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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. NST-401-00126

Den 11. april 2011

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 24. marts 2011 
stillet følgende spørgsmål nr. 4 til L 165 (Grøn Vækst) som hermed 
besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Gjerskov (S).

Spørgsmål nr. 4 (L 165)
I afsnittet om energiafgrøder lægger en lang række høringsparter vægt på, at 
forslaget vil medføre tab af biodiversitet, landskabsæstetik, fugleliv og 
hindre borgernes adgang. Vil ministeren kommentere disse indvendinger og 
uddybe de beregninger, der måtte ligge bag forklaringen om, at 
energiudbyttet vil opveje tab af biodiversitet?

Svar
Forslaget om energiafgrøder er en del af Grøn Vækst-aftalen, som samlet set 
giver naturen et løft. Forslaget - der har til formål at styrke landbruget som 
leverandør af grøn energi – skal således ses i sammenhæng med L 158 
fremsat af fødevareministeren den 24. februar 2011, der etablerer 50.000 
hektar nye udyrkede randzoner langs vandløb og søer. Med det aktuelle 
lovforslag tillades alene tilplantning på landbrugsarealer, der i forvejen 
anvendes til eller kan anvendes til dyrkning af energiafgrøder inden for sø-
og åbeskyttelseslinjen. 

De landskabelige eller eventuelle andre effekter af at plante energiafgrøder 
inden for sø- og åbeskyttelseslinjen vil i øvrigt være begrænsede, idet de 
almindelige naturbeskyttelsesregler, fx naturbeskyttelseslovens § 3 om 
beskyttede naturtyper, fortsat vil gælde i disse områder, foruden visse 
fredningsbestemmelser. Desuden vil det ikke være tilladt at tilplante i 
Natura-2000 områder. Tæt på Natura 2000 områderne kan der kun tilplantes, 
hvis kommunen vurderer, at det ikke skader området. Tab af biodiversitet vil 
derfor være begrænset. 
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