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§2-høring om EU’s jord-til-bord strategi (L15-20) 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar om EU’s jord-til-bord strategi (L15-20), der 

blev sendt i høring den 20. maj 2020, og som skal indgå i grundnotat om strategien til Folketinget. 

Der fremsendes samtidigt separat høringssvar om biodiversitetsstrategien (L14-20) 

 

En række emner bliver omtalt i begge strategier (blandt andet mål for pesticid- og gødningsanven-

delse samt økologi). Disse emner er udelukkende omtalt i dette høringssvar.  

 

Dette høringssvar supplerer det høringssvar, som Landbrug & Fødevarer den 28. maj 2020 har 

fremsendt som svar på Miljø- og Fødevareministeriets samtidige høring fra den 27. maj af notat L 

17-20 om ”den europæiske grønne pagt – jord-til-bord strategien og biodiversitetsstrategien – land-

brugsaspekterne” forud for det uformelle videomøde for EU’s landbrugsministre den 8. juni 2020, 

og det skal læses i sammenhæng med dette. 

 

De to nye strategier indeholder ikke på nuværende tidspunkt konkret lovgivning, men udstikker en 

række yderst ambitiøse 2030-mål på EU-niveau, som alt afhængigt af implementeringen i Danmark 

kan få meget store erhvervsøkonomiske konsekvenser for den bæredygtige danske landbrugs- og 

fødevareproduktion. Den fremtidige konkrete udmøntning af målene i Danmark bliver således helt 

afgørende. 

 

Landbrug & Fødevarer kan på den baggrund på nuværende tidspunkt ikke tage endelig stilling til 

hverken strategien som helhed heller til enkeltelementerne. Den endelige stillingtagen afhænger af 

udmøntningen, og hvordan det sikres, at Jord-til-Bord strategien reelt bliver en vækststrategi. Des-

værre er vækstpotentialet for den europæiske landbrugs- og fødevaresektor næsten helt fravæ-

rende i Kommissionens strategi. 

 

Konkret er det i lyset af de yderst ambitiøse 2030-mål, der er opstillet i forhold til blandt andet pesti-

cider, gødning, antibiotika og natur, helt generelt afgørende, at der stilles tilstrækkelige virkemidler 

og alternativer op for landmænd og fødevareproducenter, samt at der sikres tilstrækkelig ny finan-

siering til opfyldelse af målene. Det er ikke realistisk, at det begrænsede og reducerede budget un-

der den fælles landbrugspolitik kan finansiere alle Kommissionens grønne ambitioner. 

 

Der fremgår af strategierne ikke nogen overvejelser om, hvordan man er nået frem til reduktions-

procenter på lige 50 pct. på EU-niveau, eller hvordan målopfyldelsen skal fordeles mellem de en-

kelte medlemslande. Det er afgørende, at man foretager konsekvensanalyser, der er fagligt base-

rede, beregner erhvervsøkonomiske konsekvenser og tager hensyn til de enkelte landes aktuelle 

udgangspunkter herunder allerede opnåede reduktioner og fremadrettede potentialer, samt ser på 

hvordan en videre reduktion kan ske på en omkostningseffektiv og fair måde, der sikrer rammerne 

for en fortsat landbrugs- og fødevareproduktion i Europa. Danmark skal anerkendes for den ind-

sats, der allerede er foretaget, når nye danske mål fastsættes. Alt andet vil være konkurrenceforvri-

dende. 
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Om forholdet til den fælles landbrugspolitik 

Det fremgår af strategien, at EU-Kommissionen i slutningen af 2020 vil præsentere en række hen-

stillinger til hvert enkelt medlemsland vedrørende de ni overordnede mål i forslaget om den fælles 

landbrugspolitik inden medlemslandene skal have godkendt deres strategiske planer af Kommissio-

nen, der fremover bliver betingelsen for at udbetale landbrugsstøtte i medlemslandene. Det fremgår 

desuden, at Kommissionen vil have særligt fokus på målene i den grønne pagt, i jord-til-bord strate-

gien og i biodiversitetsstrategien. Kommissionen vil på den baggrund have medlemslandene til at 

fastsætte eksplicitte nationale mål under hensyntagen til landenes specifikke situation og udgangs-

punkt. Dette bliver helt afgørende for den fremtidige landbrugspolitik og for rammevilkårene for pro-

duktion i Danmark, og Landbrug & Fødevarer vil følge dette arbejde meget tæt, så det sikres, at 

den fremtidige landbrugspolitik holder fokus på erhvervets konkurrenceevne. 

