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Sammendrag  

Bruk av biodrivstoff som delvis substitutt for fossilt drivstoff antas å kunne redusere 

klimagassutslipp fra karbondioksid, CO2. Inntil nylig har det vært antatt at bruk av 

biodrivstoff har vært klimanøytralt, hvilket vil si at det blir frigitt like mye CO2 som det 

blir tatt opp igjen i det naturlige karbonkretsløpet. Dette er en sannhet med visse 

modifikasjoner. Ved et regneeksempel for arealbruksendring, finner jeg at forholdstallet 

for klimavirkningene ved bruk av biodrivstoff og fossilt drivstoff er gitt ved 𝛾 = 0,34. 

Dette vil si at klimakostnaden ved en økning i bruk av biodrivstoff i dette tilfellet vil 

være 66 % lavere enn ved tilsvarende bruk av fossilt drivstoff. Samtidig finner jeg at 

dersom produksjon av biodrivstoff krever økt hogst av skog for å skaffe nok trær som 

biomasse, vil dette gi et estimert forholdstall for klimaskade lik 9,7 per enhet 

biodrivstoff sammenlignet med fossilt drivstoff dersom biodrivstoffet blir produsert av 

biomasse tilsvarende 1m3 trær. Klimaskadene avhenger derfor i stor grad av type 

biobrensel. Det er derfor vanskelig å konkludere med annet enn at økt bruk av 

biodrivstoff i enkelte sammenhenger vil gi en positiv klimaeffekt, mens det i andre 

tilfeller vil føre til større utslipp av klimagasser enn ved tilsvarende bruk av fossilt 

brensel. Stortinget har innført flere virkemidler for å øke bruken av biodrivstoff i Norge.  

Optimal virkemiddelbruk her i oppgaven viser at bruk av fossilt drivstoff bør ilegges en 

avgift som skal reflektere klimakostnad og andre eksternaliteter. For bruk av 

biodrivstoff bør det være en nesten tilsvarende avgift, men det bør også tas hensyn til 

antakelsen om at biodrivstoff frigir en lavere mengde CO2. Faktisk virkemiddelbruk 

viser likevel at avgiftene som eksisterer i dag er for lave for å få dekket inn for 

klimaskadene som påføres miljøet ved bruk av drivstoff i transportsektoren. 
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1.0 Innledning 
 
Verden i dag påvirkes stadig mer av menneskeskapte klimaendringer. Mye av den 

globale oppvarmingen skyldes en økning i utslipp av klimagasser og en stor del av 

klimagassutslippene stammer fra transportsektoren. Denne sektoren består 

hovedsakelig av landtransport, sivil og militær luftfart, skipsfart, fiskeri og andre mobile 

kilder (ZERO, 2010). Klimagassutslipp fra transportsektoren består fortrinnsvis av CO2. 

Denne klimagassen forekommer i et naturlig kretsløp rundt oss som en ikke brennbar 

gass, og er både farge- og luktløs (Kierulf, 2009).  

Karbondioksid er en bestanddel i luft, og derfor viktig for at det skal være levelig på 

jordas overflate for mennesker og dyr. Samtidig er karbondioksid i atmosfæren en 

klimagass som bidrar til drivhuseffekten, det vil si at økte konsentrasjoner vil bidra til 

global oppvarming. For å redusere utslipp av klimagasser slik som CO2 må en derfor se 

etter alternativer til fossilt drivstoff som kan benyttes i transportsektoren. Biodrivstoff 

er det eneste alternativet til fossilt drivstoff som kan klare å gi store klimakutt i løpet av 

kort tid. De fleste land i verden er allerede i gang med bruk av biodrivstoff som har blitt 

sagt å være klimanøytralt (ZERO, 2010). Antakelsen bak dette argumentet var at 

mengden CO2 som blir frigjort ved forbrenning av en plante tilsvarte CO2-mengden 

planten har hentet opp fra omgivelsene og bundet opp i vekstfasen. Dermed var det 

naturlig å anta at alt i alt gikk i null når det kom til utslipp av CO2. I de senere årene har 

mange studier konkludert med at det på lang sikt slett ikke er slik at en har et 

klimagassutslipp som en tilnærmet null totalt sett. Årsaken til denne endringen ligger i 

at en tidligere har utelatt å regne med indirekte og direkte utslipp fra 

drivstoffproduksjon i tillegg til arealbruksendringer i analysen for utslipp av CO2. Tar en 

hensyn til dette i analysen kan CO2-utslipp fra biodrivstoff i noen tilfeller være høyere 

enn fra fossilt drivstoff (Lund, 2015). Likevel er bruk av biodrivstoff i Norge fritatt for 

CO2–avgift. Bruk av bioetanol er i tillegg fritatt for veibruksavgift og biodiesel er ilagt 

kun halv veibruksavgift (Holtsmark, 2010). Spørsmålet blir dermed om en økning i 

bruken av biodrivstoff på sikt vil gi et lavere CO2-utslipp enn ved tilsvarende bruk av 
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fossilt drivstoff, og om det finnes virkemidler som kan benyttes for å få en 

samfunnsøkonomisk optimal løsning for bruk av biodrivstoff?   

 

I denne oppgaven går jeg gjennom forskjellig litteratur som belyser viktigheten av 

biobrensel som et alternativ til fossilt brensel, samtidig som det settes spørsmålstegn 

ved hvor klimanøytral en slik innføring egentlig er. Kapittel 2 presenterer en 

gjennomgang av biodrivstoff - fra hvilke råmaterialer biodrivstoff produseres av, til 

forskjellen mellom bioetanol og biodiesel og hvordan en kan skille de ulike 

generasjonene biodrivstoff.  

 

Klimavirkningene ved bruk av biodrivstoff kommer inn under kapittel 3. Her drøftes 

arealbruksendring som er hovedårsaken til hvorfor en ikke lenger anser bruk av 

biodrivstoff som klimanøytral. Av den grunn inkluderer jeg et numerisk anslag på 

forholdstallet mellom bruk av fossilt drivstoff og biodrivstoff, for å se om det er en 

gevinst ved å bruke biodrivstoff fremfor fossilt drivstoff. Det gjennomgås også hva som 

menes med karbongjeld før virkningene av hogst av skog analyseres ved hjelp av et 

eksempel. I kapittel 4 analyserer jeg virkemiddelbruk, hvor det vektlegges hvordan 

faktisk virkemiddelbruk samsvarer med optimal virkemiddelbruk. Ettersom det i 

transportsektoren forekommer klimaskader i form av økt utslipp av CO2, sier økonomisk 

teori at det i slike tilfeller skal ilegges avgifter som skal kunne veie opp for de negative 

eksternalitetene som er påført. Hvordan disse avgiftene er lagt opp i virkeligheten er 

derfor interessant å se nærmere på etter å ha gjennomgått hvordan bruk av avgifter som 

virkemiddel kan løses optimalt. Oppgaven avsluttes med en konklusjon i kapittel 5. 
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2.0 Om biodrivstoff 
 

2.1 Biodrivstoff 
 
 
Utslipp som følge av bruk av fossil energi i form av diesel og bensin, som drivstoff til 

kjøretøy, er med på å bidra til global oppvarming. Mer enn 20 % av verdens 

energirelaterte CO2–utslipp ved bruk av disse typene drivstoff stammer fra 

transportsektoren (IEA, 2013). Samtidig er det ventet at CO2 – utslipp fra 

transportsektoren vil fortsette å øke med 2 % per år dersom en lar være å gjøre noe 

med årsaken (IEA, 2004). I denne sammenheng er det dermed interessant å se nærmere 

på hvorfor bruken av biodrivstoff er så lav. I Norge per i dag er det fastsatt krav om at 

minimum 3,5 % av totalt drivstoff skal bestå av biodrivstoff (Fornybar, 2015). Dette 

kravet om tvungen innblanding er vedtatt at skal settes opp til 5,5 % fra 1. juli 2015 

(Klima - og Miljødepartementet, 2015). Totalt utslipp av skadelige klimagasser i verden 

er gjengitt i et diagram hentet fra IEA’s rapport fra 2013: 

 

 

 

Figur 1. Utslipp av skadelige klimagasser i verden i 2011. Kilde (IEA, 2013) 

 

I transportsektoren er en avhengig av å benytte seg av drivstoff, hvor eneste alternativ 

er elektrisitet. For de kjøretøyene som er drivstoffdrevet er de to vanligste typene 

drivstoff henholdsvis bensin og diesel. Tilsvarende biodrivstoff til disse to produktene er 

bioetanol og biodiesel. Biodiesel og bioetanol fremdyrkes av forskjellige planter, hvorav 

mange av plantene også kan brukes til mat. Biodiesel produseres fra triglyserider, et 

fettstoff som hentes ut fra soya, raps og andre oljefrø, samt palmefrukter (Youngs & 
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Somerville, 2012). Oljen fra disse plantene presses eller sentrifugeres ut av råvarene, og 

blir deretter omdannet til biodiesel ved hjelp av en kjemisk omdannelsesprosess 

(Teknologirådet, 2006). Biodiesel er så likt vanlig fossilt fremstilt diesel at en kan 

benytte seg av samme motorteknologi som tidligere, hvilket er et klart fortrinn dersom 

en ønsker å øke bruken av biodrivstoff. Bioetanol og vanlig etanol er i utgangspunktet 

samme stoff. Etanol blir fremstilt petrokjemisk ved hydratisering (tilsetting av vann) til 

etylen. Bioetanol og etanol til bruk i alkoholholdig drikke blir framstilt ved fermentering 

(gjæring) av karbohydratene en finner i biomasse som eksempelvis sukker, stivelse eller 

cellulose. I produksjonen av bioetanol går det med store mengder råstoff. For eksempel 

behøves det 2,5 kg hvete for å produsere 1 liter bioetanol dersom hvete er råstoffet 

(Holtsmark, 2010). Dersom en ønsker å gå over fra bruk av vanlig etanol til bioetanol, er 

det ikke mulig å ta i bruk allerede eksisterende teknologi, men det finnes flere typer 

drivstoff hvor blandingsforholdet mellom fossilt drivstoff og biodrivstoff likevel er 

såpass høyt at det er en gevinst å hente i form av lavere direkte CO2- utslipp ved bruk av 

transportmidler. Dette kommer tilbake til i avsnitt 2.2.  

 

Det som skiller de to typene drivstoff mest fra hverandre er hvilken effekt de har på 

naturen og miljøet. Forskning.no forklarer forskjellen på virkningene av brenning av de 

to ulike typene brensler. Dersom en brenner fossilt brensel bruker man opp stoffer som 

har brukt flere millioner av år på å bli dannet, slik at det biologiske materialet gradvis 

har blitt bundet opp. Benytter en seg derimot i stedet av biobrensel er dette laget av 

materiale fra biologisk produksjon som stadig fornyes gjennom hele livsløpet. Selv om 

en også kan argumentere for at brenning av biobrensel vil frigi C02, vil deler av den 

frigitte karbonmengden før eller senere tas opp igjen. Når ny biomasse plantes, vil de 

nye plantene ta opp igjen store deler av det frigitte karbondioksidet. I bunn og grunn vil 

CO2 alltid være CO2, så hovedforskjellen ligger dermed i hvordan klimagassen eventuelt 

tas opp igjen (Aamaas, 2012). Argumentet om klimanøytralitet ved bruk av biodrivstoff 

la derfor grunnlag for økt bruk av biobrensel. Hele dette argumentet munnet ut i et 

vedtak foretatt av OECD i 1991, hvor det ble lagt fram at ”utslipp fra forbrenning av 

biomasse ikke skal tas med i landenes utslippsregnskap” (Hermansen & Pileberg, 2011).  

 

Nyere forskning tyder imidlertid på at bruk av biobrensel ikke er så klimanøytralt som 

tidligere antatt. Produksjon av biodrivstoff vil som all annen energiproduksjon gi 
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konsekvenser for miljøet. Det er dog viktig å få fram at bruken av fornybar energi mer 

miljøvennlig ettersom man ved produksjon av biomasse bruker materiale som stadig vil 

fornyes, og som gir et lavere direkte CO2- utslipp ved bruk i transportsektoren, men at 

tidligere antakelser om det tas opp like mye CO2 som slippes ut ikke lenger er like naive. 

Bruk av biodrivstoff kan gi store klimakutt, helt opptil 90 prosent, dersom en benytter 

seg av riktig type biodrivstoff (ZERO, 2007).  

