Energipil
og betydende faktorer
for optimale dyrkningssteder

Lene Skafte Bestmann
September 2009

Intern vejleder: Ib Johnsen, Biologisk Institut, KU
Ekstern vejleder: Leif Bach Jørgensen, Det
Økologiske Råd

Projekt i tilknytning til fagmodulet Natur- og miljøforvaltning på kand. biologi-studiet, KU

Indhold
1. Indledning!................................................................................................................... 3
2. Biologisk beskrivelse af pileplantagen!.......................................................................... 5
2.1. Artsbeskrivelse!...................................................................................................... 5
2.2. Optimale vækst- og dyrkningsbetingelser!.............................................................5
2.3. Biodiversitet!.......................................................................................................... 6
2.3.1. Dyrkningsanbefaling med hensyn til biodiversiteten!......................................10
3. Pileplantagens miljøpåvirkninger!............................................................................... 11
3.1. Vandmiljø!............................................................................................................ 11
3.2. Klima!................................................................................................................... 13
3.3. Landskabsæstetik!................................................................................................ 14
4. Energipil i det danske landskab!................................................................................. 15
4.1. Energipil i nuværende naturområder!....................................................................15
4.2. Energipil i kommende naturområder!....................................................................16
4.3. Energipil i bræmmer langs søer og vandløb!.........................................................17
4.4. Energipil nær vandløbsbræmmer!.........................................................................18
4.5. Regulering af energipilearealer.!........................................................................... 18
5. Andre synergie"ekter ved energipiledyrkning!............................................................19
5.1. Energipil til grundvandsbeskyttelse!.....................................................................19
5.2. Energipil på forurenet jord!................................................................................... 19
5.3. Energipil til spildevandsrensning!.........................................................................19
5.4. Energipil til at aftage husdyrgødning!...................................................................20
5.5. Andre forslag til dyrkningssteder!........................................................................20
6. Konklusion!................................................................................................................ 20
7. Litteraturliste!............................................................................................................. 22

2

1. Indledning
Klimaforandringerne kræver en omstrukturering af landbruget (Fødevareministeriet, 2008) og
af vores brændselskilder (Nielsen, 2009) for at opfylde mål om reduceret udledning af
drivhusgasser. EU anbefaler mål for 2020 om 20% reduceret udledning i fht. 2005 for de
ikke-kvoteomfattede sektorer 1 og 20% vedvarende energi (Dubgaard, 2009,
Fødevareministeriet, 2008).
Den danske regering vil gennemføre en andel på 30% vedvarende energi i 2025 (Nielsen,
2009). Vi er ca. halvvejs med 17% af bruttoenergiforbruget der p.t. kommer fra vedvarende
energi i Danmark (Nielsen, 2009). 70% af denne vedvarende energi er i form af biobrændsel
som træ, halm og a"ald (Larsen et al. 2008). Energipil er e"ektiv som biobrændsel, da den
hurtigt producerer en stor biomasse. Dog har pil en lavere brændværdi per rummeter
sammenlignet med andre typer flis (Larsen et al. 2008).
Landbruget er en ikke-kvoteomfattet sektor, og skal derfor gøre sit for at opfylde målet for
2020 om 20% reduceret udledning af drivhusgasser. Landbruget udleder 16% af Danmarks
drivhusgasser. (Fødevareministeriet, 2008). Samtidig forventes sektoren at kunne bidrage til
at levere en øget mængde biomasse til vedvarende energi i de kvoteomfattede sektorer
(Dubgaard, 2009, Fødevareministeriet, 2008).
Energipil er et omkostningse"ektivt virkemiddel til at indgå i opfyldelsen af Danmarks
klimamål (Fødevareministeriet, 2008), hvis det nuværende energipileareal på ca. 1.500
(Stenkjær, 2009) ha øges til 100.000 ha. Udover at opfylde klimamål forventes det også, at
energipil kan hjælpe til at opnå ”god kvalitet” i det akvatiske miljø og grundvandet i 2015,
som det kræves i Vandrammedirektivet (2000). Regeringens Grøn Vækst (2009) fremmer
etablering og dyrkning af pil og andre flerårige energiafgrøder.
Det er dog ikke helt problemfrit at have de høje pileplantager i landskabet. Selvom de kan
synes at have karakter af en småskovsbiotop, er der langt fra samme habitatværdi for
biodiversiteten (Rowe et al. 2009). Nogle arter kan endda blive fortrængt af pileplantagerne
(Reddersen et al. 2001, Wejdling, 2009). Hvis energipiledyrkning skal tage hensyn til målet
om stop i tilbagegangen af biodiversitet i 2010 (Countdown 2010 Declaration, 2009), kræver
det en overvejelse af dyrkningsform og –arealer.
Derudover kan energipil give nogle landskabsæstetiske gener.
Hvis vi skal have 100.000 ha energipil i det danske landskab, er der brug for en diskussion af,
hvor disse plantager skal lokaliseres. Denne rapport vil først give en biologisk beskrivelse af
energipileplantagen samt en udredning af plantagens miljøpåvirkninger. På denne baggrund
diskuteres mulige dyrkningssteder af energipil og hvilken arealanvendelse energipil kan
erstatte. Da energipileplantagen har en dyrkningsperiode på ca. 25 år (Stenkjær, 2009), er det
vigtigt også at diskutere, hvor der i fremtiden kan være energipil og hvor naturen bør
1

De ikke-kvoteomfattede sektorer er de sektorer, der udleder drivhusgasser uden regulering i form af
CO2-kvoter. Det er landbrug, mindre industrivirksomheder, transport, boligers egenopvarmning, a"ald
og industrigasser. (Dubgaard, 2009). Store kraftvarmeværker og den energitunge industri derimod får
tildelt CO2-kvoter fra EU, der begrænser hvor stor deres udledning af drivhusgasser må være.
(Dubgaard, 2009).)
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prioriteres. Grundet rapportens begrænsede omfang omhandler dyrkningsstederne primært
lavbundsarealer, hvor energipil giver den bedste økonomi (Fødevareministeriet, 2008).
Desuden er økonomiske aspekter af de mulige arealvalg kun tyndt beskrevet.
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2. Biologisk beskrivelse af pileplantagen
2.1. Artsbeskrivelse
Pil bærer slægtsnavnet Salix under familien Salicaceae. Det en slægt med stor artsrigdom, og
de forskellige arter krydser nemt med hinanden. Nogle er hjemmehørende arter fx gråpil,
seljepil og femhannet pil. Andre som fx hvidpil og båndpil er indførte arter. (Tind, 2001).
Pilefamilien (Salicaceae) består af løvfældende træer eller buske med spredte, hele blade, der
kan variere i form og farve, men som regel har fodflige. Familien er tvebo med enkønnede
blomster samlet i rakler. Frøene har frøuld og spredes med vinden. (Mossberg et al. 2005).
Pileslægten (Salix) kendetegnes af knopper med kun et knopskæl, kortstilkede blade og for
det meste oprette rakler. Slægten blomstrer før eller under løvspring i det tidlige forår.
Blomsterne har nektar og bestøves af insekter. (Mossberg et al. 2005).
Pilen sætter lange lige skud, der kan anvendes til pileflet, flitsbuer, fløjter, og efter sigende
også til at finde vand under jorden. Pilen er også interessant som biobrændsel, da den er
hurtig til at producere ved. (Tind, 2001).

