – 2. generasjon 
bioetanolpilot
Borregaard utvikler teknologi for produksjon av an-
dregenerasjons bioetanol av nye materialer, som strå 
og bagasse. Forskningen har allerede resultert i noen 
patentsøknader, og videreutvikling mot kommersiali-
sering avhenger av rammebetingelsene. Prosjektet er 
støttet av EUs 7. rammeprogram.

Forskningsprosjekter
Prosjektene under er for tiden støttet av RENERGI-
programmet til Norges Forskningsråd.

•	 “N-INNER efficient production of fuels from 
biomass” NTNU

•	 “Low energy bio fuel production from wood” Bio 
Oil AS

•	 “Technology Development for Bioethanol fuelled 
HTPEM Systems” Prototech AS

•	 “Lignocellulosics as a basis for second generation 
biofuels and the future bioreffinery” PFI

•	 “Biomass to liquid fuels” NTNU
•	 “Second generation biofuel – technology develop-

ment and impacts on biomass markets” UMB
•	 ”Prosjekt utprøving av ny teknologi for produks-

jon av biodrivstoff ” LTL Nor AS

4.7 Forskningsbehov
I utvikling av biodrivstoffproduksjon er mulighetene 
knyttet til enten ny teknologi eller nye innsatsfaktorer. 
Parallelt med teknologiutvikling pågår det derfor ar-
beid med kultivering av nye planter, som miscanthus 
og jatropha, som kan benyttes i tørre områder. Glo-
balt knyttes det stor interesse til lignocellulose (jord-
bruksavfall som halm og trevirke) og alger som råstoff 
i produksjon. Teknologisk venter man store endringer 
i produksjonen for på denne måten å oppnå større kli-
manytte.
 
I Norge er fokus hovedsakelig på ny teknologi, som 
skal gjøre det mulig å produsere bioetanol / biobuta-
nol og syntetisk biodiesel av trevirke. Produsenter av 
bioetanol venter å gjøre framskritt i forhold til mer ef-
fektiv utnyttelse av trevirke, i tillegg til å utvide pro-
duksjonen til andre celluloseholdige jordbrukspro-
dukt, som halm. 

Forskningsbehov for produksjon av bioetanol, biobu-
tanol, biodiesel og biogass knytter seg til:

•	 Forbedring av utbytte av produkt i forhold til 
råstoff

•	 Reduksjon av energiforbruk under produksjon
•	Øke lønnsomhet av produksjon gjennom ko-

produksjon av biodrivstoff og andre produkter

En avansert produksjon av biodrivstoffer vil være ka-
rakterisert av en best mulig utnyttelse av råstoffet med 
lavest mulig energiforbruk og minst mulig avfall eller 
miljømessig skadelige produkter. For å oppnå dette er 
det nødvendig til å skaffe forskningsresultater innen-
for følgende fagfelt:

•	 Biomasse som råvare er inhomogen og vil vari-
erer i kvalitet og egenskap pga. både opphav og 
kompleksitet. Disse variasjoner vil ha innvirkning 
på produksjonsprosessen. Kunnskap om hvordan 
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variasjonen vil påvirke produksjonsprosessen er 
nødvendig for å øke robustheten av prosessen mot 
nettopp disse variasjoner, slik at en jevn produkt-
kvalitet kan produseres.

•	Videreutvikling av prosessteknologi for biogass, 
bioetanol og biobutanol. Drivstoffene produseres 
primært gjennom fermentering, imidlertid er 
det behov for å optimere prosessen gjennom en 
forbedret forståelse av de biokjemiske prosesser, 
samt å øke utbytte og redusere energiforbruk 
gjennom innovasjon på prosessdesign og op-
timering. 

•	 Produksjon av syntetisk diesel fra biomasse er 
et omfattende forskningsfelt hvor teknologiut-
viklingen ikke er avsluttet, det første demonstras-
jonsanlegget eksisterer i EU, men det er lite kjent 
hvor effektive disse prosessene er. Det er behov for 
utvikling av bedre og mer robuste katalysatorer, 
samt reduksjon av energiforbruk under produks-
jon.

•	 Lønnsomheten av biodrivstoffproduksjon kan 
forbedres gjennom ko-produksjon av for eksem-
pel høyverdige kjemikaler i tillegg til biodrivstoff 
analog til dagens oljeraffinerier.

•	 For å verifisere bærekraft langs hele verdikjeden 
er det nødvendig med en kvantifisering av logis-
tiske utfordringer, miljømessige og økonomiske 
effekter. Dette kan anvendes for å vurdere potensi-
alet for en innovativ og bærekraftig forretningsut-
vikling. Omfattende klimaregnskap som dekker 
verdikjeden vil være et viktig verktøy i denne 
sammenheng.

Gjennomføring av ovenfor beskrevet generisk og in-
terdisiplinær forskning vil øke forståelsen for de for-
skjellige prosesser, og skaffe nødvendig grunnlag for 
fullskalaproduksjon av biodrivstoff basert på norske 
ressurser i Norge.

Stoppede prosjekter
Statoil forberedte et forskningsprosjekt sammen med 
lastebilbransjen der en skulle måle en rekke tekniske 
faktorer rundt bruk av biodiesel i lastebiler. Det gjaldt 
blant annet oljeforbruk, konsekvenser for slanger og 
tekniske detaljer, motoren, effekter, osv. Prosjektet er 
stoppet p.g.a. innføring av avgift på biodiesel.

Prosjektet ville vært det første i sitt slag der en fikk 
erfaringer med bruk av B30 under ekstreme vinterfor-
hold.

4.8 Bruk

4.8.1 Kostnader
Pumpeprisen for biodrivstoff vil i hovedsak bestem-
mes av produksjonskostnadene og gjeldende avgifter. 
Siden dette avhenger av både type drivstoff og inn-
blandingsprosenter, vil vi her ikke gå for detaljert inn i 
kostnadsstrukturen for lavinnblandingsalternativene, 
da disse er mest relevante for omsettere av drivstoff og 
ikke for sluttkonsumenter, som privatbilister og trans-
portselskaper. Avgiftssystemet vil vi komme tilbake til 
i kapittel 6, der vi går gjennom rammevilkårene for 
biodrivstoff i Norge.

Som et eksempel på oppbygningen av kostnaden på 
B100 fra 2009 ser vi at størstedelen av biodrivstoff-
prisen på dette tidspunktet var produksjonsprisen av 
den, mens avgiftsnivået spilte en stor rolle for fossil 
diesel. I dag har også biodiesel autodieselavgift og er 
dermed ikke i samme konkurranseposisjon overfor 
fossil diesel.

Framtidig pris vil trolig reduseres noe ettersom pro-
duksjonskostnadene er ventet å synke og kvantumet 
av omsatt biodrivstoff er ventet å øke betraktelig. En 
forutsetning for dette er naturligvis at den nødvendige 
forskningsinnsatsen og nyinvesteringen blir gjort, slik 
at biodrivstoffproduksjonen vil bli mer effektiv enn 
den er i dag. 
Omsetningsprisen på markedet for biodrivstoff i dag 
(1. mars 2010) i kroner:

•	 E85: 7,94
•	 B30: 12,25
•	 B100: 11,60

Til sammenligning er prisene på fossil drivstoff i kro-
ner:

•	 Bensin: 12,96
•	Diesel: 12,25

 (Kilde: Statoil)
Pumpeprisen på fossil- og biodiesel er enten helt, eller 
nesten helt lik. I en slik konkurransesituasjon kan ikke 
biodiesel komme inn på markedet på grunn av høy-
ere forbruk og større vedlikeholdskostnader. Biodiesel 
trenger kr 1-1,50 forskjell i pumpepris for å lønne seg. 
Se mer i kapittel 5.

Bioetanol (E85) er relativt sett rimeligere enn bensin, 
men har en mye større forskjell i energiinnhold, og 
dermed høyere forbruk. Omregnet etter energiinn-
hold blir prisforholdet slik:

•	 Bensin: 9,10 kr 
•	 E85: 7,94 kr
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Den reelle prisforskjellen mellom bensin og bioetanol 
er om lag en krone når vi justerer for forskjell i ener-
ginivå.

Høyinnblandet bioetanol kan ikke brukes på vanlige 
bensinmotorer og krever derfor relativt kostbare start-
investeringer for å overkomme teknologiinnlåsingen.

Dersom en har kjøretøy som kan fylle med bioetanol 
vil det med dagens priser lønne seg.

4.9 Omsatt biodrivstoff i Norge

4.9.1 Biodiesel
I 2008 ble det omsatt 104 millioner liter biodiesel, en 
økning fra 39 millioner i 2007. Biodieselens andel av 
totalt dieselforbruk var da på fire prosent og 96 pro-
sent av dette ble solgt som lavinnblanding i vanlig fos-
sil diesel. De resterende fire prosentene ble solgt som 
høyinnblandinger (SSB).

Tabell 3 og figur 5 viser fordelingen mellom forskjelli-
ge råstoff brukt til biodiesel omsatt i Norge. Her frem-
går det at raps er det råstoffet som brukes mest.

Råstoff Andel

Raps �� %

Soya � %

Ikke spesifisert 2� %

Tabell 3: Råstoffordeling for biodiesel omsatt på det norske 
markedet i 2008 (Kilde: ZERO, 2009)

Figur 5. Råstoffordeling for biodiesel omsatt på det norske 
markedet i 2008. (Kilde: ZERO, 2009)

Figur 4: Omsetningstall fra Biol AS, per måned, for januar og oktober. Figur fra Uniol. Kilder: Inn-
kjøpspriser fra Platts (diesel) og Argus (biodiesel)
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4.9.2 Bioetanol
Salg av bioetanol er nytt i Norge og har frem til 2010 
vært en smal nisje i markedet. Fra januar 2010 startet 
Statoil innblanding av fem prosent bioetanol i fossil 
bensin. Denne bioetanolen importeres fra Brasil og er 
basert på sukker.

Fra tidligere har Statoil også solgt E85 i små kvanta. 
Denne etanolen har blitt importert fra SEKAB i Sve-
rige, som produserer med råstoff fra europeisk korn 
og brasiliansk sukker. Statoil har innført egne bære-
kraftskriterier for å sikre at alle ledd i deres bioetanol-
satsing er bærekraftig. Det selges også ED95.

4.9.3 Biogass
Fremdeles en smal nisje som i liten grad har et mar-
ked. Foreløpig selges biogass hovedsakelig i kommu-
nale avtaler mellom produsent og kommunale buss- 
og tjenestebiler. 

4.10 Brukspotensiale
Generelt er bruken av biodrivstoff ventet å øke i årene 
framover. Årsakene til det er at mange land vil kutte 
sine klimagassutslipp, og for transportnæringen er 
biodrivstoff regnet for å være det alternativet som gir 
de største kuttene fram mot 2020.

4.10.1 Biodiesel
Biodiesel i høyinnblanding selges i dag hovedsake-
lig til tungtransport. I Tyskland, landet som har hatt 
størst utbredelse av biodiesel (12 prosent i 2007), var 
om lag halvparten av det solgte kvantumet ren bio-
diesel (B100) til tungtransport (INSA, 2009). Også i 
Norge har biodiesel i høyinnblanding blitt tatt i bruk 
i tungtransporten, men det hadde ikke rukket å bli et 
stort omfang innen Regjeringen bestemte å fjerne av-
giftsfritaket på biodiesel.

Størstedelen av biodieselen som blir solgt i Norge går 
til lavinnblanding i fossil diesel, for å oppfylle omset-
ningspåbudet (se kapittel 5). Alle dieselmotorer i Nor-
ge er garantert for bruk av diesel innblandet opp til sju 
prosent. På grunn av teknologiske utfordringer kan 
man i dag ikke bruke ren biodiesel på personbiler.

4.10.2 Bioetanol

Bioetanol kan brukes i lavinnblanding på alle dagens 
bensinbiler. Bruk av høyinnblanding krever justerin-
ger av motor, eller motor bygd særlig for etanol. Disse 
alternativene finnes allerede i dag, og siden Sverige 
har satset spesielt på etanol, lages mange av de svenske 
modellene med mulighet til å kjøre på etanol. Disse 
bilene kalles flexifuel fordi de kan bruke både fossil 
bensin og etanol. Bilene finnes allerede i det norske 

markedet, og barrierene er derfor små for utvidelse av 
bioetanolmarkedet for personbiler. 

Tungtransport kan også bruke bioetanol, men marke-
det er ikke utviklet i særlig grad for høyere innblan-
dinger. Både i Oslo og i Stockholm går bybusser på 
ED95, en veldig ren bioetanol. 

4.10.3 Biogass

Biogass brukes i busser i Fredrikstad og vil i løpet av 
2010 også brukes i Trondheim og Oslo. Potensialet 
for bruk av biogass i tjenestetrafikk i by er stort, fordi 
denne har gode miljøegenskaper og ikke slipper ut 
partikler som gir lokal forurensing.

4.11 Brukererfaring
Bedriftene under har forsøkt eller er brukere av bio-
drivstoff i Norge.

ASKO
ASKO startet i mai 2009 et testprosjekt med drift av 
en etanolbil som går på E95. Da testen ble avsluttet 
31.12.09 var resultatene gode. ASKO er fornøyd med 
testen og beskriver bilen som brukervennlig med sta-
bil og pålitelig drift. Hovedutfordringen i følge ASKO 
er manglende infrastruktur med få bioetanolpumper 
og det høye forbruket av etanol. Bioetanolbiler er dy-
rere i innkjøp og dyrere i drift fordi energiinnholdet 
i bioetanol er lavere enn i tilsvarende mengde fossilt 
drivstoff, ved manglende økonomiske insentivordnin-
ger blir driften derfor dyr.

ASKO er veldig fornøyde med resultatene fra testdrif-
ten og har stor tro på bioetanol som biodrivstoff. De 
velger derfor å satse videre og vil investere i flere bio-
etanolbiler i 2010.

Schenker AS
Som en del av arbeidet med sin miljøstrategi har 
Schenker AS satset på B30 – biodiesel – som var til-
gjengelig fornybar energi, inntil i år da dette ble av-
giftsbelagt. Alle transportører skulle i løpet av 2010 
over på B30. Denne planen er nå under justering, da 
det ikke lenger er regningsvarende og bedriften ikke 
ønsker å pålegge transportørene høyere kostnader enn 
deres konkurrenter.

Målsettingen med miljøtiltakene var en reduksjon i 
CO2-utslippene med 30 prosent innen 2012 og inntil 
50 prosent innen 2020. 

Som ledd i dette arbeidet har Schenker, sammen med 
LTL og NHO, arbeidet for å få til en miljøstrategi for 
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bransjen. For bransjen som helhet kunne det, gjen-
nom overgang til biodiesel, være snakk om en reduk-
sjon i CO2 på 1,0 million tonn innen 2020. Bare for 
Schenker er det snakk om mellom 60-70.000 kg CO2 
pr år som nå ikke kan realiseres. Schenkers erfaringer 
fra bruk av B30 i Norge har gitt følgende resultater:

• Målinger basert på bilenes database ved overgang 
fra B5 til B30 viser at B30 har gitt forskjellige 
utslag. I gjennomsnitt er det et merforbruk målt i 
liter på 5–15 % i perioden juni – desember 2009. 
Forbruksøkning i snitt har vært 8-10 %. Målin-
gene er tatt ut fra antall liter fylt og produserte 
kilometer i perioden. 

 • Bruk av B7 i forhold til B5 vil gi 2-3 % merforbruk 
på vinteren. Biler som bruker B30 må ha hyppi-
gere oljeskift og tilpasning av slanger, pakninger, 
injektorer, filtre, m.m.

 • På grunn av en spesielt kald vinter i testsesongen 
har B30 også gitt motorproblemer på flere biler 
med verkstedbesøk for tømming av tanker, samt 
at kupevarmere ikke tåler denne type drivstoff. 
Det betyr at ekstra tank må monteres på bilen. 

Både B5 og B7 er ustabil ved mer enn minus 22 
grader Celsius og krever forvarming. Ved ekstrem 
kulde tykner biomassen og blir en geleaktig masse 
som tetter igjen slanger, etc.

• Nytt drivstoff må være ferdig uttestet på forhånd 
før det tas i bruk i stor skala. B30 er følgelig ikke 
en hyllevare eller en industrialisert standard. 
Pionerbedrifter som velger å være med på uttest-
ing av nye drivstofftyper må derfor ha vesentlige 
insentiver for å kunne være med på dette i frem-
tiden. Generelt vil det være en krevende oppgave 
å få transportører til å være med på forsøk med 
biodrivstoff i fremtiden uten langsiktige og forut-
sigbare rammebetingelser. Marginene er så små at 
man ikke har økonomi til å eksperimentere og ta 
betydelig risiko. De økonomiske insentivene må 
avspeile den nye situasjonen.

• Med dagens kvalitet på bioinnblanding bør det 
vurderes som et alternativ i sommerhalvåret. Når 
kuldeegenskapene har blitt bedre vil høyinnbland-
ing (B30) kunne være et helårs alternativ for tunge 
biler.

Figur 6: Hvilke kjøretøy egner seg for hvilke drivstoff. 
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5 Rammevilkår

Oppsummering
•	 Biodiesel ble ilagt halv autodieselavgift fra 

1.1.2010. Biodiesel er fritatt for CO2-avgiften som 
er på 58 øre. Differansen mellom fossildiesel og 
biodiesel er ikke nok til å gjøre biodiesel konkur-
ransedyktig og er derfor ikke konkurransedyktig 
mot fossile drivstoff.

