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Høring – Erhvervs- og Vækstministeriet 

 

GRØN HANDLINGSPLAN FOR SMV’ER  

-  sætte SMV’erne i stand til at gøre miljøudfordringer til nye forretningsmuligheder 

 

 

Landbrug & Fødevarer takker Erhvervs- og Vækstministeriet for muligheden for høring på 

EU-Kommissionens kommunikation om en ”Grøn Handlingsplan For SMV’er” 

(COM(2014) 440 final). 

 

Landbrug & Fødevarer er godt tilfreds med, at Kommissionen sætter fokus på, hvordan 

SMV’er gennem ressourceeffektivitet kan opnå forbedrede konkurrencefordele. Der ligger 

helt klart betydelige økonomiske og miljømæssige potentialer for SMV’erne og indfrielsen 

af disse bør naturligvis ske uden, at der pålægges yderligere byrder eller omkostninger 

for erhvervslivet. Det lægger Kommissionen heller ikke op til, hvilket er et godt 

udgangspunkt for en videre gennemførelse af planen. Der er dog tre områder, som bør 

styrkes i Kommunikationen: 

 

 Koordination og samspil med EU’s aktiviteter inden for bioøkonomi 

 Udnyttelse af bi- og restprodukter til højeste komparative værdi (højest i 

værdikæden) 

 Skabelse af markedstræk for ressourceeffektive produkter 

 

De tre punkter uddybes i nedenstående.    

 

Bioøkonomi 

 

Landbrug & Fødevarer savner en stærkere sammenhæng mellem den grønne 

handlingsplan for SMV’er – og Kommissionens strategi og handlingsplan for bioøkonomi 

vedtaget under det danske formandskab i 2012. Bioøkonomistrategien har tre hoved 

elementer som alle tager udgangspunkt i EU´s 2020-strategis flagskibe: 

 

1. Investering i forskning, innovation og færdigheder inden for bioøkonomien. Dette 

indebærer EU-finansiering, national finansiering, private investeringer og en 

styrkelse af samspillet med andre politikinitiativer.  

2. Udvikling af markeder og konkurrenceevne inden for bioøkonomiske sektorer 

gennem en bæredygtig intensivering af den primære produktion, omdannelse af 

affald til produkter med merværdi og gensidige læringsmekanismer, så der opnås 

forbedringer inden for produktion og ressourceudnyttelse. For eksempel koster 

bortskaffelsen af fødevareaffald den europæiske skatteborger mellem 55 og 90 

EUR pr. ton og producerer 170 ton CO2. Dette affald kunne anvendes til 

bioenergi eller andre biobaserede produkter og derved skabe job og vækst.  

3. Styrket koordinering af politikken og inddragelse af interessenter via 

nedsættelsen af et bioøkonomipanel, et observationsorgan for bioøkonomien og 

jævnlige konferencer for de relevante parter. 

 

Strategien tilstræber samspil og komplementaritet med andre politikområder, 

instrumenter og finansieringskilder, som arbejder med de samme målsætninger, f.eks. 

samhørighedsfonden, den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, den 
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integrerede havpolitik samt miljø-, industri-, beskæftigelses-, energi- og 

sundhedspolitikkerne.  

 

”Den grønne handlingsplan for SMV’er” og ”Bioøkonomistrategien” har derfor samme 

overordnede mål og består en række sammenlignelige initiativer, hvorfor der bør 

tilstræbes en samhørighed mellem aktiviteterne i handlingsplanerne. 

 

Handlingsplanen for SMV’er bør derfor eksplicit forholde sig til, hvordan bioøkonomien 

understøttes og beskrive sammenhængen til de mange indsatser, som EU har igangsat 

inden for bioøkonomien. Særligt for SMV’er kan der ligge mange muligheder i 

bioøkonomien, da det er et vækstområde, som tager udgangspunkt i eksisterende 

værdikæder fx inden for fødevarer og foder, hvor SMV’er og primær produktion står 

særlig stærkt. 

 

Opgradering af bi- og sideprodukter 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker et større fokus på opgradering af bi- og restprodukter. 