2.2. Optimale vækst- og dyrkningsbetingelser 2
Når pilen dyrkes som en flerårig landbrugsafgrøde står den tæt i lange lige rækker med
lodretvoksende skud, der kan blive 6-8 m høje før høst. Det er en monokultur-plantage med
mulighed for en artsrig undervegetation i de lysåbne kørespor (Rowe et al. 2009).
Pilen trives på de fleste jordtyper dog ikke på de dårligste sandjorde. Udbyttet varierer på
forskellige jordtyper. Planten foretrækker fugtige arealer, da den har et højt vandforbrug på
ca. 100 mm år-1 mere end hvede (Jørgensen, 20091). Periodevis oversvømmelse skader ikke
pil, dog er det en forudsætning for dyrkningen, at området ikke er for vådt til at landmanden
kan køre med høstmaskine o.a.
Til energipil bruges kloner af forædlede arter, der vokser hurtigt med lange uforgrenede
skud. Man arbejder på at få endnu bedre kloner med et lavere vandforbrug og blade der er
hårdfør overfor rust (Rowe et al. 2009). En pileplantages levetid er 20-30 år. Pilen plantes ved
at sætte 20 cm lange stiklinger lodret i jorden med en tæthed på ca. 12.000 planter ha-1.
Efter 4 år høstes pilen første gang, derefter kan den høstes hvert 2.-4. år 3. Høsten sker i
vinterhalvåret. De lange skud skæres af tæt ved jorden over det oprindelige stød. Herfra
skyder 1-4 nye pileskud det følgende forår. Pileplantagen bliver derved tættere med flere
skud efter hver høst. Den gror ca. 2 m om året med en hastighed på op til 10 cm om dagen.

Referencer til dette afsnit, hvor ikke andet er nævnt, er: Gustafsson et al. 2009, Jørgensen, 2006,
Jørgensen, 20091, Larsen, 2009, Larsen et al. 2009, Stenkjær, 2009.
2

3

Der udføres forsøg med høst hvert år (UJ i Bestmann, 2009).
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Høstudbyttet ligger på omkring 8-14 tons tørstof per ha per år (Dubgaard, 2009, Larsen et al.
2009). Ved høst har pileflis et vandindhold omkring 50%. Brændværdien er ca. 4,5 kg
nyhøstet flis per liter olie. Hvis pilen lagres og tørres, kan den opnå en brændværdi på 2,5 kg
tørret flis per liter olie. (Stenkjær, 2009). Høstudbyttet varierer med jordens bonitet, den
tilførte mængde gødning, de anvendte pilekloner samt landmandens pleje af plantagen.
Energipil har en energibalance (output/input) på ca. 20, hvilket betyder, at energiudbyttet er
ca. 20 gange større end energiinputtet (Jørgensen, 2008, Stenkjær, 2009). Det er især brug af
kunstgødning men også høstarbejdet, der bruger mest energi til fremstilling af pileflis
(Jørgensen, 2008). Til sammenligning har hvede en energibalance på 8 (Stenkjær, 2009).
Pilens veludviklede rodnet kan tilstoppe drænrør på marken. Det efterfølgende øget
vandindhold i jorden behøver ikke at genere pilen, men det kan være til fare for dyrkningen af
andre afgrøder på arealer, der afvandes via de tilstoppede drænrør. (Jørgensen, 20091)
Gødning af pileplantagen giver et større udbytte. N-normen er 120 kg N ha-1 uanset
dyrkningsår (Larsen, 2009). I Sverige anbefales det at undlade gødskning i etableringsåret,
give 45 kg N ha-1 2. år, og først 3. år gødske med 100-150 kg N ha-1 (Gustafsson et al.
2009). I Sverige har man dyrket 15.000 ha energipil i de seneste 10 år, hvoraf 90% blev dyrket
uden gødning (Aronsson, 2007). Sammenhængen mellem gødskning og udbytte i de nye
kloner af energipil er stadig uklart (UJ i Bestmann, 2009). I etableringsfasen er
kvælstofudvaskningen stor, og der er ikke behov for gødning (Jørgensen, 2006, Gustafsson et
al. 2009). Når pileplantagen er veletableret med et dybt permanent rodnet, er
kvælstofudvaskningen meget lille ved optimal gødskning, selv i året lige efter høst (Aronsson,
2007, Jørgensen 2006, Jørgensen, 20091).
Pesticidbehovet er meget lavt, da pil er en konkurrencestærk plante. I etableringsfasen er det
dog nødvendigt med en grundig ukrudtsbekæmpelse (kemisk eller mekanisk), indtil
pilestiklingerne har dannet et dybt rodnet. Hvis ukrudtet er bekæmpet grundigt i de første
1-2 år, er det ikke nødvendigt med yderligere ukrudtsbekæmpelse i resten af pileplantagens
levetid, selv ikke i året lige efter høst. (Gustafsson et al. 2009, Jørgensen 2006, Larsen, 2009).
Dyrkning af pil på landbrugsarealer vil således reducere pesticidforbruget.