•	 Bioetanol i drivstoffet E85 (85 prosent etanol og 
15 prosent bensin) har ingen avgift. Prisene på 
bioetanol og bensin varierer og av og til er bioeta-
nol lønnsomt sammenlignet med bensin.

•	 Biogass har ingen avgift. Finansminister Sigbjørn 
Johnsen har garantert av biogass ikke vil få avgift i 
løpet av denne stortingsperioden. 

•	 I tillegg til avgifter reguleres biodrivstoffomset-
ning gjennom omsetningspåbud.

•	 Forsknings- og teknologiutviklingssiden av bio-
drivstoffmarkedet, støttes gjennom ulike ord-
ninger.

•	 På grunn av større avgiftsdifferensiering er pris-
forskjellen mellom fossil og biodrivstoff større i 
Sverige. Her har man også lykkes med å fase inn 
biodrivstoff i mye større grad enn i Norge.

5.1 Innledning
Framveksten av en infrastruktur og nye markeder vil 
i stor grad avhenge av rammevilkårene aktørene ope-
rer innenfor. Hvilke rammevilkår som vil være avgjø-
rende kommer an på hvilket stadium markedet er i 
utviklingen og hvilken side av markedet man ønsker 
å stimulere. 

5.2 Valg av virkemidler
Virkemidlene man har for å styre utvikling av marke-
dene kan påvirke enten etterspørselen eller tilbudet, 
og generelt sett kan man si at stimulering av etterspør-
selssiden, ved hjelp av avgiftsdifferensiering eller sub-
sidier, også vil føre til vekst i tilbud. 

Likevel vil en tilbudsside i tidlig utvikling trenge mer 
direkte stimuli for å utvikle seg. Sjenerøse tilskudds-
ordninger vil være viktig i utviklingsfasen hvor det 
trengs mye forskning og demonstrasjon. Avgifter og 
påbud vil være mer treffsikkert dersom produktene 
ligger nær markedsintroduksjon.

Biodrivstoffsatsing i Norge vil derfor avhenge av flere 
ulike rammevilkår. Dersom en satser på kun å stimu-
lere etterspørselen, ved hjelp av avgifter eller omset-
ningspåbud, vil en ikke nødvendigvis sikre noen in-
dustriell utvikling innenlands. Økning i etterspørsel 
vil kunne skape et marked, men også rammevilkår for 

tilbudssiden vil være med å påvirke om man ender opp 
med en produksjon i Norge, eller om en vil satse på å 
importere størstedelen for å dekke etterspørselen.

5.3 Etterspørselsrettede virkemidler

5.3.1 Avgifter
Ulike sektorer avgiftslegges ulikt i dagens system. Både 
transportmiddel, sektor og drivstofftype er med å av-
gjøre i hvilken grad bruk av transportmidler ilegges 
avgift. For eksempel er bruk av privatbil ilagt avgift, 
mens bruk av fritidsbåt ikke er det. I tillegg er det av-
giftsfritak for autodieselavgift for anleggsmaskiner og 
landbrukssektoren. I privat sektor påvirkes bruken av 
biodrivstoff i bilparken av to avgifter. Drivstoffavgif-
tene, som avgjør lønnsomheten i å velge et drivstoff 
fremfor et annet, og engangsavgiften, som bestemmer 
om det lønner seg å velge en bil som kan gå på et bio-
drivstoff eller ikke.

Drivstoff
I dag er biogass fritatt for avgifter, bioetanol er ilagt 
bensinavgift i lavinnblanding mens all biodiesel er 
ilagt halv autodieselavgift fra 1.1.2010. 

Diesel Bensin Biodiesel

NOK pr. liter

CO2-avgift 0,�� 2,0� 0,00

Autodieselavg. �,�� �,�� 1,��

MVA 1,0� 1,�� 0,��

Totalt avgift �,1� �,�� 2,2�

Tabell 4. Kilde: Statsbudsjettet.no

Forskjellen i avgift for fossil og biodiesel er derfor på 
2,95 kroner i dag. 

I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen å doble 
avgiften på biodiesel fra 2011. Avgiften vil da bli 4,50 
kroner per liter.
 

Biodiesel

NOK pr. liter

CO2-avgift 0,00

Autodieselavg. 1,��

MVA 0,��

Totalt avgift 2,2�

Tabell 5. Kilde: Statsbudsjettet.no

Avgiftsforskjellen mellom fossil og biodiesel blir da 
CO2-avgiften, som i dag ligger på 0,58 kroner.
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Substitusjonsmuligheter
Biodrivstoff er et nytt og lite utviklet marked i Norge. 
Vi har derfor ikke statistikker for å vurdere substitu-
sjonsmulighetene mellom fossile og biodrivstoff. Ek-
sempelet under kan likevel illustrere en tydelig tendens 
til at substitusjon mellom fossil diesel og biodiesel er 
mulig ved tilstrekkelig prisforskjell.

I januar 2009 var pumpeprisen for biodiesel (B100) 
0,67 kr lavere enn fossil diesel og det ble på dette tids-
punktet ikke solgt noe biodiesel. I november samme 
år var prisen på biodiesel 1,71 kr lavere enn fossil die-
sel og mengden omsatt biodiesel økte kraftig. 

Disse to produktene substituerer dermed hverandre 
ikke perfekt og en prisforskjell på mer enn 0,67 kro-
ner er nødvendig for å få en konvertering til biodie-
sel. INSA (2009) regner en prisforskjell på 10 prosent 
i forhold til autodiesel som nødvendig for at biodiesel 
skal kunne konkurrere. Dette stemmer godt overens 
med tallene over, prisen på diesel lå i denne perioden 
i overkant av 10 kroner. Årsaken til den manglende 
direkte substitusjonen mellom biodiesel og fossil die-
sel er at: 

•	 Overgang til B100 og B30 krever noe merinvester-
inger av flåteeiere (busselskaper, transportsels-
kaper):

	 –	 i tanker, tilpasning av bilparken og kom-
petanse

•	 Vedlikeholdskostnadene er høyere for B100 og 
B30:

	 –	 Hyppigere serviceintervaller (oljeskift, filter-
skift)

	 –	 Årlige merkostnader avhengig av kjøre-
lengde. For tyngre kjøretøy regnes rundt 10 000 
kroner per bil

•	 Og effekten i 1 liter biodiesel er ca 5 % lavere enn 
1 liter fossil diesel 

	 –	 Dette gir et effekttap i motoren og gjør at 
brukere av B100 og B30 har et noe høyere forbruk, 
enn de ville hatt ved bruk av fossil diesel

Avgift i innblanding med fossile drivstoff
Biodrivstoff opptrer ofte som innblanding i fossile 
drivstoff, enten ved lavinnblanding som brukes i van-
lige forbrenningsmotorer, eller som høyinnblanding, 
der biodrivstoffet utgjør en stor andel av drivstoffet. 
Reglene for avgift er ulike i forhold til innblanding-
sandelen. Avgiftsnivået på biodrivstoff inngår derfor 
også i distributørene sine kostnadsvurderinger når det 
kommer til valg av blandingsforholdet mellom fossile- 
og biodrivstoff, som varierer over tid.

Bioetanol i høyinnblanding er ikke avgiftsbelagt i da-
gens system. Det omsettes stort sett i blandingen E85, 

som inneholder 85 prosent bioetanol og 15 prosent 
bensin. 

I lavere innblanding, der bioetanol utgjør for eksem-
pel 5 prosent av total drivstoffmengde, ilegges det full 
bensinavgift også på bioetanolandelen, men den er 
fritatt for CO2-avgift.

Biodiesel er ilagt halv autodieselavgift uavhengig av 
innblandingsprosent, med uttalte mål om å øke den-
ne avgiften til full autodieselavgift fra 2011. At man 
hovedsakelig bruker biodiesel innblandinger, og ikke 
bioetanol, for å oppnå omsetningspåbudet tilskrives 
denne forskjellen i avgiftsregime (IEA, 2009). 

Bilavgift
Engangsavgiften brukes i dag, i tillegg til å være en 
fiskal avgift (ECON 2003), som et politisk virkemid-
del for å vri sammensetningen i bilparken i ønsket ret-
ning. Avgiften består av tre komponenter: 

•	Vektkomponenten, som utgjør den største andel-
en og begrunnes med ønsket om at bilparken bør 
bestå av biler i samme størrelse, for å øke sikker-
heten i trafikken

•	 effektkomponenten, som avgjøres av motorens 
effekt. 

•	CO2-komponenten, den komponenten med den 
klareste klimabegrunnelsen og som bestemmes 
etter størrelsen på bilens gjennomsnittlige utslipp 
av CO2. Ved beregning av dette utslippet tas i dag 
ikke hensyn til om bilene kan bytte til et klima-
vennlig drivstoff. Det gjennomsnittlige CO2-ut-
slipp regnes ut i fra bilens bruk av fossile drivstoff. 

Flexifuel
Biler som kan bruke både bensin og bioetanol har i 
dag et fradrag på 10.000 kroner i engangsavgiften. Fle-
xifuelbilene som er til salgs i det norske markedet i dag 
er stort sett biler med kraftig motor, en subsidiering på 
10.000 kroner gir derfor lite utslag i totalavgiften for 
disse bilene.

5.3.2 Regelverk

Omsetningspåbud
Fra 1.4. 2009 ble det innført et omsetningspåbud i 
Norge. Det krever at 2,5 prosent av drivstoffet som 
omsettes er biodrivstoff, det kan være innblandet i fos-
silt drivstoff, eller selges i høyere innblanding, men to-
talt må denne andelen av det omsatte drivstoffet være 
biodrivstoff. I november 2009 varslet Statsminister 
Jens Stoltenberg en opptrapping av omsetningspåbu-
det til 3,5 prosent så raskt som mulig i 2010 og til fem 
prosent fra 1.1.2011 dersom bærekraftskriterier er im-
plementert (Stoltenberg, 2009). En slik økning var på 
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høring med frist 2. februar og er nå til behandling hos 
Klima og forurensningsdirektoratet (Klif).

Til nå har omsetningspåbudet stort sett fungert ved 
at dieselen som blir solgt er innblandet 5 prosent bio-
diesel, mye fordi biodiesel er fritatt for avgift i lavinn-
blanding, mens bioetanol ilegges avgift. Biodrivstoff 
i høyere innblandinger har så langt ikke noen mar-
kedsandel. Det omsatte biodrivstoffet er i dag hoved-
sakelig fra den lovpålagte innblandingen i fossilt driv-
stoff.

Markedet biodrivstoffet har i Norge grunnet omset-
ningpåbudet sikrer ikke nok etterspørsel til å utvikle 
en infrastruktur og industri for biodrivstoff i Norge. 
For å gi næringen insentiver til å utvikle infrastruktur, 
som start av bilimport, utbygging av pumper og opp-
start av fullskala produksjon kreves en større fram-
tidig etterspørsel og dermed større markedsandeler. 
Dette kan sikres gjennom høyere omsetningspåbud, 
innblandingspåbud og større avgiftsdifferensiering, 
som vil føre til økt etterspørsel etter biodrivstoff i høy-
ere innblandinger.

EUs fornybardirektiv
EUs fornybardirektiv stiller krav om at transportsek-
toren skal ha 10 prosent fornybare drivstoff i 2020. 
Dette kan være alle typer biodrivstoff, hydrogen og 
elektrisitet. Biodrivstoff fra trevirke og avfall teller 
dobbelt. Landene skal sende inn sine National Rene-

wable Energy Action Plans (NREAP) med plan for å 
oppfyllelse sine forpliktelser etter EU direktivet innen 
30.juni 2010. 

Norge skal implementere fornybardirektivet og dette 
vil stille strenge krav til at Norge øker sin fornybaran-
del i transportsektoren

5.4 Tilbudsrettede virkemidler

Transnova
Transnova startet opp i 2008 for å redusere CO2-ut-
slipp fra transportsektoren blant annet ved å bytte ut 
fossile drivstoff med klimavennlige drivstoff. Transno-
va gir støtte til prosjekter som ligger nær markedsin-
troduksjon. Til nå har prosjekter til utvikling og ut-
bygging av biogass fått støtte, i tillegg til prosjekter for 
ombygging av kjøretøy og fyllestasjoner til biodiesel 
og konvertering til etanoldrevne motorer. Transnova 
har et årlig budsjett på 50 millioner kroner.

RENERGI
Forskningsrådet har et eget program for forskning på 
fremtidens energiproduksjon og energibruk, RENER-
GI. I 2009 fordelte programmet omlag 255 millioner 
kroner, hvorav en betydelig del gikk til forskning på 
biodrivstoff.

Innovasjon Norge
Det er foreslått fra regjeringen å bevilge 100 millioner 

Avgiftsfritak

Omsetnings- 
påbud ut på 
høring, gjentar 
intensjonen

SFT legger frem rapport-
eringssystem uten krav til 
bærekraft. NoBio og ZERO 
foreslår styrking ved å 
sette minimimumskrav til 
biodrivstoffet

Regjeringen og 
forlikspartene 
går for omset-
ningspåbud på 
2% i 2009 og 5% 
fra medio 2010

Omsetning-
spåbud på 2,5% 
trer i kraft. 
Legges opp til 
5% fra medio 
2010

Regjeringen 
foreslår å ilegge 
halv veiavgift på 
biodiesel

Regjeringen vil 
innføre omset-
ningspåbud; 2% 
i 2008, 5% i 2009 
og intensjon om 
7% i 2010

Klimaforliket; avventer 
høring om omsetningspåbud. 
Forutsetter at 2. generasjon er 
tilgjengelig og kan produseres 
bærekraftig før de vil gå for 7% 
omsetningspåbud i 2010

SFT tilrår å 
bremse omset-
ningspåbudet til 
2% på bakgrunn 
av høring og høye 
matvarepriser

Regjeringen ønsker at EUs for-
nybardirektiv skal implement-
eres i Norge. Sendes på høring. 
Direktivet setter krav om 10% 
fornybar  energi i transportsek-
toren i 2020

Statsministeren varsler 
økning i omsetningspåbu-
det til 3,5% så raskt som 
mulig i 2010 og 5% fra 
1.1.2011 dersom bære-
kraftskriterier er innført

1999
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2007/2008
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Figur 7. Det norske omsetningspåbudet. I mars 2010 anbefaler Klif påbud om innblanding av 3,5 % 
fra 1. april 2010 og 5 % fra 1. mail 2011. 
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kroner til utvikling av miljøteknologi over statsbud-
sjettet 2010. Bevilgningene skal gå til pilot- og demon-
strasjonsprosjekter. 

Miljøverndepartementet utarbeider i disse dager en 
rapport om støtte til forskning, utvikling og pilot pro-
sjekter av andre generasjons biodrivstoff. Rapporten 
er ventet å ferdigstilles 1. mars 2010 (IEA, 2009).

NHOs klimafond
NHO foreslår i sin rapport ”Næringslivets klimahand-
lingsplan” (NHO, 2009) å innføre et klimafond som 
et samarbeid mellom næringslivet og myndighetene. 
Fondet foreslås å finansieres av provenyet fra CO2-
avgiften i petroleumssektoren, som utgjør om lag to 
milliarder kroner årlig. Formålet med fondet er å gi 
økonomisk stimuli til utvikling av nye markeder og ny 
teknologi innenfor områder med umodne markeder 
hvor klassisk etterspørselsstimuli ikke vil gi sterke nok 
insentiver til teknologiutvikling. 
5.5 Rammevilkår i andre land

5.5.1 Sverige
Sverige har satset på biodrivstoff i lengre tid, og er av de 
europeiske landene som er kommet lengst i å benytte 
biodrivstoff (ECON 2008). I følge tall fra EurObserv’er 
omsatte biodrivstoffnæringen i Sverige for over 1 mil-
liard Euro i 2008, en vekst på 26,5 prosent fra 2007. 
Som før nevnt er konsumet og produksjonen rettet 
hovedsakelig mot bioetanol, men også forbruket av 
biodiesel er økende.

Figur 9. Bruk av biodrivstoff i Sverige. Kilde: Svenska Ene-
gimyndigheten

I Sverige er alt biodrivstoff fritatt for alle bruksavhen-
gige avgifter; energiavgiften og CO2-avgiften. For ti-
den er avgiftene som følger (i norske kroner):

Sverige Diesel Bensin

NOK pr. liter

CO2-avgift 2,�� 1,��

Vegavgift 1,0� 2,��

Totalt avgift 3,54 4,40

Tabell 6. Drivstoffavgifter i Sverige.

Avgiftsforskjellen mellom biodiesel og fossil diesel er 
da på 3,54 kroner, mens forskjellen i avgift mellom 
bensin og bioetanol er 4,40 kroner.

Engangsavgiften i Sverige er i utgangspunktet mye 
lavere enn i Norge. Mulighetene for å påvirke bilpar-
ken gjennom denne er derfor begrenset. På den andre 
siden har Sverige en høyere årsavgift enn man har i 
Norge. Denne avgiften brukes til å styre utviklingen 
av bilparken ved at man fra 2010 innførte skattefritak 
i fem år for kjøpere av miljøbiler, det inkluderer biler 
som kan bruke biodrivstoff. Den skattbare verdien av 
blant andre etanol- og gassbiler blir også satt 20-40 
prosent lavere, for å fremme disse bilene i bedrifter, 
som står for over en fjerdedel av nybilkjøpet (IEA, 
2010). 23 prosent av nyregistrerte biler i 2008 var mil-
jøbiler (SIKA 2009). 