Handlingsplanen fokuserer på at undgå ”affald” eller ”genbruge produkter” som en 

naturlig vej til højere ressourceeffektivitet. Det er dog afgørende, at bi- og restprodukter 

(og affald) ikke blot udnyttes i laveste fællesnævner, men udnyttes til produkter højest i 

værdikæden. Det vil ofte kræve, at der enten skabes et økonomisk incitament for optimal 

udnyttelse eller at mulige reguleringsmæssige barrierer ryddes af vejen. 

 

Et eksempel på sidstnævnte:  

Der findes en lang række lovende værdikæder baseret på restprodukter fra 

kødproduktion fx slagteriaffald og animalsk fedt. En væsentlig del af denne biomasse 

bruges i dag til foder, gødning og brændsel, men der er store økonomiske, 

ressourcemæssige og miljømæssige potentialer ved alternativ brug og opgradering af 

restprodukterne til overvejende kødprotein, men også som forbedret energiressource. 

 

Mere end 300.000 tons restprodukter fra dansk kødproduktion (både små og store 

virksomheder) kan gennem en forøget, men fuldt ud sundhedsmæssig forsvarlig 

kategorisering og anvendelse komme op i værdikæden og skabe en højere komparativ 

værdi end ved eksisterende anvendelse. Det vil naturligvis understøtte bestræbelserne 

på en optimal, cirkulær ressourceudnyttelse, og herigennem have en positiv effekt på 

klima og miljø. 

 

En opgraderet udnyttelse af ovenstående restprodukter vil i Danmark kunne genere en 

årlig værdiforøgelse på en værdi af ca. en halv mia. kr. til op over én mia. kr. baseret på 

det nuværende prisleje på fx kødprotein. 

 

En af de væsentligste barrierer for alternativ anvendelse af restprodukterne omhandler 

kategorisering og behandling af restprodukterne, hvor en ændret regulering på EU-niveau 

er påkrævet. 

 

Den grønne handlingsplan for SMV’er skal derfor indeholde bud på, hvordan den højeste 

komparative udnyttelse af bi- og restprodukter (og affald) kan opnås. 
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Markedsadgang for grønne SMV’er 

 

Landbrug & Fødevarer er som nævnt godt tilfredse med, at Kommissionen sætter fokus 

på, hvordan SMV’er gennem ressourceeffektivitet kan opnå forbedrede 

konkurrencefordele. Der ligger helt klart betydelige økonomiske og miljømæssige 

potentialer for SMV’erne, hvilket Kommissionen også påpeger. Under overskriften 

”Markedsadgang for grønne SMV’er” præsenterer Kommissionen også en række gode 

bud på aktiviteter som kan fremme afsætningen af ressourceeffektive produkter. 

 

En forøget ressourceeffektivitet i værdikæden vil dog kræve ekstra investeringer og i 

mange tilfælde fordyre produktionen. Der er fx omkostninger til indsamling og behandling 

af affald – eller udgifter til design og nytænkning af produkter og produktionsprocesser 

som på kort sigt medfører øgede udgifter. Det betyder, at ressourceeffektive produkter på 

den korte bane kan forventes at være dyrere end konventionelle produkter. 

 

En mere ressourceeffektiv produktion og udnyttelse af alle bi- og restprodukter vil derfor 

kræve investeringer. Det kan være investeringer i forskning, hvor der fx i Kommissionens 

nye forskningsrammeprogram ”Horisont 2020” afsættes midler til bioøkonomi. Det kan 

også være gennem offentlige støttemuligheder eller skabelse af et offentligt markedstræk 

fx i offentlige indkøb eller gennem etablering af et lovbestemt markedstræk som fx ved 

biobrændstoffer.  

 

Landbrug & Fødevarer efterspørger derfor, at handlingsplanen – evt. baseret på 

bioøkonomistrategien - giver bud på, hvordan finansiering og markedstræk for udbredelse 

af de ressourceeffektive produkter kan skabes. I den forbindelse skal der igen opfordres 

til et tæt sammenspil og koordinering med de aktiviteter, som finder sted som led i 

udmøntningen af bioøkonomistrategien. 

 

Det gælder også ved inddragelse af miljøhensyn i udarbejdelse af standarder og 

certificeringer. I den sammenhæng er det igen afgørende, at Kommissionen sikrer, at 

standarder og certificeringer flugter med de aktiviteter, som tænkes planlagt som led i 

bioøkonomistrategien.    