2.3. Biodiversitet
Der er lavet flere forskellige undersøgelser af biodiversiteten i energipileplantager, der
generelt viser en større biodiversitet i forhold til traditionelt dyrkede marker, men en markant
lavere biodiversitet sammenlignet med skov. (Friis et al. 1999, Reddersen, 2000, Reddersen et
al. 2001 + 2004 + 2005, Rowe et al. 2009, Sage et al. 2006)
Flora-samfundet er rigere i pileplantager med større artsrigdom og antal individer
sammenlignet med traditionelt dyrket landbrugsjord (Rowe et al. 2009). Det skyldes dels, at
pil er en konkurrencestærk plante, der kan dyrkes med ingen eller få herbicider. Desuden er
det lettere at få etableret et rigt plantesamfund, når arealet ikke pløjes og harves årligt. Når
pileplantagen er vel etableret, domineres underdækket af flerårige planter (Sage et al. 2006).
Et divers florasamfund imellem rækkerne af energipil vil give grundlag til en øget
faunadiversitet.
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Insekter, der lever af blomsternektar, vil have fordel af pileplantager (Reddersen
20011+20012). For bierne, der har det trangt i det danske landskab, vil energipil være
velkommen med dens tidlige blomstring i foråret. Pilen blomstrer ikke i året efter høst. 2. år
er der nogen blomstring, imens 3. og evt. 4. år er med talrige blomster. Derfor er det en
fordel at høste dele af plantagen forskudt, så pilen forekommer i forskellige genvækststadier.
Det vil også gavne nektarsøgende insekter med forskellige pilekloner i plantagen med
forskudt blomstringstid (Perttu, 1998, Weih, 2006). Sage mener dog, at forskellige pilekloner
ikke er nær så vigtigt som årsforskudt høst (Parry, 2005).
Da pilen er tvebo, har den enkelte plante enten hanblomster med pollen og nektar, eller
hunblomster kun med nektar. Det er vigtigt for bierne, at plantagen indeholder hanblomster
med den proteinrige pollen, som de bruger, når bisamfundet skal opformeres om foråret. Det
kræver dog, at der i nærheden er gamle hule træer el.lign. hvor bierne kan bygge deres bo.
(Reddersen 2000+2001).
Invertebrater var repræsenteret i energipileplantager i England med 120 arter eller
artsgrupper i trækronen (Rowe et al. 2009). Det var især bladbiller med en gennemsnitlig
tæthed på 7,55 individer m-2, men også mange arter af Hymenoptera (bier, hvepse og myrer
m.fl.), Hemiptera (bladlus og cikader m.fl.), Lepidoptera (sommerfugle) og Arachnida
(edderkopper og andre spindlere). På jorden fandt de 30 arter af løbebiller og 15 rovbillearter
(fanget i pit falls traps). I alt var 16 invertebrat-ordener repræsenteret. (Rowe et al. 2009). Det
omfattende studie blev ikke direkte sammenlignet med landbrugsjord eller naturtyper, men
det formodes, at pileplantager indeholder flere invertebrater end traditionelt dyrket
landbrugsjord (Rowe et al. 2009). Forsøg har vist, at sommerfugle er repræsenteret i energipil
med større artsrigdom og antal individer sammenlignet med traditionelt dyrket
landbrugsjord, dog med en artssammensætning af almindeligt forekommende arter, hvoraf
ingen forekom udelukkende i energipil. Sommerfuglene fandtes især i pileplantagens
randzoner. (Rowe et al. 2009).
Regnormefaunaen har det godt i energipil. Fraværet af jordbearbejdning og pesticider samt et
stigende førnelag fra de nedfaldne blade gør pileplantagen attraktiv for regnorme. (Friis et al.
1999). Friis et al. fandt i efteråret 1997 langt større antal individer både totalt og artsopdelt i
energipil end i traditionelt dyrkede marker. Artsrigdommen var også større med 7 arter i pil,
imod op til 5 arter i mark med få individer af hver art. (Friis et al. 1999).
Fuglediversiteten bliver generelt styrket med større artsrigdom og flere individer i
pileplantager sammenlignet med traditionelt dyrkede marker (Reddersen et al. 2001 + 2004,
Rowe et al. 2009, Sage et al. 2006, Weih, 2006). Figur 1 viser en større yngletæthed i
energipil sammenlignet med mark og også brak.
I store pileplantager er der større artsrigdom og antal individer i randzonerne end i den indre
del af plantagen, efterhånden som denne gror op. (Sage et al. 2006). Hvis pileplantagen
høstes forskudt, vil de forskellige genvækststadier tiltrække forskellige grupper af fugle.
Nyetableret eller nyhøstet pil kan danne habitat for visse agerlandsarter, imens den mere
veletableret genvækst er attraktiv for andre arter. (Parry, 2005, Rowe et al. 2009, Sage et al.
2006). Pileplantagen kan give et ellers åbent agerland en mere mosaikagtig struktur, der giver
levested til en større fuglediversitet (Rowe et al. 2009, Weih, 2006).
Der kan være et problem i at energipil fortrænger de agerlandsfugle, der ikke tåler høj
vegetation i nærheden af deres yngleplads (Reddersen et al. 2001 + 2004, Sage et al. 2006,
Wejdling 2009). Det er arter som bl.a. vibe og bynkefugl, der har været i tilbagegang de sidste
30 år pga. landbrugets intensivering. (Wejdling, 2009). Nogle agerlandsarter som fx
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sanglærke kan benytte pileplantager de første måneder efter høst (Reddersen et al. 2001 +
2004, Sage et al. 2006). Ved en forøgelse af energipil-arealet er det dog nødvendigt at tage
ekstra hensyn til agerlandsfuglene på andre åbenlands-arealer. Det er især på plejede enge
og i økologisk jordbrug, at disse fugle har stor ynglesucces, men kun hvis der ikke er træer
og buske indenfor en afstand af mindst 100 m (Wejdling, 2009). Ligeledes skal pileplantager
holdes væk fra strandenge og lign. biotoper, der er tilholdssted for mange åbenlandsarter
(Reddersen et al. 2001).

Figur 1: Fugles yngletæthed (territorier per ha) i energipil og andre arealtyper.
Forskellige bogstaver viser signifikante forskelle. (Reddersen et al. 2004).

Sammenlignet med skov giver energipil et ringere habitat for fugle (figur 1) (Reddersen et al.
2001 + 2004, Rowe et al. 2009, Weih, 2006). Så selvom man kan være fristet til at give de
høje pileplantager karakter af skovnatur, så svarer fuglelivet her slet ikke til den høje
biodiversitet, der findes i rigtige skove.
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Figur 2: Antal mus (fordelt på 7 arter) fanget i energipil og andre arealtyper.
”Øvrige” omfatter græsdiger, læhegn o.lign. (Reddersen, 2000).

Pattedyr ser muligvis pileplantager som et bedre habitat end åbne marker (Reddersen, 2000,
Reddersen et al. 2005, Rowe et al. 2009). En dansk sammenligning af musefangsten i
energipil og andre arealtyper viste ingen tydelig præference for energipil frem for mark og
græsbrak (figur 2). Dog foretrak musene energipil eller græsbrak frem for de nytilsåede
marker om vinteren. (Reddersen, 2000, Reddersen et al. 2005). Musene foretrak generelt
randzonerne frem for den indre del af pileplantagen. Der blev fanget 7 arter, hvoraf rødmus,
dværgmus, markmus, alm. spidsmus og dværgspidsmus blev fanget oftest i randzonen.
Halsbåndmus fandtes lige tit i randzonen og den indre del, imens skovmus foretrak den indre
del af pileplantagen. (Reddersen, 2000, Reddersen et al. 2005).
Antallet af småpattedyr i energipil kan dog ikke måle sig med antallet i småskov og læhegn
(figur 2), der er langt bedre habitattyper for mus oa. (Reddersen, 2000, Reddersen et al.
2005, Rowe et al. 2009).
I Sverige viste det sig, at kaniner, harer og rådyr gerne opholder sig i pileplantager (Rowe et
al. 2009, Weih, 2006). I England registrerede Sage og Tucker (1998) 17 arter af pattedyr, 3
padder og en snog over en 4-årig undersøgelsesperiode af 21 energipileplantager (Rowe et
al. 2009). Arterne er listet i tabel 1.
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Meles meles

Grævling

Apodemus sylvaticus Skovmus

Vulpes vulpes

Rød ræv

Sorex minutus

Dværgspidsmus

Capreolus capreolus Rådyr

Microtus agrestis

Alm. markmus

Mustela erminea

Hermelin

Clethrionomys
glareolus

Rødmus

Oryctolagus cuniculusVildkanin

Sorex araneus

Alm. spidsmus

Lepus capensis

Hare

Micromys minutus

Dværgmus

Talpa europaea

Muldvarp

Rattus norvegicus

Brun rotte

Eptesicus serotinus

Sydflagermus

Natrix natrix

Snog

Pipistrellus pipis. (45
Dværgflagermus Rana temporaria
kHz)
Pipistrellus pipis. (55
Dværgflagermus Bufo bufo
kHz)
Erinaceus europaeus Pindsvin

Triturus cristatus

Butsnudede frø
Skrubtudse
St.
vandsalamander

Tabel 1: Arter af pattedyr og padder set i energipil under et 4-årigt studie af 21 pileplantager i
England.
(fra Rowe et al. 2009)

2.3.1. Dyrkningsanbefaling med hensyn til biodiversiteten
Ved dyrkning af energipil vil det være en fordel for biodiversiteten med følgende tiltag 4:
•

Undgå at dyrke energipil på natura 2000-, §3-områder eller andre fredede områder.