 

2.2 Generasjon biodrivstoff  
 
 

Biodrivstoff kan produseres på flere ulike måter, hvor type råstoff og prosessteknologi 

skiller det som kalles ulike generasjoner av biodrivstoff. Førstegenerasjons biodrivstoff 

er det biodrivstoffet som blir produsert i dag, som bioetanol produsert av sukker og 

stivelse og biodiesel produsert av oljebaserte råvarer som raps og soya. 

Andregenerasjons biodrivstoff er biodrivstoff produsert av celluloserike planter. Bruk 

av cellulose vil gi ”større reduksjoner i utslippene av klimagasser fra veitrafikken enn 

førstegenerasjon fordi hele planten kan brukes, og produksjonsprosessen er mindre 

energiintensiv” (Miljødirektoratet, 2009).  Det er derfor stadig flere land tar i bruk 

andregenerasjons biodrivstoff, hvorav Tyskland er et av de få landene som har 

skatteprivilegier rettet mot økt bruk av dette. Sverige har også vært aktiv i produksjon 

av etanol i flere år, og et av landene i verden som satser tungt på produksjon av 

førstegenerasjons bioetanol. Landets økte tilbud av etanol består av en blanding av 

innenlands produksjon og import av bioetanol fra Brasil, hvor de bruker produksjon av 

førstegenerasjonsbiodrivstoff som en overgang til det enda mer miljøvennlige 

andregenerasjons biodrivstoff (Eggert et al., 2011). 

 

Tredjegenerasjons biodrivstoff lages ved en forbedring av kvalitetene til selve 

råvarekildene som brukes i produksjonen. Som vist i tabellen nedenfor kan dette 

eksempelvis skje ved bruk av alger, hvor prosessteknologien innebærer å separere 

lipidene fra algene.  Generelt sett kan dette eksempelvis gjøres ved bruk av 

genteknologi. Videre finnes det også et fjerdegenerasjons biodrivstoff, hvor dette er 

genetisk modifisert råstoff som brukes til å lage spesialdrivstoff eller karbonnegativ 

brensel som igjen blir kombinert med produksjonsanlegg for utskillelse og deponering 
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av CO2 (SSB, 2008). Tabell 1 under, viser råmaterialene og teknologier brukt for å 

produsere første, andre og tredjegenerasjons biodrivstoff: 

 

 

Ulike generasjoner av biodrivstoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Råmateriale og teknologi (ZERO, 2010) 

 

Det meste av biodrivstoffet som er i bruk i Norge i dag er importert førstegenerasjons 

biodrivstoff. Det finnes likevel flere ulike typer biodrivstoff på markedet, hvor 

forskjellen hovedsakelig er hvor høy andel biodrivstoff det er i blandingen. E100 og E85 

er to ulike typer bioetanol der tallene i betegnelsen indikerer hvor høy prosentandel 

bioetanol det er i drivstoffet. Det resterende i blandingsforholdet er vanlig fossilt 

drivstoff, i dette tilfellet bensin. De fleste vanlige biler kan kjøre med opptil 20 % 

innblanding av bioetanol, men dersom en ønsker en høyere konsentrasjon av 

biodrivstoff må man ha spesialtilpassede biler. Det kan med andre ord fort bli kostbart 

dersom en ønsker å benytte seg av kun biodrivstoff.  De spesialtilpassede bilene kan 

kjøres både på fossilt drivstoff og biodrivstoff, men en vanlig bil kan ikke bruke en så 
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stor prosentandel biodrivstoff (Statoil, 2013).  I tillegg til lavere utslipp av CO2 ved bruk 

av bioetanol i stedet for vanlig bensin, er det også forskjell på energitettheten til disse 

drivstofftypene. Bioetanol har lavere energitetthet enn bensin, hvilket betyr at en bil 

som kjører på bioetanol har en kortere rekkevidde enn en vanlig bensindrevet bil. Som 

et eksempel har E100 70 % av energitettheten til tilsvarende bensin (Vegvesenet, 2010). 

Det er derfor flere økonomiske faktorer som spiller inn på årsaken til det lave forbruket 

av biodrivstoff i sin helhet.   

 

3.0 Klimavirkninger ved økt bruk av 

biodrivstoff 
 

3.1 Karbongjeld  
 

En økt etterspørsel etter biodrivstoff de siste årene har ført til at flere produsenter 

stadig søker etter nye landområder som kan benyttes til å produsere større mengder av 

råstoff for produksjon av henholdsvis biodiesel og bioetanol. Hvordan påvirker 

utvidelsen i bruk av arealområder ved økt produksjon av biodrivstoff karbonlagringen 

og frigivelse av CO2 til atmosfæren?  Jordsmonnet – og planter er de elementene som tar 

opp den største mengden karbondioksid. Tilsammen inneholder de to 2,7 ganger så mye 

karbon som hele atmosfæren sammenlagt (Fargione et al., 2008). Når en så i prosessen 

for å lage biodrivstoff omdanner eksempelvis trær, vil det i løpet av 

omdanningsprosessen bli frigitt CO2 som ligger lagret som organisk karbon i planten. 

Videre vil det når trærne hugges og bakken dreneres, føre til en kjappere forråtnelse av 

organisk materiale som følge av økt oksidering (Searchinger, et al., 2008). Klimagassene 

vil deretter frigjøres over en lang periode når røttene i jordsmonnet som en har brukt til 

dyrking av planter råtner (Fargione et al.,2008). Hvor lenge karbondioksidet forblir i 

atmosfæren er avhengig av den enkelte plante og hvor lang rotasjonstid planten har. 

Rotasjonstiden blir regnet som den perioden fra CO2 slippes ut, til alt igjen er tatt opp 

gjennom plantens gjenvekst. Dess lengre rotasjonstid, desto lenger vil den frigitte 

mengden CO2 være i atmosfæren. Her er det stor forskjell fra plante til plante, hvor det 

for kortlevde planter som dyrket mark vil være en rotasjonstid på 1-5 år, mens det for 
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store trær kan være 25-120 år, alt avhengig av hvilken type trær og skog man har med å 

gjøre (Aamaas, 2012). Utdypning av dette temaet kommer jeg tilbake til under avsnitt 

3.4. 

 

Det er i perioden hvor CO2 frigis, at betegnelsen karbongjeld kommer inn. Karbongjeld 

blir av Fargione et al., (2008) definert som mengden karbondioksid frigitt i løpet av de 

første 50 årene hvor landområder blir omdannet til dyrkbar mark. Ved å omdanne 

biologiske habitater til jordbruksområder, enten ved å brenne området eller omdanne 

det direkte til dyrket mark, vil prosessen føre til klimagassutslipp.  Dersom området 

brennes vil klimagassutslippet skje over en relativt kort periode, men dersom området 

konverteres direkte til dyrkbar mark vil forråtnelsesprosessen av biologiske materialer 

kreve lengre tid på å frigi klimagasser. Forskjellen her mellom ikke-fornybar energi og 

fornybar energi er da at det er mulighet for at denne CO2-mengden kan bli tatt opp igjen. 

Brenner man fossil energi, vil mengden CO2 som frigis til atmosfæren i følge Archer 

(2005) aldri helt forsvinne, og 25 % vil forbli i atmosfæren for alltid. Derimot vil det ved 

brensel av fornybar energi slik som biodrivstoff, være en tilnærmet klimanøytral 

prosess hvor store deler av det frigitte karbondioksidet tas opp igjen gjennom det 

naturlige kretsløpet (Teknologirådet, 2006). 

 

Det ble tidligere antatt klimanøytralitet ved produksjon av biodrivstoff, jf. Forrige 

avsnitt. Med andre ord at CO2 - utslippet vil være tilnærmet lik null. Dette har videre blitt 

revurdert av mange forskere, deriblant Fargione et al. (2008) som finner at dersom en 

omdanner landområder til dyrkbar mark, så vil dette frigi CO2 både fra karbon som 

ligger lagret i jorda, og fra eksisterende vegetasjon. Dermed vil det frigis en betydelig 

mye større mengde av karbondioksid enn ved bruk av fossilt brensel (Holtsmark, 2010). 

Dersom utslippet av klimagasser ved produksjon av biodrivstoff er mindre enn totalt 

utslipp gjennom hele livssyklusen til de fossile brenslene som de erstatter, vil en ha en 

gevinst ved å øke produksjonen av biobrensel (Fargione et al., 2008). Dette vil likevel 

ikke være en effekt en ser på kort sikt, ettersom biodrivstoffet som man omdanner fra 

landområder og planter vil ha større klimagasspåvirkning i forhold til fossilt drivstoff, 

helt inntil karbongjelden igjen fases ut. Tilbakebetalingstiden for frigitt karbondioksid er 

med andre ord avgjørende for hvor mye mer klimavennlig det vil være å øke bruken av 

biodrivstoff.  Det diskuteres hvor langt tid det egentlig tar for at produksjon av 
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biodrivstoff skal anses som klimanøytral, og dermed være et bedre alternativ for 

produksjon av drivstoff enn fossilt drivstoff. Mens Holtsmark (2010) mener at 

tilbakebetalingstida ligger mellom 150 - 230 år, så konkluderer Bergseng (2011) med at 

”dersom bioenergien skal erstatte olje som energikilde, blir tilbakebetalingstida rundt 110 

år” (Bergseng, 2011). Spriket på nesten 100 år vil med andre ord ha en stor betydning 

for avgjørelsen om en burde øke produksjonen av biodrivstoff eller ikke.  

 

3.2 Arealbruksendring 
 
 
Ofte utelatt fra tidligere analyser av produksjon av biodrivstoff er beregningen av 

karbonutslippene som tilkommer når bønder og andre eiere av jordbruksområder ser 

seg nødt til å flytte sin egen produksjon av matvarer og lignende bort fra arealområder 

som videre skal brukes til dyrking av biomasse. ”Unfortunately, by excluding emissions 

from land-use change, most previous accountings were one-sided because they counted the 

carbon benefits of using land for biofuels but not the carbon costs, the carbon storage and 

sequestration sacrificed by diverting land from its existing uses” (Searchinger, et al., 

2008). Uberørte naturområder blir omgjort til jordbruksland, hvilket endrer mye av det 

naturlige økosystemet. Arealbruksendring blir i følge Miljødirektoratet definert som 

”endring i bruken av et areal mellom følgende sju kategorier: de seks 

arealbrukskategoriene som benyttes av FNs klimapanel (skog, gressmark, dyrket mark, 

våtmark, bebyggelse og annet), samt en sjuende kategori for jordbruksareal med flerårige 

vekster, det vil si flerårige vekster hvis stamme normalt ikke høstes årlig, slik som 

høstingsskog i korte omløp og oljepalmer” (Miljødirektoratet, 2013).   

 

Berndes et al., (2010) påpeker at per dags dato så er det kun 1 % av jordbruksarealet i 

verden som blir brukt til å dyrke fram avlinger som skal brukes til å produsere 

biodrivstoff. Dyrking av biomasse til produksjon av biodrivstoff kan påvirke 

landområder både direkte og indirekte. Når det skal dyrkes nye planter som siden skal 

bli omdannet til biodrivstoff, kan en velge enten å benytte seg av allerede eksisterende 

åkere, eller man kan dyrke på nye arealområder hvor det i mange tilfeller også finnes 

skog. Den direkte påvirkningen vil være størst dersom en velger å produsere biomasse 

på et skogsområde. Her vil man ha en stor frigivelse av det karbonet som ligger lagret i 
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jordsmonnet og i trærne, hvilket frigis som CO2. Indirekte arealendring ved produksjon 

av biodrivstoff forekommer dersom det oppstår en økt etterspørsel etter biomassen 

som brukes i produksjonen. Searchinger et al. (2008) viser til eksempel i USA hvor mais 

brukes i produksjon av biodrivstoff. Dersom det oppstår en økt etterspørsel etter mais, 

vil en økt produksjon som svar på en høyere etterspørsel medføre en prisøkning av 

mais, hvilket igjen vil gå på bekostning av andre jordbruksprodukter. Dette vil føre til at 

landets eksport av mat faller. For å kompensere for landets lavere eksport, vil derfor 

flere bønder finne det mer lønnsomt å øke sitt jordbruksareal (Holtsmark, 2010). Som 

vist i  figur 2 under, hentet fra Göran Berndes (2010), ser en at den indirekte 

arealendringen fører til at eksempelvis skogsområder blir omdannet til beiteområder 

som en kompensasjon for å ha omgjort tidligere beiteområder til jordbruksområder.  

