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Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Att. EU-miljøspecialudvalg 

Rasmus Boldsen (rasbo@mfvm.dk) og Aruwa Bendsen (arben@mfvm.dk) 

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi,  

 
Tak for muligheden for at kommentere på Kommissionens nye handlingsplan for cirkulær 
økonomi. 

Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi er et af flere initiativer under EU’s 
grønne pagt, der af Kommissionsformand Ursula von der Leyen er defineret som EU’s 
nye vækststrategi. Landbrug & Fødevarer bakker op om den europæiske grønne pagt ge-
nerelt og ambitionen om at sikre, at den økonomiske vækst er afkoblet fra forbruget af 
ressourcer. For Landbrug & Fødevarer er det helt afgørende, at muligheden for at produ-
cere er forudsætningen for holdbar omlægning til et klimaneutralt og mere bæredygtigt 
samfund. 

Landbrug & Fødevarer støtter generelt op om den nye cirkulær økonomi handlingsplan, 

som kan være med til at løse ressource- og klimaudfordringen i EU. Landbrug & Fødeva-

rer er især positive overfor, at handlingsplanen også fokuserer på en cirkulær biobaseret 

økonomi. Men vi mener, at den cirkulære bioøkonomi bør stå mere centralt. Landbrug & 

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

ressourcer, og erstatning af fossile ressourcer, som f.eks. planter, halm, rest og side-

strømme fra fødevareindustrien, kan bruges til produktion af kemikalier, proteinfoder, 

brændstoffer og materialer. Cirkulær bioøkonomi er et vigtigt bud på, hvordan fødevareer-

hvervet kan bidrage til at accelerere den grønne omstilling og bidrage til reduktion af kli-

mabelastningen. 

 
Specifikke kommentarer til CØ- handlingsplanen. 

2. En politisk ramme for bæredygtige produkter 

2.1 Udformning af bæredygtige produkter 

Landbrug & Fødevarer noterer med interesse, at Kommissionen vil fremsætte forslag til 
en politik for bæredygtige produkter, som fokuserer på at udvide direktivet om miljø-
venligt design. Landbrug & Fødevarer savner, at der i højere grad er fokus på mulighe-
der for udvikling af produkter baseret på bæredygtigt biobaseret materiale. 

2.2. Styrke forbrugere og offentlige indkøbere 

Landbrug & Fødevarer er positive overfor, at EU-kommissionen vil forhindre green 
washing og er enige i, at det er vigtigt med fælles europæiske standarder, som sikrer for-
brugerne valid information om produkternes miljøeffekt, der er baseret på et gennemar-
bejdet og videnskabeligt funderet grundlag. Landbrug & Fødevarer noterer sig, at Kom-
missionen vil fremsætte forslag om, at virksomheder skal underbygge deres miljøan-
prisninger ved hjælp af metoden til vurdering af produkters og organisationers 
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miljøaftryk. Det er vigtigt, at Danmark engagerer sig i arbejdet med PEF og EOF.  I for-
hold til kommunikation om fødevarer er det dog også vigtigt, at ernæringsaspekter inddra-
ges.   

2.3. Cirkularitet i produktionsprocesserne 

Landbrug & Fødevarer er positive overfor, at EU-kommissionen vil styrke de cirkulære 
økonomi aspekter i direktivet om industrielle emissioner. Landbrug & Fødevarer arbej-
der aktivt for at sikre ensartede konkurrence- og miljøvilkår for virksomheder i EU gen-
nem arbejdet med at udvikle fælles vilkår for miljøgodkendelser i EU ved at anvende den 
bedst tilgængelige teknik. Landbrug og Fødevarer ønsker, at den cirkulære økonomi tan-
kegang inddrages yderlige i BREF arbejdet f.eks. i form af helhedstænkning og positive 
incitamenter til ressourceudnyttelse.  

Det er positivt, at Kommissionen vil fremme industriel symbiose. Men Landbrug & Føde-
varer har vanskeligt ved at forstå, hvordan initiativet om udvikling af et industridrevet 
rapporterings- og certificeringssystem vil fremme industriel symbiose uden at skabe 
ekstra administrative byrder for virksomhederne.  

Landbrug & Fødevarer er enige i EU kommissionens ambition om at sikre den biobase-
rede sektors bæredygtighed og cirkularitet og mener, at den cirkulære bioøkonomi 
bør styrkes yderligere i handlingsplanen.    

Det er positivt, at Kommissionen vil styrke den fælles europæiske kontrolordning for 
miljøteknologi (ETV). Det er i den sammenhæng vigtigt, at test af miljøteknologi specifikt 
rettet mod landbrug omfattes. VERA, som er et dansk/tysk/hollandsk samarbejde om at 
udvikle verifikationsordninger til landbrugsteknologier, bør integreres i en fælles EU-ETV 
ordning for landbrugsteknologier. 