•

Opdele plantagen for at skabe flere randzoner, enten ved at plante mange små arealer
eller ved at lave brede lysåbne kørespor imellem planterækkerne. (Gavner floraen,
sommerfugle og andre insekter knyttet til undervegetationen, fugle, mus m.fl.)

•

Høste forskudt over flere år, så plantagen fremstår med forskellige genvækststadier.
(Gavner floraen, nektarsøgende insekter, fugle og andre dyr.)

Referencer, hvor ikke andet er nævnt, er: Parry, 2005, Reddersen, 2000 + 20011 + 20012, Reddersen
et al. 2001 + 2004 + 2005, Rowe et al. 2009, Sage et al. 2006, Weih, 2006
4
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•

Sikre en god repræsentation af hanplanter i alle dele af plantagen, så der hvert forår er
blomstrende hanplanter med den for bier så vigtige pollen.

•

Prioritere en høj floradiversitet af hjemmehørende arter. Udover at gavne hele
økosystemet kan dette også medvirke til at holde konkurrencestærkt ukrudt nede,
samt yderligere at reducere næringsstofudvaskning.

•

Plante forskellige pilekloner med forskudt blomstringstidspunkt. Udover at gavne især
blomstersøgende insekter men også fugle, kan dette også nedsætte plantagens
sårbarhed overfor rustangreb o.a. skade (Weih, 2006).

•

Plante energipil nær skov for at lette artsspredningen. Lad gerne pileplantager skabe
korridorer imellem skove og småbiotoper.

•

Lade en lille del af plantagen, fx den yderste række, gro til med naturlig forgrenet
vækst. (Gavner bier og andre insekter, der bygger bo i gamle træer, samt fugle og
andre dyr)

De mange hensyn til biodiversiteten vil gøre dyrkningen lidt mere besværlig i forhold til en
ellers ensartet dyrkningsform. Udbyttet vil muligvis også være lidt lavere. Til gengæld kan
øget biodiversitet i plantagen give fordele som bedre jagtindtægter (Rowe et al. 2009) og
andre ikke-prissatte goder.

3. Pileplantagens miljøpåvirkninger
3.1. Vandmiljø
Den danske natur har stadig problemer med eutrofiering på trods af landbrugets og
spildevandsanlægs mange tiltag for at reducere kvælstof- og fosfor-tab (Jørgensen et al.
2009, VMP III, 2004). Pil har den fordel, at den optager en stor mængde næringssto"er fra
jorden og det gennemsivende overfladevand (Aronsson, 2007, Jørgensen, 2006).
Kvælstofudvaskning fra en gødsket pileplantage er meget lav. Forsøg ved DJF (figur 3) målte
3-9 kg N udvasket per ha på grovsandet jord gødsket med 75 kg N ha-1. (Jørgensen 2006).
Dette bekræftes af en svensk undersøgelse, der viste 0-10 kg N udvasket ha-1 ved gødskning
med op til 150 kg N ha-1 (Aronsson, 2007). Til sammenligning ligger kvælstofudvaskningen
fra et typisk svinebrugssædskifte på sandjord mellem 60-100 kg N ha-1 (Jørgensen, 20091).
Ser man på hele omdriftsperioden på omkring 20 år, skal de lave udvaskningstal holdes
sammen med det større N-tab i etableringsåret (ca. 100 kg N ha-1 (Aronsson, 2007,
Jørgensen, 2006)) og et formodet (endnu ikke undersøgt, 2008) højt N-tab, når pileplantagen
fjernes med rode, og arealet overgår til korndyrkning el.a. Det vurderes, at hele
pileplantagens omdriftsperiode giver en samlet udvaskning på 15-30 kg N ha-1 år-1
(Jørgensen, 2008). Den store kvælstofudvaskning i etableringsåret kan reduceres ved at så
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dækafgrøder som fx olieræddike mellem rækkerne (Jørgensen 2006). Ligeledes kan N-tabet
efter endt piledyrkning reduceres ved at så efterafgrøder eller plante nye flerårige afgrøder
(Jørgensen, 2008).

Figur 3: Kvælstofudvaskning (NH3) målt under rodzonen af pil på grovsandet jord fra 1993-2000.
Et areal ugødet, andre med gødningsbehandlinger: 75kg N ha-1 (kun 38kg N ha-1 i 1993),
engangstilført spildevandsslam i 1997 med ca. 140 (slam1) og 280 (slam2) kg N ha-1. (Jørgensen,
2006).

Fødevareministeriet (2008) antager i rapporten ’Landbrug og Klima’, at kvælstofudvaskningen
mindskes ved piledyrkning med 51 kg N ha-1 i forhold til almindelig korndyrkning. Det
skyldes til dels pilens permanente rodnet, der e"ektivt optager næringssto"er i en større del
af året end en-årige kornafgrøder. Pilens høje vandforbrug (ca. 100mm år-1 mere end korn
(Jørgensen, 20091)) og store opbygning af biomasse gør også, at den optager mere kvælstof
end korn (Larsen et al. 2008). Ved dyrkning af enårige afgrøder har man ofte
jordbearbejdning, der fører til N-mineralisering, i perioder, hvor der ikke er plantedække til at
optage det frigivet kvælstof. Den minimerede jordbearbejdning ved piledyrkning reducerer
således også et potentielt stort N-tab i forhold til enårige afgrøder. (Aronsson, 2007,
Jørgensen 2006, Jørgensen 20091).
Der ligger således et potentiale i at plante pil for at opfylde målene om reduceret
kvælstofudvaskning i Vandrammedirektivet (2000) og Vandmiljøplan III (2004), hvis
plantagerne placeres på de rigtige arealer. Ifølge U"e Jørgensen opnås den største reduktion i
kvælstofudvaskning, når energipil erstatter enårige afgrøder på arealer enten med sandjord,
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højt nedbørsoverskud, høj dyretæthed, vintervådlægning eller lille retention5 (Jørgensen,
2008, UJ i Bestmann, 2009).
Fosfor er medtaget i vandmiljøplan III (2004), der forventer en halvering af landbrugets
fosforoverskud fra 2001-15 (VMP III, 2004). Den danske landbrugsjord indeholder fosfor af
en kritisk høj mætningsgrad i de øverste 50 cm jordlag (Rubæk et al. 2000). Jorderosion leder
mange steder til fosfortab til det akvatiske miljø, hvor det medvirker til eutrofiering. Det er
især brinkerosion, men også erosion forårsaget af vind, jordbearbejdning og overfladisk
afstrømning, der giver problemer i Danmark. (Jacobsen et al. 2000, Jørgensen et al. 2009,
Kronvang, 2008). Energipil antages at reducere fosforerosionen i fht. enårige afgrøder, da
jorden bearbejdes mindre og ikke ligger periodevis uden plantedække (Jørgensen, 20091).
I nogle dele af landet kan det være et problem at dyrke energipil pga. pilens høje
vandforbrug, der ligger 100 mm højere end hvededyrkning (Jørgensen, 20091). I det sydlige
Sverige, hvor der dyrkes energipil på 15.000 ha (Aronsson, 2007), er det ofte nødvendigt at
vande pileplantagerne i juli-aug. for at opnå optimal vækst (Perttu, 1998). Her er den totale
mængde plantetilgængeligt vand fra nedbøren i pilens vækstsæson mellem 300-500 mm.
Den årlige nedbør varierer mellem 500-900 mm. (Perttu, 1998). Rowe et al. (2009) giver en
anbefaling om at dyrke pil i områder, hvor den årlige nedbør er min. 300 mm og helst over
550 mm (Rowe et al. 2009). Udfra denne anbefaling vil energipil kunne dyrkes i det meste af
Danmark, hvor den årlige nedbør i gennemsnit er omkring 700 mm (Statistisk Årbog 2009).
Om energipil har brug for vanding eller ej, vil sandsynligvis afhænge af, om den dyrkes på
højbunds- eller lavbundsarealer. Da pilen tåler periodevis oversvømmelse, vil den kunne
dyrkes på meget fugtige lavbundsarealer (UJ i Bestmann, 2009), hvor det formentlig ikke vil
blive nødvendigt at vande. Desuden vil pilens dybe rodnet mange steder kunne hente
grundvand op til planten (UJ i Bestmann, 2009). Højbundsjorde kan især i Østdanmark blive
for tørre til piledyrkning. Som regel vil pil kunne dyrkes på jorde, hvor traditionelle enårige
afgrøder dyrkes uden vanding (UJ i Bestmann, 2009).