 

Direkte – og indirekte arealbruksendring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2– Eksempler på direkte og indirekte endringer på landområder. (Berndes et al., 2010).  
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Det er likevel ikke gitt at dersom en ønsker å produsere biodrivstoff at dette vil føre til 

negativ påvirkning i form av arealbruksendring. Dersom det er mulig å benytte områder 

som ligger i brakk til dyrking av ny biomasse til produksjon av biodrivstoff, vil disse 

områdene ofte ha lavt karboninnhold. Dette kan i det lange løp gi økt produksjon på det 

eksisterende jordbruksområdet ettersom en nå kan operere med blandende 

produksjonssystem, hvilket som kan gi potensiale for å forbedre både jordsmonnet og 

karbonbindingen i jorda (Holtsmark, 2010). Et annet alternativ for klimanøytral 

produksjon av biodrivstoff er dersom biomassen brukt i produksjonen stammer fra 

avfallsprodukter. Ved bruk av avfallsprodukter i stedet for trær og andre planter, vil 

man unngå arealbruksendringer. På denne måten sparer industrien penger på å kvitte 

seg med avfallsproduktene, og bruker i stedet avfallet direkte til produksjon av 

biodrivstoff hvilket er mindre klimaskadelig ettersom en ikke frigir noe ekstra CO2 ved 

dyrking av biomassen (EIA, 2007).  Eksempler på avfallsprodukter man kan benytte seg 

av er kommunalt avfall, jordbruksavfall, og gressavlinger en får fra ekstra 

jordbruksområder (Searchinger, et al., 2008).  

 

Det finnes flere modeller som tar for seg beregningen av klimakostnader ved 

arealbruksendring. En av disse modellene finner vi i Greaker et al. (2012). I denne 

modellen blir direkte- og indirekte arealbruksendring beregnet som en total endring, og 

totalområde for avlinger til mat holdes konstant gjennom hele modellen. Modellen 

benyttet her er en forenklet versjon av Greaker et al. (2012). 

 

Greaker et al. (2012) tar for seg et marked hvor fossilt drivstoff (x) og biodrivstoff (y), 

antas å være perfekte substitutter. For hver enhet karbondioksid som blir frigitt, vil det 

være en del 𝜃 som for alltid vil være igjen i atmosfæren. Mengden karbon som frigis på 

tidspunkt t, og forblir i atmosfæren z antall år etter utslippet av CO2, tilsvarer 

matematisk 𝜃 + (1 − 𝜃)𝑒−𝛿𝑧 . Her er 𝛿 depresieringsraten som viser hvor stor del av den 

opprinnelige mengden frigitt karbondioksid som gradvis forsvinner gitt z antall år. Som 

nevnt i avsnitt 3.1 om karbongjeld antas det at mengden karbondioksid som forventes å 

forbli igjen i atmosfæren tilsvarer ca. 25 % av den totale mengden CO2 som frigis.  
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På ethvert tidspunkt er klimakostnadene av karbon i atmosfæren lik 𝐶(𝐴(𝑡)), hvor A(t) 

er definert som karbonbeholdningen i atmosfæren. For å beregne klimakostnadene ved 

bruk av fossilt drivstoff ser Greaker et al. (2012) på tilleggsskade ved én ekstra enhet 

frigitt karbon som tilkommer ved bruk av ekstra mengde fossilt drivstoff fra periode t til 

det uendelige. For å gå fra ekstra beholdning på tidspunkt t + z til ekstra skade på 

tidspunkt t + z, multipliserer de tilleggsbeholdning t + z med ekstra marginal skade ved t 

+ z, som er C’(A(t + z)). Marginal skade, også ofte kalt den samfunnsøkonomiske 

karbonkostnaden, for fossilt drivstoff ved utslipp på tidspunkt t, er dermed gitt ved 

 

𝑞𝑥(𝑡) = ∫ 𝑒−𝑟𝑧∞

0
[𝜃 + (1 − 𝜃)𝑒−𝛿𝑧]𝐶′(𝐴(𝑡 + 𝑧))𝑑𝑧      (1) 

 

Hvor r er en diskonteringsrente. 

 

Vi ser heretter for enkelthetsskyld på tilfellet med 𝜃 = 1, det vil si alt karbon fra 

brenning av fossilt brensel blir i atmosfæren for alltid. 

 

Når A(t) øker over tid vil også C’ øke over tid. C’ kan også øke over til dersom C avhenger 

av t direkte, dvs. 𝐶 = 𝐶(𝐴(𝑡), 𝑡)). Som en forenkling antar jeg at C’ øker med en fast rate 

m, dvs. 𝐶´ = 𝐶0
′𝑒𝑚𝑡 . Denne forenklingen viser antakelsen om at klimaskader vil øke over 

tid på grunn av økt inntekt og produksjon (𝑚 ≥ 0), hvor m er raten til likevektsverdien 

til de marginale klimaskadene. Karbonbeholdningen i atmosfæren antas å bli påvirket av 

andre faktorer enn kun de som bestemmes gjennom modellen. Ved denne forenklingen 

kan så utrykket for karbonkostnadene over omskrives til 

 

𝑞𝑥(𝑡) =
1

𝑟−𝑚
𝐶0

′𝑒𝑚𝑡    som øker over tid       (2) 

 

Tilsvarende kostnad for biodrivstoff, y, krever litt mer utdypelse. Greaker et al. (2012) 

antar her at hver enhet av y krever l enheter areal, og at hver arealenhet konvertert til 

biodrivstoffproduksjon igjen vil frigi karbon, 𝛽, til atmosfæren hvor 𝛽 > 0. Dette er 

nøyaktig det som vises i figur 2, hvor vi ser eksempler på direkte og indirekte 

arealbruksendring hvor 𝛽 vil variere med bruk av areal.  

 

Den totale mengden karbon som er i atmosfæren på tidspunkt t vil da tilsvare  
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𝐴(𝑡) + 𝑙𝛽𝑦(𝑡)           (3) 

 

En kan av denne formelen se at enhver økning i produksjon av biodrivstoff, y, også vil 

tilsvare en økning i mengden karbondioksid i atmosfæren. Formelen indikerer også at 

det motsatte vil være tilfelle, at det vil være en redusert mengde karbondioksid i 

atmosfæren ved redusert mengde biodrivstoff. Dette er ikke derimot ikke riktig å anta i 

denne modellen, og formelen brukes kun for å se på hvordan en økt mengde biodrivstoff 

vil påvirke økninger av klimagasser i atmosfæren.  

 

Klimaskader på tidspunkt t tilsvarer 𝐶(𝐴(𝑡) +  𝑙𝛽𝑦(𝑡)). Produksjon av biodrivstoff 

tilsvarer en negativ klimapåvirkning, og marginale klimakostnader av å øke 

produksjonen av en enhet av y være 

 

𝑞𝑦(𝑡) =
𝛿𝐶(𝐴(𝑡))+𝑙𝛽𝑦(𝑡))

𝛿𝑦(𝑡)
= 𝑙𝛽𝐶′(𝐴 + 𝑙𝛽𝑦) = 𝑙𝛽𝐶0

′𝑒𝑚𝑡      (4) 

 

Kombinert med (2) gir dette 

 

𝑞𝑦(𝑡)

𝑞𝑥(𝑡)
= (𝑟 − 𝑚)𝑙𝛽 ≡ 𝛾         (5) 

 

Som vil si at forholdstallet, 𝛾, mellom marginal klimakostnad av biodrivstoff og fossilt 

drivstoff tilsvarer diskonteringsrenten, r, fratrukket raten for marginale klimaskader, m, 

multiplisert med l enheter land og frigitt mengde karbon, 𝛽1.  

 

 

3.2.1 Numerisk anslag på 𝜸 
 

For å se hvordan arealbruksendring kan se ut i virkeligheten inkluderer jeg et eksempel 

med anslag på følgende variabler; 𝑟, 𝑚, 𝑙 𝑜𝑔 𝛽.  Et typisk anslag for diskonteringsrenten r 

er 0,04, mens det for stigningsraten til de marginale klimaskadene kan være 0,02. 

 

                                                        
1 Greaker et al., (2012) viser at ligning (5) også gjelder for 𝜃 < 1. 
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Videre har jeg oppgitt følgende måleenheter for å kunne regne ut den konkrete 

måleenheten som brukes i dette tilfellet: 

 Én enhet fossilt drivstoff tilsvarer 1 kg CO2 

 1 liter fossilt drivstoff tilsvarer 2,30 kg CO2 

 1 liter fossilt drivstoff 2  tilsvarer 9 kWh  

 

Måleenheten som brukes for fossilt drivstoff er dermed  
9 𝑘𝑊ℎ

2,30 𝑘𝑔
= 𝟑, 𝟖𝟔 𝒌𝑾𝒉 som 

tilsvarer 1kg CO2.  

 

Målet her er å se hvor stor arealbruksendringen kan være, for å så finne et forholdstall 

på klimagassutslipp mellom biodrivstoff og fossilt drivstoff gitt eksempelvise tall. 

Sanderson & Adler (2008) bruker tall for andre generasjons biodrivstoff basert på bruk 

av cellulose fra flerårig gress. Den rapporterte etanolavkastningen for flerårig gress er 

beregnet som et gjennomsnitt av den laveste og høyeste avkastningen mulig, hvilket 

tilsvarer 4200-1 hektar/kg. Fra energilink.tu.no finner vi at etanol inneholder omtrent 

7,5 kWh/kg (Energilink, 2015).  Dette vil si at 1 hektar etanol tilsvarer en energimengde 

lik 4200−1 × 7,5−1  
ℎ𝑎

𝑘𝑊ℎ
.  

 

Ved å bruke måleenheten ovenfor, som tilsier at 1 kg CO2 tilsvarer 3,86 kWh, kan en så 

sette dette inn i formelen for å beregne måleenheten for et jordområde med flerårig 

gress, l.  

 

𝑙 = 4200−1 × 7,5−1 × 3,86
ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟

3,86𝑘𝑊ℎ
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟐𝟐𝟓𝟒  

 

Videre finner  Plevin et al. (2010)  at dersom man konverterer om gressletter til 

biodrivstoff, vil dette ha en utslippsfaktor mellom 75 -200 tCO2/hektar, som her 

tilsvarer 𝛽. Dette er det samme som [75,000 − 200,000
𝑘𝑔𝐶𝑂2

ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟
]. 

 

                                                        
2 Kilde: http://energilink.tu.no/no/energikalkulator.aspx 
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Dermed er det nå mulig å beregne arealbruksendringen ved produksjon av biodrivstoff, 

𝑙𝛽: 

 

𝒍𝜷 = [𝟗, 𝟏𝟗   ,   𝟐𝟒, 𝟓𝟎]  

 

Bruker en gjennomsnittet av det oppgitte intervallet lik 16,84, kan vi videre finne det 

vesentlige forholdstallet på utslippsfaktoren, 𝛾.  

 

Ved innsetting i (5) finner vi at: 

𝛾 = (𝑟 − 𝑚)𝑙𝛽 = (0,04 − 0,02) × 16,84 = 𝟎, 𝟑𝟑𝟔𝟖 ≈ 𝟎, 𝟑𝟒  

 

hvilket indikerer at skyggeprisen for biodrivstoff tilsvarer 34 % av skyggeprisen ved 

fossilt drivstoff. Med dette menes det at klimakostnaden ved en økning i bruk av 

biodrivstoff vil være 66 % lavere enn ved tilsvarende bruk av fossilt drivstoff. Dette 

tallet vil variere avhengig av hvor stor avkastning bioetanol man har, og hvor høy 

utslipssfaktoren per hektar er. Intervallet for oppgitte uslippsfaktorer vil her tilsvare et 

intervall på 𝛾 lik [0,186  , 0,4982]. Desto større avkastning, jo mindre 

arealbruksendring, og vice versa for utslippsfaktoren.  

 

3.3 Dyrking og innhøsting av biomasse 
 

Selv om en hovedsakelig legger vekt på utslippet av CO2 som forekommer ved 

omdannelsen av biomasse til biodrivstoff i vurderingen om å øke produksjonen eller 

ikke, er det ikke bare denne delen av produksjonen som vil gi økte klimagassutslipp. 

