
Dato 10. august 2016 

Side 1 af 5 

Ref.: MDC 

 

  

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til ens@ens.dk og ehc@ens.dk; lsh@ens.dk 

 

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet vedr. forslag til folketingsbeslutning om Danmarks 

ratifikation af Parisaftalen 

 

 

Landbrug & Fødevarer henviser i øvrigt til tidligere fremsendte høringssvar til 

Energi-, Forsynings- og Klimapolitisk EU-Specialudvalg af 5. august 2016 vedr. 

Kommissionens: 

- Forslag til byrdefordeling 2030 

- Forslag til inklusion af LULUCF i klimapolitikken  

 

Herudover henvises til høringssvar fremsendt til Energi-, Forsynings- og 

Klimapolitisk EU-Specialudvalg 11. marts 2016 vedr. Kommissionens:  

- Meddelelse om opfølgning på COP21 

- Udkast til rådsbeslutning om undertegnelse af Parisaftalen 

 

 

 

 

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen 

 

Landbrug & Fødevarer støtter den ambitiøse klimaaftale i Paris. Danmark er 

allerede langt fremme ift. at gennemføre klimareduktioner, og dansk landbrugs- 

og fødevareproduktion er således blandt de mest klimaeffektive produktioner i 

verden, når der ses på udledning pr. produceret enhed. Det fremgår bl.a. af 

regeringens svar til Folketinget d. 22 februar 2016 (MOF, alm.del. spm. 418). 

 

Det globale mål om at holde temperaturstigningen under 2 grader er efter 

Landbrug & Fødevarers opfattelse vigtigt for en fortsat international stabil 

økonomisk udvikling og dermed sikker afsætning af danske landbrugs- og 

fødevareprodukter. Landbrug & Fødevarer støtter derfor en folketingsbeslutning, 

der sikrer en hurtig og effektiv ratifikationsproces i EU og efterfølgende i 

UNFCCC.  

 

Den interne udmøntning i EU af aftalen for de ikke-kvotebelagte sektorer udgør 

derimod en trussel mod dansk landbrugs- og fødevareproduktion. Samspillet 

mellem Parisaftalen og udmøntningen af reduktionsmålene i EU bør derfor i langt 

højere grad reflekteres i bemærkningerne til forslaget fra Folketinget (bemærk at 

nedenstående tekst kun forholder sig til EUs ikke-kvotebelagte sektorer og 

dermed Kommissionens forslag af 20. marts 2016). 
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Følgende hovedbudskaber bør derfor indgå i bemærkningerne til forslaget: 

 

1. Som opfølgning på Parisaftalen har Kommissionen nu fremlagt 

sit forslag til byrdefordeling i de ikke-kvotebelagte sektorer med 

et af de højeste mål til Danmark, hvilket kan medføre betydelige 

samfundsøkonomiske omkostninger nationalt, herunder særligt 

for den konkurrenceudsatte danske landbrugs- og 

fødevareindustri. 

 

Kommissionen foreslår, i udmøntningen af de internationale forpligtelser i 

henhold til Parisaftalen, at Danmark pålægges et af de højeste 

reduktionsmål i EU. Forslaget medfører, at Danmark skal reducere sin 

udledning med 39 pct. i 2030 med udgangspunkt i 2005 i de ikke-

kvotebelagte sektorer. Det udgør en alvorlig trussel mod 

grundprincipperne i EUs indre marked, herunder sikring af jævnbyrdige 

konkurrencevilkår for landbrugs- og fødevareproduktionen på tværs af 

EUs fællesmarked og kan lede til betydelig udflagning af dansk 

produktion. Et isoleret højt mål uden tilstrækkelig fleksibilitet risikerer 

ifølge EUs JRC en påtvunget reduktion af den danske produktion af 

oksekød med 50 pct., mælk med 25 pct. og 14 pct. for svinekød. Det vil 

ifølge samme rapport medføre en øget import af fødevarer til EU og 

globalt set derfor ikke medføre en positiv klimapåvirkning. Som eksempel 

forventes EUs import af oksekød at øges med 360 pct. og af 

mejeriprodukter med 80 pct.  