3.2. Klima
Et omkostningse"ektivt virkemiddel til at reducere udledning af drivhusgasser samt øge
andelen af vedvarende energi, er dyrkning af energipil på landbrugsjord med lav
dyrkningsværdi (Fødevareministeriet, 2008). Hvis korndyrkning omlægges til energipil, vil det
give en samlet reduktion i udledning af drivhusgasser på 12,7 ton CO2-ækvivalenter per ha
(efter nye emissionsfaktorer7 fra IPCC) (Fødevareministeriet, 2008). Danmarks samlede
reduktionsforpligtelse ligger i størrelsesordnen på 13 mio. ton CO2-ækvivalenter
(Fødevareministeriet, 2008). Hvis 100.000 ha landbrugsjord omlægges til energipiledyrkning,
opnås en reduktion på 1.27 mio. ton CO2-ækvivalenter, hvilket svarer til 9,77 % af den
samlede reduktionsforpligtelse. Der skal tages forbehold for tallet, da det er fremkommet af
antagelser i Fødevareministeriets ’Landbrug og Klima’ og ikke direkte målinger. Antagelserne
bygger på pilens følgende klimafordele:
•

Energiforbruget ved dyrkning af energipil er ca. 0,74 ton CO2 ha-1 år-1. Ved dyrkning
af korn er energiforbruget ca. 1,10 ton CO2 ha-1 år-1. (Fødevareministeriet, 2008) Det

Retentionen på et areal viser, hvor stor en del af det udvaskede kvælstof denitrificeres (frigives til
atmosfæren som frit kvælstof N2), før det når det akvatiske miljø (Jørgensen, 2008)
5
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lavere energiforbrug skyldes mindre jordbearbejdning og mindre forbrug af gødning
og pesticider.
Energiforbruget ved at dyrke og anvende energipil til biobrændsel er ca. 5% af
energiudbyttet (Gustafsson et al. 2009, Jørgensen, 2008).

•

Energipil kan fortrænge fossilt brændsel i kraft-varmeværker med en gevinst på 10,50
ton CO2 ha-1 år-1 (Fødevareministeriet, 2008).

•

Kvælstoftab reduceres fra landbruget ved at dyrke energipil (afsn. 3.1.). Det er især
udslip af lattergas (N2O) i forbindelse med nedbrydelse af organisk stof6, der er vigtigt
i forbindelse med klimaet, da N2O er en 296 gange kraftigere drivhusgas7 end CO2.
N2O-udledningen antages reduceret med 0,27 ton CO2-ækvivalenter ha-1 år-1 i fht.
korndyrkning, grundet pilens bedre kvælstofudnyttelse (Fødevareministeriet, 2008).

•

Kulstoflagring i jorden i form af organisk materiale er en måde at reducere CO2-udslip
på. Pileplantagens permanente dybe rodnet og bladene, der falder til jorden om
efteråret, øger jordens kulstofindhold. Det samme gør fraværet af jordbearbejdning,
da der så er mindre mineralisering af organisk stof. (Fødevareministeriet, 2008,
Jørgensen, 2008 + 20091).
Jorden indeholder således organisk kulstof i levende biomasse og i dødt organisk
materiale. Hvor stor kulstoflagringen er under en pileplantage er stadig uklart. Det
afhænger af faktorer som klima, årlig nedbør, jordtype og jordens oprindelige
kulstofindhold. Det dybe rodnet formodes at kunne oplagre omkring 5-12 ton C ha-1
over en 25-årig dyrkningsperiode (Rowe et al. 2009).

Den største klimafordel opnås, når energipil dyrkes landbrugsmæssigt optimalt med et højt
udbytte per hektar (Weih, 2006), som på fugtige lavbundsarealer (Larsen et al. 2009). Dette
kan være i modstrid med hensynstagen til biodiversiteten, hvor en opsplitning af plantagen
anbefales, for at skabe større randzoner (Weih, 2006).

3.3. Landskabsæstetik
Pileplantager, der vokser med ca. 2m om året og kan opnå en højde på 6-8m, inden de
høstes (Stenkjær, 2009), vil have en visuel påvirkning af landskabet. Lokales opfattelse af
pileplantagen vil påvirkes af, om den er til hindring for en ellers smuk udsigt, eller om den
forstyrrer eksisterende naturelementer eller anden arealanvendelse, som de lokale værdsætter
(Primdahl, 2009). Selvom de lokale måske når at vænne sig til den høje afgrøde, vil høsten
N2O dannes ved nitrifikation af NH4+ til NH3 og ved denitrifikation af NH3 til N2 (Fødevareministeriet,
2008)
6

Alle drivhusgasser omregnes i CO2-ækvivalenter, da de forskellige gasser (lattergas, metan, CFCgasser mm.) er kraftigere drivhusgasser end CO2. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
fastsætter omregningsfaktoren, og har udarbejdet nye emissionsfaktorer, der forventes taget i brug
snarest. (Fødevareministeriet, 2008). I denne opgave benyttes de tal, der er fremkommet med de nye
emissionsfaktorer.
7
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hvert 2.-4. år igen give en markant ændring i landskabet (Rowe et al. 2009).
Negative landskabsæstetiske forhold ved energipil kan reduceres ved at dyrke plantagen på
lavtliggende arealer i en udformning og størrelse, der passer ind i landskabet (Perttu, 1998,
Rowe et al. 2009). Energipil kan med fordel plantes i nærheden af eksisterende skov, hvilket
også vil være en fordel for biodiversiteten (HW i Bestmann, 2009, Rowe et al. 2009, Weih,
2006). Undersøgelser har dog vist, at i et åbent landskab opfattes det af mange mennesker
som negativt, hvis skovandelen overstiger 40% (Weih, 2006).
Pileplantager kan især opfattes positivt, hvis de plantes i et ellers monotont landskab, hvor de
skaber variation (Primdahl, 2009, Weih, 2006), eller hvis de plantes som afskærmning for
store bygninger og anlæg (Primdahl, 2009). Det kan desuden være en fordel både
landskabsæstetisk og for biodiversiteten at have en vis naturlig vegetation og evt. nogle
enkelte store træer i kanten af pileplantagen (Perttu, 1998, Rowe et al. 2009).

