Faktaark: Nettonul senest i 2050
Klimaloven fastslår, at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Loven definerer
klimaneutralitet ved, at der ikke udledes flere drivhusgasser, end der optages. Der er altså tale om et mål om
nettonuludledning. Når CO2 fra atmosfæren optages og lagres, tæller det som såkaldte negative udledninger i
Danmarks klimaregnskab.
Mange lande har sat sig nettonulmål, men det er fortsat uklart, hvordan de vil nå dem. Danmark bør vise en
succesfuld vej til nettonul, som andre lande kan lade sig inspirere af. Sådan fortolker Klimarådet ambitionen om,
at Danmark skal være et foregangsland.
Negative udledninger vil være nødvendige for at kompensere for de tilbageværende udledninger, hvis nettonul skal
nås. Negative udledninger kræver, at CO2 fjernes fra atmosfæren og lagres. En velafprøvet metode er at plante
skov, der lagrer CO2 direkte fra atmosfæren. To andre metoder er fangst af CO2 fra punktkilder, fx skorstenen på
biomassefyrede kraftvarmeværker, som efterfølgende lagres i undergrunden, eller pyrolyse, hvor biokul lavet af fx
halm pløjes ned i jorden, hvor det kan holde på kulstoffet i mange hundrede år. Fælles for disse tre løsninger er, at
de lagrer kulstof i eller fra biomasse.
En helt fjerde metode til negative udledninger, der ikke kræver biomasse, er såkaldt Direct Air Capture, forkortet
DAC. Her trækkes CO2 ud af luften, så CO2’en efterfølgende kan lagres i undergrunden. DAC kan potentielt blive en
vigtig teknologi til at trække nok CO2 ud af atmosfæren. Imidlertid er teknologien endnu forbundet med høj
teknologisk risiko, og Klimarådet vurderer, at det er risikabelt allerede nu at forudsætte, at DAC bliver tilgængelig i
stor skala inden 2050.
Knaphed på kulstof kan blive en afgørende udfordring
Hvis DAC ikke bliver udbredt, kan vi kun opnå negative udledninger via kulstof fra planter, altså fra biomasse.
Biomasse er en begrænset ressource på verdensplan. Det skyldes blandt andet, at areal er en begrænset ressource.
Jordens areal skal bruges til mange formål, og derfor er der grænser for, hvor store arealer, der kan beplantes med
henblik på høst af biomasse til energi- og lagringsformål. Desuden er biodiversiteten under stort pres overalt på
kloden, så det er ikke uden konsekvenser at omlægge areal til energiafgrøder eller industriel skovdrift. Endelig vil
biomassen i stigende omfang skulle levere kulstof til grønne brændstoffer blandt andet til fly. Der bliver dermed
skærpet konkurrence om biomasse og tilgængeligt kulstof.
Restudledningerne skal ned og anvendelsen af kulstof prioriteres
En robust vej mod nettonul senest i 2050 bør derfor være at reducere de tilbageværende restudledninger i
betydelig grad. Det gælder særligt i landbruget, som tegner til at blive den største kilde til udledninger i 2050. Både
energieffektivisering, adfærdsændringer og nye teknologier skal i spil. På den måde kan vi mindske vores
afhængighed af negative udledninger, og udfordringen med at skaffe nok kulstof til lagring bliver mindre.
Det bør desuden nøje prioriteres til hvilke formål, der anvendes kulstof. Fossile brændsler bør i videst muligt
omfang erstattes med direkte elektrificering, eller med grønne brændstoffer, som ikke indeholder kulstof, fx brint
eller ammoniak.

Danmark bør tage et bredere ansvar, end klimaloven kræver
De danske klimamål medregner kun drivhusgasudledninger fra dansk territorium. Derfor indgår udledninger fra
udenrigstransport med skibe og fly ikke i de danske mål. Danmark bør dog i planlægningen af klimaindsatsen frem
mod 2050 tage ansvar for den del af international skibs- og luftfart, der udgår fra danske havne og lufthavne. Det
skyldes, at de ansvarlige FN-organer ikke kan stille klimakrav til aktørerne i de to sektorer. Danmark bør således
medregne et vist forbrug af kulstof til CO2-neutrale brændstoffer til særligt international luftfart, hvor kulstoffrie
drivmidler lige nu ser ud til at have beskedent potentiale. Det forstærker yderligere udfordringen med de knappe
kulstofressourcer. Danmark bør ligeledes inddrage klimapåvirkningen fra kondensstriber fra luftfarten i
planlægningen af, hvordan nettonul opnås senest i 2050.
Spørgsmålet om, hvor meget biomasse vi kan bruge, vil blive stadig mere centralt
Det danske forbrug af biomasse pr. indbygger er i dag langt højere, end hvad der efter Klimarådets vurdering vil
være langsigtet bæredygtigt på globalt plan. Samtidig er Danmark det land i EU, der importerer mest biomasse pr.
indbygger. Danmark kan ikke både lagre store mængder CO2 fra biomasse, bruge store mængder kulstof fra
biomasse til grønne brændstoffer og samtidig nedbringe forbruget af biomasse til et globalt bæredygtigt niveau.

GJ

Biomasse giver negative udledninger, når kulstoffet lagres, fordi afbrænding af biomasse regnes som CO2-neutral.
Det er dog langt fra altid en retvisende antagelse. Store dele af den danske biomasse importeres fra udlandet, hvor
klimaaftrykket er svært at kontrollere fra dansk side. Hvis biomassen reelt ikke er CO2-neutral, eller kun neutral i
et meget langt tidsperspektiv, vil effekten på atmosfæren af fangst og lagring af CO2 fra biomasse blive reduceret.
Det forstærker yderligere behovet for biomasse, fordi der så er behov for at lagre endnu mere CO2.
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Figur 1

Udvalgte landes forbrug og import af fast biomasse i 2020 i GJ pr. indbygger.

Anm.:

Figuren viser forbrug og import primær fast af biomasse pr. indbygger i GJ i 10 EU-lande med et stort forbrug af
biomasse.
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Spørgsmålet om, hvor meget biomasse, Danmark kan bruge, vil på den baggrund blive stadig mere centralt frem
mod 2050. På den ene side er biomassen en vej til negative udledninger. På den anden side kan man spørge, om
Danmark kan være et foregangsland ved at nå nettonulmålet med et forbrug af biomasse, der ligger væsentligt
over, hvad andre lande bæredygtigt vil kunne bruge.