Også selve dyrkingsprosessen vil enten direkte eller indirekte være en ekstra kilde til 

utslipp av karbondioksid, som oftest i form lystgass (dinitrogenoksid) ved gjødsling. 

Produksjon av biodrivstoff krever bruk av gjødsel, som igjen som oftest krever bruk av 

fossil energi (Macedo et al., 2008). Macedo et al., (2008) viser til tre steg i 

produksjonsprosessen av biodrivstoff som alle krever bruk av fossilt drivstoff. De tre 

stegene er som følger:  

 

1. Direkte bruk av eksternt drivstoff og elektrisitet  
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2. Ekstra energi3 som kreves til produksjonen av kjemikalier og materialer som brukes 

i jordbruks- og industriell prosess (gjødsel, kalk, frø, svovelsyre, smøremidler osv.) 

3. Ekstra energi som kreves for behandling, konstruksjon og vedlikehold av utstyr og 

bygninger4.  

 

Mengden karbondioksid som frigis totalt i produksjonsprosessen av biodrivstoff 

avhenger av flere indirekte ledd, men også av direkte faktorer som hvilke type planter 

som dyrkes. Eksempelvis er det forskjell på hvor mye bruk av gjødsel noen planter 

krever i produksjonsprosessen i forhold til andre. Crutzen et al., (2008) finner at dersom 

man omregner utslippene av N2O, lystgass (dinitrogenmonoksid) som forekommer ved 

gjødsling av dyrket mark til tilsvarende enheter av CO2, så vil det, avhengig av hvor godt 

plantene tar opp gjødselen, være et minst like høyt eller høyere utslipp av klimagass per 

kWh produsert enn tilsvarende redusert bruk av fossilt brensel. Biodiesel laget av raps 

og bioetanol laget av mais bidrar med andre ord like mye eller mer til global 

oppvarming ved å frigi N2O, som mengden CO2 en sparer ved og ikke benytte fossilt 

drivstoff (Crutzen et al., 2008). Grunnen til at man kan omregne utslipp av lystgass til 

tilsvarende utslipp av CO2 er at lystgass potensielt har grovt regnet like lang levetid i 

atmosfæren som CO2 (Holtsmark, 2010). I tillegg krever ofte dyrkning av biomasse som 

skal brukes til produksjon av biodrivstoff som regel også et høyere forbruk av gjødsel 

enn hva vanlig dyrking av mat behøver. Ekstra bruk av gjødsel fører igjen til ekstra 

utslipp av N2O, som igjen kan omregnes til tilsvarende utslipp av CO2. Dette argumentet 

støttes også av Lapola, et al., (2010) som foretar undersøkelser i Brasil for hvordan økt 

bruk av biodrivstoff påvirker landområdene.  

 

 

3.4 Hogst av skog 
 
Det finnes mange forskjellige typer skog i verden, og i Norge kan skogen grovt deles inn i 

to typer; barskog og lauvskog. Skogen dekker 37 % av Norges landareal, og ettersom 

skog og trær er biomasse, representerer derfor skog potensielt store kilder bioenergi 

                                                        
3 Ekstra energi blir her regnet som fossilt drivstoff og/eller elektrisitet. 
4 Direkte oversatt fra (Macedo et al., 2008). 
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(ssb.no, 2014). Også bruk av skog til produksjon av biodrivstoff har vært antatt å være 

karbonnøytralt av samme årsak som tidligere nevnt; at trærne en høster inn blir 

erstattet med de nye trærne man planter. Dette kan i beste fall være tilfelle ved bruk av 

dyrket mat som også kan brukes til å danne biodrivstoff. Bruk av store trær som 

behøver mange år på å bli ferdig utvokste er derimot noe helt annet. Det eneste 

fornuftige argumentet som kan forsvare at bruk av skog til produksjon av biodrivstoff er 

karbonnøytralt er dersom trærne som brukes hadde vokst så fort at de hadde erstattet 

trærne som ble høstet innen ett år. For trærne i Norges skoger tar det mange år før de i 

det hele tatt blir regnet som ferdig utvokste, og dersom en ser på trær etter 10-20 år, vil 

de kun tilsvare små ”stilker”(Holtsmark, 2010). I tillegg består de norske skogene av 

relativt unge trær. Hvordan vil så hogst av fullt utvokst skog påvirke lagring og utslipp 

av CO2? 

 

I Holtsmark (2010) fokuserer forfatteren på hvor lang tid grantrærne i en boreal skog 

bruker på livssyklusen fra de blir plantet til de blir høstet, og hvordan dette påvirker 

bruk av grantrær som kilde til biodrivstoff. Her forklarer han også hvordan livssyklusen 

til et vanlig grantre i Norge arter seg. Treet har først en vekstfase som vedvarer i opptil 

100 år, før det så har en ny stabil fase hvor det blir stående og blomstre i nye 100 år. Når 

treet så dør vil det deretter også blir stående i opptil 30 år før det tilslutt faller sammen 

og råtner over en tidsperiode på 100 år (Holtsmark, 2010). Trærne i Norge har med 

andre ord et veldig langt liv, og det er derfor en mer komplisert prosess å få bruken av 

grantrær til å bli karbonnøytralt. Livssyklusen for en dynamisk skog viser han mer 

detaljert i figuren under: 
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Langsiktig perspektiv for reduksjon i CO2 for innhøsting av trær 

 

 

Figur 3: Livssyklusen for et dynamisk skogsområde. Utviklingen av trærnes volum, andre typer 
levende trær, avfall og naturlig tap av trær etter å ha fjernet og gjenplantet. Gjennomsnittlig 
levealder for et tre før det ble hogget ned var 90 år– (Holtsmark, 2010).  

 

Figur 3 tar utgangspunkt i ett enkelt skogsområde med trær tilfeldig valgt ut av et totalt 

utvalg på 75.000 skogsområder som inneholdt de samme egenskapene. Hvert enkelt 

skogsområde tilsvarte en kvadratkilometer (km2). Av figuren ser en at naturlig tap av 

trær er lavt helt til trærne er mellom 80-90 år gamle, for så å øke gradvis inntil trærne er 

150 år gamle hvor de tilslutt stabiliserer seg. Holtsmark (2010) har deretter antatt at 

evnen til å lagre karbon avtar etter hvert som trærne eldes, hvilket også er konklusjonen 

til flere andre forfattere.  

 

Mye av karbondioksidet som frigis ved hogst av trær ligger lagret i jordsmonnet hvor 

trærne står. Kjønaas et al., (2000) legger frem tall som viser at opptil 85 % av karbonet 

som blir lagret i norske skoger blir lagret i jordsmonnet og kun 10 % i selve treet 

(Kjønaas et al., 2000). Hvor mye av karbondioksidet som ligger lagret i jordsmonnet blir 

da frigitt som et resultat av hogst av skog? I følge Holtsmark (2010) «is the accumulation 

and possible release of carbon from the soil a complicated process that are not easily 

modeled». Dette utsagnet støttes av flere forfattere, hvor Nilsen et al., (2008) bekrefter 

også at hogst kan trigge frigivelse av karbondioksid fra jordsmonnet. Årsaken til dette er 



 19 

fordi jorda får tilført ekstra organisk hogstavfall som greiner, blad, nåler og døde røtter. 

I tillegg til at trærne forsvinner fra jordsmonnet, vil jorda bli utsatt for mer lys og hardt 

vær som igjen påvirker forholdene for nedbrytning. Dette er faktorer som påvirker CO2-

frigivelse etter hogst.  

 

Hvor mye karbondioksid som frigis direkte ved hogst av skog avhenger også av hvor 

lang rotasjonstid hvert enkelt tre har. I Holtsmark (2010) sier forfatteren at mengden 

karbon som ligger lagret totalt i trærne i en hel skog er nesten dobbelt så stor for et trær 

som har en rotasjonstid på 250 år, som trær som har en rotasjonstid på 90 år 

(Holtsmark, 2010). I Holtsmarks eksempel tar forfatteren utgangspunkt i samme type 

trær, men viser til forkjellene som oppstår dersom trærne får vokse i ulikt antall år. 

Forskjellene forklares ved at når lengden på rotasjonstiden øker fra 150 år til 250 år, vil 

det til enhver tid være en mindre andel av skogens areal som vil være nyhugget. Dess 

mer nylig det er siden skogen ble nedhugget, desto mindre skog vil det være igjen, og 

man vil ha mindre plass til lagring av karbon.  

 

For å bedre forstå hvordan rotasjonstiden påvirker lagring av karbon i trærne, har 

Holtsmark (2010) inkludert en tabell hvor han sammenligner forskjellig mengde årlig 

innhøsting av samme type trær med forskjellige rotasjonstider på henholdsvis 90 og 250 

år.  

 

 

Oversikt over trær med to ulike rotasjonstider 

 

 

 

Tabell 2: To forskjellige rotasjonstider. Kilde (Holtsmark, 2010) 
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Tabell 2 inkluderer årlig innhøsting av biomasse i Mm3, årlig innhøstet areal i km2, og 

mengde karbon lagret i død og levende biomasse mål i MtC. En ser av tabellen at dersom 

en har et tre med en rotasjonstid på 90 år, vil mengden biomasse innhøstet være 22,3 

Mm3  og arealet  833 km2. Dette er maksimal innhøsting i volum for et tre. 

Karbonbeholdningen vil på en annen side nå et maksimim når rorasjonstiden er 250 år. 

Hvilket en ser dersom en sammenligner mengden karbon som ligger larget i levende og 

død biomasse, hvor karbonlagringen er nesten dobbelt så stor her som det er hos trær 

med kort rotasjonstid, 471 MtC mot 900 MtC. Det vil med andre ord være stor forskjell 

på hvor store mengder man velger å høste inn årlig av slike typer trær. En permanent 

økning i innhøstingen vil derfor ikke føre til et midlertidig fall i skogens evne til å lagre 

karbon, men til et permanent mindre karbonlager!  

 

Argumentet for å øke produksjon av biodrivstoff er fremdeles at bruk av bioenergi kan 

være med på å trappe ned bruken av fossil energi og på sikt også redusere utslipp av 

CO2. Spørmålet blir dermed om reduksjonen i skogens karbonlagre er større eller 

mindre enn reduksjonen i CO2 – utslipp ved bruk av fossilt drivstoff. Mengden fossil 

energi som kan erstattes av bioenergi er svært avhengig av hvilke teknologier som 

brukes. Det er hovedsakelig to typer bioenergi en kan produsere av trær; pellets og 

biodiesel. Pellets er et naturprodukt laget av treflis presset sammen under trykk. Disse 

kan så brukes til fyring og oppvarming av boliger og lignende. Som tidligere nevnt blir 

det mer og mer fokus på produksjon av andregenerasjons biodrivstoff. Holtsmark 

(2010) inkluderer et konkret eksempel på hvordan en kan se den direkte effekten ved 

reduksjon av karbonutslipp som følge av bruk av  biodrivstoff i stedet for fossilt 

drivstoff. Han tar utgangspunk i Klimakur 2020s definisjon om at 1 m3 tre omdannet til 

andregenerasjons biodiesel kan eliminere 0,2 tonn CO2 – utslipp fra forbrenning av 

flytende fossilt drivstoff (Klimakur 2020, 2010).  

 

3.4.1 Numerisk illustrasjon  
 
Avsnittet om hogst kan lettere forståes ved hjelp av et eksempel. Her bruker jeg tallene 

oppgitt i tabell 2 hentet fra Holtsmark (2010), hvor vi kaller de marginale 

klimakostnadene til fossilt drivstoff qx, og biodrivstoff, qy. 
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Fra tabell 2 har vi at forskjellen mellom en rotasjonstid på henholdsvis 90 og 250 år for 

samme type trær, i årlig innhøstet Mm3 skog er 22,3 – 6,1 = 16,2 Mm3. En forskjell på 

16,2 Mm3 tremasse vil gitt ut i fra denne typen trær utgjøre en forskjell i karbonlagring 

lik: 900 – 471 = 429 MtC. Hvor lang rotasjonstid et tre har utgjør med andre ord en stor 

forskjell for hvor mye CO2 som kan lagres i skogen. Hvordan vil så økt produksjon av 

biodrivstoff ved bruk av biomasse fra denne skogen påvirke karbonlagringen? Tallene 

ovenfor er utgangspunktet for å finne ut hva økt produksjon tilsvarende hogst av 1 m3 

biomasse vil utgjøre i redusert karbonlagring. Når vi så finner tallet for redusert 

karbonlagring kan vi videre finne ut hvor mye dette utgjør i frigitt CO2 mengde. Forskjell 

i karbonlagring dividert på forskjell i årlig innhøstet Mm3 i tremasse utgjør  

 

429

16,2
𝑡𝐶 = 26,5 𝑡𝐶 mindre karbon lagret i skogen for hver m3 produsert biodiesel. 