 

Det fremgår af strategien, at man ønsker at indføre et minimumsbudget øremærket de nye grønne 

incitamentsbaserede eco schemes under den fælles landbrugspolitik, og at man ønsker at indføre 

støttelofter over de direkte betalinger. Landbrug & Fødevarer ser et stort potentiale i incitamentsba-

serede eco schemes, men savner en anerkendelse af, at EU’s landbrugspolitik ikke kan finansiere 

alle de grønne ambitioner, som Kommissionen har opstillet. For Landbrug & Fødevarer at gentage 

og understrege modstanden mod støttelofter i den fælles landbrugspolitik. De direkte betalinger er 

en betaling for de meromkostninger, der følger af de høje europæiske krav på blandt andet miljø-

området. De meromkostninger belaster produktionen uanset bedriftens størrelse, og dermed er et 

støtteloft urimeligt og diskriminerende mod den bedriftsstruktur, der blandt andet findes i Danmark.  

 

Viden og rådgivning er centralt for udviklingen af en bæredygtig landbrugs- og fødevaresektor, hvil-

ket også fremhæves i jord-til-bord strategien. I den forbindelse er det vigtigt, at det danske innovati-

ons- og rådgivningssystem anerkendes i EU som en del af det landbrugsfaglige viden- og innovati-

onsnetværk i EU, der går under betegnelsen AKIS, og som i strategien tildeles en central rolle i for-

hold til den fælles landbrugspolitik. 

 

Pesticidreduktion 

Der opstilles i jord-til-bord strategien mål om  

• reduktion af den overordnede brug af og risiko ved pesticider med 50 pct., og 

• reduktion af høj-risiko pesticider med 50 pct. i 2030 

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om en bæredygtig anvendelse af pesticider. Der er behov for en 

klog, sikker og fagligt baseret pesticidanvendelse i Europa. Men det er helt uklart, hvad et overord-

net EU-mål om reduktion af pesticider på 50 pct. i EU som helhed, vil betyde specifikt for dansk 

landbrugsproduktion. Når den overordnede ambition om reduktion på 50 pct. skal fordeles mellem 

landene i EU, er det helt afgørende at man fra dansk side anerkendes for den indsats, man allerede 

har foretaget, og Landbrug & Fødevarer vil følge arbejdet med revision af direktivet om bæredygtig 

anvendelse af pesticider tæt. Landbrug & Fødevarer mener, at man skal tage udgangspunkt i den 

nyudviklede ”Harmonised Risk Indicator”, da den på en simpel og effektiv måde forholder sig til 

både brug af og risiko ved pesticider. 

 

Landbrug & Fødevarer forventer i øvrigt, at konventionel fødevareproduktion fortsat står centralt i 

2030, hvis landbruget skal være konkurrencedygtigt og sikre fødevareforsyningen til forbrugerne. 

Der savnes en anerkendes heraf i strategien. Konventionel produktion baseres på input af hjælpe-

stoffer, dvs. næringsstoffer, pesticider og certificeret udsæd/frø. Disse input sikrer, at dyrkningspo-

tentialet optimeres, hvilket samtidig understøtter, at ressourceudnyttelsen er størst muligt og klima-

aftrykket mindst muligt.  