 

 

2. Parisaftalens fokus på fødevareforsyningssikkerhed bør 

understreges og efterleves i EUs klimapolitik 

 

Den skæve udmøntning i EU af Parisaftalen strider mod Danmarks og 

EUs internationale forpligtelser iht. selvsamme Parisaftale (jf. art. 2). Heri 

fremgår, at CO2 reduktionstiltag skal gennemføres: ”in a manner that 

does not threaten food production”. Herudover fremgår i preamblen til 

Parisaftalen, at partnerne til aftalen forventes at: “Recognizing the 

fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and 

the particular vulnerabilities of food production systems to the adverse 

impacts of climate change”. 

 

 

3. En forhøjelse af EU’s allerede indmeldte reduktionsbidrag til 

UNFCCC i 2020 iht. Parisaftalen bør modvirkes indtil EUs interne 

klimaarkitektur sikrer en fair og omkostningseffektiv 

byrdefordeling. Alternativt skal der tilgå de EU lande med 

reduktionskrav over gennemsnit, og som tildeles forhøjede 

reduktionsmål, yderligere fleksibilitetsmekanismer.   

 

Reduktionsbidragenes (NDC’ernes) målsætninger er ikke direkte juridisk 

bindende i henhold til Parisaftalen, men det er et juridisk krav, at 

NDC’erne fornyes hvert femte år, og at NDC’erne altid skal være mere 

ambitiøse end de forrige (jf. også art. 3 & 4).  
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FN’s Miljøprogram har vurderet, at de indmeldte NDC’er vil få samme 

indvirkning på temperaturstigningerne, som der vil ske uden yderligere 

handling ift. i dag. De indmeldte NDC’er har altså ingen indvirkning på de 

langsigtede globale temperaturstigninger, der forventes at blive ca. 3,5 

grader mod det i Parisaftalen vedtagne mål om maksimalt 2 graders 

temperaturstigning ift. førindustrielt niveau. 

 

Baseret på ovenstående er det derfor meget sandsynligt, at EU i 

indmelding af næste runde af NDC’er i 2020 vil forøge sin 

reduktionsforpligtelse fra de nuværende 40 pct. reduktion i 2030 ift. 1990. 

Med den eksisterende klimaarkitektur i EU udgør dette en alvorlig 

udfordring for den danske samfundsøkonomi, herunder i særlig grad 

dansk landbrugs- og fødevareproduktion.   

  

Landbrug & Fødevarer havde derfor gerne set, at der blev ændret 

fundamentalt i klimaarkitekturen. Den foreslåede meget skæve fordeling 

af reduktionsforpligtelserne på tværs af EU tjener hverken klimaet eller 

den europæiske økonomi, da EUs mål udmøntes internt på 

medlemsstaterne baseret hovedsageligt med udgangspunkt i BNP pr. 

indbygger og ikke i tilstrækkelig grad efter, hvor der opnås de mest 

omkostningseffektive klimagasreduktioner. En ny klimaarkitektur skal 

derfor, populært sagt, sikre mest muligt klima for pengene. Foruden et 

opgør med BNP pr. indbygger som byrdefordelingsnøgle og 2005 som 

basisår, så ville det også indbefatte, at LULUCF og landbrugets non-CO2 

udledninger blev samlet i en særlig landbrugssøjle med et fælles 

reduktionsmål for europæisk landbrug. 

 

En grundlæggende justering af EU’s klimaarkitektur forekommer dog med 

Kommissionens forslag til udmøntning af EU’s klimapolitik for 2030 af 20. 

juli ikke at være sandsynlig på denne side af 2030. Det er derfor 

afgørende, at evt. højere NDC’er fra 2025 følges af en tilsvarende 

udvidelse af fleksibilitetsmekanismer i EU. Det bør således indgå som et 

vægtigt argument i de politiske forhandlinger i EU som finder sted i 

efteråret vedr. byrdefordelingsaftalen og inklusion af LULUCF ift. 2030-

målene. 