 

For å regne dette om til CO2, må vi multiplisere dette tallet med 3,67t CO2 som er tallet 

en får ved å gjøre om 1 tC til tilsvarende enheter CO2. 

 

Dermed har vi at 26,5 t C × 3,67 t CO2 = 𝟗𝟕𝒕 𝑪𝑶𝟐 mer i atmosfæren for hver m3 

produsert biodiesel. 

 

Produksjon av 1 m3 biomasse gir altså 𝑞𝑦(𝑡) = 97 × 𝐶´ klimaskade 

 

Tilsvarende energimengde fra fossilt brensel gir 0,2t CO2, og har dermed en klimaskade 

gitt fra (2), dvs.  

 

𝑞𝑥(𝑡) = 0,2 ×
𝐶´

𝑟−𝑚
     klimaskade. 

 

Under avsnittet om arealbruksendring antok jeg at r = 0,04 og m = 0,02. Jeg fortsetter å 

bruke disse anslagvise tallene, som ved innsetting i (2) gir et konkret tall på klimaskade 

ved bruk av fossilt drivstoff lik 

 

 𝑞𝑥(𝑡) =
0,2

0,02
𝐶´ = 10𝐶´  per energimengde omdannet til 1 m3 biodiesel. 
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Dermed har jeg et nytt estimat på forholdstallet på marginal klimaskade mellom bruk av 

biodrivstoff og fossilt drivstoff gitt ved: 

 

𝑞𝑦

𝑞𝑥
= 𝟗, 𝟕  

 

Hvilket betyr at bruk av biodrivstoff sett i forhold til bruk av fossilt drivstoff vil ha en 

estimert klimaskade lik 9,7 per enhet energi. Altså, en betydelig negativ effekt ved økt 

produksjon av biodrivstoff i forhold til bruk av fossilt drivstoff! 

 

Figur 4 under illusterer hvordan dette kan se ut gitt tallene brukt i eksempelet ovenfor. 

Ved punkt A ser vi på en hel skog med trær med forskjellig alder med en rotasjonstid på 

90 år og en karbonlagring på 471 MtC. Dette punktet viser maksimal innhøsting for 

denne rotasjonstiden uten at karbonlagringen skal gå ned, hvilket vil si at mengden trær 

innhøstet på 22,3 Mm3 holder seg stabil og er lik den naurlige vekstmengden. Vekst og 

hogst av trær i skogen er like som gjør at beholdningen av trær holder seg 

gjennomgående stabil. Gitt eksempelet ovenfor viser punkt B  utgangspunktet for steady 

state i figuren gitt tallene brukt, og her ser man at en liten økning i hogst gir en 

tilsvarende liten nedgang i karbon i skogen. En permanent økning av innhøsting av trær 

vil resultere i en permament nedgang i skogens karbonlagre. Hvor stor denne 

nedgangen er avhenger av helningen på grafen, og i tilfellet gitt i eksempelet ovenfor vil 

dette gi en estimert klimaskade lik 9,7 per enhet energi svarende til 1 tonn CO2 fossilt 

brensel, siden helningen i B er lik helningen til linjen AD. Ved bruk av andre tall kan 

klimaskaden være annerledes. 

 

For et tre med en rotasjonstid på 250 år, vist ved punkt D, ser en at helningen er enda 

brattere . Ved å gå fra punkt D til punkt C, vil derfor den totale karbonlagringen nesten 

ikke bli påvirket, kun mengden innhøstede trær vil gå opp.  

Hva ville utfallet ha vært dersom en i stedet antok at utgangspunktet var punkt F?  Ved 

punkt F ligger man litt under steady state , og ved å holde seg på dette punktet kan en 

øke beholdningen av trær i skogen, samtidig som en da også vil øke karbonlagringen 

over tid. For å kunne oppnå et slikt resultat må man redusere produksjonen av biomasse 

som brukes til biodrivstoff for å siden gjenoppta produksjonen. Dette er dog et resultat 

en kun vil se ved et langsiktig perspektiv. Med andre ord vil en dersom man befinner seg 
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over kurven, høste inn mer enn det som er bærekraftig, og omvendt dersom en befinner 

seg under kurven. 

 

Innhøsting av trær med ulike rotasjonstider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Innhøsting ved ulike rotasjonstider 

 

 

Ved å høste inn større mengder trær, vil det også kunne produseres større mengder 

biodrivstoff. I Holtsmark (2010) vises det et eksempel som tar for seg effekten av økt 

innhøsting for å bruke treet til videre produksjon av biobrensel. I Figur 5 hvor man ser 

samlet utslipp av CO2 ved bruk av fossilt drivstoff som kan reduseres dersom en øker 

volumet av trær som høstes inn og brukes til å erstatte fossilt drivstoff enten ved bruk 

av pellets eller biodielsel. Den blå kurvede linjen viser forskjellen i karbonbeholdningen 

mellom liten og stor innhøsting, ref. tabell 2. Den grønne linjen viser reduksjon i utslipp 

av CO2 ved økt bruk av pellets i stedet for forbrenning av kull, og den røde linjen viser 

reduksjon i CO2- utslipp ved økt bruk av biodiesel i stedet for tilsvarende fossilt 
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drivstoff. Den langsiktige effekten for reduksjon av CO2 ved økt produksjon av 

biodrivstoff er hovedfokuset her.  

 

 

 

Langsiktig perspektiv for reduksjon i CO2- utslipp 

 

Figur 5. Langsiktig perspektiv for reduksjon i CO2 – utslipp ved produksjon av pellets og biodiesel, 
samt nedgang i karbonlagre grunnet økt hogst av skog. Kilde: Holtsmark (2010) 

 

 

Ved produksjon av andregenerasjons biodiesel, vil dette i følge Holtsmark (2010) 

tilsvare en reduksjon av fossile utslipp på 0,23 MtC per år. På lang sikt, ved utgangen av 

2100 har dette tallet kommet opp i 21 MtC, som vises ved den røde linjen i grafen. Dette 

er da den sammenlagte substitusjonseffekten i dette tilfellet. Som man kan se ligger 

denne linjen på et lavere nivå enn de to andre gjennom hele det 21 og 22 århundre. 

Dette viser derfor at biodiesel produsert fra borealt tømmer som et substitutt for fossil 

diesel faktisk øker netto utslippene av CO2, og skaper en karbongjeld som trenger totalt 

opptil 230 år på å tilbakebetales (Holtsmark, 2010).  

 

3.5 Oppsummering  
 

Så langt har vi sett at bruk av biodrivstoff ikke er helt klimanøytralt som tidligere 

påstått. Det vil også her forekomme utslipp av CO2 gjennom dyrking og produksjon av 
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biomasse som brukes til produksjon av biodrivstoff. Utslipp av CO2 i 

produksjonsprosessen vil også avhenge av hva en produserer biodrivstoffet av. Velger 

man alternativ biomasse som avfallsstoffer og rester fra jordbruk, vil dette gi en positiv 

avkastning ettersom en da kan unngå arealbruksendring og utslipp av drivhusgasser. 

Hogst av skog som skal brukes til biomasse til videre produksjon av biodrivstoff er også 

av stor betydning når det kommer til utslipp av CO2 ettersom skogen og jordsmonnet er 

store karbonlagre. Gitt tallene i eksempelet her vil en økning av hogst ved 1 m3 av skog 

gi en estimert klimaskade lik 9,7 per enhet energi svarende til 1 tonn CO2 fossilt 

drivstoff. Dette viser hvor viktig verktøy skogen er for å ta opp karbon og holde CO2 

nivået i atmosfæren stabilt. Dette tallet er likevel kun en indikator på klimaskade som 

kan oppstå gitt tallene brukt her, men dette er igjen avhengig av hva slags type 

biobrensel en tar i bruk. Det er likevel viktig å nevne at bruk av biodrivstoff i noen 

tilfeller kan være mer klimavennlig enn bruk av fossilt drivstoff. I eksempelet i 3.2.1 fant 

vi at forholdstallet mellom bruk av fossilt drivstoff og biodrivstoff kan være 𝛾 = 0,34, 

hvilket tilsier at klimakostnaden er 66 % lavere ved bruk av biodrivstoff enn ved 

tilsvarende bruk av fossilt drivstoff. Konklusjonen så langt er dermed at økt produksjon 

og bruk av biodrivstoff kan være bedre enn bruk av fossilt drivstoff, men at dette 

avhenger av hvilke biodrivstoff man ser på.   

 

4.0 Virkemiddelbruk 
 
Bruk av biodrivstoff er fremdeles i en innledende fase for de fleste land i verden. Det 

eksisterer ingen overordnede krav som gjelder for alle land, og ”i Norge og EU har man 

ikke satt volummål for hvor mye biodrivstoff som skal brukes. Isteden har man et 

prosentmål, dvs. biodrivstoff skal utgjøre en gitt prosent av drivstoffomsetningen 

uavhengig av størrelsen på denne” (Greaker, 2011). I tillegg til omsetningspåbud for 

biodrivstoff, er det også ilagt ulike avgifter som skal veie opp for de negative 

eksternalitetene påført samfunnet ved bruk av drivstoff. Hovedårsaken til bruk av 

virkemidler for å øke bruk av biodrivstoff i transportsektoren er for å få ned 

klimagassutslipp som CO2. Hva som menes med optimal virkemiddelbruk, og hvilke 

virkemidler som faktisk benyttes i Norge granskes nærmere i dette kapitelet. 
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4.1 Modell 
 
For å se nærmere på hva som menes med optimal virkemiddelbruk tar jeg utgangspunkt 

i en enkel modell som bygger på Hoel (2013) og Greaker (2011). I modellen antas det  

at x, fossilt drivstoff, og y, biodrivstoff, er perfekte substitutter. Sammenlagt 

nyttefunksjon av de to typene drivstoff er gitt ved B(x+y). Videre har vi at cx er 

kostanden ved å produsere fossilt drivstoff, hvor den marginale kostnaden, c, antas å 

være konstant. b(y) er kostnaden ved å produsere fornybar energi av mengde y, hvor 

det antas at de marginale kostnadene for biobrensel er stigende, b’ > 0, b’’> 0. Videre 

forutsetninger innebærer en konstant marginal klimakostnad, hvor denne kostnaden 

refereres til som sosiale kostnader ved karbon og er gitt ved variabelen v. I tillegg antas 

det konstante marginale kostnader for andre eksterne virkninger av bilkjøring, gitt ved 

variabelen h. Det er likevel ulike klimavirkninger for biobrensel og fossilt brensel, 

hvilket fremgår av variabelen 𝛾, jf. Avsnitt 3.2.1. Til slutt antas det også at det er like 

andre eksternaliteter ved bruk av fossilt drivstoff og biodrivstoff, og at funksjonene og 

parameterne er slik at det alltid vil være en indre løsning.  

 

4.2 Samfunnsøkonomisk optimum 
 

Samfunnets velferdsfunksjon er gitt ved (6), som sier at sosial velferd ved bruk av 

drivstoff er lik den totale sammenlagte nytten ved både fossilt og biodrivstoff fratrukket 

kostnader:  

 

𝑊 = 𝐵(𝑥 + 𝑦) − 𝑐𝑥 − 𝑏(𝑦) − 𝑣𝑥 − 𝛾𝑣𝑦 − ℎ(𝑥 + 𝑦)      (6) 

 

Maksimering av W med hensyn på x og y gir: 

 

𝑀𝑎𝑥 𝐵(𝑥 + 𝑦) − (𝑐 + 𝑣)𝑥 − 𝑏(𝑦) − 𝛾𝑣𝑦 − ℎ(𝑥 + 𝑦)      (7) 

 

𝐵′(𝑥 + 𝑦) = 𝑐 + 𝑣 + ℎ          (8) 

𝐵′(𝑥 + 𝑦) = 𝑏′(𝑦) + 𝛾𝑣 + ℎ         (9) 
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Den samfunnsøkonomisk optimale løsningen i dette tilfellet innebærer samlede 

marginalkostnader ved bruk av både fossilt drivstoff og biodrivstoff som er lik den 

marginale nytten ved bruk av begge typene drivstoff. Det optimale valget av x og y 

avhenger dermed av de marginale klimakostnadene pålagt. Av ligning (8) og (9) følger 

det at x vil være lavere jo høyere v og h er, gitt forutsetningene i avsnitt 4.1. Den 

marginale nytten ved bruk av fossilt drivstoff er lik marginalkostnaden ved produksjon 

pluss klimakostnader og andre eksternaliteter. Det samme er tilfelle for bruk av 

biodrivstoff, men gitt forutsetningen om at det er ulike klimavirkninger for de to 

drivstofftypene, er det derfor en litt lavere klimakostnad, 𝛾𝑣. Denne ulikheten er en 

antakelse om at det genereres mindre CO2 utslipp ved bruk av biodrivstoff 

sammenlignet med bruk av fossilt drivstoff.  

