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Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotholmsgade 12 

1216 København K 

 

Sendt pr. mail til: anfin@mfvm.dk og ibp@mfvm.dk 

 

Kopi til Klima- Energi og Forsyningsministeriet 

anmje@kefm.dk 

 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om EU’s meddelelse om den europæiske grønne 

aftale 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer til EU-Kommissionens meddelelse om 

den europæiske grønne aftale, der er sendt i høring i flere udvalg, herunder §2-udvalget (landbrug), 

EU-miljøspecialudvalget og specialudvalget for klima, energi og forsyningspolitik. 

 

Meddelelsen definerer den overordnede ramme for den nytiltrådte EU-Kommissions grønne 

ambitioner, herunder målsætningen om klimaneutralitet i 2050.  Ambitionen og overskrifterne skal 

nu udmøntes i konkrete initiativer. Landbrug & Fødevarer vil følge disse initiativer tæt, og vi vil 

løbende forholde os til de konkrete udspil i relevante fora.  

 

Nærværende høringssvar beskriver overordnede og foreløbige reaktioner på en række af 

meddelelsens områder.  

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for europæisk lovgivning og dansk implementering, der sikrer bedst 

mulige rammevilkår for et stærkt landbrugs- og fødevareerhverv. Vi vil arbejde for at EU’s initiativer 

under Green Deal er med til at sikre udviklingen af en fortsat konkurrencedygtig og bæredygtig 

landbrugs- og fødevareproduktion i Danmark og Europa, samt til at sikre lige konkurrencevilkår på 

det europæiske marked og i forhold til resten af verden.  

 

Landbrug & Fødevarer hilser de grønne ambitioner for EU velkomne. Der er brug for fælles 

europæiske løsninger – også i forhold til klimaudfordringerne. Det er meget positivt, at aftalen 

defineres som EU’s nye vækststrategi, hvor man vil sikre, at den økonomiske vækst er afkoblet fra 

forbruget af ressourcer. For Landbrug & Fødevarer er det helt afgørende, at muligheden for at 

producere er forudsætningen for holdbar omlægning til et klimaneutralt samfund. 

 

Klimapolitik 

Landbrug & Fødevarer er positive over for, at EU-Kommissionen i deres European Green Deal 

lægger op til, at EU skal have en klimalov, hvor målsætningen om klimaneutralitet i 2050 

stadfæstes, og at Kommissionen ønsker at forhøje EU’s klimamål fra 40 pct. til 50-55 pct. frem mod 

2030.  

 

Danmark har en ambition om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 og i 

energiaftalen er det besluttet, at Danmark vil arbejde mod en netto-nuludledning i senest i 2050 i 

overensstemmelse med Paris-aftalen. I Landbrug & Fødevarer har vi desuden en vision om et 

klimaneutralt landbrugs- og fødevareerhverv i 2050.  
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Landbrug & Fødevarer mener, at det er i Danmarks interesse, at EU også ønsker at være mere 

ambitiøse på klimadagsordenen frem mod både 2030 og 2050, da det er med til at sikre lige 

konkurrencevilkår og kan løse klimaudfordringerne.   

 

Klimakrisen er et globalt problem, der kræver omfattende reduktioner i hele EU. Der er brug for 

massive investeringer og internationale løsninger, hvis drivhusgasudledningerne skal reduceres. 

Landbrug & Fødevarer håber, at EU’s øgede klimaambitioner kan få andre medlemslande til at 

forpligte sig mere på at reducere drivhusgasudledningerne, så EU kan leve op til Paris-aftalen.  

 

Det er derudover vigtigt, at alle sektorer bidrager med drivhusgasreduktioner, hvis vi skal løse 

klimaudfordringerne.     

 

Landbrug & Fødevarer mener, at det er vigtigt for at nå målet om klimaneutralitet, at der efter 2030 

designes en klimaarkitektur for den ikke-kvotebelagte sektor (non-ETS), der kan understøtte en 

klimaeffektiv landbrugssektor i EU.   

 

Hvis arkitekturen for EU’s klimapolitik for 2030 fortsætter frem mod 2050, vil de nordeuropæiske 

medlemslande få et meget højt reduktionsmål sammenlignet med fx de østeuropæiske lande. Hvis 

det kun er nogle medlemslande, der får et meget højt reduktionsmål, kan det i værste fald føre til at 

dele af produktionen flytter til andre medlemslande med lavere klimamål, og hvor der er en mindre 

klimaeffektiv produktion. En udflytning af landbrugsproduktionen vil ikke løse klimaudfordringerne. 