I 2006 ble det lovpålagt for større bensinstasjoner å 
tilby ett biodrivstoff i tillegg til de fossile. Det er ikke 
et omsettingspåbud som i Norge, men et forslag om 
innblandingspåbud er vedtatt. Et slikt innblandings-
påbud vil starte i 2011-2012, med en trappevis og for-
håndsbestemt økning i innblandingskrav fram mot 
2020. Avgiftsfritaket for lavinnblandet biodrivstoff vil 
i så fall bortfalle, men vil bli beholdt for høyere inn-
blandinger og andre generasjons biodrivstoff. I tillegg 
planlegges en økning i grensen innblanding fra fem 
til ti prosent på etanol, og fra fem til sju prosent for 
biodiesel med start i 2011.

Figur 10 Etanolforbruket i Sverige.
Kilde: SIKA, 2009
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I følge figuren over ser vi at bioetanolforbruket i Sve-
rige har økt kraftig de siste årene og sto for 5 prosent 
av det totale drivstofforbruket i 2008 (IEA, 2009). Det 
er særlig kategorien ”övrig etanol” som representerer 
høyinnblandet bioetanol, som E85, som er årsak til 
økningen. Lavinnblandet bioetanol er i ferd med å re-
duseres, som en konsekvens av at det selges mindre 
fossil bensin generelt, og derfor mindre lavinnblandet 
etanol.

I tillegg er det utviklet flere regionale insentiv som 
omfatter kjøring i kollektivfelt, gratis parkering og 
gratis passering i bompengering.

5.5.2 EU
The European biofuels directive har som mål at innen 
2010 skal 5,75 prosent av drivstofforbruket i EU være 
biodrivstoff, målet for 2005 var 2 prosent. I 2008 
var konsumet på 10,5 MToe, som er en andel på 3,4 
prosent. Tyskland og Frankrike har oppnådd målet 
allerede, men andre land ligger bak målsettningen 
(EurObserv’ER, 2009). Videre har EU en bindende 
målsetning om 10 prosent fornybart drivstoff innen 
2020 og ser et stort potensiale i biodrivstoffproduk-
sjon i eget landbruk (Det europeiske fellesskap, 2008). 
Til tross for felles målsetting er medlemslandene fri-
stilt i bruk av virkemidler og virkemiddelbruken va-
rierer stort.

EU’s 7. rammeprogram
Det syvende rammeprogrammet til EU er et stort 
forskningssamarbeid, der også Norge tar del. Pro-
grammet fordeler om lag en milliard kroner hver uke 
(Forskningsrådet). Innenfor rammene ble det i tildelt 
237 millioner Euro til fornybar drivstoffproduksjon 
(2007). Biorafinerer fikk 57 millioner Euro (2009).

Som følge av stor import av biodrivstoff fra USA, inn-
førte Europakommisjonen antidumping og antisubsi-
die tiltak mot amerikansk biodiesel fra 2009. Tiltaket 
kom som en konsekvens av økte kornpriser i verden 
generelt og utstrakt bruk av jordbrukssubsidier i 
USA. 
EU har tollbarrierer på import av bioetanol fra land 
utenfor unionen, for å beskytte sine egne bioetanol-
produsenter fra internasjonal konkurranse. Dette 
gjør det mindre risikabelt å investere i bioetanolpro-
duksjon. EU har også strengere tollbarrierer på land-
bruksprodukter enn Norge, som påvirker konkurran-
sesituasjonen og oppbygging av egen infrastruktur.
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6 Sertifisering

6.1 Innledning
Som det blir omtalt i kapitlene om biodrivstoff, miljø 
og samfunn, finnes det både ”bra” og ”dårlig” biodriv-
stoff, definert etter om det gir reell klimanytte, og iva-
retar hensyn til lokalbefolkning og natur. Det er med 
andre ord mulig å kjøpe biodrivstoff av god kvalitet 
på de indikatorene man mener er viktige, men dette 
forutsetter kunnskap om det man kjøper. Siden det 
stadig pågår en debatt om hvorvidt biodrivstoff fak-
tisk er miljøvennlig eller ikke, blir sikkerhet rundt at 
det biodrivstoffet som blir brukt, er bra, også viktig 
for om det opprettes en tillit til biodrivstoff som kli-
maløsning. 

6.2 Krav til biodrivstoff
En måte å sikre at biodrivstoff har god klimanytte og 
ivaretar viktige naturområder, er å sette krav til bio-
drivstoffet som kjøpes. Dette kan gjøres på flere ulike 
måter, og med ulikt nivå av kontroll fra myndighete-
ne. Selskaper kan innføre egne krav til drivstoffet de 
selger, slik for eksempel Statoil og Uniol i Norge har 
gjort. Det kan lages et frivillig rapporteringssystem, 
der omsettere melder inn opprinnelsesland, kliman-

ytte og råstoff slik det nå er innført i Norge. Det kan 
også stilles bærekraftskriterier til det biodrivstoffet 
som skal selges, slik EU har gjort i fornybardirektivet 
og drivstoffkvalitetsdirektivet. For å sikre at sosiale 
rettigheter og biologisk mangfold ivaretas, er det også 
viktig at produksjonslandet innfører regler for pro-
duksjon av biodrivstoff. 

Et sertifiseringssystem er et system der uavhengige or-
ganer vurderer om et produkt er innenfor en standard 
som er satt opp for produktet. Organet som vurderer 
produktet setter et ”godkjent”-stempel på produktene 
som blir sertifisert. Et verifiseringssystem er et system 
der en tredjepart kontrollerer (verifiserer) opplysnin-
gene selskapet har knyttet til bærekraft. Det kan være 
mindre omfattende enn et sertifiseringssystem. Et rap-
porteringssystem er et system der den som er pålagt å 
omsette en viss mengde biodrivstoff, også blir pålagt å 
rapportere inn blant annet effekter på miljøet. 

Britiske myndigheter har utformet et sett med prinsip-
per for bærekraftig produksjon av råstoff til biodriv-
stoff. Dette omtales som bærekraft-metastandarden. I 
metastandarden er det utarbeidet fem miljøprinsipper 
og to sosiale prinsipper, som alle har underkriterier 

Miljøprinsipp Indikatorer

Prinsipp 1 Biomasseproduksjon skal ikke ødelegge eller 
skade store karbonlagre (på eller i jorda)

Unngå etablering i visse typer områder 
(våtmark, torv). Bevise at produksjonsendring 
ikke fører til netto CO2-utslipp i et 
tiårsperspektiv

Prinsipp 2
Biomasseproduksjon skal ikke føre til 
ødeleggelse av eller skade områder med høy 
biodiveristet

Følge nasjonal lov med hensyn til 
områderestriksjoner, forbud mot å konvertere 
nye områder med høy biodiversitet til plantasje 
(200�), dokumentere sjeldne arter, sette til side 
en prosentandel av området til verneformål

Prinsipp � Biomasseproduksjon skal ikke føre til utarming 
av jorda

Følge nasjonale regler, sikre bærekraftig 
forvaltning og skjøtsel

Prinsipp � Biomasseproduksjon skal ikke føre til 
kontaminering eller utarming av vannressurser

Følge nasjonale regler, kontroll på sprøytemidler 
og gjødsel, plan for bruk av vann

Prinsipp � Biomasseproduksjon skal ikke føre til 
luftforurensing

Følge nasjonale regler, forbud mot å rydde 
områder ved brann, behandling av avfall

Sosiale prinsipp Indikatorer

Prinsipp �
Biomasseproduksjon skal ikke påvirke 
arbeidsrettigheter og arbeidsforhold i negativ 
retning

Lang rekke underkrav, følge nasjonal lov, HMS, 
arbeidstid, tvangsarbeid med videre

Prinsipp �

Biomasseproduksjon skal ikke påvirke 
arealbruk og rettigheter til land og forhold i 
lokalsamfunnet (community relations) i negativ 
retning

Opprettholde tidligere tiders bruk av området, 
konsultasjoner med lokalsamfunn

Tabell �: Oversikt over bærekraftsprinsipper og viktige indikatorer (metastandarden) (SFT, 200�) 
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og indikatorer. Standarden inkluderer ikke indirekte 
effekter. Den britiske metastandarden vil, ifølge ut-
kast til rapporteringssystem fra SFT, i første omgang 
bli lagt til grunn for bærekraftsrapporteringen i Norge 
(SFT, 2008). 

For at et sertifiseringssystem skal fungere, er det nød-
vendig med kontroll for å sikre at systemet overhol-
des, og dette bør utføres av en uavhengig institusjon. 
Dermed er det også viktig at kontrollinstitusjonen er 
sikret finansiering og økonomiske ressurser til å gjen-
nomføre dette arbeidet. 

Vår vurdering er at det fortsatt vil være nødvendig 
at uavhengige personer og organisasjoner som jour-
nalister og miljøorganisasjoner følger med på måten 
biodrivstoffet produseres på, slik at også sertifiserings-
byråene blir kontrollert. Det vil alltid være en fare for 
at det skjer feil gjennom kjeden, men slike bærekrafts-
krav og krav til dokumentasjon på at kravene følges 
er et viktig steg i riktig retning. Bærekraftskravene 
og bærekraftsattester vil komme i tillegg til nødven-
digheten av at myndighetene i landene der produktet 
produseres sørger for at lover følges og at for eksempel 
vernede områder beskyttes. Dette skjer ikke nødven-
digvis i dag, og dermed kan bærekraftskravene bidra 
til en positiv utvikling.

6.2.1 Sporbarhet
Kravet til sporbarhet ligger i bunn for alle sertifise-
ringssystemer. Sporbart biodrivstoff er drivstoff der 
råmaterialene kan spores tilbake til arealet de er hen-
tet fra eller dyrket. Ved å spore råstoffet er det mulig 
å få kjennskap til de direkte effektene av dyrkingen 
av det. Slik kan tilbyderen av biodrivstoff garantere at 
dyrkingen av råstoffet for eksempel ikke har foregått 
på areal der det nylig var regnskog. Dersom man ikke 
har oversikt over hvilket areal råstoffet til biodrivstoff 
er produsert på, kan man heller ikke garantere mot 
slike eller liknende skadelige arealendringer.

Også dersom man kun kjenner til hvilket råstoff som 
er brukt og hvor det er produsert, kan man få en del 
informasjon om hvor bærekraftig biodrivstoffet er. 
Dersom biodiesel er produsert av raps fra Polen, vet 
man for eksempel at dyrkingen av råstoffet ikke har 
foregått i områder med regnskog, fordi det ikke finnes 
i Polen, men det kan være andre verdifulle skogom-
råder der som bør ivaretas. Dette kan bare sikres ved 
sporing tilbake til området råstoffet er dyrket på.

I Storbritannia, som er det første landet med et rap-
porteringssystem for direkte effekter av biodrivstoffet, 
har omsetterne langt mer informasjon enn i Norge 
(før det frivillige rapporteringssystemet ble innført i 
Norge i februar 2010). For eksempel er tidligere areal-

bruk i området der råmaterialene produseres kjent for 
56 prosent av det omsatte drivstoffet (dette inkluderer 
drivstoff basert på avfall). Slik kunnskap er altså mulig 
å fremskaffe, også i et umodent marked, dersom myn-
dighetene etterspør slik informasjon av selskapene 
(ZERO 2009, sporbarhet). 

6.3 Status

6.3.1 Norge
I februar 2010 inngikk Miljøverndepartementet en 
avtale med Norsk Petroleumsinstitutt om frivillig rap-
portering av biodrivstoff. Medlemsbedriftene i Norsk 
Petroleumsinstitutt skal rapportere om hvilket råstoff 
biodrivstoffet er laget av og hvilket land det kommer 
fra. Ordningen gjelder fram til Norge implementerer 
EUs bærekraftskriterier. Dette skjer trolig fra 1.1.2011. 
Målet er at økt norsk bruk av biodrivstoff ikke går ut 
over miljøet eller matforsyningen i andre land (Miljø-
verndepartementet 2010). 

6.3.2 EUs bærekraftskrav til biodrivstoff 
EUs fornybardirektiv ble endelig vedtatt i EU i juni 
2009, og i dette står EUs bærekraftskrav til biodriv-
stoff omtalt (artikkel 17). Medlemslandene har 18 
måneders frist for implementering av direktivet, dvs. 
desember 2010. Den norske regjeringen har sagt at 
de skal implementere EUs fornybardirektiv, men ikke 
noe om når direktivet skal implementeres.

EUs bærekraftskrav er også en del av drivstoffkvalitets-
direktivet. Dette direktivet har Norge også sagt at vi 
skal implementere. EU-kommisjonen jobber med en 
kommunikasjon (forklaring) på hvordan bærekrafts-
kravene skal gjennomføres. Det er uklart når denne 
kommer, men det kan bli i løpet av våren 2010. 

Hovedpunktene i bærekraftskravene er:
• Minimum klimaeffekt på 35 %, strammes inn til 

50 % i 2017, 60% for nye installasjoner
• Ikke råstoff fra områder med høy verdi for biolo-

gisk mangfold (nærmere definert i direktivet, art 
17, avsnitt 3)

• Ikke råstoff fra områder som er store karbonlagre 
(nærmere definert i direktivet, art. 17, avsnitt 4 og 
5)

Hvert andre år skal EU-kommisjonen rapportere til 
EU-parlamentet og Rådet om effekten på sosial bære-
kraft ved økt etterspørsel etter biodrivstoff, om effek-
tene for tilgangen på mat til rimelige priser og andre 
utviklingsspørsmål. Rapportene skal også ta for seg 
aspekter knyttet til rettigheter til å bruke land. Direkti-
vet sier at biodrivstoffproduksjon skal økes på en måte 
som også sørger for større landbruksproduksjon og 
bruk av arealer av lav kvalitet. Rapportene skal fortelle 
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om land som leverer mye råstoff til biodrivstoff har 
implementert forskjellige konvensjoner fra ILO (In-
ternational Labour Organisation). Med disse kravene 
blir biodrivstoff et av de best regulerte jordbrukspro-
duktene som importeres til Europa. Kravene kan også 
overføres til annen jordbruksproduksjon.

6.3.3 Tyskland
Tyskland har implementert EUs bærekraftskrav til 
biodrivstoff i sitt regelverk allerede nå og reglene gjel-
der fra 1. desember 2010. På grunn av kravene om et 
felles indre marked i EU må alle EU-landene innføre 
de samme bærekraftskravene. Derfor er bærekrafts-
kravene i den tyske loven de samme som i EUs forny-
bardirektiv.

Biodrivstoffet som skal telle med i omsetningspåbu-
det og få skattefritak må oppfylle bærekraftskravene. 
Sertifiseringsbyråer skal vurdere om biodrivstoffsel-
skaper møter bærekraftskravene. Dersom de gjør det 
vil biodrivstoffselskapene få bærekraftsattester, som 
dokumenterer at de følger bærekraftskravene. Sertifi-
seringsbyråene må bruke godkjente sertifiseringssys-
temer; lovforslaget inneholder krav til hva som skal 
til for at sertifiseringssystemene blir godkjent. For ek-
sempel skal et godkjent sertifiseringssystem sikre en 
uavhengig inspeksjon av data og bevise at slik inspek-
sjon har funnet sted. (Draft for a Regulation on the 
requirements for sustainable production of biofuels)

Massebalanseprinsippet kan brukes. Dette vil pålegge 
selskapene i verdikjeden å dokumentere at de sender 
fra seg en lik mengde sertifisert drivstoff eller råstoff 
som den de mottok, men uten at sertifisert og ikke-
sertifisert materiale holdes fra hverandre rent fysisk.

For at et sertifiseringssystem skal bli godkjent, skal 
offentligheten være involvert. Informasjon om sertifi-
seringssystemet, samt godkjenningsprosedyre, skal bli 
publisert i et elektronisk system. Personer, organisa-
sjoner og andre, spesielt de som fremmer miljøvern, 
skal gis muligheten til å skrive hva en mener om sys-
temet innen seks uker fra publisering. Deres mening 
skal tas med i vurderingen når myndighetene tar en 
avgjørelse på om en skal godkjenne sertifiseringssys-
temet. (ibid)

Sertifiseringsbyråene må bli godkjent etter samme 
prosedyre som når et sertifiseringssystem blir god-
kjent. Sertifiseringsbyråenes oppgave er å vurdere om 
biodrivstoffselskapene følger bærekraftskravene, i tråd 
med loven. Dette skal de undersøke minst en gang i 
året. Sertifiseringsbyråene skal verifisere om område-
ne der råstoffet til biodrivstoffet er dyrket eller hentet 
ut følger bærekraftkravene. Måten inspeksjonene gjø-
res på og hyppigheten av inspeksjonene skal gjøres ut 

fra en vurdering av risikoen for at irregulariteter og 
brudd på kravene har skjedd. Myndighetene skal følge 
med på sertifiseringsbyråene. (ibid)

6.3.4 Storbritannia
Storbritannia er det første landet som innførte et rap-
porteringssystem for biodrivstoff. Storbritannia er 
forpliktet gjennom Kyoto-protokollen til å redusere 
CO2-utslippene med 12,5 prosent sammenlignet med 
1990-nivåene. Lovgivningen bak biodrivstoffplanen 
ble vedtatt gjennom Energy Act i 2004. En bestemmel-
se kalt Renewable Transport Fuels Obligation (RTFO) 
pålegger omsettere av fossilt drivstoff (raffinerier, im-
portører og alle andre som omsetter mer enn 450 000 
liter fossilolje til veitrafikk i Storbritannia årlig) å selge 
en viss prosentandel fornybart drivstoff i Storbritan-
nia. Målet for det første året med forpliktelse (2008-9) 
var 2,5 volumprosent. Forpliktelsen trådte i kraft fra 
15. april 2008. I 2010 øker RTFO-en denne forpliktel-
sen for omsetterne til 5 volumprosent (RFAa, 2008).