 

4.3 Marked uten reguleringer 
 

Anta så et marked hvor det ikke finnes noen reguleringer for bruk av drivstoff. Igjen tar 

vi utgangspunkt i samme modell som i avsnitt 4.2, men lar være å inkludere 

klimakostandene bruk av drivstoff påfører. Hvordan vil dette påvirke den totale bruken 

av drivstoff? 

 

Markedet maksimerer summen av produsent- og konsument overskudd. Dette svarer til 

maksimering av WM, hvor 

  

𝑊𝑀 = [𝐵(𝑥 + 𝑦) − 𝑐𝑥 − 𝑏(𝑦)]         (10) 

 

Og ved maksimering med hensyn på x og y gir dette 

 

𝑀𝑎𝑥 𝐵(𝑥 + 𝑦) − 𝑐𝑥 − 𝑏(𝑦)          (11) 

 

𝐵′ = 𝑐 = 𝑏′(𝑦)                           (12)

          

Tolkningen av ligning (12) er at den marginale nytten for fossilt drivstoff er lik 

enhetskostnaden av å produsere fossilt drivstoff, c. Det samme er også tilfelle ved 

konsum av biodrivstoff, b’(y), dersom vi har en indre løsning. Marginalkostnad for 
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fornybar energi er altså lik de marginale kostnadene ved å produsere fossil energi. Et 

marked uten reguleringer vil med andre ord ikke ta hensyn til klimapåvirkningene bruk 

av drivstoff påfører miljøet, men kun betale for de marginale kostandene som er lik den 

marginale nytten. Dette vil generere et velferdstap for samfunnet. Markedet uten skatter 

tilpasser seg med andre ord feil, og løsningen blir ikke optimal. Ved økt produksjon av 

fossilt drivstoff vil det være en konstant marginalkostnad uavhengig av økning, mens det 

for biodrivstoff vil være økt marginalkostnad etter hvert som produksjonen øker. Lavere 

kostnader ved produksjon av fossilt drivstoff gjør det derfor mer attraktivt å produsere 

enn produksjon av biodrivstoff. 

 

4.4 Marked med avgift/subsidie for de to brenslene 
 
Anta igjen et tilsvarende marked som i avsnitt 4.3, men at det denne gangen er ilagt 

skatter/subsidier for bruk av drivstoff. Bruk av fossilt drivstoff er nå ilagt en avgift gitt 

ved 𝜏𝑥 , og tilsvarende avgift for biodrivstoff er gitt ved 𝜏𝑦. I enkelte tilfeller kan også 

avgiften på biodrivstoff være negativ, hvilket dermed vil tilsvare et subsidie. Hvordan vil 

en slik innføring påvirke den totale bruken av drivstoff? 

 

Igjen maksimerer markedet summen av produsent- og konsument overskudd gitt ved 

WM: 

 

𝑊𝑀 = 𝐵(𝑥 + 𝑦) − (𝑐𝑥 + 𝜏𝑥𝑥) − (𝑏(𝑦) + 𝜏𝑦𝑦)       (13) 

 

Hvor maksimering av (13) med hensyn på x og y gir henholdsvis følgende løsninger: 

 

𝐵′(𝑥 + 𝑦) = 𝑐 + 𝜏𝑥            (14) 

𝐵′(𝑥 + 𝑦) = 𝑏′(𝑦) + 𝜏𝑦          (15) 

 

4.4.1 Illustrasjon  
 

For å illustrere hvordan effekten av skatt som virkemiddel kan se ut, tar vi utgangspunkt 

i modellen fra forrige avsnitt.  Det brukes samme antakelser som tidligere hvor olje, x, og 

biodrivstoff, y, er perfekte substitutter. Den inverse etterspørselsfunksjonen er gitt ved 
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p(x + y), hvor p er konsumprisen for drivstoff. Dette utgangspunktet er illustrert ved 

figur 6 under. Her ser vi at likevektsnivåene av fossilt drivstoff og biodrivstoff er gitt ved 

henholdsvis x* og y*. 

 

 Markedslikevekt  

 

Figur 6: Markedslikevekt uten innblanding 

 

Anta så at det innføres karbonskatt, dvs. skattlegging av oljeproduksjon lik 𝜏𝑥 . Dette vil 

føre til et skift i tilbudskurven for olje, fra c til c+𝜏𝑥 , som igjen vil gi en reduksjon i x* og 

en økning i y*. 

 

Markedslikevekt ved bruk av skatt på olje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Markedslikevekt ved innføring av skatt på x 
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Av figur 7 kan vi se at dersom den marginale kostnaden ved produksjon av biodrivstoff 

er stigende, så vil den nye tilpasningen føre til en reduksjon av x, og en økning i y som en 

følge av antakelsen om perfekte substitutter.  Totalforbruk av drivstoff x* + y* vil gå ned, 

og prisen p*, vil øke fra p0 til p1.  

 

Videre viser figur 8 markedslikeveten ved subsidiering av biodrivstoff. Dette er vist med 

et skift nedover i kurven b’(y), fra b’(y) til b’(y)- s. Her tilsvarer dermed 𝑠 = −𝜏𝑦 > 0. 

 

Markedslikevekt ved subsidie 

 

Figur 8: Markedslikevekt ved subsidieringav biodrivstoff 

 

Resultatet viser et skift til høyre for tilbudskruven for biodrivstoff, hvilket indikerer en 

økning av biodrivstoff y, og en reduksjon av x. Subsidiet gjør at det blir mer lønnsomt å 

produsere biobrensel. Dette vil igjen skape et høyere forbruk av biodrivstoff. Totalt 

forbuk av drivstoff x*+ y* vil fremdeles være den samme, og likevektsprisen p* vil holde 

seg stabil.  

 

4.4.2 Optimale avgifter 
 

Det vil være optimalt å ilegge bruk av drivstoff gebyrer som tilsvarer klimakostnadene 

handlingen påfører miljøet jf. avsnitt 4.4 Dette krever at vi har et marked med avgifter, 

og det er disse avgiftene som avgjør om bruken er samfunnsøkonomisk optimal.  

Så hva er det optimale valget dersom en må velge mellom bruk av skatt eller subsidier? 
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For samfunnet vil sosialt optimum, dersom det antas at det ilegges skatt på både 

biodrivstoff og fossilt drivstoff, fremdeles tilsvare den optimale løsningen hvor 

karbonskatten settes lik pigouskatten. 

 

I transportsektoren generelt vil bruk av drivstoff medføre negative eksternaliteter, og 

økonomisk teori tilsier at det i slike tilfeller skal ilegges en avgift på aktiviteten som 

forårsaker miljøskaden. Denne avgiften skal gjenspeile prisen på miljøskaden og dermed 

ta hensyn til samfunnets kostander ved eksternaliteter. I denne modellen tas det derfor 

hensyn til marginale eksternaliteter ved veitransport foruten CO2 gitt ved h, og sosiale 

kostnader ved karbon gitt ved v, for begge typene drivstoff. Variabelen 𝛾𝜖[0,1] er 

klimaintervallet for biodrivstoff hvilket viser den relative utslippsfaktoren mellom 

biodrivstoff og fossilt drivstoff jf. Kapittel 3.2.1, hvor jeg viste et regneeksempel som gav 

at 𝛾 = 0,34. 

 

I markedsløsningen settes den marginale nytten ved bruk av fossilt drivstoff lik 

marginalkostnaden tillagt skatt for bruk av olje. Det samme er tilfelle for biodrivstoff. 

Dersom det i stedet skulle vært brukt subsidie som et virkemiddel, ville ligning (15) ha 

vært den samme, men med 𝜏𝑦 som et negativt tall, altså 𝜏𝑦 < 0. 

 

For å finne den optimale løsningen for 𝜏𝑥  og 𝜏𝑦, kan vi sammenligne med den 

samfunnsøkonomisk optimale løsningen fra avsnitt 4.2, dvs. (8) og (9). For at disse skal 

samsvare må  

 

𝜏𝑥 = 𝑣 + ℎ            (16) 

𝜏𝑦 = 𝛾𝑣 + ℎ            (17) 

 

Den optimale løsningen innebærer en avgift lik 𝑣 + ℎ på x, og en avgift lik 𝛾𝑣 + ℎ på y. 

En samfunnsøkonomisk optimal løsning kan dermed oppnås ved å sette karbonskatten 

lik pigou skatten. 
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4.4.3 Skranke 
 
For optimal virkemiddelbruk antas det ofte at pris på karbon i form av skatt det eneste 

virkemiddelet som behøves for å føre en effektiv klimapolitikk.  

Likevel er det å subsidiere bruk av alternative former for fornybar energi, i stedet for å 

bruke fossil energi, et av de mest brukte virkemidlene. Hovedårsaken til å ville 

subsidiere alternativer til bruk av fossilt drivstoff er at prisen en har på karbonutslipp i 

dag er for lav, og med det lavere enn pigou skatten som skal gjenspeile de 

samfunnsøkonomiske kostnadene ved karbonutslipp. Subsidiering av fornybar energi 

kan derfor ha en ekstra positiv effekt på reduksjon av CO2 utslipp (Hoel M., 2013).  

 

Anta så at det er en skranke på hvor høy skatteraten 𝜏  på fossilt drivstoff kan være, og at 

denne er lavere enn v+h sammenlagt. Hva blir så utfallet for bruk av skatt som 

virkemiddel når skatteraten er lavere enn pigouskatten [𝜏 ≤ 𝜏̅ < 𝑣 + ℎ]?5   

 

Dersom dette er tilfelle så vil det generere et velferdstap ettersom klimakostnadene ved 

bruk av drivstoff ikke blir tatt fullstendig hensyn til. Hvor stort dette velferdstapet er 

avhenger av funksjonene B, b og størrelsene på 𝜏 og v. Den eneste optimale løsningen for 

skatteraten på fossilt drivstoff i et slikt tilfelle vil derfor være å maksimere nivået på 

skatteraten, det vil si at en setter 𝜏𝑥 = 𝜏̅, og på grunnlag av dette har vi at 𝜏𝑥  er konstant.  

 

For å se hvordan en restriksjon påvirker bruk av skatt som virkemiddel, vil neste steg 

være å finne den optimale skatteraten for biodrivstoff,  hvilket det er mulig å gjøre 

dersom en setter 𝑥 = 𝑥(𝑦, 𝜏𝑥), definert ut fra ligning (14). Dette viser at mengden fossilt 

drivstoff defineres ut i fra mengde biodrivstoff og skatteraten for fossilt drivstoff.  

Ettersom fossilt drivstoff og biodrivstoff antas å være perfekte substitutter, at 

enhetskostnaden for fossilt drivstoff er konstant, og i tillegg til at det nå er en restriksjon 

på 𝜏𝑥 , er det slik at myndighetene indirekte velger y gitt ved 𝑥 = 𝑥(𝑦, 𝜏𝑥), som følger fra 

ligning (14). Deriverer en ligning (14) mhp. y, får vi at 𝐵′′ (
𝑑𝑥

𝑑𝑦
+ 1) = 0, og med andre 

                                                        
5 Hoel (2013) har oppgitt noen grunner til at en politikk av denne type, hvor skatt brukes som 
virkemiddel, ikke blir så godt mottatt av befolkningen. Ettersom dette virkemiddelet er godt synlig for folk 
flest, og i større grad påvirker enkeltpersoner, vil mange være skeptiske til å innføre et slikt system. Selv 
om myndighetene lover å bruke skattepengene på befolkningen vil et slikt løfte oppfattes som å være for 
usikkert, og flere vil motsette seg en slik politikk.   