Side 3 af 8 

 

  

 

Danmarks forbrug af pesticider er i forvejen lavt i forhold til hovedparten af de øvrige EU-lande. Der 

arbejdes fortsat via blandt andet uafhængig rådgivning, teknologiudvikling, sortsudvikling og præci-

sionsmetoder, for, at forbruget kan komme længere ned. I modsat retning kan klimaændringer æn-

dre behovet for plantebeskyttelse mod sygdomme, skadedyr og ukrudt. Der er behov for at udvikle 

innovative landbrugstekniker, som beskytter høsten mod skadedyr og sygdomme. Det er i den for-

bindelse vigtigt, at EU anerkender vigtigheden af og potentialet i nye forædlingsteknikker i forhold til 

den fortsatte grønne omstilling. Det er positivt, at der i strategien er en henvisning til at EU vil se på 

det. 

 

Antibiotika  

Det fremgår af Jord-til-Bord strategien, at salg af antibiotika til husdyrproduktion på EU-niveau skal 

reduceres med 50 pct. i 2030. Antibiotikaresistens er en udfordring på tværs af landegrænser, og 

derfor er det afgørende, at alle EU-medlemslande tager ansvar. Set i lyset af de store forskelle, der 

er i forbruget af antibiotika på tværs af lande i EU, så er nationale målsætninger en vigtig faktor for 

at nedbringe forbruget af antibiotika. Det er dog helt afgørende, at der tages højde for de reduktio-

ner, der allerede er opnået nationalt.  

 

Landbrug & Fødevarer vil samtidig opfordre til  

• en styrket ”one-health” tilgang med det formål at fokusere indsatsen der, hvor effekten på at re-

ducere risikoen for antibiotikaresistens hos mennesker er størst.  

• en løsningsorienteret forsknings- og udviklingsindsats med fokus på sundhed og forebyggelse 

og udvikling af alternativer til antibiotika, herunder vacciner.  

• en understøttelse af EMA’s seneste anbefaling til kategorisering af antibiotika fra 18. dec. 2019 

ved at indføre et generelt forbud mod anvendelsen af højt prioriterede antibiotika til mennesker i 

husdyrproduktionen i EU  

 

I Rådets konklusioner vedrørende antibiotikaresistens, der blev vedtaget i juni 2019, tilskyndes der 

til overvågning af antimikrobielle lægemiddelrester fra brug og produktion, samt resistente mikroor-

ganismer i jord, overfladevand og grundvand i overensstemmelse med eksisterende EU- og natio-

nal lovgivning. Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at der – inden der etableres en omkostnings-

tung overvågning af resistensforekomst i jord, overfladevand og grundvand – foretages en vurde-

ring af allerede kendt viden, herunder er det meget vigtigt at inddrage epidemiologiske betragtnin-

ger baseret på for eksempel landedata. Vandrammedirektivet regulerer allerede overvågningen, og 

at det er afgørende, at en eventuel styrket indsats af AMR-overvågningen sker i regi af Vandram-

medirektivet, og at der ikke opbygges parallellovgivning på dette område. Der er endnu ikke påvist 

en videnskabelig sammenhæng mellem antimikrobielle reststoffer i miljøet og sundhed hos vild 

fauna, mennesker og dyr.  

 

Landbrug & Fødevarer vil foreslå, at reduktionsmål bliver baseret på enten EU-gennemsnit eller 

median af antibiotikaforbruget, der bliver estimeret i ESVAC rapporten, som udarbejdes af det Eu-

ropæiske Lægemiddelagentur. Medlemslande, der overskrider gennemsnittet, skal træffe foranstalt-

ninger, der reducerer forbruget, så de kommer ned på gennemsnittet inden fem år fastsat ud fra et 

specifikt referenceår. EU-medlemslande, der allerede ligger under gennemsnittet, skal udarbejde 

nationale handlingsplaner med henblik på at sikre yderligere reduktion, dog uden specifikke mål-

sætninger. Denne model kunne blive gentaget med en cyklus på fem år, hvormed man får etableret 

en løbende reduktion på EU-niveau, hvor man målretter reduktionen til de områder, hvor der bliver 

brug mest antibiotika, og uden at der fastsættes unødigt strenge reduktionskrav, til de lande der går 

forrest, og anvender mindst antibiotika i dag. 
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På længere sigt er det vigtigt, at de initiativer, der iværksættes, fører til en reduktion i resistensud-

vikling. Kommissionen bør derfor rette fokus mod en mere videnskabeligt funderet risikoanalyse, 

hvor reduktionsmål baseret på forbrug erstattes af AMR handlingsplaner, der sikrer, at indsatsen 

fokuseres der, hvor reduktionen i resistensudvikling hos både mennesker og dyr er størst.  