I tillegg til å pålegge drivstoffselskaper å nå et visst 
mål for omsatt volum biodrivstoff, krever bestemmel-
sen at selskaper rapporterer om klimagassreduksjoner 
og bærekraften ved biodrivstoffet. Ordningen er ad-
ministrert av tilsynet Renewable Fuel Agency (RFA) 
(RFAb, 2008), som ble opprettet av myndighetene for 
dette formålet (RFAa, 2008). Selskapene skal levere 
sine rapporter om klimakutt og bærekraft når de sø-
ker om Renewable Transport Fuel Certificates (RT-
FCs). Rapportene tar for seg de direkte effektene av 
biodrivstoffproduksjon som selskapene har mulighet 
til å kontrollere i produksjonskjeden (RFAa, 2008). I 
oppstarten har det vært tillatt å rapportere “ukjent” for 
råstoff, opprinnelsesland, standard og tidligere areal-
bruk (RFAb, 2008). Når tidligere arealbruk skal rap-
porteres skal en oppgi hva dyrkingsarealet for råstof-
fet til drivstoffet ble brukt til per 30. november 2005. 
Denne datoen markerer ifølge RFA overgangen mel-
lom” tidligere” og ”nåværende” omstendigheter rundt 
drivstoffproduksjon. 

RFA vil overvåke de potensielle indirekte innvirknin-
gene av biodrivstoff, slik som indirekte arealendringer 
og endringer i matvarepriser og andre råvarepriser 
som det enkelte selskap ikke kan kontrollere. Dette 
skal de så informere om i sin årlige rapport til parla-
mentet. (RFAa, 2008).  

I det siste kvartalet fra april 2009 til juli 2009 ble det 
omsatt 330 millioner liter biodrivstoff i Storbritannia, 
av dette var 83 % biodiesel og 17 % bioetanol. For 83 
% av biodrivstoff var både råstoff og opprinnelsesland 
kjent. Biodrivstoffet hadde en klimagassgevinst på 47 
%. For 70 % av biodrivstoffet er tidligere bruk av land-
bruksjord kjent. 
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Figur 10. De fem delene i ISSC-systemet.

Figur 11. Sjekkliste for bærekraftskriterier.

Figur 12. Faktorer i beregning av CO2-utslipp.

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) er et godkjent sertifiseringsbyrå etter den nye loven. De er leve-
randør av et system for å kontrollere hele kjeden for biodrivstoff, i tråd med det myndighetene legger opp til skal gjøres gjennom 
loven.  (Kilde figur 10-12: ISCC)
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• Klimaendringene vil i løpet av kort tid være den 
største trusselen mot verdens natur, og biodrivst-
off er et av få tilgjengelige alternativer for å kutte 
klimagassutslippene fra transportsektoren raskt.

• Biodrivstoff er produsert av organisk materiale, 
og den CO2 som slippes ut er dermed en del av et 
naturlig kretsløp, i motsetning til CO2 fra fossile 
drivstoff.

• Eventuelle negative konsekvenser for natur og 
miljø avhenger av produksjonsmåte og råvarer. 
Det er mulig å produsere biodrivstoff med svært 
lave klimagassutslipp fra produksjon, og med lave 
konsekvenser for biologisk mangfold.

• For å sikre høy klimanytte og lave konsekvenser 
for biologisk mangfold, må det settes krav til 
biodrivstoffet som kjøpes. Storbritannia har hatt 
et rapporteringssystem i flere år, og nye regler fra 
EU skal sikre dette. Les mer om dette i kapittel X 
Sertifisering.

• For å finne klimaeffekten for et biodrivstoff, 
regnes både produksjonsmåte, transport, arealen-
dringer og utslipp av lystgass inn. Dagens bio-
drivstoff kan gi opptil 90 prosent klimanytte.

• Biodrivstoff bidrar ikke til økt luftforurensning, 
med unntak av at NOx-utslippene kan bli noe 
høyere ved bruk av biodrivstoff. Avansert bioeta-
nol vil ha tilsvarende utslipp som dagens, mens 
avansert biodiesel (syntetisk biodiesel) vil ha langt 
lavere lokale utslipp.

• I de fleste regnestykker kommer amerikansk mai-
setanol ut med liten klimanytte, mens sukkerrør-
setanol fra Brasil har høy klimanytte og rapsdiesel 
fra Europa har middels god klimanytte.

• Nedhugging av regnskog er et stort miljøproblem. 
I forhold til biodrivstoff gjelder dette ved produk-
sjon av palmeolje i Sørøst-Asia, men svært lite av 
denne palmeoljen brukes til drivstoff i Europa. I 
Brasil foregår biodrivstoffproduksjon hovedsake-
lig på områder uten høyt biologisk mangfold.

Foto: Luca Zaninoni / sxc.hu
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7.1 Innledning 
Biodrivstoff er et energialternativ som kan gi store kli-
mareduksjoner på kort tid, noe som er avgjørende for 
at verden skal unngå de mest alvorlige konsekvensene 
av klimaendringene. Det er med andre ord et alterna-
tiv til ”business as usual” og bruk av fossile brensler, 
og dermed et alternativ til økte utslipp. Biodrivstoff 
vil som all annen energiproduksjon gi konsekvenser 
for miljøet. Noen av konsekvensene vil være positive, 
mens andre er alvorlige, for eksempel hvis regnskog 
hugges for å gjøre plass til dyrking av råstoff til bio-
drivstoff. Det er selvsagt også avgjørende at biodriv-
stoff kommer ut med en total klimanytte når hele 
livsløpet sees samlet. Alle disse mulige konsekvensene 
betyr at noe biodrivstoff gir lave konsekvenser for kli-
ma, lokalmiljø og biologisk mangfold, mens andre gir 
for store negative konsekvenser til at det bør brukes. 
Som følge av dette må konsekvensene for ulike råstoff 
og teknologier kartlegges, og det jobbes med å sette 
standarder for hva som er ”bra biodrivstoff ”. EU har 
vedtatt slike standarder og disse er en del av fornybar-
direktivet, som også Norge skal implementere, se mer 
om dette i kapittel 6.

7.2 Klimaregnskap 

7.2.1 Innledning
Biodrivstoff kan gi store klimakutt, opptil 90 prosent 
med enkelte av dagens tilgjengelige typer. Klimage-

vinsten ved bruk av biodrivstoff varierer avhengig av 
type drivstoff, råstoffet det er laget av, hvor råstoffet er 
dyrket og hvordan det er produsert, på samme måte 
som for all energiproduksjon. Det finnes noen eksem-
pler på at biodrivstoff produseres på en slik måte at 
det gir negativ klimaeffekt, for eksempel hvis energien 
som kreves for å produsere biodrivstoff av råvarene, 
er kullkraft. Ifølge UNEP-rapporten har imidlertid det 
meste av det biodrivstoffet som produseres i verden i 
dag god til svært god klimaeffekt i et livsløpsperspek-
tiv. Det er et stort fokus på at biodrivstoff skal være 
bærekraftig og gi en reell klimaeffekt, noe som vises 
for eksempel gjennom innføringen av EUs bærekrafts-
krav for biodrivstoff (se kap. 6). 

7.2.2 Klimanytte
Klimanytte for biodrivstoff kan regnes på to måter. I 
dokumenter som Klimakur 2020 (Klif 2010) regnes 
biodrivstoff for å ha en klimanytte på 100 prosent for-
di det fullt ut erstatter fossil bensin eller diesel. Dette 
er med andre ord en beregning som kun gjelder effek-
ten biodrivstoffet har i Norge. I ZEROs arbeid brukes 
begrepet klimanytte eller klimagevinst for å angi at 
biodrivstoffet i et livsløpsperspektiv reduserer klima-
gassutslippene i forhold til drivstoffet det erstatter.  I et 
livsløpsperspektiv kreves det energi til produksjon og 
transport av biodrivstoffet. Dermed blir ikke kliman-
ytten 100 prosent ved livsløpsberegninger. I hovedsak 
påvirkes klimanytten ved biodrivstoff av tre faktorer: 
1) arealendringer i området råstoffet dyrkes eller hen-

Foto: Luca Zaninoni / sxc.hu

Figur 13. Oversikt over alle miljøimplikasjoner knyttet til biodrivstoff (Kilde: UNEP, 2009)
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tes fra, 2) fossile innsatsfaktorer i produksjonen og 3) 
andre utslipp knyttet til produksjonen, for eksempel 
lystgassutslipp. I tillegg kommer klimagassutslipp fra 
transport av biodrivstoff, men dette utgjør en svært li-
ten del av klimagassregnskapet (EUCAR, CONCAWE 
og JRC, 2007). 

7.2.3 Utslipp fra arealendringer 
Oppdyrking av nye områder fører ofte til utslipp av 
klimagasser, fordi karbon bundet til skog eller jords-
monn da blir frigjort i form av karbondioksid (CO2) 
eller metan (CH4), men dette varierer av naturtype 
på det aktuelle arealet. Bærekraftskrav til biodrivstoff 
søker å hindre at spesielt karbonrike områder, for ek-
sempel regnskog og myrområder, ikke blir dyrket opp 
for å produsere biodrivstoff. Dersom produksjon av 
biodrivstoff skjer på områder som har ligget brakk el-
ler beiteområder, er betydningen av arealendringen 
mindre. 

I denne sammenhengen benyttes ofte begrepet kar-
bontilbakebetalingstid. Dette er tiden det tar før netto 
klimaeffekt av et biodrivstoff er positiv, medregnet 
utslippene av klimagasser ved oppdyrking av de om-
rådene der drivstoffet er produsert (EUCAR, CON-
CAWE og JRC, 2007). Kalkulering av karbongjeld og 
tilbakebetalingstid er omstridt og det er store varia-
sjoner i forutsetninger som settes i de ulike studiene. 
Dette fører videre til stor variasjon av utslippsbildet til 
biodrivstoff.

I en artikkel i Science i 2008 gjorde Fargione et al. et 
overslag – med stor usikkerhetsmargin – på en kar-
bontilbakebetalingstid på 420 år ved konvertering av 
tropiske torvområder i regnskog til produksjon av bio-
drivstoff. For sukkerrør produsert på den brasilianske 
cerradoen anslo Fargione et al. derimot karbontilbake-
betalingstiden til 17 år. Artikkelen konkluderte med at 
bruk av brakklagte arealer har kortere karbontilbake-
betalingstid, uten at dette er tallfestet (Fargione et al. 

2008). En annen studie av Searchinger et al. i samme 
tidskrift konkluderer med at sukkerrørsetanol er me-
get effektivt, og dersom det blir produsert på tidligere 
beiteområder i Brasil, er karbontilbakebetalingstiden 
bare 4 år (Searchinger et al. 2008). 

En studie gjort ved Michigan State University i 2009 
(Hyuntae et al. 2009) prøvde å rydde opp i bruken av 
forutseninger, og kommer fram til langt lavere kar-
bontilbakebetalingstid for bioetanol fra mais. Skillet 
går blant annet på at Hyuntae et al. hevder at indirekte 
landendringer stort sett foregår innenriks i USA. Det-
te gjør at man kan se bort fra ekspansjon på områder 
som for eksempel brasiliansk regnskog. Hyuntae et al. 
fokuserer i tillegg svært mye på dyrkingsteknikker for 
mais og forskjellige oppløyingsmåter, mens Searchin-
ger et al. og Fargione et al. bruker den verst tenkelige 
pløyeteknikk for binding av karbon i jordsmonn. Hy-
untae et al. viser til studier om driftsforhold for mais 
i USA som demonstrerer at verst tenkelig oppløyings-
teknikk ikke er utbredt. På bakgrunn av dette tallfestes 
karbontilbakebetalingstiden for etanol basert på mais i 
USA til 12 år om gjennomsnittlig pløyeteknikk benyt-
tes og 3 år om beste pløyingsteknikk benyttes (Hyun-
tae et el 2009). Alle disse studiene fokuserer imidlertid 
på amerikansk biodrivstoffproduksjon og resultatene 
er ikke nødvendigvis spesielt aktuelle i Norge. USA 
bruker det meste av sin biodrivstoffproduksjon innen-
lands, og ingen etanol fra USA importeres til Norge.

Flere studier viser at brasiliansk sukkerrørsetanol har 
god klimanytte, mens det gir svært dårlig klimaeffekt å 
hugge ned regnskog for å dyrke råstoff til biodrivstoff. 
Dette underbygges av den omfattende Gallagher-rap-
porten, som anslår at den brasilianske sukkerrørspro-
duksjon gir lave klimagassutslipp fra arealendringer 
fordi ny produksjon først og fremst skjer på tidligere 
beiteområder. Ifølge samme rapport er store områder 
globalt tilgjengelig for videre jordbruksekspansjon. 
Det finnes også teknologi for å drive jordbruk og sam-

Figur 14. Utslipp av klimagasser i de ulike fasene fra produksjon til bruk av biodrivstoff (Kilde: Vaage, 2009)
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tidig holde karbonet bundet i jorden. Dersom denne 
teknologien utnyttes, kan biodrivstoff gi betydelig 
større klimagassreduksjoner (Gallagher et al., 2008).

7.2.4 Fossile innsatsfaktorer 
Bruk av fossil energi i produksjon av biodrivstoff kan 
føre til at klimanytten blir lavere. Produksjon av bio-
drivstoff i USA skjer noen steder ved hjelp av fossile 
innsatsfaktorer, for eksempel at energien som brukes 
i produksjonen kommer fra kullkraft. Pimentel et al. 
konkluderer i en undersøkelse utført ved en fabrikk i 
USA hvor det produseres maisetanol, at bruken av fos-
sil energi var 29 prosent høyere enn energiinnholdet i 
det ferdige produktet (Pimentel et al., 2005). I studien 
er imidlertid kun etanol regnet inn i virkningsgraden, 
ikke biprodukter fra produksjonen. Biodiesel er min-
dre energikrevende å fremstille enn bioetanol, og be-
tydningen av fossil energibruk i produksjonen er der-
for langt mindre i et klimagassregnskap. Produksjon 
av bioetanol fra sukkerrør i Brasil skjer i hovedsak 
ved hjelp av fornybare innsatsfaktorer, og dette gjør 
at energibruken i produksjonen ikke har særlig betyd-
ning for klimagassregnskapet (EUCAR, CONCAWE 
og JRC, 2007).
 
Bioetanol laget av sukkerrør, som er vanlig i Brasil, har 
det beste klimagassregnskapet av dagens kommersielle 
biodrivstoff. Som det går frem, er usikkerheten størst 
for biodiesel laget av raps og minst for sukkerrørse-
tanol. Usikkerheten om størrelsen på klimagassutslip-
pene ved produksjon av biodiesel dreier seg i første 
rekke om lystgassutslipp fra kultiveringen av råstoffet 
i biodieselen. EUCAR, CONCAWE og JRC (2007) 
konkluderte i en rapport med klimagassbesparelsen 
for sukkerrørsetanol i forhold til fossile drivstoff er 
om lag 84 prosent, medregnet utslipp fra produksjon 
og distribusjon. 

Biodiesel basert på raps gir en klimagassbesparelse på 
om lag 45 prosent. De reelle klimagassreduksjonene 
for biodiesel kan ifølge studien være større, men ut-
slippstallene i studien baserer seg på gjennomsnittlige 
utslippstall. (EUCAR, CONCAWE og JRC, 2007).  Kli-
makur og ISCC, et nytt system for bærekraftsberesnin-
ger av biodrivstoff, sier at rapsdiesel har en klimaeffekt 
på omtrent 50% (ISCC 2009, Klif 2010). Biodiesel har 
allerede i dag et fordelaktig klimagassregnskap sam-
menlignet med fossile drivstoff. Det er også rimelig å 
anta at store utslippskutt kan gjøres i produksjonskje-
den for noen typer biodrivstoff. Klimagassregnskapet 
for raps svekkes i første rekke ved utslipp av lystgass 
ved bruk av kunstgjødsel. Det norske selskapet Yara, 
som er verdens største kunstgjødselprodusent, har ut-
viklet en teknologi som reduserer klimagassutslipp fra 
kunstgjødselproduksjon med 70 til 90 prosent (Yara 
2008). 