 

Landbrug & Fødevarer ser derfor gerne, at der efter 2030 etableres en landsektorsøjle, hvor EU’s 

landbrugssektor får et fælles reduktionsmål fremfor den nuværende arkitektur, der indeholder 

meget forskellige nationale og konkurrenceforvridende reduktionsmål 

 

Kommissionen vil, hvis det er nødvendigt for at nå et øget 2030-klimamål i EU, foreslå revision af 

bl.a. EU’s kvotehandelssystem. Hvis der bliver ved med at være klimaambitionsforskelle på 

verdensplan, vil Kommissionen dog fremlægge forslag om en CO2-grænsetilpasningsmekanisme 

for udvalgte sektorer med henblik på at reducere risikoen for kulstoflækage.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at det er vigtigt, at Danmark bakker op om en sådan CO2-

grænsetilpasningsmekanisme. Mange danske og europæiske virksomheder eksporterer til 

tredjelande, hvorfor der kan være stor risiko for CO2-lækage og konkurrenceforvridning, hvis der 

bliver for høje CO2-kvotepriser. Det vil hverken hjælpe klimaet eller den europæiske økonomi.    

 

Energipolitik 

Landbrug & Fødevarer glæder sig over EU-Kommissionens ambition om at skrue op for den grønne 

omstilling i det europæiske energisystem, herunder planerne om at øge støtten til grønne gasser, 

som fx biogas. Det er ligeledes positivt, at Kommissionen ønsker at sætte skub i produktionen og 

udbredelsen af bæredygtige alternative brændstoffer til forskellige transportformer. Vi kan dog være 

bekymrede for effekten af en revision af energibeskatningsdirektivet, hvis revisionen medfører 

øgede afgifter på energiprodukter, da det utvivlsomt vil svække konkurrenceevnen overfor 

tredjelande, hvormed der vil opstå en risiko for kulstoflækage, hvis en relativt mere klimavenlig 

produktion skubbes ud af Europa. Hvis formålet med revisionen omvendt er at sikre harmonisering 

af energiafgifter på tværs af EU-medlemslandene, og ikke en forhøjelse af energiafgifterne, vil 

Landbrug & Fødevarer være anderledes positivt indstillet.    
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EU’s jord-til-bord strategi 

Landbrug & Fødevarer finder der afgørende, at en kommende Jord-til-Bord strategi bliver udformet, 

så den kommer til at understøtte udviklingen af en europæisk fødevareproduktion, der kan levere 

sikre og sunde fødevarer til unionens borgere, samtidig med at den tager højde for og arbejder for 

bekæmpelse af eksisterende og nye dyresundhedsmæssige udfordringer, bl.a. spredningen af 

afrikansk svinepest.  

 

Fremtidens pesticidanvendelse kommer i fokus i strategien, og Landbrug & Fødevarer vil arbejde 

for at sikre rammerne for en klog, sikker og fagligt baseret pesticidanvendelse i Europa. 

 

Der kan med fordel tages udgangspunkt i danske erfaringer omkring et lavt antibiotikaforbrug. 

 

Landbrug & Fødevarer ser gode perspektiver i Jord-til-Bord strategien som en anledning til at 

opdatere og videreudvikle den fælles europæiske regulering af fødevareområdet. Lovgivningen på 

fødevareområdet har været forsømt i flere år. Det har skabt uensartet implementering og 

opblomstring af nationale særregler til skade for et velfungerende indre marked. Dette knytter sig 

bl.a. til regler om fødevaresikkerhed og forbrugerinformation. Det er desuden meget vigtigt, at 

forbrugeroplysning om fx klimaaftryk ikke bliver slet skjult protektionisme til skade for det indre 

marked. 

 

Den fælles landbrugspolitik skal også være med til at understøtte en fortsat udvikling af europæisk 

landbrugsproduktion og det er vigtigt, at man i Danmark griber de nye muligheder for at lave 

incitamentsbaserede ordninger under den fælles landbrugspolitik.  

