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Til EU specialudvalg for miljø 

Landbrug & Fødevarers kommentarer til en kommende strategi om cirkulær 

økonomi (CE) 

 

.  

 

Vigtigt med dansk engagement 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til et stærkt dansk engagement i udarbejdelsen og 

udmøntningen af CE strategien, fordi strategien vil rumme en lang række initiativer, som 

kan fremme en bæredygtig, ressourceeffektiv produktion. Det er en dagsorden, som 

Danmark skal være med til at præge, fordi vi allerede har en betydelig styrkeposition mht. 

ressourceeffektiv landbrugs- og fødevareproduktion.  

 

Det er vigtigt, at Danmark får indflydelse på, hvad der i forhold til CE strategien forstås 

ved bæredygtighed og ressourceeffektivitet, og hvordan bæredygtighed og 

ressourceeffektivitet måles og monitoreres. Vi har en lang række gode erfaringer med 

bæredygtig, intensiv produktion af biomasse til mad, foder, materialer og energi, som kan 

sætte normen for ”best practise” og give Danmark gode muligheder for at få indflydelse 

på de initiativer, som forventes at komme i forlængelse af strategien. I den sammenhæng 

vil vi gerne henvise til vedhæftede publikationer ”Producing more with less” og 

”Sustainable intensive production”, som beskriver en række danske styrkepositioner i 

bioøkonomi og ressourceeffektiv produktion. 

 

Vigtigt med stor fokus på det biologiske kredsløb 

Kommissionens seneste udspil i forhold til CE strategien er den offentlige høring, der blev 

offentliggjort den 28. maj 2015. Vores første umiddelbare bemærkninger til høringen er, 

at hele den del af CE tankegangen, som vedrører det biologiske kredsløb, er 

bemærkelsesværdigt fraværende i høringsmaterialet. Den stærke fokus på tekniske 

produkter og produktdesign kan læses  et signal om, at en kommende CE strategi ikke i 

tilstrækkelig grad vil fange det store potentiale, som findes i de produktioner, som er 

knyttet til det biologiske kredsløb, og bioøkonomien. Det gælder også mulighederne for at 

ressourceoptimere primærlandbruget og den biologiske fremskaffelse af råstoffer, som er 

de første, men måske vigtigste, trin i en biologisk værdikæde 

 

Vi mener derfor det er vigtig, at Danmark fra starten arbejder for fuld inddragelse af bio-

delen i en CE strategi. Der er et stort potentiale i EU for at ressourceoptimere 

produktionen af biomaterialer og for at udvikle processer og produkter, så biomaterialer 

kan erstatte fossile råvarer og andre ikke-fornybare ressourcer.  Både bedre 

ressourceudnyttelse og erstatning af ikke-fornybare råvarer med fornybare (bio-)råvarer 

skal være vigtige elementer i kommende CE-strategi 
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Ellen MacArthur Foundation offentliggjorde i juli 2015 rapporten ”Delivering the circular 

economy – A toolkit for policymakers”, hvor Danmark fremhæves som frontløber i CE. 

Men også for Danmark, bemærkes det, er der er et stort potentiale for at fortsætte 

optimering af inputfaktorer i landbrugs- og fødevaresektoren, fx. gennem afgrøder med 

højere modstandsdygtighed og udbytte, forbedret fremavl af dyr, bedre 

fodersammensætning osv. Lige præcist denne tilgang er der behov for bliver fremhævet i 

forbindelse med arbejdet med en CE strategi for hele EU. 

 

Udnyt eksisterende lovgivning og initiativer 

Målet er således, at den del af produktionen, som er involveret i det biologiske kredsløb, 

er stærkt repræsenteret i CE strategien. Der skal arbejdes på en holistisk tilgang til en CE 

strategi. Det kan fx ske ved at henvise eller inddrage elementer fra en lang række 

eksisterende initiativer og lovgivning (f.eks. Bioøkonomistrategien , ), så gennemførelse 

af en CE strategi så langt som mulig baseres på mulighederne i eksisterende lovgivning, 

initiativer og strategier. 

 

Nogle brancher og virksomheder er allerede langt med initiativer bl.a. på 

emballageområdet, der skal styrke genanvendelighed af emballage og sikre efterspørgsel 

af genbrugt materiale ved produktionen af ny emballage. Det er vigtigt at sikre en aktiv 

inddragelse af sådanne initiativer i CE strategien.   

 

I dag er der EU lovgivning på mange områder, som kan bruges til at styre EU i retning af 

en mere cirkulær økonomi. Kommissionen lister i deres CE-roadmap en lang række 

allerede vedtagne initiativer/lovgivning, som har en sammenhæng til udviklingen af en 

cirkulær økonomi, herunder Bioøkonomistrategien, som er et meget væsentligt element i 

en samlet CE strategi. Til gengæld kan det undre, at direktivet om industrielle emissioner 

(IED), som er en central del af EU’s miljølovgivning, ikke er nævnt. Hele tankegangen i 

IED med fastsættelse af fælles EU forbrugs- og emissionsnormer baseret på bedste 

tilgængelige teknik (BREF dokumenter) er i høj grad et initiativ, som understøtter en 

udvikling mod en stadig mere bæredygtig produktion og CE. Inden for fødevareområdet 

er en række BREF’er meget tæt på implementering eller er under udarbejdelse (BREF for 

store husdyrbrug, Food, Drink and Milk; Slagterier).   