  

Gødning  

I forhold til gødning indeholder strategien et mål om reduktion af tab af næringsstoffer med mindst 

50 pct. som skal føre til en reduktion i brugen af gødning med mindst 20 pct. i 2030. Det fremgår af 

strategien af reduktion næringsstoffer skal ske uden at jordens frugtbarhed forringes.  

 

Danske landmænd har arbejdet med effektiv kvælstofudnyttelse i mange år, og det er helt afgø-

rende, at EU tager højde herfor og anerkender denne indsats, når der skal sættes et mål for danske 

landmænd. Det er dog helt uklart, hvordan det overordnede EU-mål skal udmøntes og måles i de 

enkelte medlemslande, da der ikke findes en ensartet metode på EU-niveau i dag og der savnes et 

fagligt grundlag for målsætningen samt fokus på en målrettet indsats. 

 

Det er helt afgørende at udmøntningen bakker op om en fortsat konkurrencedygtig landbrugspro-

duktion. 

 

Økologi 

I strategien opstilles et mål, om at 25 pct. af det samlede landbrugsareal i EU skal dyrkes økologisk 

i 2030. Kommissionen vil fremlægge en handlingsplan for økologisk landbrug.  

 

Økologisk produktion er en del af en bæredygtig fødevareproduktion i Europa. Derfor bakker Land-

brug & Fødevarer op om ambitiøse mål for udviklingen af den økologiske sektor i Europa og en 

øget økologisk omlægning i Europa. Vi lægger dog vægt på, at en øget økologisk produktion er 

markedsdrevet og baserer sig på en øget forbrugerefterspørgsel, hvor man også tager initiativer, 

der kan stimulere efterspørgslen. I den forbindelse er initiativer, der kan bidrage til at øge forbruger-

nes kendskab til økologi vigtige.  

 

Derudover er det vigtigt at fokusere på forskning, innovation og fortsat udvikling af økologien, her-

under at der afsættes det nødvendige budget hertil. 

 

Et fælles højt niveau af dyrevelfærd  

Dyrevelfærd er et centralt emme på den politiske dagsorden. Det er afgørende, at der bliver fælles 

og harmoniserede regler for dyrevelfærd med en ensartet implementering heraf. Det er afgørende 

for et velfungerende indre marked. Samtidig skal det sikres, at reglerne fortsat gør det muligt at 

fastholde en husdyrproduktion i EU, og ikke fører til en situation, hvor produktionen flytter til lande 

uden for EU.  

 

Det er en udfordring, at investeringer i dyrevelfærd ofte konflikter med regler indenfor miljø og 

klima. Det er en barriere for investeringer i bedre dyrevelfærd mange steder. Med det stigende fo-

kus på miljø og klima er det afgørende med en mere helhedsorienteret tilgang til det samlede regel-

sæt, der gør det muligt at finde fleksible løsninger, hvor forbedringer i dyrevelfærd kan gå hånd i 

hånd med klima og miljø. Det er fx meget vanskeligt for mange landmænd at investere i nye stalde 

med løsdrift for søer på grund af de stramme miljøregler, og dermed bliver miljøreglerne en barriere 

for at foretage forbedringer i dyrevelfærden.  

