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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. meddelel se om 
omstilling til en cirkulær økonomi: et program for et Europa uden 
affaldsproduktion, j.nr. MST-7719-00052 
 
”Towards a circular economy: A zero waste programme  for Europe”  
 
 
Landbrug & Fødevarer takker Miljøstyrelsen for muligheden for at afgive høringssvar på 
EU-Kommissionens kommunikation: ”Towards a circular economy: A zero waste 
programme for Europe” (COM(2014) 398 final). 
 
Landbrug & Fødevarer erkender behovet for at fremme en cirkulær økonomi. Med over 9 
mia. mennesker på jorden i 2050 er det nødvendigt, at se på hvordan vi kan bruge alle 
tilstedeværende ressourcer mere optimalt og bæredygtigt. Det vil involvere et skifte fra en 
lineær økonomi, hvor værdikæden direkte går fra produktion til udsmid, men det vil også 
kræve, at vi kigger på, om vores miljøregulering er optimal og tilpas målrettet til at øge 
den samlede bæredygtige produktion.  
 
Kommentarer 
I forhold til den konkrete Kommunikation (COM(2014) 398 final) er det vigtigt for 
Landbrug & Fødevarer at fremhæve følgende: 
 
Der fremsættes én model over den cirkulære økonomi (p.5). Der kan dog findes en anden 
model også, hvor der er tale om to slags cirkulære økonomier – nemlig en cirkulær 
økonomi baseret på mineralske råstoffer og fossile kilder – og en anden cirkulær økonomi 
baseret på biologiske og fornybare ressourcer.  
 
Ifølge Landbrug & Fødevarer bør der være mere fokus på de to forskellige tilgange til den 
cirkulære økonomi. Den cirkulære økonomi baseret på biologiske og fornybare 
ressourcer kan også kaldes bioøkonomi. Her har EU vedtaget en Bioøkonomistrategi 
under det danske formandskab i 2012, hvor en lang række initiativer og aktiviteter er 
planlagt. Strategien består af tre hovedelementer: 
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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. Affald vil 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 
integrerede havpolitik samt miljø-, industri-, beskæftigelses-, energi- og 
sundhedspolitikkerne.  
 
Bioøkonomistrategien adresserer derfor en cirkulær økonomi baseret på biologiske og 
fornybare ressourcer. Der savnes derfor en bedre inddragelse af bioøkonomistrategien i 
Kommunikationen om den cirkulære økonomi, herunder hvordan den cirkulære økonomi 
kan understøtte udviklingen af bioøkonomien.  
 
Med bioøkonomien er vi mindre afhængige af udenlandske råstoffer, vi skaber vækst i 
udkantsområder, og vi sikrer optimal udnyttelse af alle organiske materialer, som 
produceres i fx fødevareproduktionen. Bioøkonomien bør derfor være noget som vi skal 
søge at fremme. 
 
Herudover skal der tages højde for, at der med EU’s bioøkonomistrategi allerede ligger 
en række tiltag, der kan fremme den biologiske og ressourceeffektive cirkel. Der er i de 
enkelte lande nedsat nationale bioøkonomipaneler m.v.   

 
 
Omkostninger for eksisterende virksomheder 
Det er afgørende, at der ikke pålægges yderligere byrder eller omkostninger på 
europæiske virksomheder i udmøntningen af Kommunikationen om cirkulær økonomi – 
eller at det i hvert fald bliver harmoniserede omkostninger og byrder, som dækker alle 
virksomheder i Europa.  
 
Her er det fx bekymrende, at der i ”CWD (2014) 211Final” fremsættes forslag om, at der 
kan sættes et ”non-binding Resource Productivity target” på EU-niveau, hvor 
medlemsstaterne stilles frit til at sætte egne nationale mål og policies. Lige præcist dette 
kan skabe grobund for en intern og uhensigtsmæssig forvridning mellem 
medlemsstaterne i EU. Landbrug & fødevarer finder derfor, at målene vedrørende 
ressourceeffektivitet skal være fælles europæisk bindende. 
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Lovgivningsinitiativer: ændring af affaldsdirektive t (2008/98) og 
emballagedirektivet (94/62) 
I den samlede pakke fra Kommissionen med initiativer, der skal fremme den cirkulære 
økonomi, er også et forslag til direktiv om ændring af fem direktiver, bl.a. affaldsdirektivet 
(2008/98) og emballagedirektivet (94/62). Det foreslås, at der i direktiverne indskrives en 
række bindende mål for genanvendelse/recirkulering af en række affaldsfraktioner, 
herunder husholdningsaffald. Danmark har ikke bindende mål for 
genanvendelse/recirkulering, men en række målsætninger, formuleret i regeringens 
ressourcestrategi. Landbrug & Fødevarer støtter initiativer, der fremmer recirkuleringen af 
organisk affald, hvis det er sikkert og omkostningseffektivt. Vi støtter derfor som 
udgangspunkt, at der indføres bindende mål, da det vil fremme udviklingen af teknologi 
og logistik til håndtering og udnyttelse af de organiske affaldsstrømme. Men der ligger en 
stor udfordring i at få udformet standardiserede opgørelsesmetoder i EU for 
genanvendelse, så udviklingen og implementeringen af de fællesregler kan 
sammenlignes. Den problemstilling er Kommissionen opmærksom på, men vi vil opfordre 
til, at fastsættelsen af bindende mål afventer udviklingen af de standardiserede 
opgørelsesmetoder, og at man har et robust bud på, hvad udgangspunktet i de enkelte 
lande i EU er.  
 
Mht. de ambitiøse mål for emballage affald skal der være sikkerhed for, at der både er 
tilgængelige emballagetyper og affaldslogistik til at understøtte målene, og at der ikke 
påføres virksomhederne konkurrenceforvridende meromkostninger. Emballage til 
fødevarer skal opfylde en række krav til funktionalitet og præsentation af fødevarerne, 
som der skal tages hensyn til ved valg af emballagetype, og som skal respekteres ved 
fastsættelsen af mål for recirkulering og genanvendelse.      
  
Landbrug & Fødevarer støtter indsatsen mod madspild, da det er en effektiv måde at 
reducere fødevareproduktionens samlede klima- og miljøaftryk. Målet om 30 % reduktion 
allerede i 2025 lyder meget ambitiøst.  
 
I al lovgivning vedrørende affald og ressourcer i relation til landbrugs- og 
fødevareproduktion skal det huskes, at fødevaresikkerhed har meget høj prioritet. Derfor 
er det vigtigt, at lovgivning og politiske målsætninger om recirkulering af organiske 
affaldsprodukter hele tiden koordineres med indsatsen for at sikre en høj 
fødevaresikkerhed, f.eks. i forhold til forordningen om animalske biprodukter (1069/2009). 
Recirkulering af affaldsprodukter til jordbruget skal hele tid ske under den forudsætning, 
at det ikke må kompromittere fødevaresikkerheden.   
 
Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Henrik Bang Jensen 
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