Figur 15. Klimagassregnskap for biodrivstoff som produseres 
i eller importeres til Europa (EUCAR, CONCAWE og JRC, 
2007)

7.2.5 Lystgassutslipp
Utslippene av lystgass i produksjonen av biodrivstoff 
skyldes altså i stor grad gjødselbruk. Det er i første 
rekke mikrobiologisk aktivitet i jordsmonnet som 
omdanner nitrogenforbindelser til lystgass (Miljøsta-
tus, 2008). Utslippene har mye å si for det totale kli-
magassregnskapet til biodrivstoff. Lystgass er en 400 
ganger kraftigere klimagass enn CO2, og ved produk-
sjon av for eksempel raps trengs mye gjødsel, noe som 
igjen gir forholdsvis store lystgassutslipp. Størrelsen 
på utslippene er avhengige av gjødselintensitet, hvilket 
råstoff som blir produsert, samt jordsmonn og klima. 
Det er generelt svært usikkert hvor store lystgassut-
slipp landbruket forårsaker (EUCAR, CONCAWE og 
JRC, 2007)

7.2.6 Transport
Ifølge EUCAR-rapporten spiller ikke fossile innsats-
faktorer i transport noen avgjørende rolle i klimaregn-
skapet for biodrivstoff. Selv for sukkerrørsetanol som 
er transportert til Europa helt fra Brasil er det totale 
klimaregnskapet positivt, belastningen for klimaet re-
duseres med 84 prosent sammenlignet med bruk av 
fossil bensin (EUCAR, CONCAWE og JRC, 2007).
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Konklusjon klimaregnskap 
Den nøyaktige klimaeffekten varierer først og 
fremst etter hva slags råstoff som brukes, hvilket 
areal råstoffet dyrkes på og hvilken energi som 
benyttes. Kalkulasjonene for klimaeffekt for hvert 
enkelt drivstoff varierer relativt mye med ulike be-
regningsmetoder. 

Biodiesel
Biodiesel som produseres i Europa, for det meste 
fra raps, har en klimaeffekt på rundt 45 prosent 
(EUCAR, CONCAWE and JRC, 2007). ISCC til-
sier opptil 55% klimaeffekt  for biodiesel basert på 
raps (ISCC 2009). Soyadiesel har 40-45% klimaef-
fekt (ISCC 2009). 

Bioetanol
Bioetanol produsert fra mais i USA har i noen 
tilfeller negativ klimaeffekt, fordi energi fra sterkt 
forurensende kullkraftverk blir brukt i denne pro-
sessen (Pimentel et al., 2005). Bioetanol produsert 
fra sukkerrør i Brasil har derimot over 80 prosent 
klimaeffekt, fordi restprodukter fra sukkerrørene 
brukes som energikilde i stedet for fossil energi 
(EUCAR, CONCAWE and JRC, 2007). ISCC bru-
ker 70-71% klimanytte for sukkerrørsetanol (ISCC 
2009). Sukkerroer gir i underkant av 50 prosent 
klimaeffekt dersom det kun brukes til drivstoff, 
mens det gir like høy klimaeffekt som sukkerrør 
når det kombineres med produksjon av biogass.

Figur 16. Klimanytte av ulike typer biodrivstoff.

Bioetanol produsert fra hvete gir også reduksjoner 
i klimagassutslipp, og med de beste produksjons-
metodene like stor reduksjon som sukkerrørseta-
nol (BEST 2010). ISCCs beregninger tilsier opptil 
61% klimanytte for hveteetanol (ISCC 2009). 

Andregenerasjon biodiesel
Andregenerasjon biodiesel kan produseres fra 
nesten et hvilket som helst biologisk materiale, 
men rester av trevirke og halm er det mest aktu-
elle. Dette gir en klimagevinst på over 90 prosent 
(EUCAR, CONCAWE and JRC, 2007). 

Andregenerasjon bioetanol
Andregenerasjon bioetanol gir 70% klimanytte 
(ISCC 2009). Borregaards bioetanol har klima-
nytte på 80-90 %

Biogass
Biogass produseres først og fremst av biologisk 
avfall, som dyregjødsel, kloakk og matavfall. Kli-
maeffekten ved å erstatte andre drivstoff med bi-
ogass kan i noen tilfeller være over 100 prosent, 
dersom metangassen som blir fanget fra råstoffet 
ellers ville sluppet direkte ut i atmosfæren (EU-
CAR, CONCAWE and JRC, 2007), for eksempel 
fra flytende husdyrgjødsel. Dette skyldes at metan 
er en klimagass med omtrent 20 ganger sterkere 
klimaeffekt enn CO2. Til tross for store ulikheter 
mellom råstoff gir biogass fra avfall og gjødsel en 
klimagassreduksjon tett opptil 80 prosent eller 
større.
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7.3 Biologisk mangfold

7.3.1 Innledning
Jordas biologiske mangfold forsvinner i et så høyt 
tempo at forskerne kaller det den sjette store mas-
seutryddelsen i jordas historie. Dette er alvorlig, fordi 
det er fungerende og mangfoldige økosystemer som 
gjør at det er mulig å leve på jorda, og som sørger for 
mat, ren luft, rent vann og medisiner for en stor andel 
av verdens befolkning. I løpet av kort tid vil klima-
endringene være den største trusselen mot verdens 
natur, og slik kan biodrivstoff bidra til å redde det bio-
logiske mangfoldet. Når det gjelder mulige negative 
konsekvenser, har det spesielt vært fokus på nedhug-
ging av regnskog. I land som Brasil er det i tillegg vik-
tig å være oppmerksom i forhold til andre naturtyper, 
for eksempel cerradoen, som også har et unikt og stort 
naturmangfold. 

Biodrivstoff er grunnleggende positivt for biologisk 
mangfold fordi det kan redusere effektene av klima-
endringer, som er en stadig økende trussel mot natu-

ren mange steder i verden. Økt biodrivstoffproduksjon 
kan imidlertid være negativt for biologisk mangfold 
hvis det fører til tap av leveområder, introduserte ar-
ter eller forurensning fra gjødsel. En utfordring med 
å veie disse mot hverandre er tidsperspektivet. Nega-
tive konsekvenser vil kunne sees på kort sikt, mens 
reduserte klimagassutslipp og mindre effekter av kli-
maendringer først vil merkes etter mange år (UNEP 
2009). Den andre utfordringen er at utryddelse av en 
art er en irreversibel hendelse. Sagt med andre ord: en 
tapt art kommer ikke tilbake selv om klimaendringene 
blir mindre alvorlige. 

Effekten av økt biodrivstoffproduksjon vil variere av-
hengig av region og type produksjon, og områder som 
allerede opplever stort tap av biologisk mangfold vil 
være mest sårbare. Dermed vil regnestykket for bio-
logisk mangfold avhenge av hvilke typer land som 
konverteres til biodrivstoffproduksjon. For eksempel 
er det negativt for det biologiske mangfoldet hvis ny 
biodrivstoffproduksjon planlegges på den rike cerra-
doen i Brasil eller på regnskogsområder i Malaysia. 

Figur 17. I Brasil dyrkes sukker i områder som ligger langt unna regnskog. (Kilde: Beauclair, 2009)
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Biodrivstoffproduksjon på områder der det nettopp er 
avsluttet intensivt landbruk, slik tilfellet er for enkelte 
områder i Europa, vil derimot gi umiddelbart positive 
konsekvenser fordi området ikke har store biologiske 
verdier og fordi biodrivstoff reduserer effekten av kli-
maendringene (UNEP 2009). 

7.3.2 Regnskog
Oljepalmeplantasjer er en av de største årsakene til 
nedhugging av regnskog i Indonesia (Marti, 2008). 
Også i Malaysia ekspanderer oljepalmeplantasjer på 
bekostning av tropisk skog (Friends of the Earth In-
ternational, 2008). Biodrivstoff laget av palmeolje fra 
Malaysia og Indonesia har altså med stor sannsyn-
lighet bidratt til nedhugging av regnskog. Ifølge FNs 
mat- og jordbruksorganisasjon, FAO, var bruken av 
palmeolje til biodiesel i 2006 bare 1 prosent av total 
biodieselproduksjon i verden, med andre ord en svært 
begrenset bruk (Thoenes 2006). Det omsettes ikke 
biodrivstoff laget av palmeolje i Norge (ZERO 2009).

Verdens skoger er imidlertid under press fra mange 
ulike faktorer, og biodrivstoff er ikke et unikt produkt 
i så måte. Alle nye produkter som skal produseres i 
land der man er bekymret for biologisk mangfold vil 
representere den samme trusselen, og de samme pre-
ventive hensyn må tas, for eksempel gjennom sertifi-
sering og kontroll, både i produksjons- og importland. 
Et eksempel på et annet produkt som er en trussel mot 
biologisk mangfold er bomullsindustri i Vest-Afrika. 
Grunnet store gjeldsbyrder og svært hard konkurran-
se fra subsidiert amerikansk bomull, er bomullspro-
duksjonen mange steder så intensiv at jorda utarmes, 
og stadig nye arealer må ryddes. I Benin forsvinner 
100 000 hektar skog hvert år, hovedsakelig i de bo-
mullsdyrkende områdene (Brottem 2005). 

Norge importerer bioetanol fra sukkerrør fra Brasil. 
Der ligger hovedtyngden av produksjonen (rundt 91 
prosent) sør i landet, mens Amazonas er i de nord-
lige provinsene (Brazil Ministry og Mines and Energy 
2006). Det har vist seg at det er mulig med høy pro-
duksjon av biodrivstoff samtidig som man tar bedre 
vare på skogen: Avskogingen i Brasil i 2009 var re-
kordlav, hele 37 prosent lavere enn den laveste målin-
gen siden registreringene startet på 80-tallet (Miljø-
verndepartementet 2009). Utfordringen knyttet til å ta 
vare på regnskogen i Brasil må adresseres. Samtidig er 
det mulig å produsere mer bioetanol, uten at det går 
på bekostning av regnskog. Se mer om dette i avsnittet 
om indirekte arealendringer lenger ned. 

7.3.3 Natur i Europa
I Europa kan man også få en positiv effekt ved at færre 
landbruksarealer oppgis. Mens utnyttet jordbruksa-
real i 1995 i EU var 49,5 prosent av totalt areal, var 

andelen i 2005 redusert til 45 prosent (Eurostat 2005). 
En årsak til dette er at bønder i Europa i mange år har 
blitt betalt for å la jordene sine ligge brakk, for å sikre 
høye nok matpriser. Dette betyr at det finnes store til-
gjengelige jordbruksareal der biodrivstoffproduksjon 
ikke vil fortrenge matproduksjon. At disse landbruks-
arealene brukes kan forebygge erosjon og skogbran-
ner, og bevare kulturbetinget biologisk mangfold. Det 
er imidlertid viktig, også for biodrivstoffproduksjon 
i Europa, å unngå at biologisk mangfold blir skadeli-
dende, gjennom bruk av arealer med store naturver-
dier og sprøytemidler (BioVision 2010).

7.3.4 Natur i Norge
NINA skrev i 2007 en rapport om bioenergitiltak 
og effekter for biologisk mangfold (NINA 2007). De 
gjorde en rekke vurderinger av aktuelle tiltak for å øke 
produksjonen av bioenergi. Konklusjonen var at uttak 
av GROT (greiner og topper) og tynningstrevirke er 
akseptabelt, men at det er nødvendig med retnings-
linjer for å bevare viktige habitatressurser. Rapporten 
konkluderer også med at rydding av gjengroingsarea-
ler i jordbruket er akseptabelt og enkelte steder kan gi 
en positiv effekt for biologisk mangfold. Inngrep i rike 
skogtyper, truede vegetasjonstyper eller områder med 
mange rødlistede arter er et tiltak som vil gi betydelige 
negative konsekvenser for biologisk mangfold. Dette 
gjelder også økt avvirking i nye områder som til nå er 
relativt urørt. Dette er en problemstilling det er viktig 
å være oppmerksom på når en skal øke produksjonen 
av bioenergi, blant annet til biodrivstoff. 

Når det gjelder biodrivstoffproduksjon i Norge har 
planting av fremmede treslag også vært nevnt som et 
tiltak for å kunne øke avvirkingen i skogbruket. Det er 
plantet 550 000 daa sitkagran i Norge gjennom skog-
reisingsprosjektene i midten av forrige århundre, og 
dette er det viktigste utenlandske treslaget i Norge. I 
en temarapport om emnet fra NINA (2005) konklu-
deres det med at etablering av plantefelt med fremme-
de treslag gir en tydelig, og i mange henseende negativ 
effekt på økosystemet og at skogbruksforvaltningen 
nå fraråder slike prosjekter. 

7.3.5 Indirekte arealendringer
Når andre hensyn i forhold til bærekraftig produksjon 
av biodrivstoff innlemmes i sertifiseringsystemer, blir 
indirekte arealendringer stående igjen i debatten som 
et mulig problem. Dette er endringer i bruk av et areal 
som skjer på et sted som følge av arealendringer et 
annet sted. Et eksempel kan være at etablering av en 
plantasje for å dyrke råstoff til biodrivstoff bidrar til 
at annen landbruksproduksjon i området flyttes eller 
ekspanderer over i sårbare naturområder. Forskere er 
uenige om dette vil bli et stort problem eller ikke. En 
konkret bekymring knyttet til biodrivstoff har vært at 
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biodrivstoffproduksjon på tidligere beitearealer i Bra-
sil skal føre til at bøndene lar kveget beite i regnsko-
gen. Andre mener at indirekte arealendringer ikke er 
et hovedproblem i Brasil. 

Målinger av indirekte arealendringer er med andre 
ord ingen eksakt vitenskap, og svært vanskelig å etter-
prøve. Det er vanskelig å vite om en arealendring kan 
knyttes direkte til en annen arealendring eller om den 
hadde skjedd uansett.

EU har de siste årene prøvd å utarbeide en metode som 
kan beregne effektene av indirekte arealbruksendrin-
ger (Indirect Land Use Change, ILUC). Bakgrunnen 
for dette har vært ønsket om å inkludere disse effek-
tene i bærekraftskravene i fornybardirektivet. Siden 
sommeren 2009 har flere avdelinger i EU-kommisjo-
nen arbeidet med modellstudier for å finne måter å 
regne ut indirekte arealendringer på. Målet er at kom-
misjonen skal legge fram en rapport om konsekven-
sen av indirekte arealendringer for klimagassutslipp 
for EU-parlamentet i desember 2010. EU-kommisjo-
nens transportavdeling anbefaler at EU foreløpig ikke 
innlemmer ILUC i bærekraftskriteriene. Begrunnel-
sen er at metodikken for å beregne dette ikke er god 
nok. Blant annet blir det påpekt at de ikke inkluderer 
konsekvensene av bærekraftskriteriene, muligheten til 
å dyrke avlinger på forlatte landbruksområder, tekno-
logiske forbedringer for eksempel for avlingsstørrelse, 
forbedret klimanytte for framtidig biodrivstoff eller en 
analyse av utnyttelse av nye oljekilder, som for eksem-
pel oljesand (European Biodiesel Board 2010). 

Når det gjelder biodrivstoff har mange vært bekym-
ret for at biodrivstoffproduksjon på tidligere beitea-
realer i Brasil skal føre til at bøndene lar kveget beite i 
regnskogen (Panichelli 2007). Samtidig hevder andre 
at indirekte arealendringer ikke er et hovedproblem i 
Brasil (Beauclair 2010, pers.med.). 

Indirekte arealbruksendringer kan i mange tilfeller 
knyttes ganske direkte tilbake til økt produksjon av 
råstoff til biodrivstoff. Likevel vil det i de fleste tilfel-
ler være flere faktorer som bidrar til slike indirekte 
effekter. I de tilfellene der den indirekte arealbruks-
endringen bidrar til negative miljøeffekter, vil det som 
regel finnes andre måter å avverge disse negative ef-
fektene på enn å stanse veksten i biodrivstoffproduk-
sjon. Biodrivstoff er fremdeles et lite landbrukspro-
dukt som legger beslag på små arealer i forhold til 
annen landbruksproduksjon. Likevel; en rask vekst 
i biodrivstoffproduksjonen vil komme til å medføre 
endringer i arealbruken, og det er viktig å følge med 
på disse endringene. I EUs fornybardirektiv slås det 
fast at EU-kommisjonen hvert år skal rapportere til 
EU-parlamentet om effekter biodrivstoffsatsingen har 
på sosiale forhold i EU og tredjeland. 

Dr. Mae-Wan Ho ved Institute of Science in Society 
konkluderer med at det foreløpig er usikkert hvordan 
økt arealbruk til sukkerrørproduksjon vil innvirke på 
biologisk mangfold og landbruksarealer knyttet til 
matproduksjon. Han er bekymret for at mål som har 
vært satt for vern av naturen er for lave, men mener 
også at effektene er vanskelige å forutse (Ho 2006). 
Nettsiden Ars Technica refererte en artikkel publisert i 
Proceedings of the National Academies of Science som 
forsøker å framskrive hvordan økt sukkerrørsproduk-
sjon i Brasil vil innvirke på kvegets bruk av regnsko-
garealer. Forfatterne av artikkelen konkluderer med 
at regnskogsarealer vil bli konvertert til kvegbruks-
land. Samtidig påpeker de at Brasils jordbrukslovgi-
ving favoriserer kvegdrift med svært lav kvegtetthet 
og at det vil være fullt mulig å øke denne tettheten og 
forvalte landbruksarealene på en måte som unngår 
arealendringene helt (Timmer 2010). Dette bekref-
tes av Edgar Beauclair ved Universitetet i Sao Paolo: 
Gjennomsnittlig kvegtetthet i Brasil er 0,5 dyr/hektar, 
mens det for i-land er fem dyr/hektar. Dette vil føre 
til at det er mer lønnsomt å øke produktiviteten på 
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eksisterende areal enn å flytte kveget til nye områder 
(Beauclair 2010, pers.med.). 

