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Landbrug & Fødevarers høringssvar til Energi-, Forsynings- og 

Klimapolitisk Specialudvalg vedr. EU’s  

- Meddelelse om opfølgning på COP21 

- Udkast til rådsbeslutning om undertegnelse af Parisaftalen 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget Kommissionens meddelelse og udkast til 

rådsbeslutning vedr. opfølgning på COP21 til høring i regi af Energi-, Forsynings- 

og Klimapolitisk Specialudvalg. Det er et ekstremt vigtigt område for Landbrug & 

Fødevarer, da EU’s fremtidige forpligtelser og mål på klimaområdet har 

afgørende betydning for erhvervets konkurrenceevne.  

 

 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker følgende hovedbudskaber repræsenteret i 

regeringens høringssvar på Kommissionens meddelelse og udkast til 

rådsbeslutning vedr. opfølgning på COP21 

 

Hovedbudskaber: 

 

 Den globale og ambitiøse Parisaftale er glædelig, da der sikres en begrænset 

temperaturstigning og dermed en fortsat vækst på danske eksportmarkeder 

for fødevarer  

 

 Grøn realisme skal indarbejdes som princip ift. EU’s arbejde med klima globalt 

og ift. sikre en fair byrdefordeling inden for EU   

 

 EU må ikke øge sine klimaforpligtelser for 2030, da konkurrenceevnen for 

produktionserhvervene i EU – og i særlig grad Danmark - er under pres 

 

 Bioøkonomi og ”Climate Smart Agriculture” er en del af løsningen på 

fremtidens klimaudfordringer, og udviklingen af de to områder skal derfor 

afspejles langt stærkere i klimapolitikken 

 

 Transportsektoren skal påtage sig sine globale reduktionsforpligtelser og 

derfor skal der fortsat sættes krav til vedvarende energi og biobrændstoffer i 

EU 

 

    

Landbrug & Fødevarer er ganske tilfreds med, at det lykkedes at indgå en 

ambitiøs klimaaftale i Paris. Danmark er langt fremme ift. klimareduktioner, og det 

er som udgangspunkt overambitiøse nationale mål og en unfair, intern fordeling 

af EU’s klimaforpligtelser, der truer den danske fødevareklynge.  
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Det globale mål om at holde temperaturstigningen under 2 grader er efter 

Landbrug & Fødevarers opfattelse vigtigt for at sikre en fortsat international stabil 

økonomisk udvikling og bidrager dermed til at sikre afsætning af danske 

landbrugs- og fødevareprodukter. 

  

Ligeledes understreger aftalen vigtigheden af den globale 

fødevareforsyningssikkerhed. Det åbner perspektiver for fødevareeksport, men 

også for øget teknologieksport fra den danske landbrugs- og fødevaresektor. 

Dansk landbrug har således en særdeles klimaeffektiv produktion, som mange 

lande, også udtrykt i Paris, ønsker at kopiere. 

 

Landbrug & Fødevarer kunne dog godt have ønsket, at landbrugets muligheder 

for at bidrage med positive løsninger til klimaforandringerne var blevet yderligere 

fremhævet i aftalen.  

 

Et væsentligt opmærksomhedspunkt er, at landene i aftalen ikke leverer 

tilstrækkeligt med reduktioner til at overholde målet om en temperaturstigning 

under 2 grader. I aftaleteksten ligger derfor en forventning om, at aftaleparterne 

allerede i 2018 melder øgede reduktionsmål ind. Efterfølgende skal det ske hvert 

femte år. Det vil være EU, som melder et mål ind til FN som efterfølgende skal 

fordeles mellem EU-medlemsstaterne.  

 

Landbrug & Fødevarer finder, at det er en effektiv og fleksibel mekanisme, der 

kan sikre, at bl.a. udviklingslande og andre lande kan forøge deres relativt lave 

indmeldte reduktionsforpligtelser. Samtidig bør det bemærkes, at EU ligger i 

toppen med nogle af de højeste reduktionsmål på kloden. Det har sat 

produktionserhvervenes konkurrenceevne i EU under pres. For Landbrug & 

Fødevarer er det derfor afgørende, at EU ikke øger sine reduktionsforpligtelser. 

Resultatet kan blive udflytning af arbejdspladser fra EU. 

 

Den væsentligste udfordring er dog nok, at de indmeldte klimagasreduktioner 

bliver ulige fordelt i EU. Det gælder særligt for Danmark, hvor Landbrug & 

Fødevarer ser meget store udfordringer med byrdefordelingen af EU's klima- og 

energipolitik frem til 2030. Der er en risiko for, at Danmark får meget skrappe 

reduktionsforpligtelser som følge af vores høje BNP. Dette kan medføre meget 

begrænsende rammer for udviklingen af den danske landbrugs- og 

fødevaresektor. 

 

Regeringen skal derfor arbejde for, at EU ikke justerer sine globale 

klimaforpligtelser opad i perioden frem mod 2030. EU’s klimamålsætning er 

således allerede meget ambitiøs og en stor udfordring at opfylde. 

 

Landbrug & Fødevarer savner endvidere fokus på bioøkonomi som 

løsningsmodel til at opfylde EU’s målsætning om et lav-emissionssamfund i 

2050. Den biologiske sektor er den eneste alternative sektor til en mineralsk og 

fossilbaseret økonomi. Der er derfor en lang række grunde til, at vi skal fokusere 

på den såkaldte bioøkonomi, der er den samlende betegnelse for en omstilling til 

et samfund baseret på fornybare og biologiske ressourcer friholdt fra fossile og 

mineralske råstoffer. Ud over fødevarer handler det om, at alle de produkter og 
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materialer, som vi bruger i hverdagen, skal være biobaserede, og det vil sige 

eksempelvis bioplastik, biokemi, biomaling, biomedicin og så videre.  

 

Regeringen bør i sit høringssvar fremhæve mulighederne for at bioøkonomien 

kan bidrage til at reducere klimagasudledningerne og dermed opfylde EUs 

ambitiøse målsætninger i 2030.  

 

I forlængelse heraf er det afgørende med øget fokus på ”Climate Smart 

Agriculture”. Landbrugs- og fødevareproduktionen forventes på globalt plan at 

komme mere i fokus og er samtidig anerkendt af EU som en strategisk sektor. 

Der bør ske en langt større indsats for at udvikle og udbrede nye 

ressourceeffektive fødevareproduktioner. Danmark ligger blandt de bedste i 

verden og vil med de rette rammevilkår fortsat kunne være en rollemodel på 

klimaeffektiv landbrugs- og fødevareproduktion. 

 

Endelig har transportsektorens udledninger siden 1990 været stigende. Landbrug 

& Fødevarer vil derfor opfordre regeringen til at arbejde for krav om vedvarende 

energi i transport. Det kan være ved en forhøjelse af eksisterende krav til 

vedvarende energi i transport i EU til 15 pct. i 2030 og herunder et specifikt og 

bindende mål for avancerede biobrændstoffer på minimum 3,5 pct. i 2030. Det 

kan også ske på andre måder fx gennem et fælleseuropæisk krav til 

transportsektoren om vedvarende energi. 

 

Lad os endelig vide hvis der skulle væres spørgsmål til ovenstående. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mads Helleberg Dorff Christiansen 

Chefkonsulent 
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