4. Energipil i det danske landskab
Danmark kan få 100.000 ha energipil, hvis anbefalingerne fra fødevareministeriet følges
(Fødevareministeriet, 2008). Det svarer til 3,7 % af det dyrkede areal på 2,7 mio. ha (Dansk
Statistik jf. Sørensen, 2009). Hvis plantagerne placeres rigtigt, kan det give nogle natur- og
miljøgevinster (jf. afsnit 2 og 3), men hvor er de rigtige steder? Hvilken arealanvendelse skal
energipil erstatte?
Når energipil erstatter traditionelle en-årige afgrøder, er der store miljøgevinster at hente,
både hvad angår pesticidforbrug, kvælstofudvaskning, Fosforerosion, Kulstofbinding i jorden,
udledning af drivhusgasser og biodiversitet (jf. kap. 2 og 3).
Fødevareøkonomisk Institut har udregnet, at pileplantager økonomisk set bedst kan betale
sig på fugtige marginaljorde (Fødevareministeriet, 2008), hvor der i nogle tilfælde vil være et
lavere høstudbytte (Dubgaard, 2009, Larsen et al. 2009), men hvor energipil til gengæld ikke
fortrænger rentabel dyrkning af traditionelle afgrøder (Fødevareministeriet, 2008, Larsen et
al. 2009). Så er spørgsmålet bare, om energipil på marginaljorde erstatter enårige afgrøder
med de ovenfor nævnte miljøgevinster, eller erstatter vedvarende græs uden disse
miljøgevinster?
Andre, som fx Assens’ Fjernvarmeværk, vil gerne have høje høstudbytter, og dyrker store
arealer med energipil på gode jorde (Sørensen, 2009).

4.1. Energipil i nuværende naturområder
Energipil i nuværende naturområder er en dårlig idé. Naturen i Danmark er i forvejen trængt
med små, opsplittede biotoper, der oftest er påvirkede af næringssto"er fra det intensive
landbrug (Jørgensen et al. 2009). Selvom pileplantager måske kan fremtræde med
småskovskarakter, så har de langt fra samme habitatværdi for biodiversiteten som rigtige
skove og andre småbiotoper (Reddersen et al. 2001 + 2004 + 2005, Rowe et al. 2009, Sage
et al. 2006, Weih, 2006). Klimafordelen ved energipil er også begrænset, hvis plantagen
plantes på vådområder eller vedvarende græs på lavbundsjorde. Disse områder har generelt
et højt indhold af lagret Kulstof i jorden (Fødevareministeriet, 2008). Forsøg viste et tab på
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15% af det oprindeligt lagrede dødt organisk kulstof i jorden, da arealet blev omdannet fra
vedvarende græs til energipil (Rowe et al. 2009). Pils evne til at tilbageholde næringssto"er er
heller ikke et argument for at dyrke pil på græsarealer. Vedvarende græs og vådområder er
lige så gode, hvis ikke bedre end energipil til at holde overskydende næringssto"er tilbage
(Jørgensen, 2008).
Litteraturen giver flere steder anbefalinger om at holde pileplantager ude af naturområder
(Gertz, 2008, Reddersen et al. 2001 + 2004 + 2005, Rowe et al. 2009, Weih, 2006). Som
udgangspunkt vil jeg mene, at energipil ikke må dyrkes i Natura 2000- og §3-områder eller
andre fredede områder.

4.2. Energipil i kommende naturområder
Energipil bør ikke plantes i områder, hvor man ønsker at prioritere naturen i nærmere
fremtid. Arealer, der plantes til med energipil nu, kan ikke bare overgå til natur om 10 år, da
landmanden først skal nå at høste den fulde gevinst af sin 25-årige investering. Hvilke
områder skal så undgås?
DMU så gerne, at landbrugsarealer især i ådalene udtages af omdrift, for at opnå ”en
genskabelse af et naturlignende forløb af vandløb og en genskabelse af sammenhængende
terrestriske natur eller naturlignende arealer i ådalene” (s. 5 i DMU, 2003). Det Økologiske
Råd understøtter denne tanke med deres forslag om at udtage eller ekstensivere 430.000 ha
landbrugsjord, hvoraf 2/3 er i ådalene. I alt vil rådet udvide Danmarks naturområder til 1/3 af
landets areal (Jørgensen et al. 2009). Dansk Landbrug vil også gerne skabe mere natur i
Danmark, og foreslår i deres Ægte Grøn Vækst en udtagning af 50.000 ha landbrugsjord på
miljøfølsomme arealer som fx ådalene (Dansk Landbrug, 2009). Fødevareministeriet peger på
lavbundsjorde med højt kulstof-indhold i jorden til udtagning af omdrift. Heraf er der ca.
83.000 ha i Danmark, hvoraf 55.000 ha er i omdrift (Fødevareministeriet, 2008). Som et led i
at opnå de fastlagte reduktionsmål for udledning af drivhusgasser, anbefaler ministeriet at
udtage ca. 27.000 ha af disse landbrugsjorde.
Regeringens Grøn Vækst (2009) imødekommer til dels disse ønsker med 13.000 ha
reetablering af natur i vådområder og ådale, samt 4.300 ha mere natur i Natura 2000områder (Regeringen, 2009). Derudover skal den nuværende åbeskyttelseslinje udvides fra
2m til 10m langs alle søer og vandløb, hvilket også er et krav i Vandmiljøplan III (VMP III,
2004). Dette giver yderligere 50.000 ha. Det kan dog diskuteres, om disse bræmmer giver
Danmark mere natur, da det er tilladt at dyrke flerårige energiafgrøder som fx pil i hele
bræmmens bredde, dog uden brug af pesticider og gødning. (Regeringen, 2009). Dette emne
behandles i afsnit 4.3. nedenfor.
Miljøstyrelsens kategorisering af nitratklasser I-III over hele landet viser, hvor der er størst
risiko for kvælsto"orurening i oplande til sårbare Natura 2000-områder (Miljøstyrelsen,
2009). Dette kan også være en ledetråd til at udpege hvilke arealer, der bør tages ud af
intensiv omdrift.
Hvis det samlede areal af miljøfølsomme områder viser sig at være for stort til, at det hele kan
udtages af landbrugsdrift, kan det i stedet være en fordel at dyrke fx pil, der er en
miljøskånsom afgrøde. U"e Jørgensen anbefaler at dyrke pil eller andre flerårige afgrøder på
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nitratfølsomme områder (Jørgensen, 20092). De af Miljøstyrelsen (2009) udpegede
nitratfølsomme områder, der ligger på fugtige lavbundsarealer i omdrift, kunne være et godt
bud på, hvor der med fordel kan dyrkes energipil (Bestmann, 2009).