 

Natur og biodiversitet 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at der er behov for at se på, hvordan man kan vende den 

negative udvikling for natur og biodiversitet. Det er dog helt afgørende, at dette gøres i tæt samspil 

med land- og skovbrug, da de to sektorer forvalter en stor del af vores natur og på mange måde er 

natur og biodiversitet i Europa afhængig af den landbrugsmæssige forvaltning. Vi bakker også helt 

op om, at man ser på, om der er elementer i den nuværende lovgivning, som spænder ben for 

biodiversiteten – blandt andet arbejder Landbrug & Fødevarer for, at det bliver lettere for landmænd 

at integrere natur og biodiversitet i landbrugslandet gennem mere fleksible rammer for 

landbrugspolitikken. 

 

Cirkulær økonomi 

Landbrug & Fødevarer støtter, at EU-kommissionen vil sikre en bæredygtig fremstillingsindustri og 

vil fremsætte en ny cirkulær handlingsplan. Cirkulær bioøkonomi er et vigtigt bud på, hvordan 

fødevareerhvervet kan bidrage til at accelerere den grønne omstilling og erstatte fossile råvarer. 

  

Landbrug & Fødevarer ser især store potentialer i en cirkulær bioøkonomi, hvor fornybare 

biologiske ressourcer som fx planter, halm, rest- og sidestrømme fra fødevareindustrien kan bruges 

til produktion af kemikalier, proteinfoder, brændstoffer og materialer.  

 

For Landbrug & Fødevarer handler cirkulær bioøkonomi om høj ressourceeffektivitet, recirkulering 

af biologiske materialer samt udvikling af biobaserede materialer og højværdiprodukter som 

medicin og ingredienser. Dette er meget i tråd med EU-Kommissionens ambition om at sikre en 

bæredygtig produktion og fremstillingsindustri i fremtiden. Den danske fødevareklynge er allerede 

langt fremme i forhold til recirkulering og ressourceudnyttelse og har store ambitioner om at 

fortsætte indsatsen. 
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Landbrug & Fødevarer er positive overfor, at EU-kommissionen vil revidere direktiv om forurening 

fra store industrianlæg og inkludere cirkulære økonomiaspekter i denne lovgivning. Landbrug & 

Fødevarer arbejder aktivt for at sikre ensartede konkurrence- og miljøvilkår for 

fremstillingsvirksomheder i EU gennem arbejdet med at udvikle fælles vilkår for miljøgodkendelser i 

EU ved at anvende den bedst tilgængelige teknik. Landbrug og Fødevarer ønsker, at cirkulær 

økonomi understøttes i dette arbejde fx give positive incitamenter til vandgenbrug og 

ressourceudnyttelse.  

 

Landbrug & Fødevarer er positive overfor, at EU-kommissionen vil styrke kommunikationen om 

produkters miljø- og klimaaftryk. Det er vigtigt at inddrage forbrugerne og sikre valid information om 

produkternes miljøeffekt. Landbrug & Fødevarer støtter en fælles EU-metode som fx EU’s PEF-

metode (Product Environmental Footprint), som gennem livscyklusanalyser viser, hvor meget et 

produkt belaster. For fødevarer er det også afgørende, at sundheds- og ernæringsparametre 

inddrages. PEF vil have en incitamentsstruktur, der kan understøtte innovation, og forbedre miljø- 

og klimaaftrykket i hele værdikæden – både for den enkelte landmand, producenten, 

detailbranchen og forbrugeren.  

 

Verdensmålene 

Det er positivt, at Kommissionen vil integrere FN’s 17 verdensmål i koordineringen af EU-landenes 

økonomiske politik. I det danske fødevareerhverv arbejdes der allerede med alle aspekter af 

bæredygtighed. Erhvervet bidrager især til at opfylde verdensmålene ved at have en af verdens 

mest ressource- og klimaeffektive produktioner.  Effektiv ressourceudnyttelse og recirkulering er 

vigtig i en global landbrugs- og fødevareproduktion for at sikre fødevareforsyning og mindske 

miljøpåvirkninger af blandt andet jord og vand. 

 

Handelspolitik 

Landbrug & Fødevarer er enig i forslagets syn på handelspolitik som en platform for dialog med 

EU’s handelspartnere om bæredygtig omstilling, herunder klima- og miljøtiltag. Bilaterale 

handelsaftaler kan være med til at udbrede EU’s høje standarder i øvrige dele af verden og støtte 

lande i at påtage sig deres del af ansvaret for at fremme en mere bæredygtig udvikling.  

