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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer 

Høringssvaret er sendt elektronisk til anmje@kefm.dk, nihvr@kefm.dk og 

mabra@kefm.dk 

 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) hilser EU Kommissionens klimaindsats velkommen og 

bidrager gerne til opnåelse af klimamålene for 2030 og målet om klimaneutralitet i 2050. 

Den danske fødevareklynge har selv en ambition om at være klimaneutral i 2050, og vi 

opfordrer andre til at følge trop. 

I henhold til klimamålene, opfordrer L&F til, at emissionsreduktioner hentes så 

omkostningseffektivt som muligt – såsom inden for kvotesektoren. Der bør desuden 

undersøges muligheden for at etablere et marked for negative emissioner, da et sådan vil 

udgøre et vigtigt bidrag til særligt målet om klimaneutralitet i 2050.  

 

Kvotesektorens omfang 

EU-Kommissionen foreslår en inklusion af transport- og bygningssektoren i den 

nuværende kvotesektor. L&F anbefaler Kommissionen at foretage dybdegående analyser 

af konsekvenser for EU-medlemslandene ved at udvide kvotesektoren. Det er desuden 

nødvendigt at analysere konsekvenser for den tilbageværende sektor i ikke-

kvotesektoren; landbruget. Hvis antallet af sektorer i ikke-kvotesektoren reduceres og 

efterlader landbruget som den eneste tilbageværende sektor, er det vigtigt, at 

reduktionsmålet for ikke-kvotesektoren nedsættes tilsvarende. Samtidig opfordrer L&F til, 

at muligheder for fleksibilitet mellem kvotesektoren, ikke-kvotesektoren og LULUCF-

sektoren øges. Det er fundamentalt for udviklings- og vækstmuligheder i 

fødevareklyngen, at der tages hensyn til de markante udfordringer, i form af at reducere 

udledninger fra biologiske processer, som landbruget står over for. 

L&F bakker op om en kombineret landbrugs- og LULUCF-sektor på EU-niveau. En sådan 

fælles landsektorsøjle med et fælles reduktionsmål vil styrke konkurrenceevnen, danne 

ensartede rammevilkår for landbrug på tværs af EU og være fordrende for en stærk, 

fælles klimaindsats. En fælles landsektorsøjle vil endvidere understøtte indsatsen for at 

lagre og bevare kulstof i jord og skov, hvilket vil udgøre et vigtigt skridt i retningen af 

klimaneutralitet i 2050. Der er væsentlige synergieffekter ved at kombinere landbrugs- og 

LULUCF-sektoren. Eksempelvis vil kulstof, der lagres i landbrugsjord, kunne tælle med i 

opgørelsen af landbrugets klimaindsats i form af den fælles landsektorsøjle. 
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L&F påpeger vigtigheden af at udfærdige en separat konsekvensanalyse og foretage en 

separat høringsproces omhandlende en eventuel integreret landbrugs- og LULUCF-

sektor. Det bør ligeledes undersøges, hvordan fleksibilitetsmekanismer kan fungere 

mellem en fælles landsektorsøjle og kvotesektoren. 

 

Gratistildelinger 

Hvis transport- og bygningssektoren inkluderes i kvotesektoren, bør antallet af kvoter, der 

gratistildeles, øges. Listen over virksomheder, der gratistildeles kvoter, bør ikke 

reduceres yderligere. Listen er netop reduceret, hvorfor den nu bør holdes i ro samtidig 

med, at de sektorer der er blevet tildelt 30 pct. gratiskvoter frem til 2026 bør kunne vide 

sig sikre på at beholde disse tildelinger. 

EU Kommissionens konsekvensanalyse indeholder forslag om at sænke den lineære 

reduktionsfaktor samt om at øge markedsstabiliseringsreserven. L&F opfordrer kraftigt til 

at bibeholde mængden af gratistildelinger på de nuværende 43 pct. med en buffer på 3 

pct. uanset kommende ændringer af den lineære reduktionsfaktor og 

markedsstabiliseringsreserven. 

I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt virksomheder kan tildeles gratiskvoter, 

anbefaler L&F at bibeholde muligheden for en kvalitativ vurdering af risikoen for 

kulstoflækage. 

 

Administrationen af kvotesektoren 

Fra de kvoteomfattede virksomheders synspunkt er kvotesystemet ekstremt 

bureaukratisk, og mange virksomheder udfordres af de datakrav der stilles vedrørende 

eksempelvis energiforbrug. De massive administrative byrder er særligt udfordrende for 

små- og mellemstore virksomheder. L&F foreslår på den baggrund at gøre 

administrationen mere transparent og simpel i revisionen af kvotesektoren.  

Endeligt foreslår L&F, at der i revisionen af kvotesektoren skeles til andre typer af 

lovgivning med relevans for kvotesektoren og klimaindsatsen såsom den fælles 

landbrugspolitik (CAP) m.v. Det er hensigtsmæssigt, at der sikres synergi mellem disse, 

så der undgås dobbeltregulering. 
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