 33 

ord at 
𝑑𝑥

𝑑𝑦
= −1 hvilket tilsier at dersom myndighetene klarer å øke y med én enhet, vil x 

gå ned med tilsvarende én enhet.  

 

Med denne informasjonen kan en så sette inn forenklingen i ligning (13), hvilket gir en 

velferdsfunksjon lik: 

 

𝑊𝑀 = 𝐵(𝑥(𝑦, 𝜏𝑥) + 𝑦) − 𝑐𝑥(𝑦, 𝜏𝑥) − 𝑏(𝑦) − 𝑣𝑥(𝑦, 𝜏𝑥) − 𝛾𝑣𝑦 − ℎ(𝑥(𝑦, 𝜏𝑥) + 𝑦)  (18) 

 

Maksimerer og forenkler en dette uttrykket, ender en opp med: 

 

𝐵′ (
𝑑𝑥

𝑑𝑦
+ 1) − 𝑐

𝑑𝑥

𝑑𝑦
− 𝑏′(𝑦) − 𝑣 (

𝑑𝑥

𝑑𝑦
+ 𝛾) − ℎ (

𝑑𝑥

𝑑𝑦
+ 1) = 0     (19) 

 

Siden vi allerede vet at 
𝑑𝑥

𝑑𝑦
= −1 gir dette videre at 

 

𝑐 − 𝑏′(𝑦) + 𝑣(1 − 𝛾) = 0          (20) 

 

Fra (14) og (15) er 𝑐 − 𝑏′ =  −𝜏𝑥 + 𝜏𝑦  

 

−𝜏𝑥 + 𝜏𝑦 + 𝑣(1 − 𝛾) = 0          (21) 

 

Dermed får vi at skatt for biodrivstoff, 𝜏𝑦, er lik 

 

𝜏𝑦 = 𝜏𝑥 − 𝑣(1 − 𝛾)            (22) 

   

Burde så 𝜏𝑦 settes lavere eller høyere enn 𝜏𝑥  ?   

 

𝜏𝑦 = 𝜏𝑥 − (1 − 𝛾)𝑣 < 𝜏𝑥            (23) 

 

I ord betyr det at skatteraten for biodrivstoff må settes lavere enn skatteraten for fossilt 

drivstoff, og i enkelte tilfeller kan også 𝜏𝑦 være negativ. Dette fordi prisen på biodrivstoff 

burde settes lavere enn den sosiale kostnaden for å oppfordre til økt produksjon av 

biodrivstoff, og da også redusere bruken av x. Ligning (23) viser at dersom (1 − 𝛾)𝑣 >



 34 

𝜏𝑥 , så er 𝜏𝑦 < 0. Skranker på bruk av skatt som virkemiddel påvirker med andre ord 

hvordan bruk av biodrivstoff avgiftslegges. I enkelte tilfeller vil det derfor være optimalt 

å subsidiere bruk av biodrivstoff. 

 

 

4.5 Faktisk virkemiddelbruk i Norge 
 
Det finnes flere virkemidler innført av Stortinget som har som mål å gi en mer optimal 

tilpasning ved bruk av biodrivstoff, som skal sikre lavere forbruk av fossilt drivstoff, og 

stimulere til mindre utslipp av CO2. Denne politikken baserer seg på klimaforliket og 

forsterkingen av det (Miljødepartementet, 2015). Problemet med valg av virkemidler er 

at mange av tiltakene ofte er vanskeligere å gjennomføre i praksis enn på papiret. Så hva 

er de faktiske virkemidlene som benyttes i Norge? De to virkemidlene som har størst 

innvirkning og er i bruk i Norge i dag er de etterspørselsrettede økonomiske 

virkemiddelene, CO2 – avgift og veibruksavgift, i tillegg til krav om tvungen innblanding 

kalt omsetningspåbud. Foruten disse to brukes også direkte regulering, standarder, 

avtaler og subsidier til utslippsregulerende tiltak.  

 

 

4.5.1 CO2 – og veibruksavgift  
 

Norge har i dag CO2 -og veibruksavgift på drivstoff for kjøretøy. Disse drivstoffavgiftene 

skal gjenspeile kostandene ved bruk av bil i Norge (NAF), og skal bidra til 

kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av CO2. Hvor høy CO2 -avgiften er, avhenger av 

størrelsen på de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til bruken av drivstoffet 

(Miljødirektoratet, 2006). Denne avgiften på mineralske produkter og på utslipp fra 

petroleumssektoren ble innført i 1991. Ettersom det er ønskelig at flere skal benytte seg 

av biodrivstoff i stedet for fossilt drivstoff, er det lagt opp slik at en får delvis fritak fra 

CO2 -avgiften dersom drivstoffet er iblandet biodrivstoff. For eksempel er det slik at 

diesel og bensin får fritak fra avgiften for den andelen av drivstoffet som består av 

henholdsvis biodiesel eller bioetanol. For drivstoff som inneholder mer enn 50 % 

bioetanol, slik som E85 er CO2 -avgiften helt fritatt, hvilket er fornuftig hvis 𝛾 = 0. Som 

en av forutsetningene i avsnitt 4.1 ble det oppgitt av variabelen v tilsvarer verdsetting av 
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klimakostnader. Denne kan inngå som CO2–avgift, men det er ingenting som sier at disse 

skal samsvare. Med andre ord er det en mulighet for at v er lik CO2 avgift, men det er 

ikke nødvendigvis slik at dette er korrekt. I tillegg til CO2- avgift er det også pålagt en 

veibruksavgift for kjøretøy som bruker drivstoff. Denne avgiften skal stille brukeren 

ovenfor de eksterne kostnadene kjøring på vei medfører, og bør derfor tilsvare 

variabelen h gitt i forrige avsnitt. Mens de fleste drivstofftyper er ilagt veibruksavgift, er 

det noen typer drivstoff som er delvis eller helt fritatt fra denne avgiften. Biodiesel i 

autodiesel er fritatt for 50 % av veibruksavgiften, mens ren biodiesel er helt fritatt for 

veibruksavgiften. Det samme gjelder for bioetanol, hvor høyinnblandet bioetanol er helt 

fritatt for veibruksavgift, mens blandinger lavere enn 50 % må betale hele avgiften (NP, 

2012).  

 

4.5.2 Faktiske avgifter 
 
De faktiske avgiftene for de marginale eksterne kostandene ved veikjøring, som i 

oppgaven er gitt ved variabelen h, og avgiften for sosiale kostnader ved karbon, v, skal 

sammenlagt utgjøre summen av veibruksavgiften og CO2 – avgiften som benyttes i 

Norge. Tabellen viser avgiftssatsen for tre ulike typer drivstoff for Norge i 2015. Tallene 

her viser avgiftssats i kroner per liter.  

 

 

Avgiftssats 2015  

Produkt Veibruksavgift CO2-avgift Sum avgift 

Bensin 4,87 0,95 5,82 
Mineraloljebasert diesel 3,82 0,63 4,45 
Biodiesel 1,91 0 1,91 

  
    

 

Tabell 3: CO2 - og Veibruksavgift. Kilde: (Lovdata, 2015) (TØI, 2014) 

 

Transportøkonomisk Institutt har foretatt beregninger av marginale eksterne kostander 

hvor disse kostnadene skal veie opp for miljøskadene som påføres ved veitrafikk. 

Inkludert i disse beregningene er kostnadene for luftforurensning, støy, ulykker, kø, 

slitasje på infrastruktur og drift. Disse kostnadene varierer etter kjøreforhold og mellom 
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ulike typer drivstoff, hvilket gjør det vanskelige å beregne korrekte satset og er derfor 

beheftet med usikkerhet. For eksempel er de marginale eksterne kostandene høyere i 

tettbygde strøk enn i mindre tettbygde strøk. Gjennomsnittet for dagens marginale 

eksterne kostnader er 7,36 kr/liter for bensin, og 9,16 kr/liter diesel (TØI, 2014). 

Ettersom disse kostnadene er høyere enn veibruksavgiftene og CO2 - avgiftene oppgitt i 

tabell 4, ser en at Stortinget har satt avgiften lavere enn optimalt, hvilket tilsier at 𝜏𝑥  og 

𝜏𝑦 er lavere enn de burde vært i forhold til (16) og (17). 

 

4.5.3 Omsetningspåbud  
 

Et innblandingskrav krever at en viss andel av drivstoffet skal bestå av biodrivstoff, 

enten ved lavinnblanding som brukes i vanlige forbrenningsmotorer, eller som 

høyinnblanding. I 2009 fremla EU bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende 

biobrensler i drivstoffkvalitetsdirektivet og fornybardirektivet. Hensikten med dette var 

at de ønsket å redusere utslipp av klimagasser ved å sikre større bruk av biodrivstoff og 

flytende biobrensel sammenlignet med ikke-fornybare energikilder. Det samme året var 

total produksjon av etanol i EU 4,9 millioner liter, en oppgang fra 2,8 millioner liter i 

2008 (Eggert et al., 2011). Året etter fremleggelsen i EU av de nye bærekraftskriteriene 

la også Miljødirektoratet i Norge fram tilsvarende nye regler for økt bruk av biodrivstoff. 

Kravet for tvungen innblanding for bruk av biodrivstoff gikk da fra 1. april 2010 opp fra 

2,5 % til 3,5 %. Stortinget har nå varslet at dette kravet igjen vil bli hevet opp til 5,5 % 

med virkning fra 1. juli 2015 (Norsk-Petroleumsinstitutt, 2015).  Norge og EUs 

medlemsland trapper nå stadig opp bruken av biodrivstoff, hvor mye av den siste tidens 

økninger skyldes avgiftslettelser, omsetningspåbud og distribusjonspåbud (ZERO, 

2007). Beregningen av biodrivstoffkravet blir gjort på følgende måte: 

 

 

𝐹𝑙𝑦𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑟𝑖𝑣𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓 + 𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠𝑠

𝐵𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 + 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 + 𝐹𝑙𝑦𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑟𝑖𝑣𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓
≥ 3,5 % 

 

 

Kilde: (Miljødirektoratet, 2013).   
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Av §3-3 i produktforskriftene for bærekraftskriteriene får vi forklart hvordan en skal 

kunne regne ut prosentandelen biodrivstoff som er nødvendig for at man skal følge 

bestemmelsene. Miljødirektoratet gir videre en nærmere forklaring av likningen: ”i 

nevneren inngår flytende drivstoff som benyttes til veitrafikk (bensin og autodiesel) samt 

flytende biodrivstoff. Merk at biogass inngår i teller, men ikke nevner. Partier av flytende 

biodrivstoff eller biogass som kvalifiserer til dobbeltelling vil få doblet sitt volum i 

utregning av omsetningskravet. Dobbeltelling gir kun utslag i teller, dvs. Over brøkstreken” 

(Miljødirektoratet, 2013). 

 

I tillegg til innblandingskravet for biodrivstoff på 3,5 %, er det også pålagt at råstoffet 

som brukes til produksjon av biodrivstoff skal være dyrket i et område som er viktig for 

naturmangfold eller på areal med høyt karbonlager. For Norge er ønsket bak disse 

målene at det skal sikre en bærekraftig framtid for bruk av bio-baserte materialer, 

samtidig som en også ønsker at landet skal ha økonomisk vekst (Miljødirektoratet, 

2013). 

 

Det finnes flere typer råstoff en kan benytte seg av ved produksjon av biodrivstoff. Jo 

mindre klimagassutslipp som kommer ved produksjon for et råstoff, desto høyere 

uttelling vil dette gi ved beregning av omsetningskravet for bruk av biodrivstoff. Råstoff 

som gir dobbeltelling i beregningen er følgende: 

 

Råstoff brukt til produksjon av biodrivstoff 

Lignocellulose 

Cellulose som ikke er næringsmiddel 

Avfall 

Rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk 

Rester fra produksjonsprosesser 
Tabell 4. Råstoff. Kilde (Miljødirektoratet, 2013). 