 

Det er dog vigtigt, at en handelspolitik med inkorporeret perspektiv på bæredygtig udvikling ikke 

samtidig spænder ben for EU’s egen konkurrencedygtighed, herunder fører til udflytning af egen 

produktion til lande, EU ikke har aftaler med. Tilsvarende er det en forudsætning, at 

handelsaftaleudformningen ikke fører til handelskonflikter med partnerne. Her er det afgørende, at 

en effektiv tvistbilæggelsesmekanisme indbygges i hver handelsaftale, ikke mindst set i lyset af den 

aktuelle blokering af WTO-appelorganets virke.      

 

Samtidig skal bæredygtige elementer i handelspolitikken ikke stå alene, men støttes op af mere 

direkte tiltag inden for deres respektive politikområde, fx klima- og miljøpolitikken. 

   

Det er også en vigtig forudsætning, at EU prioriterer effektiv og fuld implementering og 

håndhævelse af handelsaftalerne blandt aftalepartnerne, så der ikke introduceres 

konkurrenceulighed til ulempe for europæiske virksomheder. Her er det positivt, at EU planlægger 

at udnævne en øverste ansvarlig for håndhævelse af aftalerne.  

 

Transport 

EU mener, at det bør prioriteres at flytte en væsentlig andel af de 75 pct. af landtransporten, der i 

dag foretages på vej, over på jernbaner og indre vandveje. 
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Landbrug & Fødevarer bemærker, at det i Danmark kan være svært at flytte godstransport til indre 

vandveje og jernbanen, og at vi derfor bør være opmærksom på, at en flytning skal foretages, der 

hvor det giver mening. 

 

InvestEU 

Landbrug & Fødevarer støtter omstillingen mod en mere bæredygtig investeringshorisont i 

InvestEU, der bl.a. er med til at stille garantier for Vækstfonden, der har udlån til fødevaresektoren. 

Det skal dog bemærkes, at der kan være stor forskel på, hvad der anses som bæredygtigt i EU-28. 

Derfor bør der udarbejdes fælles regler.   

 

Fond 

Landbrug & Fødevarer er i udgangspunktet positive ved oprettelse af en fond for retfærdig 

omstilling. Det er dog afgørende at håndtere frontløberproblematikken, så det ikke kun er lande, der 

er bagud med en grøn omstilling, der skal have betaling for en grøn omstilling, men at der også er 

incitament for de lande, der er længst fremme med den grønne omstilling til at forsætte med at 

udvikle nye løsninger.  

 

Bæredygtig finansiering 

Landbrug & Fødevarer er enige i, at der er behov for nye tiltag for at styrke en retfærdig omstilling 

ved integreringen af bæredygtig finansiering. Det er dog afgørende at have fokus på 

implementering af direktiverne i alle lande og håndhævelse heraf. Der bør således laves en fælles 

markedskonform model for måling af naturkapitalregnskaber, der er gennemskuelig og med de 

samme krav for hele EU.  

 

Landbrug & Fødevarer har fulgt udviklingen af taksonomiforslaget om bæredygtig finansiering siden 

det blev stillet i maj 2018. Her er de centrale pointer, at der dels skal ses på ’greening by’ og dels 

’greening of’ aktiviteter. Det understøtter Landbrug & Fødevarers ønsker om, at man ikke er enten 

grøn eller ikke, men at man er grøn ved væsentlige forbedringer i de foreslåede 

naturkapitalregnskaber. Verden er dynamisk og det samme bør bæredygtig lovgivning være – 

således der arbejdes mod at producere mere med mindre, fx målt per output enhed.  

 

Revision af direktivet om ikkefinansiel rapportering 

Landbrug & Fødevarer støtter, at der ses på rapportering i forbindelse med bæredygtig finansiering. 

Det er dog meget vigtigt, at det ikke kommer til at medføre en stor belastning for særligt de mindre 

virksomheder. Dertil kommer, at langt de fleste krav allerede er overholdt i forbindelse med 

leveringskontrakter, branchekoder og anden lovgivning, hvorfor det ikke bør øge den administrative 

byrde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent 

Bæredygtighed, Miljø & EU 
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