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Høring vedr. vedtagelse af rådskonklusioner om forberedelserne af FN's 

klimakonference COP21/CMP11, Paris 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) takker for muligheden for at indgive svar på denne høring. 

Overordnet set bifalder L&F regeringens fokus på konkurrenceevne og deraf pragmatiske 

tilgang.  

 

1. EU’s stats- og regeringsledere blev under den forrige socialdemokratisk-ledede 

regering enige om at indmelde et ambitiøst krav til COP21 på 40 pct. reduktion i 2030 ift. 

1990. Udmøntningen internt i EU risikerer, at sætte den danske fødevareklynge i fare, 

hvis ikke der ændres i den nuværende europæiske klimaarkitektur. Vi vil gerne 

anerkende, at regeringen arbejder hårdt på at løse disse udfordringer.  

 

For at undgå en lign. situation vil L&F derfor gerne bifalde regeringens holdning om, at 

dette bidrag bør modsvares af tilsvarende ambitiøse bidrag fra andre lande samt at EU 

ikke pt. bør forøge sit ambitionsniveau, da dette vil skulle udmøntes internt.  

 

Den danske landbrugs- og fødevaresektor repræsenterer 25 pct. af den danske 

vareeksport til en værdi af 156 mia. kr. i 2013. De nationale og europæiske rammevilkår 

er afgørende for, at vi fortsat kan håndhæve en sådan eksport. Det gælder således ikke 

kun til andre europæiske lande, men også den betydelige globale eksport, som sektoren 

repræsenterer. 

 

2. Landbrugs- og fødevareerhvervet vil i gældende høring efterspørge, om der er 

særlige emner vedr. landbrug, skovbrug og arealanvendelse som tænkes at blive berørt. 

Landbrugs- og fødevaresektoren er således en helt særlig strategisk sektor, hvor der skal 

produceres fødevarer til en stigende global befolkning og, hvor der er ikke er samme 

muligheder for at nedbringe drivhusgasudledninger som i andre sektorer. Dette er også 

anerkendt i EU’s Rådskonklusioner.  

 

Dansk landbrugs- og fødevareproduktion ligger helt i top, når det gælder klimaeffektiv 

produktion. Regeringen kan derfor arbejde på at fremme et globalt regime med fokus på 

stigende udbredelse af bedst mulige teknologier samt et regime, hvor allerede opnåede – 

samt fremtidige – reduktioner i landbrugs- og fødevaresektoren belønnes. 

     

3. L&F bifalder regeringens fokusering på øget klimadiplomati. Det er afgørende, at 

andre lande og nye store udledere også påtager sig et ansvar og forpligtelse ift. reduktion 

i udledning af drivhusgasser. Det er igen den internationale konkurrenceevne, som står 

for skud. Ligeledes vil et sådant klimadiplomati kunne arbejde for særlige løsninger i 

landbrugs- og fødevaresektoren.  
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Endelig skal regeringen opfordres til at bruge COP21 i Paris til også at skabe en platform 

for alliancedannelse i EU. Det gælder fx ift. Frankrig, som må forventes at have samme 

udfordringer som Danmark i udmøntningen af non-ETS i EU.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Mads Helleberg Dorff Christiansen 
 
 
 


