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Stort potentiale for energipil og andre
flerårige energiafgrøder

Energistyrelsen offentliggør en rapport om potentiale og barrierer ved
energipil og andre flerårige energiafgrøder. Rapporten viser, at der er et stort
potentiale for at øge produktionen af biomasse, og at der samtidigt vil være
positive sideeffekter i forhold til miljø og klima.

Scenarier i rapporten viser, at biomasseproduktionen fra piledyrkning i 2025
kan øges med helt op til 2.8 mio. tons tørstof pr. år (45 PJ) afhængig af de
givne rammevilkår. Analyserne af landmændenes driftsøkonomi og andre
incitamenter viser dog, at der med de gældende rammevilkår ikke kan
forventes en større udvidelse af arealet med energiafgrøder i Danmark.

En hovedkonklusion i rapporten er, at en udbygning med energipil og andre
flerårige energiafgrøder både vil kræve en formidlingsindsats i forhold til
dyrkningspraksis samt økonomisk støtte, som betaler for de positive
samfundsøkonomiske effekter, bl.a. mindsket udvaskning af kvælstof til
vandmiljøet og reduktion i landbrugets udledning af drivhusgasser.

Følgende temaer behandles i rapporten:

Afsætning og anvendelse af energipil

Miljø-, klima- og natureffekter

Scenarier for potentiel biomasseproduktion

Erfaringer med dyrkning af energipil



Driftsøkonomi og incitamenter

Sammenligning af flerårige energiafgrøder.

Du finder rapporten "Kortlægning af potentiale og barrierer ved energipil"
her.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/pilerapport.pdf
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