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Bioenergi
Hovedfordeler

• Reduksjon i klimagassutslipp

• Tilgang til energi

• Forsyningssikkerhet

• Bygdeutvikling

• Tilgjengelig bredt i mange lang

• Fleksibel bruk

• Reduserer degradering av land

• Positivt samspill med 
verdikjeder for mat, fiber, skog

Sentrale utfordringer

• Håndtere konkurransen for 

areal og vann

• Minimere forurensing av jord 

og vann

• Beskytte biodiversitet

• Matvaresikkerhet

• Betinget fornybar ressurs
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Miljøstiftelsen ZERO





Gass
19 %

Olje
21 %

Kull
25 %

Annet
(Industriprosesser, avskoging

og landbruk)

35 %

Dagens 

utslipp av 

klimagasser



Hvor skal transportutslippene?
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Substitusjon er avgjørende

for at biomasse kutter utslipp

CO2 fanges i 

voksende biomasse

Karbon lagres i 

stående biomasse

Biomasse fraktes 

til sluttbruk

Forbrenning 

slipper ut CO2



Dagens råstoff biodrivstoff

SUKKERBETE

Europa

HVETE

Europa

MAIS

USA

SUKKERRØR

Brasil, India

KASSAVA

Verden

SORGHUM

Verden

SOYA

USA, Brasil

RAPS

Europa

PALME

Asia

JATROPA

Verden

AVFALL

Europa

ALGER !
Verden

Råstoff biodiesel Råstoff bioetanol



Biodrivstoff – ulike typer med ulike 
egenskaper







Bærekraftskrav = minstekrav til biodrivstoff

EUs bærekraftskrav for biodrivstoff skal sikre bærekraftig biodrivstoff i 

Europa

Klimanytte skal være minst 35 %

- Øker til 60 % fra 2018

Arealkriterier og sporbarhet

- Biodiversitet, karbonlager, sosiale rettigheter

Kravene vil fortløpende skjerpes







Klimanytte i dag fra ulike biodrivstoff





15.000 TWh biomasse til kraft, varme og transport i dag 

Kilde: IEA 2016 (Solid 
biomass share of RES) og 
IPCC 2015 (AR5)

80 % av verdens forbruk av 
bioenergi er i form av 
tradisjonell biomasse (varme 
og matlaging)

6 % av råstoffet brukes til biodrivstoff



IPCC: Globalt råstoffpotensial på 28.000 TWh

•Prinsipper 

•Mat/fiber først

• Ingen avskoging

•Andre miljøkriterier (vann, 
sosiale forhold, 
ressursbegrensning etc.)

 bærekraftig potensial



"We need to move from the food versus fuel debate 
to a food and fuel debate. There is no question: food 
comes first.“

FAO Director-General José Graziano da Silva



Kilder: FAO og IFPRI, 2016



iLUC – indirekte arealbruksendringer

• iLUC = at bruk av jord til å 

dyrke vekster fortrenger annet 

jordbruk slik at dette 

ekspanderer til nye arealer. 

Hvis disse arealene er 

regnskog eller myr/våtmark, vil 

det gi store klimagassutslipp

• Viktig fordi: 

Biodrivstoffsatsingen må ikke 

over tid føre til store, negative, 

indirekte arealbruksendringer



iLUC-faktorer kan ikke brukes til konklusjonen 

om at biodrivstoff øker globale utslipp

• iLUC er ikke et utslipp

• iLUC er hypotetiske, worst-case scenarier

• Det er stor enighet i vitenskapelig litteratur 

om usikkerheten rundt iLUC-faktorer

• iLUC-faktorer inngår ikke i noen 

internasjonale standarder for 

klimaberegninger

• iLUC står i motsetning til konklusjoner i 

FNs klimapanels femte hovedrapport

• iLUC-faktorer bidrar ikke til å kutte utslipp



Ja: Biodrivstoff blir en viktig del av klimaløsningen

Det globale behovet for biomasse 
dekkes med god margin av det 

globale potensialet for 
bærekraftig råstoff

Råstoff kan leveres innenfor 
bærekraftige rammer, og med 

stadig strengere krav til 
klimagassreduksjoner



Potensial fra norsk råstoff



Karbon-tilbakebetalingstid



Potensialet for økt biomasse fra skog i Norge

• Balansekvantum: 17 millioner 

fm3 – med dagens vern og 

miljørestriksjoner

• Dagens avvirkning: 12 

millioner fm3

• Hogstavfall fra dagens 

avvirkning brukes i liten grad

• + Frigitte volumer fra 

treforedling: 3-4 m3

SUM: 16 millioner fm3 = 10 TWh biodrivstoff
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Norge: Bærekraftig potensial på kort sikt 23 

TWh = 14 TWh med dagens teknologi for 

konvertering



Norsk produksjon av flytende biodrivstoff
I gang

Under bygging

Soon to be?



Markedet er i utvikling

Økt 
etterspørsel

Økt 
produksjon

Økt 
leverings-
sikkerhet



Fossilfritt drivstoff

kare.gunnar.floystad@zero.no
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Fossilfritt landbruk

kare.gunnar.floystad@zero.no
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