  

Det i den sammenhæng bemærkes, at der i forlængelse af Bioøkonomistrategien, som 

blev vedtaget under det danske formandskab i 2012, er meget stærkt fokus på at udvikle 

bioøkonomien. Der er på EU-plan, som led i Horizon2020, etableret en forskningsramme 

på ca. 4 mia. Euro til bioøkonomi. Ligeledes er der oprettet et europæiske bioeconomy 

observatory og et europæisk bioøkonomipanel, der skal rådgive Kommissionen om at 

fremme bioøkonomi. På nationalt plan er det danske bioøkonomipanel blevet nedsat, og 

der er opnået enighed om de første betydelige anbefalinger til regeringen. 

 

Det er vigtigt, at der sker en koordinering af CE strategien og bioøkonomistrategien. Der 

må ikke blive tale om en duplikering af de indsatser, som finder sted i udmøntningen af 

bioøkonomistrategien, men det skal tydeligt beskrives, hvordan Bioøkonomistrategien og 

CE strategien komplementerer hinanden. 

 

Det er vigtigt at fremhæve bioøkonomien i forbindelse med CE, fordi den bioøkonomiske 

tænkning har et meget stærkere fokus på at øge produktionen og værdien af den 

samlede værdikæde end den cirkulære tankegang. At sikre vækst og arbejdspladser er 

vigtigt at have med helt fra start, og Kommissionen fremhæver da også selv, at de 
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grundigt overvejer, hvordan målet om cirkulær økonomi kan nås på en effektiv måde, der 

er kompatibel med dagsordenen om vækst og arbejdspladser. 

 

På flere steder i Kommissionens høring fra maj 2015 og i Kommissionens CE-roadmap 

henvises til Europa 2020 strategien, herunder flagskibsinitiativet om et ressourceeffektivt 

Europa. Begge dele er vigtige at inddrage i arbejder med en CE-strategi, men i 

forbindelse med landbrugs- og fødevareproduktion er det meget vigtigt også at inddrage 

og koordinerer med initiativerne under handlingsplanen for bæredygtig forbrug og 

produktion.  

 

Af andre væsentlige strategier og initiativer med kan indvirkning på bæredygtighed og 

ressourceeffektivitet, og som derfor skal koordineres med CE strategien, skal nævnes 

hele klima- og energipolitikken for EU i 2030. Her er det vigtigt, at der etableres en 

klimaarkitektur, som på tværs af EU, kan belønne de produktioner i de ikke-kvotebelagte 

sektorer, som er mest ressourceeffektive og bæredygtige.  

 

Rammestyret markedsdrevet udvikling 

Det er vigtigt, at have fokus på, at udviklingen i høj grad skal være drevet af 

efterspørgslen af produkter og ydelser. Derved sikres en robust og langsigtet udvikling, 

der kan gå hånd i hånd med Kommissionens ambition om at have et samtidigt fokus på 

dagsordenen om vækst og arbejdspladser i Europa. EU lovgivningen skal fastsætte 

kvantitative krav til f.eks. forbrug og emission, og det skal sikres, at vedtagen lovgivning 

implementeres ensartet i EU for at sikre lige konkurrencevilkår.  

 

Fødevarer 

Den manglende fokus i Kommissionens høring på det biologiske kredsløb viser sig også 

ved, at hele fødevareområdet mangler, bortset fra i forbindelse med madspild og 

emballagedirektivet. Det kan undre, når det ser ud til, at alle andre typer produkter er 

medtaget, og at landbrugs- og fødevareproduktion generelt er et væsentlig politikområde i 

EU. 

 

Mht emballagedirektivet er det et efterhånden 20 år gammelt direktiv og implementeret 

ved en række CEN standarder i 2005, der er meget forskelligt implementeret og 

håndhævet. Det er ret uklart, hvor Kommissionen ser emballagens rolle i CE, men det må 

formodes at knytte sig til madspild og evt. overemballering. 

 

I forbindelse med Kommissionens høring bør Kommissionen opfordres til at spørge ind til, 

om der findes en kortlægning af værdikæder og hvad kendskabet er til mulighederne for 

cirkulære løsninger i de forskellige værdikæder. Begge spørgsmål kunne med fordel 

være inkluderet i høringens spørgeskema. Det er vigtigt at se på værdikæder såvel som 

produktkæder. 

 

I Ellen MacArthur Foundation rapporten ”Delivering the circular economy – A toolkit for 

policymakers”, som er nævnt tidligere, bemærkes det også, at stort set alt organisk affald 

fra industrien udnyttes, og at udfordringen for Danmark på dette område derfor ligger i at 

få produkterne recirkuleret højere oppe i værdikæden. I den forbindelse bør dansk 

svinekød manifesteres som et eksempel på best practice, da det er et eksempel på en 

værdikæde, som er tæt på closed loop. 
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