4.3. Energipil i bræmmer langs søer og vandløb
Regeringens Grøn Vækst (2009) åbner op for dyrkning af vedvarende græs eller flerårige
energiafgrøder som fx pil i de nye obligatoriske 10m bræmmer langs alle søer og vandløb.
Dyrkningen skal foregå uden brug af gødning eller pesticider. Argumentet for denne
beslutning er sandsynligvis, at pil og andre flerårige energiafgrøder kan være lige så gode til
at opfange overskydende næringssto"er fra de omkringliggende marker som udyrkede
arealer. Det kan da også være en fordel at fjerne næringssto"er fra bræmmen i form af
biomasse for at undgå en ophobning af næringssto"er med risiko for tab til vandløbet i form
af brinkerosion (P) eller udvaskning (N) (UJ i Bestmann, 2009). Af hensyn til
næringsstofudvaskningen men også biodiversiteten bør de udyrkede bræmmer naturplejes.
Dyrkning af energipil vil generelt give en bedre økonomi end at lade arealet ligge udyrket hen
(Dubgaard, 2009). Grøn Vækst (2009) giver tilskud til etablering af bl.a. energipil på op til
40% af tilplantningsomkostningerne. Tilskuddet gives kun, hvis den flerårige afgrøde erstatter
almindelig omdrift på et areal, hvor man forventer en stor reduktion i kvælstofudvaskning,
der kan indgå i opfyldelsen af Vandrammedirektivet. (Regeringen, 2009). På denne måde kan
Vandrammedirektivet og Vandmiljøplan III imødekommes uden, at det behøver gå ud over
landmandens økonomi. Men hvad siger Dansk Landbrug?
Landbruget vil i deres Ægte Grøn Vækst tage 50.000 ha ud af omdrift på miljøfølsomme
arealer, og dyrke energipil på andre 100.000 ha miljøfølsomme arealer (Dansk Landbrug,
2009). Men om det kan betale sig at dyrke energipil i 10m bræmmerne betvivles, med mindre
den tilstødende mark også har energipil (Bestmann, 2009). Det kan også være besværligt rent
praktisk at køre med udstyr til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i bræmmerne (UJ i Bestmann,
2009), som Grøn Vækst kræver med pesticidforbuddet (Regeringen, 2009).
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) udtrykker bekymring ved dyrkning af energipil o.a. i de
nye 10 m bræmmer, da disse 50.000 ha snart er det sidste refugium for de trængte
agerlandsfuglearter, nu hvor braklægningstilskuddet er ophørt (HW i Bestmann, 2009,
Wejdling, 2009). DOF mener, at høj vegetation som pil skal min. 150 m væk fra de
dyrkningsfrie bræmmer, før agerlandsarterne vil yngle her (HW i Bestmann, 2009). Målet om
at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten i 2010 (Countdown 2010 declaration, 2009) kan
også blive svært at opfylde, hvis et stigende antal lysåbne, udyrkede arealer opdyrkes med
bl.a. energipil. Pileplantagerne indeholder en højere biodiversitet sammenlignet med jord i
omdrift, men ikke sammenlignet med engarealer (afsn. 2.3.), som man kunne håbe på at de
udyrkede bræmmer udvikler sig til. På den anden side vil pil, der dyrkes helt ned til
vandløbsbredden, give skygge til fordel for vandløbets insekter og fisk (Kronvang et al. 2008).
Man bør overveje, om energipil forhindrer en fremtidig naturplan, der måtte inkludere disse
bræmmer, i de kommende 25 år plantagen dyrkes.
Klimamæssigt vil det formentlig heller ikke være en fordel at dyrke flerårige energiafgrøder i
de dyrkningsfrie bræmmer, forudsat at de 100.000 ha energipil dyrkes andre steder.
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Udtagning af landbrugsjord giver en stor klimagevinst især på lavbundsjorde
(Fødevareministeriet, 2008), hvor mange af vore søer og vandløb findes.
Pilens høje vandforbrug kunne blive et problem, hvis den dyrkes nær vældområder,
vådområder eller i bræmmer langs småsøer og vandløb, der er i fare for udtørring (Rowe et al.
2009).
Mange argumenter taler imod at dyrke energipil i de nye 10m bræmmer langs søer og
vandløb. Regeringen lader i øvrigt de 50.000 ha nye bræmmer indgå under rubrikken ”75.000
ha ny natur frem til 2015” (s. 10 i Regeringen, 2009). Energipil er efter min opfattelse en
landbrugsafgrøde og ikke natur. Alene af den grund skal der ikke være energipil i vores
50.000 ha ”ny natur” efter min mening.
4.4. Energipil nær vandløbsbræmmer
Energipils gode egenskaber i at tilbageholde overskydende næringssto"er fra overfladevandet
(afsn. 3.1.) bør udnyttes på en del af de miljøfølsomme arealer nær vandløb. Energipil må
kunne dyrkes med stor fordel på arealer, der skråner ned mod et vandløb. Her vil pilen kunne
opfange mange af de næringssto"er, der ellers udvaskes fra de højereliggende marker til
vandløbet. Jeg vil stadig mene, at de 10m bræmmer ved vandløbet skal lades udyrket men
plejet for at højne biodiversiteten og variationen i landskabet. Når næringsstoftilførslen fra
markerne tilbageholdes af pil, før de når bræmmerne, vil der muligvis komme en større
biodiversitet af vådbundsarter og mindre almindelige arter i bræmmerne (Kronvang et al.
2008). Placering af energipil langs vandløbsbræmmerne bør kun være på nogle af de
lokaliteter, der lider af stor næringsstofudvaskning. Andre lokaliteter bør prioriteres til
ekstensiv drift eller natur på kort eller længere sigt.

4.5. Regulering af energipilearealer.
Efter min opfattelse ville det være en god idé med en vis kommunal eller regional styring
omkring, hvilke arealer der må dyrkes energipil på. Energipilearealer kan evt. inddrages i de
nye vand- og natura 2000-planer 8. Energipil har mange fordele, der kan hjælpe regionerne
med at opfylde Vandrammedirektivet og div. klimamål, men det er vigtigt, at naturarealer ikke
fortrænges af pileplantager nu og i de næste 25 år, hvor pileplantagen dyrkes. Der er behov
for planlægning omkring, på hvilke landbrugsarealer der må dyrkes energipil, og hvor naturen
på sigt skal prioriteres gennem udtagning eller ekstensivering af landbrugsjord. Det kan være
en fordel at inddrage o"entligheden i denne debat. I Sverige har Länsstyrelsen mulighed for
at regulere lokaliseringen af energipil på landbrugsjord (Weih, 2006). Herhjemme udtrykkes
også behov for en vis regulering på området (Dansk Landbrug, 2009, DMU, 2003,
Fødevareministeriet, 2008, Primdahl, 2009).

8

Miljøministeriet er ved at udarbejde vandplaner til opfyldelse af EU's vandrammedirektiv, og natura
2000-planer til opfyldelse af EU's fuglebeskyttelses- og habitat-direktiv. Se mere: www.vandognatur.dk

18

5. Andre synergie!ekter ved energipiledyrkning
5.1. Energipil til grundvandsbeskyttelse
Energipils gode evne til at opfange overskydende næringssto"er (afsn. 3.1.) kunne gøre den
attraktiv til grundvandsbeskyttelse (Jørgensen, 2006 + 2009). Pilens eget store vandforbrug
(afsn. 3.1.) kan være et problem i Østdanmark, hvor nedbørsmængden er relativt lille
(Statistisk Årbog 2009) og grundvandsforbruget højt. I resten af Danmark vil energipil
formentlig kunne fungere som grundvandssikring. (UJ i Bestmann, 2009). Det kræver
imidlertid, at evt. dyrkningskrav af energipil nær grundvandsboringer overholdes (AD i
Bestmann, 2009). Regeringens Grøn Vækst (2009) kræver 25m sprøjtefrie randzoner omkring
almene vandforsyningsanlæg for at undgå pesticidrester over grænseværdien i grundvandet
(Regeringen, 2009). Energipil kræver en grundig ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen
(Gustafsson et al. 2009, Larsen, 2009), hvilket i så fald skulle gøres mekanisk, hvis energipil
skal dyrkes i disse sprøjtefrie randzoner.