 

Det er afgørende, at landmændene i højere grad inddrages i arbejdet med at finde praktiske løsnin-

ger på udfordringer med dyrevelfærd, som fungerer i praksis. Kommissionens Jord-til-bord strategi 
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skal understøtte, at der centralt i EU afsættes midler til fælles projekter, hvor landmænd får mulig-

hed for at sætte kursen og retningen for udviklingen af konkrete og robuste løsninger, der efterføl-

gende kan implementeres bredt i husdyrproduktionen.  

 

Det er afgørende, at Kommissionen prioriterer en indsats for at understøtte en forbrugerdrevet ud-

vikling indenfor dyrevelfærd. Det forudsætter en samlet og koordineret indsats på EU-niveau, hvor 

alle interessenter på tværs af fødevarekæden samarbejder om veje til at styrke en markedsdrevet 

udvikling.  

 

Ernæringsmærkning 

I Jord-til-Bord strategien fremgår det, at Kommissionen vil fremsætte forslag om at harmonisere de 

såkaldte ”Front of Pack”-ernæringsmærker (FoP), og at et ernæringsmærke vil blive gjort obligato-

risk.  

 

Landbrug & Fødevarer kan overordnet støtte ambitionerne om en harmonisering af FoP-ordninger. 

Landbrug & Fødevarer skal dog understrege, at det er meget vigtigt, at en eventuelt harmoniseret 

tilgang til FoP-ordninger bliver en frivillig mærkningsordning, så en eventuelt harmoniseret FoP-ord-

ning ikke bliver obligatorisk. Det bemærkes, at der allerede eksisterer krav om næringsdeklaratio-

ner.  

 

Det kan få betydelige konsekvenser for det indre marked, hvis ikke der harmoniseres fra centralt 

hold, ligesom det kan blive vanskeligt for forbrugere at navigere i flere forskellige mærkningsordnin-

ger. Landbrug & Fødevarer mener, at regeringen konkret bør arbejde for, at en positiv tilvalgsmodel 

som fx Nøglehulsmærket, bliver udbredt til europæisk niveau.  

 

I det omfang der ikke kan findes opbakning hos Kommissionen eller de øvrige EU-medlemslande til 

en positiv tilvalgsmodel, bør regeringen arbejde for, at den valgte model bliver så nuanceret som 

muligt, og at den kommer til at understøtte de europæiske forbrugeres sunde valg på et videnska-

beligt og evidensbaseret grundlag. Det er afgørende, at en FoP-ordning ikke kommer til at diskrimi-

nere mod specifikke produktkategorier.  

 

NutriScore er den mest udbredte ordning i EU, og antallet af medlemslande, der benytter sig af ord-

ningen, vokser fortsat. Regeringen bør være opmærksom på, at der er flere problematiske elemen-

ter i NutriScore, der bygger på en kombination af farvekodning og bogstaver til at indikere speci-

fikke fødevarers sundhed. Det kan anspore forbrugere til helt at undgå naturligt energitætte fødeva-

rer, selv om disse i de rette mængder fint indgår i en balanceret kost på grund af høj næringsstof-

tæthed og -profil. Derudover kan de også blive decideret vildledende, fx når light sodavand tildeles 

bedre score end mælk, som der er set tilfælde på i nogle medlemslande. Der er desuden konkrete 

eksempler på, at identiske produkter tildeles forskellige scorer under NutriScore i forskellige med-

lemslande, ligesom produkter, som kan få et Nøglehulsmærke på de nordiske markeder, får en rin-

gere score under NutriScore. 

 

Oprindelsesmærkning  

Kommissionen skriver, at man vil undersøge behovet for udbrede krav om obligatorisk oprindelses-

mærkning til at omfatte flere fødevarer. Det er i den sammenhæng helt afgørende, at regeringen 

arbejder aktivt for, at der med Jord-til-Bord strategien ikke vil blive introduceret forslag om obligato-

risk oprindelsesmærkning. Obligatorisk oprindelsesmærkning kan ikke betragtes som andet end et 

protektionistisk tiltag og en teknisk handelshindring, som vil skabe forstyrrelser og fragmentering på 

det indre marked. Krav om obligatorisk oprindelsesmærkning vil blandt andet medføre betydeligt 
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øgede produktionsomkostninger i medfør af øgede krav til sporbarhed og opdeling af råvarer. I 

mange tilfælde vil der skulle etableres nye opbevarings- og produktionsfaciliteter.  