 

 

4. I EU’s opfyldelse af Parisaftalen bør Danmark godskrives for sit 

særlige høje bidrag til finansiering af klimaindsatsen i 

udviklingslandene, hvilket evt. kan indtænkes som en 

fleksibilitetsmekanisme i EUs politiske forhandlinger om 

byrdefordelingen i efteråret.  

 

Derudover bør rammevilkårene for klimafinansering i 

udviklingslandene for landbrugs- og fødevaresektoren forbedres 

både tværgående ift. udviklingspolitikken såvel som ift. 

udmøntning af specifikke midler fra fx Klimapuljen.   

  

Danmark gør i sig selv ingen forskel for de globale 
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drivhusgasudledninger. Den danske udledning udgør ca. en promille af de 

samlede globale drivhusgasudledninger. Isolerede danske tiltag, der 

reducerer dansk landbrugsproduktion, virker derfor ikke. I stedet kan 

Danmark forsøge at lære andre lande, herunder de globale 

vækstøkonomier, hvordan de kan producere fødevarer mest 

ressourceeffektivt og bæredygtigt. I forlængelse heraf kan nævnes, at 

Landbrug & Fødevarer under klimatopmødet i Paris oplevede en enorm 

interesse for danske erfaringer med bæredygtig intensivering af 

landbrugs- og fødevareproduktionen. 

 

Parisaftalen forpligter de udviklede lande til at støtte klimaindsatsen i 

udviklingslandene. Danmark er allerede en af de vigtigste bidragsydere ift. 

finansiering af klimaindsatsen i udviklingslandene. I udmøntningen af den 

danske støtte lægges vægt på en række strategiske principper herunder 

en prioritering af områder, hvor Danmark har spidskompetencer og kan 

stille viden og erfaring til rådighed. I den sammenhæng bør det ikke 

udelukkende være særligt energi- og vandområdet som tilgodeses. Den 

danske landbrugs- og fødevareproduktion er blandt verdens mest 

klimaeffektive. Herudover forventes landbrugs- og fødevareområdet at få 

en øget vægt i fremtidige globale klimaaftaler. 

 

Som nævnt er Danmark et af de lande globalt og derved også i EU, som 

bidrager mest til finansiering af klimaindsatsen i ulandene set ift. 

befolkningens størrelse. Støtten udmøntes både via konkrete klimamidler, 

forsikringsinstrumenter og den generelle udviklingsbistand. Alligevel tages 

der i EUs forslag til byrdefordeling af reduktionsmålsætninger for 2030 og 

inklusion af LULUCF ikke hensyn til de betydelige omkostninger Danmark 

har til klimafinansiering. Disse midler er medvirkende til at EUs lande vil 

opfylde Parisaftalen og forpligtelserne ift. udviklingslandene. I den 

sammenhæng bør disse omfattende økonomiske bidrag også modregnes 

ifm. EUs byrdefordelingsaftale fx i form af øget fleksibilitet.  

     

 

5. Parisaftalens fokus på optag af drivhusgasser i skov og jorder 

bør medføre en øget forskningsindsats og dertilhørende midler 

til landbrugs- og fødevareområdet. 

 

Parisaftalen har fokus på at bevare og forøge optag og lagre af 

drivhusgasser i skove og jorder (jf. art. 5). Dette er et af de vigtigste 

proaktive instrumenter ift. at optage og reducere det globale indhold af 

luftbårne koncentrationer af drivhusgasser. Der er dog behov for 

yderligere forskning og afklaring af potentialer og muligheder ved 

forskellige tiltag på landbrugs- og fødevareområdet. Herunder er det også 

afgørende at blive klogere på standardiserede opgørelsesmetoder og 

regneregler. I den forbindelse er det afgørende at der på globalt såvel 

som på EU og nationalt niveau allokeres flere midler til forskning på 

området. Det kunne fx være ifm. nye nationale forskningsprogrammer 

eller EU’s Horizon2020 og efterfølgende forskningsprogrammer.       
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Lad os endelig vide hvis der skulle væres spørgsmål til ovenstående. 

Med venlig hilsen 

 

 

Mads Helleberg Dorff Christiansen 

Chefkonsulent 

 

 

Direkte: 33 39 40 14 

Mobil: 30 17 88 62  

E-mail: mdc@lf.dk 
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