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HØRINGSUTTALELSE TIL KRAV TIL BIODRIVSTOFF OG FLYTENDE 

BIOBRENSEL 
 

Vi viser til høring av krav til biodrivstoff og flytende biobrensel samt utsatt høringsfrist til 

5. mars (jamfør e-post fra Bente Anfinnsen, datert 1. mars 2013). 

 

Naturvernforbundet vil her peke på noen momenter: 

 

 Det er viktig med strenge krav som sikrer hensynet til naturmangfoldet. Foruten 

krav som ekskluderer biomasse fra visse områder, bør det også stilles krav til 

hvordan biomassen tas ut, f.eks. fra skog, for å redusere tapet av naturmangfold. 

 

 Vi vil understreke betydningen av at biodrivstoff må gi en reell klimagevinst, og at 

de indirekte arealbruksendringene da er viktige, slik også Miljøverndepartementet 

peker på i pressemelding datert 17. januar 2013.  

 

 Også uttak av biomasse som ikke fører til arealbruksendring, vil kunne føre til 

karbontap/klimagassutslipp. Dette gjelder også norsk skog, der karbontap fra 

skogsjord er relevant. Vi ber om at fokuset på indirekte klimagassutslipp også 

inkluderer karbontap fra jord, endringer i albedoeffekt osv. Denne indirekte 

klimaeffekten kan variere fra hogstform til hogstform. 

 

 Kravet om biodrivstoff og flytende biobrensel skal gi en klimagassreduksjon på 

minst 35 prosent fram til og med 2016 og minst 50 prosent fram til og med 2017, 

er altfor svakt og vil gi inntrykk av at utslippsreduksjonene er større enn de 

faktisk er. Vi trenger krav som sikrer langt større reduksjoner i klimagassutslipp 

per enhet biodrivstoff/biobrensel enn dette. 

 

 Vi savner også styringsverktøy som fører til at den biomassen som det er 

forsvarlig å ta ut med hensyn til naturmangfold og klima, faktisk brukes slik at 

reduksjonene i klimagassutslipp blir størst mulig. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 

 

 

 

 

Holger Schlaupitz 

fagleder 