 

Det vil uvægerligt skade samhandel på tværs af EU-medlemslande. Europæiske forbrugere har al-

lerede rige muligheder for at købe produkter, som angiver oprindelse på frivillig basis, i det omfang 

de efterspørger det. Krav om obligatorisk oprindelsesmærkning vil skabe voldsomme administrative 

omkostninger, uden af skabe merværdi for forbrugerne. Studier foretaget af Kommissionen i hen-

holdsvis 2013 og 2015 peger på, at regningen for at indføre obligatorisk oprindelsesmærkning pri-

mært vil ramme primærproducenter og forbrugerne. Krav om obligatorisk oprindelsesmærkning vil 

derudover erodere den ekstra fortjeneste, som producenter, der aktuelt benytter sig af frivillig obli-

gatorisk oprindelsesmærkning, måtte have i dag. Det forekommer sandsynligt, at omkostninger for-

bundet med obligatorisk oprindelsesmærkning alene i Danmark formentligt skal opgøres i trecifrede 

millionbeløb på årlig basis, muligvis endnu højere.  

 

Fokus i den europæiske fødevarepolitik bør være på at levere sunde og sikre fødevarer med så lav 

en miljø- og klimamæssig belastning som muligt. Obligatorisk oprindelsesmærkning bidrager på in-

gen måde til at øge hverken sundhed eller sikkerhed, ligesom der heller ikke er nogen sammen-

hæng mellem obligatorisk oprindelsesmærkning og et produkts miljø- eller klimamæssige belast-

ning.  

 

Fælles højt niveau for forbrugerbeskyttelse  

I fravær af fælles EU-regler kan enkeltlande føle sig foranlediget til at udarbejde egne regler, hvilket 

fører til et uensartet og uigennemskueligt kontrol- og beskyttelsesniveau samt øgede omkostninger 

for virksomhederne.  

 

Der er fortsat brug for at udvikle det indre marked, og der vil være behov for yderligere harmonise-

ring af regler. Medlemslande har i flere tilfælde fastsat nationale regler på fødevareområdet, fx for-

bud mod specifikke stoffer i fødevarekontaktmaterialer, eksempler er blandt andet tryksværte, 

bisphenol A og fluorstoffer. I nogen tilfælde er de nationale regler blevet indhentet af EU-lovgivning, 

men der er en reel risiko for, at der opstår divergerende og forskellige regler på tværs af EU. Rege-

ringen bør arbejde proaktivt for fælles og harmoniserede regler, som understøtter en ”level playing 

field”, og som understøtter et højt beskyttelsesniveau hos forbrugerne.  

 

Fødevarekontaktmaterialer (FKM)  

Der er behov for fælles EU-regler for alle fødevarekontaktmaterialer, herunder fluorescerende for-

bindelser, trykfarve og mineralolie i pap og papir, hvor de nuværende regler på fællesskabsniveau 

er mangelfulde. Det vil gavne både forbrugerne og erhvervet. Alle fødevarekontaktmaterialer skal 

reguleres på en tydelig og anvendelig måde, så det ikke overlades til virksomhederne selv at finde 

ud af, hvordan det dokumenteres, at et produkt er sikkert. Manglen på tydelige og fælles europæi-

ske krav til dokumentationen gør det vanskeligt for virksomhederne at stille krav til deres leverandø-

rer og dermed i sidste ende beskytte forbrugerne.  

 

Det er vigtigt at revisionen af lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer ses i sammenhæng med 

implementeringen af producentansvar for emballage, da fødevareemballage skønnes at udgøre ca. 