3. Centrale produkters værdikæder  

3.3. Emballage 

Landbrug & Fødevarer er positive overfor, at Kommissionen vil revidere de væsentlige 
krav i emballagedirektivet, men vi er af den opfattelse, at der er behov for en grundlæg-
gende revision af direktivet. De eksisterende væsentlige krav i det nuværende direktiv fra 
1994 er meget vagt og uklart formuleret, hvilket gør det meget vanskeligt for virksomhe-
der at forstå og efterleve dem. F.eks. er kravet om genanvendelighed beskrevet som ”en 
vis vægtprocent af de anvendte materialer kan genanvendes”. Det skal gøres nemt og 
forståeligt for virksomhederne, at overholde de væsentlige krav i direktivet.  

3.4 Plast 

 

Landbrug & Fødevarer er enige i behovet for mere viden om risici ved og forekomsten 

af mikroplast i miljøet herunder forekomst i slam, der anvendes i til jordbrugsformål. Det 

er desuden meget vigtigt at begrænse mængden af mikroplast opstrøms, så den ikke en-

der i slammet.  

  

I en cirkulær bioøkonomi er det vigtigt at have fokus på, at bæredygtig bioplast som ud-

gangspunkt skal fremstilles af restprodukter og ikke konkurrere med produktion af fo-

der/fødevarer. Landbrug & Fødevarer er derfor positive overfor, at Kommissionen vil ud-

arbejde en rammepolitik for sourcing, mærkning og brug af biobaseret plast, så virk-

somhederne nemmere kan agere i det nye marked. Det er vigtigt, at der anvendes fælles 

EU-metoder for at vurdere miljøfordele/ulemper ved biobaseret plast.  
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Endvidere er det positivt, at Kommissionen vil sikre at forbrugerne ikke vildledes ved mar-

kedsføring af bionedbrydeligt/komposterbart plast. I forhold til bionedbrydeligt og kom-

posterbart plast er det helt afgørende, at der også ses på det klimamæssige aspekt, hvor 

man formentlig ikke opnår samme klimaeffekt ved kompostering sammenlignet med fx 

genanvendelsen af bioplast, som binder kulstoffet i plastkredsløbet.  

  

 
3.7 Fødevarer, vand og næringsstoffer 

I forhold til recirkulering og ressourceudnyttelse er der helt overordnet behov for udvikling 
af teknologier og forretningsmodeller i EU for biobaserede produkter.  

Landbrug & Fødevarer støtter et fælles EU reduktionsmål for madaffald/madspild som 
en del af EU Green Deal og Farm to Fork reformerne. 

Det er særdeles positivt, at der sættes fokus på vandgenbrug i industrien, hvor der er 
betydelige potentialer. Det er dog helt afgørende, at der skelnes imellem de forskellige in-
dustrityper, hvor der fx er store krav til hygiejne i fødevareindustrien. 

Landbrug & Fødevarer mener, at det er en god ide at Kommissionen vil styrke og effekti-
visere recirkuleringen af næringsstoffer. Men det er dog vigtigt at undgå miljøfrem-
mede stoffer i recirkuleringen. 

4. Mindre affald, mere værdi 

4.1 En styrket affaldspolitik til støtte for affaldsforebyggelse og cirkularitet  

Landbrug & Fødevarer er meget positive overfor, at Kommissionen vil foreslå at harmo-
nisere systemerne til særskilt indsamling af affald. Dette er efterspurgt af virksomhe-
der i fødevaresektoren og var en af hovedkonklusionerne på et nylig afholdt dialogmøde 
om fremtidens fødevareemballage.  Det vil kunne gøre det nemmere for virksomheder, 
som opererer i flere lande i forhold til virksomhedens valg af emballagemateriale og dens 
information til forbrugerne om håndtering af emballageaffald.  

6. Tværgående tiltag 

6.3 Fremme omstillingen gennem forskning, innovation og digitalisering 

 

Landbrug & Fødevarer bifalder, at der lægges høj vægt på forskning som en nødvendig-

hed for at udnytte potentialerne i den cirkulære økonomi. Herunder ikke mindst tværvi-

denskabelig udfordringsdrevet forskning understøttet af Horizon Europe og European In-

stitute of Innovation & Technology. Der bør endvidere lægges stor vægt på at fremme in-

volvering af erhvervslivet i hele værdikæder, herunder at fremme SMV deltagelse.  

 

Med venlig hilsen 

 
Birgitte Kjær 
Chefkonsulent 
 
Miljø, Klima & Bæredygtighed 
 
D +45 3339 4623 
M +45 4110 9741 
E birg@lf.dk 