 

I juni 2014 ble det vedtatt nye forslag til regler for fornybardirektivet og 

drivstoffdirektivet utført av EUs Energiråd. Disse endringene kom som en respons på 
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bekymringer over hvor bærekraftig gjeldene bruk av biodrivstoff og annen fornybar- 

energi egentlig var. Blant de mange endringene som ble foreslått ble det lagt fram nye 

regler for bruk av landområder og minstekrav til bruk av biodrivstoff (Pilzecker, 2014). 

Målet ble satt til et minimumsbruk på 10 % biodrivstoff innen år 2020, og mange EU 

land har allerede innført innblandingskrav til bruk av biodrivstoff i tillegg til 

skattereduksjon, og også subsidier ved dyrking av biodrivstoff (Eggert et al., 2011). 

Dette blir omtalt som EUs fornybardirektiv, og det diskuteres hvorvidt Norge burde 

implementere det samme fornybardirektivet eller ikke. Per dags dato varierer kravene i 

de ulike EU landene fra 3,5 % til 8 %, og kravene er basert på enten energiinnhold eller 

volum i drivstoffet (Miljødirektoratet, 2015).   

 

Det er også krav om at alt biodrivstoff omsatt i Norge må oppfylle EUs 

bærekraftskriterier. Hovedelementene i disse kriteriene går ut på at klimagassutslipp 

minst skal gi en reduksjon i klimagassutslipp på 35 %, hvilket vil si at 𝛾 ≤ 0,65, 

sammenlignet med fossilt drivstoff, og at områder som er viktige for biodiversitet og 

som er store karbonlagre ikke skal benyttes til produksjon av biodrivstoff og biobrensel 

(Miljødirektoratet, 2013). I tillegg bør det også nevnes at bærekraftskriteriene som 

Norge og EU brukes ikke tar hensyn til at det kan være utslipp knyttet til indirekte 

arealendringer via markedseffekter. På denne måten kan myndighetene forsikre seg om 

at innfasingen til større bruk av biodrivstoff blir foretatt med bruk av ”bra” biodrivstoff 

som i større grad vil ha en positiv effekt for klimaet og CO2 utslipp enn dersom det ikke 

fantes noen krav til kvaliteten på drivstoffet. Tabell 5 under viser eksempler på 

omsetningspåbud for flere europeiske land i 2013. 
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Tabell 5: Eksempler på omsetningskrav i Norge og EU i 2013. Kilde (Miljødirektoratet, 2015) 

 
Hvordan påvirker et innblandingskrav CO2 utslipp? En måte å analysere dette på er å se 

på effekten av et innblandingskrav for y dersom det ikke benyttes verken skatt eller 

subsidier (Fischer & Newell, 2008). Anta videre at innblandingskravet krever at 

𝑦 ≥ 𝛼(𝑥 + 𝑦), med andre ord at drivstoffet minimum skal inneholde en andel 𝛼 

biodrivstoff.  Dette tilsvarer igjen det samme som at  

 

𝑦 ≥ 𝐴𝑥  

hvor 𝐴 ≡
𝛼

1−𝛼
. 

 

Produsenter må i følge dette maksimere pris fratrukket kostander for de to typene 

drivstoff, 𝑝(𝑥 + 𝑦) − 𝑐𝑥 − 𝑏(𝑦), under bibetingelsen  ≥ 𝐴𝑥. Dette gir følgende Lagrange 

optimeringsproblem: 

 

ℒ = 𝑝(𝑥 + 𝑦) − 𝑐𝑥 − 𝑏(𝑦) + 𝜆[𝑦 − 𝐴𝑥]        (24) 

 

Maksimerer en dette med hensyn på x og y, får vi følgende løsninger: 

 

𝑝 = 𝑐 + 𝜆𝐴            (25) 

𝑝 = 𝑏′(𝑦) − 𝜆           (26) 
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Markedsetterspørselen er gitt ved maksimering av nytte fratrukket kostnader, 

𝐵(𝑥 + 𝑦) − 𝑝(𝑥 + 𝑦), som gir 

 

𝐵′(𝑥 + 𝑦) = 𝑝           (27) 

 

Marginal nytte av drivstoff er lik prisen, p. Totalt sett vil ligningene (25), (26), (27) og at 

𝑦 = 𝐴𝑥 bestemme verdiene for de fire variablene 𝑥, 𝑦, 𝑝 𝑜𝑔 𝜆.  Setter vi (27) inn i (25) og 

(26) ser vi at  

 

𝐵′(𝑥 + 𝑦) = 𝑐 + 𝜆𝐴  

𝐵′(𝑥 + 𝑦) = 𝑏′(𝑦) − 𝜆  

 

Disse resultatene er identiske med ligning (14) og (15) dersom 

 

𝜏𝑥 = 𝜆𝐴  

𝜏𝑦 = −𝜆  

 

Vi vet at 𝜆 > 0 når skranken 𝑦 ≥ 𝐴𝑥 er bindende. Dette betyr at 𝜏𝑥 > 0 og 𝜏𝑦 < 0 (altså 

at det er et subsidie på y). Resultatene her viser derfor at sammenlignet med ingen 

regulering, så vil en her få en reduksjon av x, og en økning i y.  

 

 

4.6 Oppsummering 
 
Stemmer faktisk virkemiddelbruk overens med optimal virkemiddelbruk? Gir de 

faktiske virkemidlene samme reduksjon i CO2- utslipp som resultatene viser for optimal 

virkemiddelbruk? Optimal virkemiddelbruk her i oppgaven viser at for å oppnå en 

samfunnsøkonomisk optimal løsning ved bruk av drivstoff, må klimaskadene som 

forekommer kompenseres med avgifter. Avgiftene brukt her er avgift for klimaskade, v, 

og avgift for marginale eksternaliteter, h. Først-best løsning for bruk av avgifter tilsier at 

en burde ilegge avgift lik 𝑣 + ℎ på fossilt drivstoff, og 𝛾𝑣 + ℎ på bruk av biodrivstoff 

ettersom det antas ulik klimavirkning for biobrensel og fossilt brensel. Dersom det 

finnes en skranke på bruk av skatt på karbonutslipp er det ikke mulig å få en optimal 
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løsning, men heller en nest best løsning. Her kan avgiften enten være positiv, men kan i 

noen tilfeller også være negativ for eksempel ved subsidiering av biodrivstoff. Faktisk 

virkemiddelbruk ved omsetningspåbud viser at dette gir eksakt samme resultatet 

dersom en benytter både skatt og subsidier samtidig. De faktiske avgiftene som er i bruk 

i Norge vedtatt av Stortinget viser likevel at ikke alt av eksternaliteter som forekommer 

ved bruk av drivstoff blir dekket inn. De marginale eksterne kostnadene som skal veie 

opp for luftforurensning, støy o.l. er høyere enn hva dagens veibruksavgift og CO2- avgift 

samlet utgjør. Dermed stemmer ikke optimal virkemiddelbruk og faktisk 

virkemiddelbruk helt overens.  

 

 

5.0 Konklusjon  
 

En skulle nok tro at ettersom stadig flere land tar i bruk høyere andel biodrivstoff enn 

tidligere, at effekten av denne innføringen utelukkende skulle være positiv. Etter 

gjennomgangen min i oppgaven her, kan jeg konkludere med at dette ikke nødvendigvis 

stemmer. Produksjon og bruk av biodrivstoff avhenger av mange faktorer, og det er 

disse faktorene som avgjør om hvorvidt utslipp av klimagasser vil være lavere enn ved 

bruk av fossilt drivstoff.  

 

Selv om fremstilling av fossilt drivstoff er en omfattende prosess, krever produksjon av 

biodrivstoff minst like mange steg før en har ferdiglaget bioetanol eller biodiesel. 

Produksjonsprosessen innebærer også flere klimavirkninger, hvor indirekte og direkte 

arealbruksendring er hovedårsaken til endringen av oppfatningen om klimanøytralitet. 

Ved dyrking av biomasse som skal brukes til å produsere biodrivstoff, vil direkte 

arealbruksendring forekomme dersom bønder ser seg nødt til å la beiteområder for kyr 

vike til fordel for dyrking av biomasse til biodrivstoff. Dersom bøndene fortrenger 

matproduksjon ved å dyrke mer biomasse som brukes til økt produksjon av biodrivstoff, 

vil dette generere arealbruksendringer et annet sted på kloden, som igjen vil frigi ekstra 

mengder CO2. Effekten av arealbruksendring som fremgår ved bruk av tallene her i 

oppgaven er at 𝛾 = 0,34, hvilket betyr at den estimerte klimakostnaden ved bruk av 

biodrivstoff vil være 66 % lavere enn ved tilsvarende bruk av fossilt drivstoff. 
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Forholdstallet her viser derfor at bruk av biodrivstoff i denne sammenheng er bedre enn 

bruk av fossilt drivstoff. Dette stemmer godt overens med EUs bærekraftskriterier, som 

også Norge må oppfylle, hvor det kreves at 𝛾 ≤ 0,65. Likevel er det mulig at 𝛾 > 1, som 

avhenger av hvordan biodrivstoffet produseres og hvor god kvalitet drivstoffet har. Jo 

bedre kvalitet, desto mindre CO2 – utslipp, men dette krever også høyere kostnader i 

forbindelse med produksjon.  

 

Effekten av arealbruksendringen holder dessverre ikke til å kunne konkludere med at 

biodrivstoff vil føre til lavere klimagassutslipp. Ettersom produksjon av biodrivstoff i 

mange sammenhenger krever direkte bruk av trær som biomasse til å lage biodrivstoff, 

fører dette til ekstra frigjørelse av karbondioksid til atmosfæren. Ved hjelp av et 

regneeksempel har jeg funnet at dette kan tilsvare en klimaskade lik 9,7 per enhet 

energi svarende til 1 tonn CO2 fossilt brensel. Selv om det finnes mye trær å ta av i 

Norge, vil en økning i innhøsting av trær gi en permanent nedgang i skogens 

karbonlagring. Dette fører til et høyere utslipp av karbondioksid, både i form av mindre 

lagringskapasitet i trærne, men også fra ekstra frigivelse av CO2 fra jordsmonnet hvor 

trærne som har blitt hogget ned sto plantet. Dette resultatet understrekes enda mer 

dersom jeg tar med resultatene fra Holtsmark (2010) hvor forfatteren viser at bruk av 

trær, fra ekstra felling av skog, til biodiesel eller pellets fører til en nedgang i 

karbonlagring samtidig som det på lang sikt viser seg at produksjon av biodiesel faktisk 

øker utslipp av CO2.  

 

Det er likevel slik at for å redusere deler av klimagassutslippene fra transportsektoren, 

er det iverksatt flere virkemidler for å øke bruken av biodrivstoff. Blant disse finner en 

omsetningspåbud, som settes opp til 5,5 % innblanding for Norge fra 1.juli 2015, CO2- 

avgift, veibruksavgift i tillegg til direkte regulering, standarder, avtaler og subsidier til 

utslippsregulerende tiltak. For å oppnå samfunnsøkonomisk optimal virkemiddelbruk, 

finner jeg at det kan være hensiktsmessig å ilegge avgifter for klimaskade og marginale 

eksternaliteter, ved bruk av fossilt drivstoff og biodrivstoff, som kan veie opp for 

kostnadene bruken av drivstoff medfører. Ved bruk av omsetningspåbud vil dette 

virkemiddelet være det samme som bruk av en bestemt skatt og et bestemt subsidie 

samtidig.  
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Når jeg så sammenligner de faktiske avgiftene i Norge i dag med de optimale avgiftene, 

finner jeg at veibruksavgiften og CO2 avgiften er satt for lave for å veie opp for alle de 

marginale eksterne kostnadene bruk av drivstoff påfører miljøet. Dermed stemmer ikke 

faktisk virkemiddelbruk overens med optimal virkemiddelbruk.  

 

Denne litteraturgjennomgangen viser at bruk av biodrivstoff ikke er helt klimanøytral. 

Det er vanskelig å gi et konkret svar på hvor mye mindre klimaskade bruk av 

biodrivstoff vil gi, sett i forhold til fossilt drivstoff, da tallene gitt som eksempler her i 

oppgaven kan variere i stor grad avhengig av både produksjonsmåte og type biomasse. 

Det er likevel viktig å få frem at dersom en benytter seg av biomasse som forårsaker lav 

frigivelse av CO2, så vil man i stor grad ha en positiv klimavirkning ved økt bruk av 

biodrivstoff forutsatt av biodrivstoffet erstatter forbruk av fossilt drivstoff. 
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