65% af den samlede mængde emballage i Danmark. 
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Implementering af kontrolforordningen og troværdig kontrol i hele EU  

EU’s model for fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse udgør en international reference. Men 

det er helt afgørende for systemets troværdighed, at reglerne implementeres og kontrolleres i samt-

lige medlemslande. Kommissionen skal prioritere en nøje opfølgning på implementering af kontrol-

forordningen i samtlige medlemslande.  

 

Klima- og Bæredygtighedsmærkning  

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at Kommissionen vil harmonisere frivillige grønne anprisninger, 

og skabe et bæredygtighedsmærkningsregime, der i sammenhæng med andre initiativer skal 

dække ernæring, klima, miljø og sociale aspekter ved fødevareproduktion, med henblik på at give 

brugerne bedre muligheder for at træffe bæredygtige valg.   

 

Hvis der indføres klima eller bæredygtighedsmærkning bør dette være en opgave, der løses på EU-

niveau. Landbrug & Fødevarer støtter generelt, at forbrugerne bliver oplyst på et gennemarbejdet 

og videnskabeligt funderet grundlag med udgangspunkt i en livscyklusvurdering. For så vidt angår 

fødevarers klimabelastning, er det afgørende, at sundheds- og ernæringsparametre inddrages i en 

klimamærkning, så det ene hensyn ikke fortrænger det andet.  

 

Klimamærkning skal tage udgangspunkt i EU’s PEF-metode (”Product Environmental Footprint”), 

som gennem livscyklusanalyser viser, hvor meget et produkt belaster. Det bør desuden være med 

til at skabe en incitamentsstruktur, der kan understøtte innovation, og forbedre klimapåvirkningen i 

hele værdikæden – både hos den enkelte landmand, producenten, detailbranchen og forbrugeren.  

Klimamærkning bør være myndighedsopgave, og der bør gennemføres en harmoniseret løsning på 

EU-niveau på en måde, som er i overensstemmelse med det indre marked. Nationale klimamærk-

ningsordninger kan være problematiske, i konflikt med det indre marked og føre til skævvridninger i 

konkurrencevilkår på tværs af EU. Derfor er det vigtigt, at en klimamærkning ikke ender med en for-

simplet dansk løsning, eller at markedet sander til i ugennemsigtige private labels, udviklet af fx de-

tailkæder eller hver enkelt EU-medlemsland. 

 

Klimamærkning kan ikke at stå alene, og forbrugere skal fortsat informeres om andre indsatser, 

hvor man kan gøre en klimaforskel – fx ved at reducere sit madspild.  

 

For at et klimamærke kan blive anerkendt, er det vigtigt, at det baseres på fælles EU-standarder og 

det bliver støttet bredt. Herunder af regeringer, fødevarevirksomheder, detailhandlen, interesseor-

ganisationer og NGO’er.  

 

Cirkulær økonomi  

Kommissionens Jord-til-Bord strategi skal bidrage til at reducere spild og understøtte en udnyttelse 

af ressourcerne så højt oppe i værdikæden som mulig.  

 

Den alternative proteinsektor kan yde et væsentligt bidrag til et bæredygtig, sundt og klimavenligt 

fødevaresystem og åbne for nye forretningsmuligheder for europæiske virksomheder. Jord-til-Bord 

strategien bør indeholde en gennemgang af eksisterende lovgivning for at identificere og foreslå 

ændringer, hvor lovgivningen står i vejen for udvikling og anvendelse af nye proteinkilder og mål om 

cirkulær økonomi.  

 

Et eksempel er anvendelsen af insekter til at biokonvertere ikke-godkendt fodermateriale til teknisk 

anvendelse (dvs. anden anvendelse end foder og fødevarer) eller til foderformål, hvor slutproduktet 

ikke indgår i fødekæden (pelsdyr mv.). Det er ikke tilladt i dag, idet insekter i EU-lovgivningen be-
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tegnes som husdyr, og derfor kun må fodres med godkendt foder uagtet om insekterne efterføl-

gende indgår i fødekæden. Det er en uhensigtsmæssig og utilsigtet begrænsning af insektsekto-

rens bidrag til en cirkulær økonomi. 
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