5.2. Energipil på forurenet jord
Phytoremediering er en metode, hvorved planter fjerner uønskede sto"er fra rodzonen. Pil har
vist sig at kunne optage cadmium og zink fra forurenet jord, samt medvirke til nedbrydelsen
af andre forurenende sto"er som trichloroethylene (TCE), atrazine, dioxane, TNT, methyltertiær-butyl-ether og olie (Madsen, 2006, Rowe et al. 2009). De uønskede sto"er vil derefter
sidde i pilens biomasse, hvilket der må tages hensyn til ved afbrænding og senere
askehåndtering (Stenkjær, 2009). Det undersøges også, om pileplantager kan benyttes til at
oprense udsivninger fra lodsepladser og a"aldsdeponeringer. De første resultater ser meget
positive ud med 93-99% reduktion af nitrogen, fosfor og biologisk oxygen (Rowe et al. 2009).

5.3. Energipil til spildevandsrensning
Pil bruges også til at rense spildevand og spildevandsslam (Madsen, 2006, Rowe et al. 2009,
Stenkjær, 2009). Det er en billig måde at komme af med a"aldssto"erne samtidig med, at
pilen tilføres vand og næringssto"er (Rowe et al. 2009). Desuden er der ikke problemer med
evt. fødevareproduktion gødsket med spildevand. Undersøgelser viser, at en daglig tilførsel af
6mm spildevand er optimalt for pilens vækst. Det svarer ca. til 166 kg N fordelt over
vækstsæsonen. (Rowe et al. 2009). Figur 3 på s. 10 viser, at engangstilført spildevandsslam til
veletablerede pileplantager kan medføre nedsivning af nitrat over grænsen i
drikkevandskravet. Da kvælstoftabet fra pileplantagen på figur 3 er målt under rodzonen,
siger figuren ikke noget om en evt. overfladeafstrømning af kvælstofholdigt vand ved store
mængder tilført kvælstof. Det er bemærkelsesværdigt på figur 3, at N-nedsivningen var større
ved slamtilførslen med 140 kg N ha-1, hvorimod slamtilførslen med 280 kg N ha-1 ikke gav
anledning til N-nedsivning over drikkevandskravet. Det hænger sammen med, at slammet
med høj N-koncentration blev tilført en plantage med en ny produktiv pileklon, der viste sig
at være mere e"ektiv til at omsætte mineraliseret kvælstof (Jørgensen, 2006). Andre
undersøgelser tyder på, at pileplantager efter de første 3 år kan tilføres 160-190 kg N ha-1
år-1 uden nævneværdige kvælstoftab (Rowe et al. 2009).
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Spildevand fra bebyggelse i det åbne land er et vigtigt miljøproblem, da spildevandet ofte
udledes stort set urenset (VMP III). Afløbsfrie pileanlæg på 50-100 m2 per person i
husstanden er en mulighed for e"ektivt at oprense spildevandet (Madsen, 2006).

5.4. Energipil til at aftage husdyrgødning
Energipil kan også være e"ektiv til at aftage husdyrgødning i større mængder. I praksis vil det
være nemmest at tilføre husdyrgødningen kort efter høst hvert 2.-4. år før pilens genvækst
besværliggør udkøringen. Der kan formentlig godt tilføres større mængder husdyrgødning på
en gang, da denne gødningsform omsættes langsomt og optages af pilens dybe rodnet. Hvor
store mængder energipil kan aftage uden nedsivning og udvaskning af kvælstof er endnu
uklart. (UJ i Bestmann, 2009).

5.5. Andre forslag til dyrkningssteder
En mulighed er at dyrke energipil i skovene som alternativ til juletræsplantager. Dette ville
reducere pesticidbelastningen, samt minimere landskabelige gener ved pileplantager
(Bestmann, 2009). Forslaget vil dog næppe blive omsat i praksis, da økonomien i pyntegrøntog juletræsplantager er rigtig god (Bestmann, 2009).
Energipil kunne også fungere som biologisk afskærmning af store veje og jernbaner. Det ville
formentlig reducere støjniveauet og de visuelle gener.
Læhegn eller vildtremiser af energipil er også en mulighed. Pileplantager kan være et
udmærket tilholdssted for bl.a. fasaner, harer og rådyr (Rowe et al. 2009, Weih, 2006).
Således kan dyrkning af energipil kombineres med jagtindtægter.
Naturen i Danmark er ofte fragmenteret i små arealer (Jørgensen et al. 2009). Pileplantager
kunne for mange arter agere som korridorer mellem biotoperne.

6. Konklusion
Listen af betydende faktorer for 100.000 ha energipileplantagers placering er omfattende.
Det er svært at give et præcist svar på, hvor og hvordan energipil skal dyrkes for at tilgodese
alle aspekter.
Rent dyrkningsmæssigt er det optimalt at placere energipil på fugtige lavbundsarealer med en
ensartet dyrkningsform af hele plantagen. Det vil også give de største klimafordele. Men hvis
biodiversiteten skal tilgodeses, er der en række hensyn, der bør tages i dyrkningsformen. Det
handler generelt om at skabe så stor variation i plantagen som muligt.
Fælles for klimamål, kvælstofreducering og biodiversitet gælder, at energipil bør holdes ude
af Natura 2000- og §3-områder samt andre fredede områder. De nye 10m dyrkningsfrie
bræmmer langs søer og vandløb vil på sigt kunne indgå i denne kategorisering, og bør derfor
holdes fri af energipil o.a. naturforstyrrende dyrkning af flerårige afgrøder. Da dyrkningen af
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en energipileplantage strækker sig over 25 år, skal der ikke etableres energipil på arealer, der
senere ønskes udlagt til natur. Det drejer sig især om miljøfølsomme arealer. På den anden
side er energipil en miljøskånsom afgrøde, der med fordel kan dyrkes på de miljøfølsomme
arealer, der ikke i nærmere fremtid kan overgå til natur.
Generelt er de største natur- og miljøgevinster at hente, når energipil erstatter en-årige
afgrøder på landbrugsjord med potentielt høje næringsstoftab. Pilens evne til at optage store
mængder kvælstof gør den attraktiv til at kombinere dyrkning af energipil med at løse de
mange miljøproblemer forårsaget af kvælstofoverskud.
De optimale dyrkningssteder af energipil må være der, hvor flest positive og færrest negative
e"ekter kan opnås. En overordnet regulering af arealanvendelsen på lokalt eller regionalt plan
må være at foretrække. Denne rapport giver en ledetråd til, hvilke faktorer der skal betænkes
i lokaliseringen af 100.000 ha energipil. Der er dog stadig behov for gennemgang af flere
dyrkningssteder fx på højbundsjord.
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