Regnskogfondet, Greenpeace og WWF har i et felles 
innspill til norske myndigheter om rapporteringssys-
temet for biodrivstoff(februar 2008) uttrykt bekymring 
for at selv et optimalt sertifiseringssystem ikke vil kun-
ne hindre indirekte konsekvenser, men at det er svært 
viktig å samle inn informasjon om slike effekter for å 
kunne overvåke og slik at myndighetene har mulighet 
til å reagere ved alvorlige hendelser. De understreker 
at dette kun er ment som et krav om innhenting av 
informasjon, ikke at selskapene skal holdes til ansvar 
for slike indirekte effekter. De mener også at import av 
bioenergi/biomasse for energiformål ”forplikter til et 
aktiv engasjement i produksjonslandene, med sikte på 
å nyttiggjøre avfalls- og biprodukter, nyttiggjøre inak-
tive arealer/brakkmark og gjennomføre mer effektive 
dyrkningsmetoder på eksisterende areal.”

Problemet med indirekte arealendringer er uløst både 
for biodrivstoff og alle andre landbruksprodukter, og 
berører grunnleggende markedsmekanismer, for ek-
sempel hva det er lønnsomt å dyrke hvor og når, og i 
hvor stor grad det enkelte land beskytter verdifull na-
tur mot kommersiell virksomhet. Beskyttelse av ver-
difulle naturområder må skje uavhengig av biodriv-
stoffproduksjon eller annen næring, og er den eneste 
måten å hindre at uønskede arealendringer skjer på. 
Det er også avgjørende at det enkelte land har ressur-
ser til å håndheve regler som gjelder for et område. 

7.4 Lokal luftforurensning 

7.4.1 Innledning
Biodrivstoff bidrar til å redusere netto utslipp av kli-
magassen CO2, men biodrivstoff er ikke et nullut-
slippsalternativ på linje med hydrogen og el-drift. 
Fordi biodrivstoff på samme måte som bensin og 
diesel brukes i forbrenningsmotorer og drivstoffet er 
karbonbasert, slippes det ut karbonmonoksid (CO), 
nitrogenoksider (NOx), partikler og andre helse- og 
miljøskadelige forbindelser. Denne typen forurensing 
har lokal og regional effekt. 

7.4.2 Bioetanol
De fleste nyere rapporter på området konkluderer 
at det med dagens motorteknologi er liten forskjell 
mellom bioetanol og bensin hva lokale eksosutslipp 
angår. Dette gjelder spesielt HC (hydrokarboner), 
NOx og CO. Fra eldre kjøretøy blir CO-utslipp re-
dusert ved bruk av lavinnblanding av etanol i ben-
sin (Bechtold 1997). Når det gjelder partikkelforu-
rensing, konkluderer en gjennomgang av 20 ulike 
studier at utslippene reduseres ved innblanding av 
etanol i bensin og ved bruk av ren etanol (Smokers 

& Smit 2004).

7.4.3 Biodiesel
De lokale utslippene fra biodiesel vil variere noe av-
hengig av hvilke råstoff som er benyttet, men hoved-
trenden er den samme som ved bruk av bioetanol. En 
gjennomgang av 20 ulike studier av lokale utslipp fra 
biodiesel og ulike blandinger av diesel og biodiesel vi-
ser at utslippene av partikler, CO og HC går ned, mens 
utslippene av NOx går noe opp (Smokers & Smit 2004). 
Økningen kan være på 8–12 prosent ved kjøring på ren 
biodiesel (Energigården 2004). Problemet med NOx-
utslipp fra biodiesel er godt kjent og skyldes høyere 
temperatur under forbrenningen. Dette kan løses tek-
nisk gjennom bruk av en selektiv katalytisk reduksjon 
(SCR) og en NOx-sensor. Kjøretøy med slike sensorer 
vil ikke slippe ut mer NOx enn ved bruk av vanlig au-
todiesel, i noen tilfeller mindre (UFOP 2006). Biodie-
sel er også et svovelfritt drivstoff, men med dagens 
strenge krav til svovelinnhold i vanlig autodiesel er 
denne fordelen av marginal betydning. 

Norge har i dag et system med ulike avgiftsklasser for 
diesel. I tilegg til ulik avgift er også kvaliteten på au-
todiesel og avgiftsfri diesel ulik. Avgiftsfri diesel er av 
en dårligere miljøkvalitet enn autodiesel. Lokalmil-
jøgevinsten av å benytte biodiesel som erstatning for 
fossildiesel vil derfor være størst hvis den erstatter av-
giftsfri diesel. 

7.4.4 Andre generasjon biodrivstoff 
Andre generasjon bioerstatning for bensin vil trolig 
fortsatt være etanol; produsert fra andre råstoff enn 
i dag, men med uforandrede lokale utslipp. 

Andre generasjon biodiesel produsert fra trevirke 
via en katalytisk prosess gir et kvalitativt bedre pro-
dukt enn dagens biodiesel. Den vil forbedre lokal-
miljøet betydelig sammenlignet med dagens die-
selprodukter. Spesielt i eldre dieselmotorer vil den 
prosentvise reduksjonen av lokalutslipp være stor. 
NOx-utslippene vil kunne gå ned med opptil 45 pro-
sent, partikkelutslipp med opptil 40 prosent og utslipp 
av HC og CO med henholdsvis opptil 60 og 85 prosent 
(Alliance for synthetic fuels in Europe 2006). 

7.4.5 Biogass 
Biogass til bruk i for eksempel busser, slik det gjøres i 
Oslo kommune, har kraftig reduserte utslipp av både 
NOx og partikler sammenliknet med dieselmotorer 
(Civitas 2007). I en sammenlikning gjort av Østfolds-
forskning kommer biogass ut som det drivstoffet med 
klart lavest NOx-utslipp (Ingunn Saur Modahl og Ole 
Jørgen Hanssen, Østfoldforskning 2010). 
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8. Biodrivstoff og samfunn 

Oppsummering
• Det er de fattigste landene i sør som er aller mest 

sårbare for klimaendringer, og der man allerede 
ser store konsekvenser. For disse landene er det 
avgjørende med store kutt i klimagassutslippene, 
og dette kan biodrivstoff bidra til.

• Biodrivstoffproduksjon gir mange muligheter 
for fattige land i form av økte inntekter, nye 
arbeidsplasser, økt energisikkerhet, teknologiut-
vikling og uavhengighet fra olje.

• Økt biodrivstoffproduksjon setter krav til re-
gelverk som hindrer ødeleggelse av viktige 
områder og utnytting av arbeidskraft. Derfor 
lages det systemer for sertifisering for land som 
er kjøpere av biodrivstoff. Det er også sentralt 
at myndighetene i de landene der biodrivstoffet 
dyrkes lager regler for de samme temaene, samt 
verner verdifulle naturområder. Se mer i kapittel 
X Sertifisering.

• De mulige negative konsekvensene ved produk-
sjon av biodrivstoff gjelder også andre landbruk-
sprodukter. Gode sertifiseringsordninger for 
biodrivstoff vil gjøre at dette blir et godt regulert 
produkt, og positive erfaringer kan overføres til 
også å gjelde andre landbruksprodukter.

• Matpriser avhenger av svært mange faktorer. 
Produksjon av biodrivstoff kan, i sammenheng 
med andre faktorer, være med på å bidra til økte 
matpriser, men det har ikke vært en hovedfaktor.

• Høye matpriser slår ut svært forskjellig avhengig 
av hvor man bor og hvordan man livnærer seg. De 
fleste av jordas fattige har tilknytning til jord-
bruket, og mange vil tjene på høyere matpriser, 
mens det for bybefolkningen er/kan bli problema-
tisk.

• Råvareprisene vil øke i årene framover, jordbruk-
sproduksjonen vil øke og konkurransen mellom 
mat, fôr og drivstoff vil bli større. Biodrivstoff er 
imidlertid forventet å stå for en relativt liten del av 
veksten i produksjonen.

• Det er store muligheter for økt landbruksproduk-
sjon i verden, spesielt i Afrika og i Latin-Amerika, 
fordi det finnes uutnyttede områder og fordi 
landbruket kan intensiveres. Dette betyr at det er 
mulig å øke både mat- og biodrivstoffproduks-
jonen, selv med en økende verdensbefolkning .

• Dyrking av biodrivstoff kan gi flere arbeidsplasser, 
bedre næringsgrunnlag, økt effektivitet og større 
investeringer i landbrukssektoren, noe som er 
svært nødvendig etter mange år med nedgang i 
råvareprisene.

8.1 Matpriser

8.1.1 Innledning
Prisene på mat påvirker hele verden, og får mye 
oppmerksomhet. Fra 2003 og fram til en dramatisk 
pristopp i 2008, økte matvareprisene, og dette skap-
te selvfølgelig debatt både i Norge og internasjonalt. 
Biodrivstoff ble av media beskyldt for å være hovedår-
saken bak denne prisveksten. Undersøkelser i ettertid 
har vist at dette ikke stemmer. Årsakene til vekst i mat-
vareprisene er mer sammensatt enn råvareprisene.  

Figur 18: utviklingen for råvareprisene fra 1900 frem til i dag. 
(Kilde: Verdensbanken, 2008)

Figur 19. Prisutviklingen for utvalgte matvarer fra januar 
2003 frem til oktober 2008. Det er jevn vekst i prisene fra 
2003 frem til høsten 2006. Prisene begynner så å stige, vek-
sten eskalerer og når toppen våren 2008. Fra pristoppen har 
prisene falt mellom 30 og 40 prosent (Kilde: Verdensbanken, 
2008)

8.1.2 Årsaker til at matvareprisene stiger 
ZERO sammenfattet i 2009 flere rapporter som søkte 
å finne årsakene til det høye prisnivået i 2008 (Baum 
2009). Biodrivstoff hadde blitt utpekt i mediene som 
hovedårsaken, men det har vist seg at det økte pris-
nivået ikke skyldtes enkeltfaktorer. Flere sammen-
fallende faktorer hadde gjensidig forsterkende effekt 
på hverandre og drev prisnivået mot toppen som ble 
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nådd våren 2008 (International Food Policy Research 
Insitute(IFPRI) 2008 b).

Årsakene til prisstigningen på matvarer kan deles inn 
etter om de virker på lang, mellomlang, eller kort sikt. 
Blant de langsiktige årsakene er blant annet den økte 
befolkningsveksten i sørlige Afrika fra slutten av 1990-
tallet (IFPRI 2008 a). I tillegg kommer rekordlave la-
gerbeholdninger av korn, som har vært fallende fra 
slutten av 1990-tallet (Farm Foundation 2008). Den 
sterke inntekstveksten i Kina og India har ikke vært av 
betydning for verdensmarkedsprisene. Disse landene 
har drevet landbrukspolitikk med mål om selvforsy-
ning, med unntak av noen varer. De er små aktører på 
verdensmarkedet, og det er en forutsetning at man er 
en aktør på verdensmarkedet for å ha innvirkning på 
prisene (Farm Foundation 2008).

Av mellomlange årsaker til de økte matprisene er også 
det at dollaren har falt i verdi relativt til de fleste andre 
valutaer (Farm Foundation 2008), og dette har en klar, 
men ustabil sammenheng md høye matpriser. På mel-
lomlang sikt har også oljeprisen vært viktig for økte 
matpriser, siden høy oljepris (med en topp i juli 2008 
på 145 dollar/fat) fører til økte produksjonskostnader 
i landbruket (Verdensbanken 2008). Høy oljepris fører 
også til høyere etterspørsel etter biodrivstoff. 

Den økende etterspørselen etter korn og oljefrø til 
produksjon av biodrivstoff er også en medvirkende 
årsak til økte matvarepriser, men av kortsiktig art. 
Produksjonen av biodrivstoff har etablert seg som 
en relativt ny etterspørselsfaktor for korn og oljefrø i 
tillegg til den tradisjonelle bruken av disse til mat og 
dyrefôr (Verdensbanken 2008). Etterspørselen etter 
disse matvareavlingene til biodrivstoffproduksjon har 
redusert tilbudet av matvarer. Dette gjelder spesielt 
for mais til bioetanolproduksjon i USA og rapsolje til 
produksjon av biodiesel i EU (Verdensbanken 2008). 
I tillegg til konkurransen på bruken av matvareavlin-
ger er det konkurranse om dyrkningsarealet. Avlinger 
med høyest forventet avkastning vil bli valgt av aktø-
rene i landbruket. Hvis det forventes at innsatsfakto-
rer til biodrivstoffproduksjon vil gi høyere avkastning, 
vil det øke arealet som avsettes til dette og redusere 
matvareavlingene. Det reduserte tilbudet av matva-
reavlinger som følge av denne konkurransen vil være 
medvirkende til prisstigningen på matvarer. 

Sesongvariasjoner i kornavlinger varierer med årlige 
værmønstre og omfanget av plantesykdommer, og er 
også en kortsiktig påvirkningsfaktor. I vekstsesongene 
2006 og 2007 ble avlinger i noen kjerneområder for 
korn utsatt for tørke og plantesykdommer. Dette ram-
met spesielt avlingene i Australia og Ukraina (Interna-
tional Food Policy Research Insitute 2008 a). 

Som et resultat av de høye matvareprisene fra 2006 inn-
førte flere land tiltak for å bedre den nasjonale tilgan-
gen på matvarer. Spesielt bidro innføring av eksport-
restriksjoner og importsubsidier til ytterligere press på 
matvareprisene. Den reduserte eksporten begrenset 
tilgangen på korn på verdensmarkedet, og importsub-
sidiene hadde tilsvarende effekt. Tiltakene reduserte 
insentivene for produsentene til å øke produksjonen 
som svar på prisøkningen og for konsumentene til å 
kjøpe mer rimelige produkter. Dermed bidro tiltakene 
som ble innført, til å redusere effekten av de markeds-
mekanismene som ellers ville dempet prisveksten. 
Det siste punktet kan deles inn i to undergrupper av 
faktorer: 1) Markedsaktører som har bygd opp fysiske 
kornlagre i påvente av høyere priser. Forventninger 
om høyere fremtidige matvarepriser har gitt markeds-
aktørene insentiv til å hamstre i påvente av økt fremti-
dig profitt. 2) Finansiell spekulasjon grunnet fallende 
inntjeningsmuligheter i verdipapirmarkedene. Denne 
spekulasjonen i fremtidskontrakter for kjøp og salg av 
korn har økt i omfang de siste årene. Det har bidratt til 
større svingninger i markedsprisene og har muligens 
forsterket prisoppgangen Denne effekten er kortsiktig; 
finansiell spekulasjon vil ikke påvirke markedsprisen 
på lang sikt (Asian Development Bank 2008).

Prisstigningen skyldes ikke enkeltfaktorer, men en 
kombinasjon av flere. De ulike faktorene har gjensidig 
forsterkende påvirkning på hverandre, og det er ikke 
mulig å isolere effekten av enkeltfaktorer. Det er heller 
ikke mulig å gi konkrete kvantitative anslag på hvor 
mye enkeltfaktorer har påvirket prisøkningen(Farm 
Foundation 2008). Generelt kan vi si at global befolk-
ningsvekst er den viktigste underliggende årsaken 
som driver opp etterspørselen. Produktivitetsveksten 
i landbruket vil være hovedfaktoren som bestem-
mer om tilbudet av matvarer svarer til etterspørselen. 
Produktivitetsveksten har historisk økt raskere enn 
befolkningsveksten, noe som har resultert i fallende 
realpriser på matvarer.     

8.1.3 Konsekvensen av høye matvarepriser 
Prisendring for enhver vare vil slå ulikt ut for ulike 
aktører. Mens prisveksten for landbruksvarer har vært 
langt mindre enn for andre varer de siste tiårene, ser 
det nå ut til at den kan nærme seg prisveksten for varer 
og tjenester i samfunnet ellers. Dette vil slå ulikt ut for 
netto produsenter og konsumenter av landbruksvarer 
og variere med hvor stor del handel med landbruksva-
rer utgjør i en økonomi. 

Konsekvenser for fattige land
Blant fattige land finnes både nettoeksportører og -
importører, og man kan derfor ikke si at en prisøkning 
vil være bra eller dårlig for utviklingsland. Prisøkning 
vil gi ulikt utslag for forskjellige land, slik fallende pri-
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ser tidligere har vært bra for noen land og dårlig for 
andre.

Også de minst utviklede landene er representert på 
begge sider, selv om de fleste er nettoimportører av 
landbruksprodukter. I oversikten brukt i en studie fra 
FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 
(OECD) (2007) var 38 land klassifisert som «minst ut-
viklede land». Av disse var 8 nettoeksportører og 30 
nettoimportører i 2003 og 2004. Konklusjonen er at 
gevinstene ved økte priser på landbruksprodukter vil 
tilkomme både rike og fattige land, og det samme er 
tilfelle med tapene. Blant de aller fattigste kommer 
imidlertid flest ut som tapere, noe som også er påpekt 
av Panagariya (2005). Samtidig kan det innvendes at 
en del av de landene som er nettoimportører, har blitt 
det nettopp på grunn av manglende lønnsomhet i å 
drive eget jordbruk. Lave råvarepriser har ført til at det 
ikke har blitt satset på jordbruket i fattige land og det 
har dermed vært skadelig spesielt for jordbruk i fattige 
deler av Afrika. 

