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q) "celluloseholdigt nonfood-

materiale": råprodukter, der hovedsageligt 

består af cellulose og hemicellulose, og 

som har et lavere ligninindhold end 

lignocellulosisk materiale; det omfatter 

restprodukter fra fødevare- og 

foderafgrøder (såsom halm, majsstammer, 

avner og skaller), energiafgrøder i form af 

græsser med lavt stivelsesindhold (såsom 

rajgræs, rishirse, elefantgræs, kæmperør og 

dækafgrøder før og efter hovedafgrøder), 

industrielle restprodukter (herunder fra 

fødevare- og foderafgrøder efter udvinding 

af vegetabilske olier, sukker, stivelse og 

protein) og materiale fra bioaffald 

q) "celluloseholdigt nonfood-

materiale": råprodukter, der delvist består 

af cellulose og hemicellulose, og som har 

et lavere ligninindhold end lignocellulosisk 

materiale; det omfatter restprodukter fra 

fødevare- og foderafgrøder (såsom halm, 

majsstammer, avner og skaller), 

energiafgrøder i form af græsser med lavt 

stivelsesindhold (såsom rajgræs, rishirse, 

elefantgræs, kæmperør) og dækafgrøder før 

og efter hovedafgrøder, industrielle 

restprodukter (herunder fra fødevare- og 

foderafgrøder efter udvinding af 

vegetabilske olier, sukker, stivelse og 

protein) og materiale fra bioaffald 

Or. en 

Begrundelse 

Så længe der ikke er nogen ændring i fødevareproduktionen og ingen yderligere 

arealanvendelse (hverken direkte eller indirekte), når landbrugerne indfører en ekstra anden 

høst til energiformål, bør de have mulighed for at innovere med hensyn til sekundære 
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afgrøder med alt stivelsesindhold til energiforbrug. Dækafgrøder er allerede anerkendt i 

direktiv 2015/1513 som støtteberettiget råprodukt til avancerede biobrændstoffer, men 

begrænset til "lavt stivelsesindhold", der begrænser valget af dækafgrødeblanding. Dette 

direktiv bør fremme anvendelsen af alle former for dækafgrøder i stedet for at forsøge at 

begrænse dem, eftersom det kan øge drivhusgasemissionsbesparelser og rentabilitet for 

landbrugerne. En undersøgelse fra 2016 i ECOFYS-regi viser en række af fordelene ved 

sekventielle afgrøder til biogasproduktion.   Landbruget skal være en del af klimaløsningerne, 

og denne lovgivning bør give landbrugerne de nødvendige redskaber til bekæmpelse af 

klimaændringerne samtidig med, at fødevaresikkerheden er garanteret. 
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dd) "fødevare- og foderafgrøder": 

stivelsesrige afgrøder, sukker- og 

olieholdige afgrøder, der produceres på 

landbrugsarealer som hovedafgrøder; 

restprodukter, affald eller lignocellulosisk 

materiale er ikke omfattet 

dd) "fødevare- og foderafgrøder": 

stivelsesrige afgrøder, sukker- og 

olieholdige afgrøder, der produceres på 

landbrugsarealer som hovedafgrøder; 

restprodukter, affald eller lignocellulosisk 

materiale er ikke omfattet; mellemafgrøder 

såsom efterafgrøder og dækafgrøder 

betragtes ikke som hovedafgrøder 

Or. en 

Begrundelse 

Mellemafgrøder og dækafgrøder bør ikke betragtes som hovedafgrøder, men som en høst 

nummer to, som er ekstra i forhold til de normale fødevareafgrøder. De vil være et alternativ 

til nøgen jord og vil, som vist i en undersøgelse fra 2016 i ECOFYS-regi, have en række 

fordele, idet de øger både drivhusgasemissionsbesparelserne og rentabiliteten for 

landbrugerne.  Landbruget skal være en del af klimaløsningerne, og denne lovgivning bør 

give landbrugerne de nødvendige redskaber til bekæmpelse af klimaændringerne samtidig 

med, at fødevaresikkerheden er garanteret. 
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