
  

Aftale om midlertidig fastholdelse af energiafgrødegrænsen 7. april 2022 

  

  

Aftaleparterne (regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) er 

enige om at fastholde den nuværende energiafgrødegrænsen på 12 pct. i yderligere ét 

år mhp. at øge biogasproduktionen i 2022 og 2023.  

Herved udsættes aftaleparternes Aftale om nye krav for anvendelsen af energiafgrøder til pro-

duktion af biogas af 30. juni 2021 med ét år. Med aftalen fra juni 2021 blev der aftalt en 

trinvis reduktion af grænsen, som fra aug. 2022 skal sænkes til 8 pct., fra aug. 2023 til 

6 pct. og fra aug. 2024 til 4 pct. Med en fastholdelse af grænsen på 12 pct. frem til 

aug. 2023 kan anvendelsen af de let omsættelige energiafgrøder øge biogasproduktio-

nen med samlet 3 PJ i andet halvår 2022 og første halvår 2023. Merproduktionen er 

forbundet med et finansieringsbehov på 63 mio. kr. årligt i 2022-2023 pga. øgede 

statsstøtteudgifter.  

Der foreslås finansiering via omprioritering fra erhvervspuljen, som siden den be-

gyndte i 2020 har haft et stort mindreforbrug. Omprioriteringen forventes at med-

føre en mindsket energibesparelse i erhvervet og dermed en begrænset stigning i 

CO2e-udledning.  

Aftalen skal ses i lyset af den aktuelle usikkerhed om gasforsyningen. I Nationalt kom-

promis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022 indgår øget anvendelse af biogas som 

én af vejene til at opnå uafhængighed af russisk gas. Aftalen vil kunne bidrage til mål-

sætningen via øget, dansk biogasproduktion til gassystemet.  

Anvendelsen af energiafgrøder har negativ betydning for bæredygtigheden ved bio-

gasproduktion. Det er vigtigt for aftaleparterne, at der sikres en grøn og bæredygtig 

produktion af biogas. Derfor understreges det, at fastholdelsen af energiafgrødegræn-

sen er midlertidig, gældende frem til d. 31. juli 2023, hvorefter energiafgrødegrænsen 

sænkes til 6 pct. og nedtrappes yderligere som aftalt i juni 2021.  