Konsekvenser for innbyggerne
Hvem som tjener på økte priser er avhengig av eier-
skap av landjord og eventuell videreforedlingsindustri. 
Dersom en husholdning er nettoprodusent av land-
bruksprodukter, det vil si at de produserer landbruks-
produkter for større verdier enn de forbruker, vil en 
økning i prisen på disse produktene gi husholdningen 
økte inntekter. Dette vil være tilfelle for fattige bønder 
dersom landjorda er godt fordelt, som for eksempel i 
Vietnam, men ikke i områder der landjorda er svært 
skjevt fordelt, som for eksempel i Brasil. I tillegg er de 
som produserer varene avhengig av å ha markedstil-
gang for å få solgt varene sine.

70 prosent av befolkningen i fattige land livnærer seg 
av primærnæringen, og da hovedsaklig produksjon av 
landbruksvarer (Utenriksdepartementet 2004). Disse 
vil kunne tjene på økte priser på landbruksprodukter. 
Samtidig er bybefolkningen stor og voksende i fattige 
land, og her er det de færreste som vil tjene på økte 
priser på landbruksprodukter. Selv om mange i byer 
har tilknytting til bygda og ofte kan nyte godt av inn-
tekter der, vil de i større grad være nettokonsumenter 
av landbruksvarer enn nettoprodusenter sammen-
lignet med bygdebefolkningen. Det er samtidig en 
tendens til at stadig flere bor i by, og dermed mot at 
prisøkning på landbruksvarer vil være negativt for en 
økende del av befolkningen i fattige land. Ulike fattige 
grupper har med andre ord motstridende interesser av 
prisutviklingen for landbruksprodukter. 

Det er imidlertid en global trend, også i fattige land, 
i retning en konsentrasjon av eierskap i landbruks-

sektoren og en produktivitetsvekst som reduserer 
andelen av befolkningen som jobber innen sektoren 
(Majid 2005). Denne situasjonen er forskjellig fra 
land til land, men sett under ett reduseres år for år 
den andelen av befolkningen i fattige land som selv 
får salgsinntektene av landbruksprodukter. Så selv om 
man i dag ser at store deler av befolkningen i fattige 
land tjener på økte priser på landbruksprodukter, ser 
man også en tendens til at denne gevinsten havner på 
færre og færre hender. 

Sårbarhet
Hvor stor effekt økte priser på landbruksvarer vil ha 
på husholdningers eller lands økonomi, vil avhenge av 
deres sårbarhet for prissvingninger. En slik sårbarhet 
henger igjen sammen med hvor stor del landbruks-
produkter utgjør av deres økonomi eller forbruk, og 
hvilke muligheter de har til å sikre seg mot uventede 
svingninger. Økt økonomisk integrering av lokale 
markeder nasjonalt eller nasjonale markeder interna-
sjonalt vil også påvirke de svingningene den enkelte 
aktør må forholde seg til. 

Fattige husholdninger bruker en større andel av sine 
inntekter på mat enn gjennomsnittet og vil derfor 
være mer enn gjennomsnittlig sårbare overfor endrin-
ger i matvareprisene. Sårbarheten forsterkes ved at 
disse husholdningene i tillegg ofte bor i land med dår-
lige offentlige velferdsordninger og har liten tilgang 
på forsikringstjenester. Tiltak som kan redusere fat-
tige husholdningers sårbarhet, vil også redusere de 
negative utslagene prisøkning på landbruksvarer vil 
få for nettokonsumenter av landbruksvarer. Den beste 
måten å redusere sårbarheten på er langsiktig økono-
misk utvikling kombinert med en fordelingspolitikk 
som sikrer at færre blir fattige, og at fattige får flere 
kilder til inntekter. For dagens fattige kan sårbarhet 
reduseres gjennom effektive velferdsordninger og økt 
tilgang til forsikringstjenester. 

8.1.4 Framtidsutsikter for matprisene
OECD og FAO har sammen gitt ut ”Agricultural Out-
look 2009-2018”, der de blant annet undersøker for-
ventet endring i priser på matvarer og mat. Det er mye 
usikkerhet i framskrivingene på grunn av finanskrisa, 
og responsen på matpriskrisa i 2008 i form av mer 
produksjon, spesielt i industrialiserte land, var mye 
sterkere enn forventet. Sammen med mye lavere ol-
jepriser gjorde dette at råvareprisene sank betydelig. 
Framskrivingene tilsier at en fortsatt svak økonomi 
generelt sett også vil dempe råvareprisene de neste 2-
3 årene, men de vil øke gjennom en styrking av øko-
nomien. Selv om råvareprisene har sunket betrakte-
lig, har matprisene fortsatt å være høye i mange land. 
Men inflasjonen i matpriser har sunket, og sank raskt 
i 2009. 
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Prisutsiktene varierer for ulike varer, men gjennom-
snittsprisene for de neste ti årene er forventet å være 
høyere enn for tiåret før toppen i 2007/2008. Gjen-
nomsnittlig avlingspris er forventet å ligge 10-20 % 
høyere enn for perioden 1997–2006, mens prisen på 
vegetabilsk olje vil være mer enn 30 % høyere. 

FAO og OECD forventer at konkurransen mellom 
mat, fôr og drivstoff vil intensiveres. Men selv om for 

eksempel hvete til bruk i biodrivstoff er forventet å fi-
redobles i løpet av perioden, utgjør fortsatt biodriv-
stoff en liten del av hvetebruken og hvete vil fortsatt 
hovedsakelig være en matvare. Veksten i fôrkorn (mais 
m.m) vil hovedsakelig komme fra bruk til etanolpro-
duksjon, men fôr vil fortsatt være hovedbruksområde 
også for fôrkorn. Andelen av bruk av vegetabilsk olje 
til biodieselproduksjon er forventet å øke fra 9 % i 
2006–08 til 20 % i 2018 (FAO-OECD 2009). 

Figur 20. OECD-FAO. 2009. Agricultural Outlook 2009-2018. 
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Figur 21. OECD-FAO. 2009. Agricultural Outlook 2009-2018. 

��Bærekraftig biodrivstoff - et avgjørende klimatiltak



Faximile Dagbladet 7. mai 2008. Kirkens Nødhjelp og ZERO advarte mot forhastede slutninger i debatten 
om bioenergi og matvarepriser i en kronikk i Dagbladet.
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8.2 Matproduksjon

8.2.1 Innledning
En stadig økende verdensbefolkning setter krav både 
til bedre fordeling av godene, blant annet mat, og til 
økt jordbruksproduksjon. Mange har lurt på om dette 
er i strid med biodrivstoffproduksjon, men flere stu-
dier viser nå at det er fullt mulig å øke produksjonen 
av både mat og biodrivstoff, og at biodrivstoff kan 
gjøre landbruket mer effektivt og lønnsomt. Økt jord-
bruksproduksjon betyr også at det må settes krav til at 
viktige naturområder ikke blir ødelagt. 

8.2.2 Mulighetene for økt jordbruksproduksjon
I en rapport skrevet for ZERO i 2009 (Grimsby 2009) 
blir problemstillingen om mulighetene og utfordrin-
gene ved utvidelse og intensivering av jordbruk i Afri-
ka for produksjon av biodrivstoff tatt opp. Ifølge FAO 
må verdens matproduksjon øke med 40 % til 2030 og 
70 % til 2050 for å dekke verdens matvarebehov (FAO-
OECD 2009). 

Det finnes store arealer som kan brukes til matpro-
duksjon, og FAO mener at 1,6 milliarder nye hektar 
kan legges til de eksisterende 1,4 milliarder med dyr-
ket mark. Over halvparten av tilgjengelig landareal lig-
ger i Afrika og Latin-Amerika, og mye av dette er land 
som ikke trenger kunstig vanning (FAO-OECD 2009). 
Målet om økt produksjon i Afrika kan nås både gjen-
nom økt arealbruk og intensivering av jordbruket. 

8.2.3 Uutnyttet areal
Dersom vi ser bort fra områder dekket av skog, ver-
nede områder og land som behøves for å møte den 
kommende etterspørselen etter matvekster og hus-
dyrhold, er det i Latin-Amerika og Afrika at vi finner 
mesteparten av landområdene i verden med potensial 
for utvidelse av landbruksarealet (FAO 2008). Kun en 
liten del av det totale landarealet i Afrika utnyttes til 
landbruksformål. En studie gjort av FAO har estimert 
det totale landområdet som er tilgjengelig for land-
bruk, ikke medregnet områder med bygningsmasse 
og skog. Studien tar utgangspunkt i jord, landdekke og 
klimatiske karakteristika. Den anslår at dersom poten-
sialet realiseres, vil landbruksarealet i ulike regioner i 
Afrika kunne øke med mellom 150–700 prosent. Det 
samlede potensialet for hele Afrika er på 300 millioner 
hektar uutnyttet land, som kan dyrkes uten kunstig 
vanning (UNEP/GRID-Arendal 2006). 

8.2.4 Intensivering
Sammenlignet med europeiske forhold kan det meste 
av landbruket i Afrika sør for Sahara karakteriseres 
som småskala landbruk basert på selvberging, hvor 
mesteparten av maten som produseres på gården er 
til eget forbruk.  Denne landbruksformen er energi- 

og arealkrevende i forhold til størrelsen på avlingen, 
men utøver generelt sett mindre press på økosystem 
og jordsmonn sammenlignet med storskala landbruk. 
Dette skyldes lavere tilførsel av sprøytemidler og an-
dre kjemikalier, samt mindre intens bearbeiding av 
jorda som følge av mindre mekanisering.  

I de fleste områdene av Afrika hvor avlingene i jord-
bruket kan økes, ligger potensialet i tilførsel av inn-
satsvarer, spesielt i form av gjødsel, fordi områdene 
mottar nok nedbør til å kunne dyrkes uten irrigasjon. 
En del områder kan også få økt produksjon gjennom 
irrigasjon.  Vekster som jatropha kan dyrkes i margi-
nale områder med lite nedbør, men det er lite sannsyn-
lig at man vil utvide jordbruk av biodrivstoffvekster til 
marginale områder dersom godt landbruksareal ligger 
uutnyttet og tilgjengelig.

I Brasil kan jordbruket intensiveres også gjennom 
høyere kvegtetthet. Dette kan være en viktig måte å 
nå mål om økt biodrivstoffproduksjon på, samtidig 
som man unngår konflikt med viktige naturarealer. Se 
også mer om dette under avsnittet om indirekte area-
lendringer. 

8.3 Muligheter og utfordringer

8.3.1 Innledning
Biodrivstoff er en ny vare på markedet, og det er en 
vare som i stor grad kan dyrkes i fattige land. Dette gir 
store muligheter for mange av disse landene til å in-
vestere mer i og tjene mer på jordbruket. En risiko er 
at rike land eller store selskaper stikker av med fortje-
nesten, mens lokalbefolkningen sitter igjen uten land 
eller teknologisk utvikling, og dette må unngås. 

8.3.2 Effektivisering og teknologi
En utvidelse av landbruksarealet og intensivering av 
jordbruket i Afrika for å møte etterspørselen etter kli-
mavennlige energiformer kan ifølge FAO også bidra 
til å øke og effektivisere produksjonen av matvarer 
(FAO 2008). Landbruket i fattige land har i mange år 
lidd under manglende investeringer, og produksjon av 
biodrivstoff kan være en løsning på dette. At fattige 
land satser på produksjon av biodrivstoff og annen 
bioenergi kan også gjøre at ny kunnskap og tekno-
logi kommer landet til gode. Dette kan igjen utvikle 
landets egen energiforsyning og infrastruktur. Bedre 
veier vil i mange land bety mye for økt lønnsomhet 
i landbruket Samtidig er det også en fare for at disse 
gevinstene ikke kommer lokalbefolkningen til gode 
dersom reguleringene ikke er gode nok (Kooperation 
Utan Gränser 2008). 

8.3.3 Økte inntekter 
Økte råvarepriser som følge av en rekke faktorer vil 
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være positivt for mange fattige land, men også gi ut-
fordringer for mange fattige. (Se avsnitt 4.1.) Den 
svenske organisasjonen Kooperation Utan Gränser 
har sett på ulike konsekvenser av økt biodrivstoffpro-
duksjon for Afrika. De finner at høye råvarepriser i 
all hovedsak vil være positivt. Etableringen av et nytt 
marked for bioenergi i Afrika vil gjøre at etterspørse-
len øker, og bøndene kan få økte inntekter, fra en mer 
mangfoldig avling enn i dag. Økte inntekter til små 
bønder vil kunne gjøre at de kan dyrke opp nytt areal 
og slik komme seg ut av fattigdommen (Kooperation 
Utan Gränser 2008). 

Økt produksjon av landbruksprodukter, deriblant 
biodrivstoff, er et alternativ for myndigheter i fattige 
land som leter etter måter å øke eksportinntektene på. 
I Afrika kan etterspørselen etter biodrivstoff kan bli 
en mulighet til ny produksjon av cash-crops – land-
bruksprodukter som ikke benyttes i husholdningen. 
Selvbergingsbønder ser stadig etter nye vekster som 
kan dyrkes som cash-crops for å supplere matproduk-
sjon til eget forbruk. Store deler av Afrikas befolkning 
lever av selvbergingslandbruk hvor økonomien spes 
på med salg av overskuddet eller cash crops. Mulig-
heten bønder har til å produsere biodrivstoff, både til 
lokalt forbruk og salg på nasjonale eller internasjonale 
markeder, innebærer en ny kilde til inntekt eller til å 
redusere utgifter. Dette kan igjen øke befolkningens 
matsikkerhet (FAO 2008). 

8.3.4 Energisikkerhet
Produksjon av biodrivstoff til forbruk innenfor lande-
grensene gir også landene muligheten til å øke den na-
sjonale energisikkerheten. I de fleste afrikanske land 
går store deler av importutgiftene til fossilt brensel, og 
da oljeprisen i 2008 var 140 USD per fat, var mange 
afrikanske land opptatt av å legge til rette for økt bio-
drivstoffproduksjon (Grimsby 2009). Oljeuavhen-
gighet for Afrika er med andre ord både et spørsmål 
om økonomi og energisikkerhet (Kooperation Utan 
Gränser 2008). 

Verdens matvareorganisasjon argumenterer for at bio-
drivstoff kan bidra til å erstatte biomasse fra skog til 
energiformål og samtidig muliggjøre oppgradering 
av biomasse til elektrisitet, slik at den rurale energi-
forsyningen blir mer bærekraftig (FAO 2009). Store 
deler av Afrika har ikke tilgang til elektrisitet fra det 
nasjonale strømnettet. Ved å erstatte diesel i genera-
torer kan biodrivstoff benyttes lokalt for å produsere 
elektrisitet (FAO 2009). Behovet for og etterspørselen 
etter nye energiformer som elektrisitet er økende på 
landsbygda. Tilgang på elektrisitet anses for å være 
viktig for utvikling av rurale områder i utviklingsland. 
Nye energiformer og økt tilgang til energi er nødven-
dig for en bærekraftig utvikling og for å løfte margina-

liserte grupper ut av fattigdommen. Dermed kan de 
sies å utgjøre et viktig grunnlag for å få gjennomført 
FNs tusenårsmål (Modi, McDade et al. 2006). 

8.3.5 Natur og lokalmiljø
En utfordring hvis flere bønder skal dyrke opp mer 
areal, er at dette kan ta områder med store verdier for 
biologisk mangfold. Kongobassenget har for eksempel 
den nest største sammenhengende tropiske regnsko-
gen i verden (FAO 2003). Avvirkning av skog for å ut-
vide jordbruksareal til matproduksjon anses som en 
av de viktigste årsakene til avskogning i Afrika. Også 
bruk av skog som kilde til brennved for tilberedning 
av mat og oppvarming i rurale områder er en viktig 
årsak.  Det er sannsynlig at avskogningen vil fortsette 
i samme omfang som før de neste årene, hovedsakelig 
som følge av direkte konvertering av skogområder til 
permanent småskala landbruk (FAO 2009). Dette på-
virkes mest av den institusjonelle og politiske utviklin-
gen (FAO 2003).  

Jordkvalitet
Utvidelse av jordbruksarealet til tørrlandsområder er 
et alternativ til å utvide til skog eller skogkledde områ-
der. I tørre områder kan etablering av biodrivstoffpro-
duksjon basert på tørketolerante, flerårige planter som 
jatropha ha positiv effekt på miljøet. Det dype rotsys-
temet hos plantene kan bidra til å redusere erosjon, 
øke karboninnholdet i jorda og bedre jordstrukturen.  

Både endringer i arealbruk og intensivering av land-
bruksproduksjonen på allerede dyrket mark kan på-
virke jordmiljøet, men som for alle andre vekster er 
denne effekten avhengig av hvilken landbruksteknikk 
som benyttes. Ulike vekster stiller også ulike krav, for 
eksempel til sprøytemidler. Mais krever generelt større 
tilførsel av næring og sprøytemidler enn andre mulige 
biodrivstoffvekster, mens soya krever lav tilførsel. Bio-
diesel og bioetanol er lettere nedbrytbare i naturlige 
miljøer enn fossile drivstoff, og forurensing ved lekka-
sje av biodrivstoff vil i de fleste tilfeller gi mindre mil-
jøproblemer enn ved bruk av konvensjonelt drivstoff. 

Vanntilgang
Økt produksjon av vekster til biodrivstoffproduksjon 
vil påvirke vannkvalitet så vel som mengden tilgjen-
gelig vann. Ved å konvertere sletteland og skogkledde 
områder til jordbruksareal, kan produksjonen forår-
sake jorderosjon, sedimentering og avrenning av næ-
ringssalter til overflatevann, samt infiltrasjon av kje-
mikalier til grunnvannet. Produksjon av biodiesel og 
bioetanol resulterer i avløpsvann med høyt innhold av 
organisk materiale. Det finnes tilgjengelig teknologi 
som kan rense avløpsvann. Den er relativt lite kost-
nadskrevende å ta i bruk og kan redusere faren for 
eutrofiering av vassdrag. På sukkerplantasjer er det i 
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tillegg vanlig å vanne med avløpsvannet. 

8.3.6 Arbeidsplasser og arbeidsforhold
Produksjon av biodrivstoff kan skape mange nye ar-
beidsplasser om utviklingen styres riktig. Ved lokal 
foredling av biodrivstoff, for eksempel i de land i Af-
rika der produksjon er aktuelt, vil dette skape nye job-
ber, både direkte i virksomheten, men også indirekte i 
form av leverandørvirksomhet og liknende. I et videre 
perspektiv vil økte inntekter til lokalsamfunnet også 
generere jobber ettersom mulighetene til helse og ut-
danning øker (Kooperation Utan Gränser 2008).

Også i Europa skaper biodrivstoffproduksjon nye ar-
beidsplasser. I 2005 sto bruk av biomasse med nettil-
kobling og biodrivstoff for over 100 000 arbeidsplasser 
og biogass for omtrent 50 000. Landbruket har også en 
viktig rolle som leverandør av drivstoff, og landbru-
kets virksomhet knyttet til fornybar energi skaper en 
merverdi på godt over 9 milliarder euro per år (Bio-
Vision 2010).
 
Vanskelige arbeidsforhold på plantasjer, problemer 
med tilgang til land for lokalbefolkningen og vanske-
ligheter for selvbergingsbønder kan imidlertid også 
gjøre seg gjeldende ved en industrialisering av land-
bruket. Det kan også oppstå utfordringer knyttet til 
de kjønnsrollene som det tradisjonelle landbruket er 
basert på. For eksempel kan arbeidsbyrden mellom 
menn, kvinner og barn i husholdninger endres ved in-

troduksjon av ny cash-crop-produksjon (FAO 2008). 
FAO peker på at risikoen for slike problemer ikke er 
en ny utfordring som skyldes biodrivstoffproduksjon, 
men kommer av eksisterende institusjonelle og poli-
tiske problemer i afrikanske land (FAO 2008).  

Utvidelse av landbrukssektoren for eksempel i form 
av plantasjer kan forårsake sosiale problemer dersom 
lokalbefolkningen må flytte på seg. Konflikter kan 
for eksempel oppstå dersom nomader fortrenges fra 
tørrlandsområder som benyttes til beiting. FAO me-
ner det er viktig at myndighetene i hvert enkelt land 
avgjør hva som kan anses for å være ”produktiv bruk 
av land” og definerer ved lov hva som anses for å være 
”ledig land”, uavhengig om landarealet skal benyttes til 
biodrivstoffproduksjon i fremtiden eller ikke. Det er 
også viktig at myndighetene utvikler og tydeliggjør sin 
politikk for bærekraftig utnyttelse av land og beskyt-
ter sårbare og særlig utsatte i samfunnet (UN-Energy 
2007; FAO 2008).  Land som importerer biodrivstoff 
kan bidra til gode arbeidsforhold gjennom å sette krav 
til dette i sertifiseringsordninger. 

8.3.7 Landgrabbing 
Landgrabbing, eller ”landran”, kommer stadig mer 
i fokus i forbindelse med verdens matvaresituasjon. 
Nationen skrev i september 2009 om en ”eksplosiv 
økning i landgrabbing” (Nationen 29.09.09), og i Nor-
ge har Utviklingsfondet engasjert seg i temaet. 

Figur 22. Av det totale landarealet i Afrika er det bare en liten del som utnyttes som dyrket mark. Ved å benytte jord-kvalitets-
data, landdekke og klimatiske karakteristika har FAO beregnet hvor stort areal som har potensial for jordbruk uten kunstig 
vanning. Skogområder er ikke tatt med, fordi de ikke egner seg til jordbruksformål (UNEP/GRID-Arendal 2006).
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Landgrabbing er at utenlandske stater eller private sel-
skaper tilegner seg landarealer i andre land for å sikre 
matproduksjon til egen befolkning eller for å tjene 
penger på mat eller andre landbruksprodukter. Fe-
nomenet er ikke nytt, men både størrelsesordenen og 
det som nå dyrkes på oppkjøpte eller leide områder, 
er nytt (professor Ian Bryceson ved UMB i Nationen 
29.09.09). 

Mange er bekymret etter en stor økning i landarealer 
som skiftet til utenlandske eiere etter de høye matva-
reprisene i 2008. Spesielt land som produserer lite mat 
selv, så oppkjøp eller leie av jord i andre land som en 
løsning da mange land innførte eksportrestriksjoner 
som følge av de høye matvareprisene. Andre drivkref-
ter bak landgrabbing er nye mål for bruk av biodriv-
stoff i en rekke land og at selskaper ser muligheter til 
å tjene penger på økte matpriser (Utviklingsfondet 
2009, von Braun og Meinzen-Dick 2009). 

International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
ga i 2009 ut et notat om risikoer og muligheter ved 
landgrabbing i utviklingsland (von Braun og Meinzen-

Dick 2009). De finner at det er få veldokumenterte ek-
sempler på hvilke konsekvenser landgrabbing egentlig 
har, og har selv samlet rundt seksti eksempler basert 
på medieoppslag. Av disse er åtte kjent som prosjekter 
der det delvis eller helt skal dyrkes biodrivstoff (von 
Braun og Meinzen-Dick 2009). International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), International In-
stitute for Environment and Development (IIED) og 
FAO skrev i 2009 en rapport der de undersøkte landg-
rabbing i fem afrikanske land: Etiopia, Ghana, Mada-
gaskar, Mali og Sudan. Her er omfanget stort, med 2,5 
millioner hektar jord omfordelt i perioden 2004-2009, 
hvorav 1,1 million hektar går til biodrivstoffproduk-
sjon. I hovedsak brukes jorden av utenlandske private 
selskaper (Cotula et al 2009, Action Aid 2010). 

Mangelen på oversikt og gjennomsiktighet er i seg selv 
et problem og hindrer sivilsamfunn i å kunne påvirke 
beslutningene. Et annet problem er at slike prosjekter 
ofte ikke kommer fattig lokalbefolkning til gode i så 
stor grad som de blir forespeilet, i form av inntekter 
eller nye arbeidsplasser. Ofte er ikke den fattige lokal-
befolkningen formelt sett eier eller bruker av arealet, 

Jathropa. Foto: ZERO.
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og staten kan dermed selge eller leie ut landet uten at 
dette godtgjøres til de som har drevet området, ofte 
i lang tid. Land blir et stadig mer betent emne over 
hele verden, og ytterligere konflikt som følge av land-
grabbing kan føre til politisk ustabilitet i fattige land. 
Et annet alvorlig problem er at et kortsiktig ønske om 
profitt kan føre til en rovdrift på natur- og vannressur-
ser (von Braun og Meinzen-Dick 2009). 

Det er også svært stor forskjell på de ulike avtalene 
som blir inngått, og dette åpner for at avtaler i fram-
tiden i større grad kan komme lokalbefolkningen til 
gode. von Braun og Meinzen-Dick foreslår at det kan 
opprettes en ”code of conduct” for landinvesteringer 
i andre stater. Det er et stort behov for investeringer 
i verdens landbrukssektor, og med et regelverk som 
fremmer åpenhet og lokal medvirkning, har respekt 
for eksisterende landrettigheter, deler godene, gir bæ-
rekraft for naturen og prioriterer lokale, kan ”landg-
rabbing” gi mange positive konsekvenser. Det er imid-
lertid klart at det er en svært lang vei fram til et slikt 
regelverk (von Braun og Meinzen-Dick 2009). Også 
IIED skriver i sin rapport at utenlandske investerin-
ger kan gi utvikling i fattige og rurale områder, men at 
graden av nytte for lokalbefolkningen avhenger helt av 
måten avtalen er utformet på (Cotula et al 2009).

8.3.8 ZERO og Kirkens Nødhjelps prosjekt i 
Kenya
I Kenya arbeider ZERO sammen med Kirkens Nød-
hjelp med å gjøre biodrivstoff tilgjengelig som både 
energi- og inntektskilde i avsidesliggende områder. I 
distriktet Lamu på nordkysten av Kenya er det et pi-
lotprosjekt der olje fra jatropha skal benyttes som sub-
stitutt i en dieselgenerator. Nordkysten av Kenya har 
lite nedbør og jordsmonnet er skrint, og jatropha pas-
ser godt. Siden store landområder er ubrukt i distrik-
tet og forbruket av diesel til strømproduksjon er svært 
høyt, kan prosjektet i Lamu gi innbyggerne i lands-
byen Mpeketoni en ny inntektskilde og en bærekraftig 
energikilde. Hovedmålet med prosjektet er utvikling 
av en planteskole, som gjør det mulig å levere frø og 
stiklinger av jatropha til lokale bønder. I tillegg vil 
prosjektet etablere en plantasje på 24 mål. Denne lille 
plantasjen sikrer at jatrophaolje raskt gjøres tilgjenge-
lig til bruk i stasjonære anlegg. Målet er å erstatte et 
årlig forbruk på omkring 1 million liter fossil diesel i 
den lokale energiforsyningen. Det innebærer en årlig 
reduksjon i CO2-utslipp på ca 2900 tonn. Overgangen 
fra fossilt til fornybart drivstoff vil skje gradvis etter 9 
hvert som produksjonskapasiteten øker. 
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9 Konklusjon
Biodrivstoffet som selges i Norge i dag har god klima-
effekt og kommer ikke fra regnskogsområder. For å 
sikre at også framtidig biodrivstoff som brukes i Nor-
ge har god klimaeffekt bør Norge innføre EUs bære-
kraftskrav til biodrivstoffet og det har statsministeren 
sagt at Norge skal gjøre fra 1.1.2011.

Klimakur 2020 sier det er nødvendig med 10 prosent 
biodrivstoff i 2020 for å nå stortingets mål om 2,5-4 
millioner tonn CO2 reduksjoner fra transportsekto-
ren. EUs fornybardirektiv, som Norge skal implemen-
tere, stiller dessuten krav om 10 prosent fornybaran-
del i hele transportsektoren (både til sjøs og på land). 
Selv om hydrogen og elektrisitet kan bidra med noe, 
vil økt bruk av biodrivstoff være helt avgjørende for å 
nå EU-kravene. 

For å komme opp på 10 prosent i 2020 og ytterligere 
opptrapping etter det, som Klimakur 2020 tar til orde 
for, trengs flere og kraftigere virkemidler enn dagens. 
Dette trengs både for å øke og effektivisere produksjo-
nen av biodrivstoff i Norge og å øke bruken av bære-
kraftige drivstoff.

I Norge er det stort potensial for å produsere mer bio-
gass, biodiesel, biodrivstoff fra trevirke (både biodie-
sel og bioetanol) samt på noe lengre sikt biodrivstoff 
fra alger. Dette vil kunne redusere klimagassutslippe-
ne fra transport kraftig. Ett fullskalaanlegg kan alene 
produsere nok biodiesel fra trevirke til å redusere kli-
magassutslippene fra transport med sju prosent. 

Satsing på innenlands produksjon vil gi vesentlige 
ringvirkninger, med utbygging av industri, underle-
verandører, råstoffleverandører og innenlandsk kunn-
skapsutvikling gjennom forskning og kunnskapsover-
føring. Utbygging av innenlandsk produksjon basert 
på nasjonale råvarer vil også trolig føre til økt syssel-
setting, siden produksjon av bioenergi er mer arbeids-
intensivt enn annen energiproduksjon.
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10 Anbefaling

Produksjon av biodrivstoff
For å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren er 
det nødvendig med et bredt anlagt knippe med vir-
kemidler som må påplass uten for mye forsinkelser. 
Reguleringer og avgiftsstruktur må legge til rette for 
større biodrivstoffbruk på kort sikt. For å sikre lang-
siktig og mer effektiv biodrivstoffbruk er det avgjøren-
de med teknologiutvikling for produksjon av biodriv-
stoff. Teknologiutvikling innebærer både utvikling av 
ny teknologi, forbedring av teknologien og reduksjon 
av kostnadene knyttet til teknologien. Teknologi ut-
vikles gjennom flere stadier; forskning, pilotprosjekt/
demonstrasjon og ved å ta teknologien i bruk for ek-
sempel gjennom bygging av fullskalaanlegg. 

Alle stadier er nødvendige for å tilby klimaløsninger 
til markedet, og det vil være nødvendig med offentlig 
støtte til alle disse stadiene. Vi foreslår at det opprettes 
ordninger, for eksempel et klimateknologifond, som 
kan støtte og/eller gi lånegarantier til bygging av full-
skalaanlegg for produksjon av biodrivstoff. 

For at teknologien for å produsere biodrivstoff skal 
kommersialiseres er det nødvendig med et marked 
for biodrivstoff. Et omsetningspåbud på fem prosent 
er ikke nok til å få til produksjon av biodrivstoff, fordi 
aktører som skal satse på produksjon av biodrivstoff er 
avhengige av et betydelig større marked. Det er derfor 
behov for å styrke krav til og  insentivene for bruk av 
biodrivstoff.

Bruk av biodrivstoff
For at biodrivstoff skal bidra vesentlig til å redusere 
klimautslipp, må ikke kostnaden for brukerne ved 
løsningen bli høyere enn tilsvarende forurensende 
løsning. Det er nødvendig med en stor nok differanse 
i avgiftssystemet mellom fossilt drivstoff og biodriv-
stoff for at det skal lønne seg å ta i bruk biodrivstoff. 
Biodrivstoff er dyrere å produsere enn fossilt drivstoff 
og første generasjon biodiesel har dessuten noe høyere 
brukskostnader enn fossildiesel. Dette trenger ikke å 
bety at biodrivstoff skal unntas avgift, men at differan-
sen mellom biodrivstoff og fossilt drivstoff må være 
høy. Insentivene må være langsiktige og forutsigbare. 
Dette betyr at endringer i rammevilkårene skal kunne 
føre til at det å bruke og produsere biodrivstoff lønner 
seg mer. For at ikke staten skal tape avgiftsinntekter 
(provenynøytralitet) kan det å forurense bli dyrere.

Langsiktighet
Det er krevende å legge om produksjon og bruk til 
miljøvennlige løsninger. På samme måte som den før-
ste lyspæren var dyr, er miljøløsninger i umodne mar-
keder dyre før volumet kommer opp på kommersielt 

nivå. Miljøløsninger trenger dermed insentiver for å 
bli iverksatt og er avhengig av at politikerne lager ram-
mevilkår som skaper et marked. Disse insentivene må 
være forutsigbare og langsiktige. Investeringene som 
tas må være lønnsomme og vil kreve mange års posi-
tiv kontantstrøm. Om insentivene ikke er tilstrekkelig 
forutsigbare og langsiktige kan de virke direkte mot 
sin hensikt ved at næringslivet bruker opp sine ressur-
ser på å starte og stoppe prosjekter som ikke kommer 
opp på kommersielt nivå. 

Bærekraftskrav for biodrivstoff
EU har utformet bærekraftskrav til biodrivstoff og dis-
se, eller tilsvarende, må Norge ta i bruk så raskt som 
mulig og senest innen 1.1.2011.

Oppsummering
-  Utvikling av markedet for biodrivstoff er 

avgjørende både for å redusere klimagassutslipp 
fra transport og for å få på plass produksjon av 
biodrivstoff. Det er nødvendig med en betydelig 
differanse i avgiftssystemet mellom fossilt drivstoff 
og biodrivstoff, som sikrer at det lønner seg å ta i 
bruk biodrivstoff. 

- Det offentlige må delta med risikoavlastning på 
pilot- og demonstrasjonsstadiet av utvikling av 
nye biodrivstoff. Omfanget og nivået må ligge 
tilstrekkelig høyt til at prosjektene utløses. 

- Det er nødvendig med investeringsstøtte til fulls-
kalaproduksjonsanlegg for biodrivstoff og ord-
ninger med tilstrekkelig midler for slik støtte må 
komme på plass, for eksempel et klimateknologi-
fond.

- Rammebetingelsene for økt produksjon og bruk 
av biodrivstoff må være langsiktige og stabile, og 
endringer må kun innebære økt lønnsomhet for 
miljøløsninger. 

- Norge må ta i bruk EUs bærekraftskrav for 
biodrivstoff så raskt som mulig og seinest innen 
1.1.2011. 
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